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Apresentação
O Livro Inovação e Sustentabilidade: Desafios da Educação, é uma iniciativa da Faculdade da
Serra Gaúcha (FSG), a qual compartilha conhecimentos produzidos por sua comunidade acadêmica, por meio de uma coletânea de artigos. Este livro é o primeiro de uma série intitulada
Desafios da Educação, que terá a função de promover a cultura e conhecimento, construídos nos
diferentes cursos de Graduação e Pós-Graduação da FSG, bem como, demonstra a relação desta
Instituição de Ensino Superior com a comunidade através de diferentes projetos de pesquisa e
extensão.
Neste sentido, esta publicação pretende contribuir para a construção do conhecimento entre as
relações possíveis da Sustentabilidade, Inovação e Educação, incentivando a interdisciplinaridade que os temas proporcionam. Esta produção acadêmica, em formato de artigos, é fruto
do trabalho de pesquisas em diferentes áreas do conhecimento, desenvolvido por docentes e
discentes em nível de Graduação e Pós-Graduação. As abordagens apontam para aspectos relacionados à temáticas da atualidade em interlocução com as várias faces das ciências sociais,
conectando esses saberes em diálogo com a educação.
O livro está organizado em três eixos: i) Inovação; ii) Sustentabilidade; iii) Educação. Nestes
eixos pode-se encontrar estudos específicos, resultado das pesquisas e projetos de extensão que
corroboram com conceitos científicos, contribuindo para o processo de ensino aprendizagem e
para a ampliação das fronteiras da ciência.
O eixo Inovação aborda questões acerca da necessidade do desenvolvimento de soluções novas
para que melhorem os processos, produtos, os sistemas de gestão da organização e mesmo a
relação com o mercado. Esta temática inicia sua trajetória com o valor econômico da Inovação
e transcende para uma compreensão das necessidades do indivíduo e da coletividade, para efetivamente inovar considerando as dimensões sociais e ambientais.
O eixo Sustentabilidade trata principalmente da dimensão ambiental, sem esquecer dos elementos econômicos e sociais, nesta equação sustentável, este eixo contribui para a construção
de uma visão empresarial responsável e uma sociedade consciente da relação com o ambiente
natural.
A dimensão do processo ensino-aprendizagem, discutida no eixo Educação, apresenta conceitos
aplicados às práticas vivenciadas nos diferentes fóruns de ensino-aprendizagem. Neste interim
os artigos relatam experiências e resultados de projetos que contribuem para o entendimento e
da educação como vetor de transformação do indivíduo e sociedade.
A produção e promoção do conhecimento, enquanto parte integrante da missão da FSG, encontra nesta publicação o meio articulador da disseminação de pesquisas, onde os autores dos artigos, assumem a condição de protagonistas na construção deste novo mundo, que se preocupa
com o desenvolvimento do indivíduo, da sociedade e do meio ambiente, através de processo
educacionais de ensino-aprendizagem.

No contexto do processo ensino-aprendizagem destacam-se algumas pessoas que incentivam a produção da inovação na educação, entre os expoentes tivemos na FSG e na América Latina Educacional (ALE) a presença atuante do Professor Ms. João Dal Bello, a quem
dedicamos esta produção, que durante sua caminhada nesta instituição promoveu e inspirou o
desenvolvimento de novos conhecimentos e a construção do ensino colaborativo, em busca da
co-criação de valor, pois a complexidade da integração, na diversidade de pensamentos, amplia
o resultado à níveis inimagináveis.
Ms. Julio Cesar Ferro de Guimarães
Dr. Luiz Fernando Calage Alvarenga
Organizadores
Maio de 2013
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RESUMO
A globalização dos mercados ampliou a importância do processo de desenvolvimento
de novos produtos (PDNP). As empresas brasileiras identificam a qualidade demandada pelo
mercado, através de pesquisas, que serão traduzida em características do produto e/ou serviço.
Neste contexto, este estudo descreve a metodologia de PNPD utilizado em uma indústria de
móveis, na perspectiva do Stage-Gate, descrevendo as responsabilidades de cada área para
cada fase e indicando os elementos avaliados nos gates. A metodologia utilizada trata-se de
uma pesquisa qualitativa, descritiva com o escopo de estudo de caso. Como resultados observase que a empresa apresenta os benefícios ligados à comunicação e interação entre as áreas
envolvidas, bem como o aumento da assertividade no atendimento das demandas do mercado.
Palavras-chave: Stage-Gate; Indústria de Plástico; Processo de Desenvolvimento de Novos
Produtos.
1 INTRODUÇÃO
A globalização dos mercados ampliou a importância do processo de desenvolvimento
de novos produtos (PDNP) como fator de defesa à concorrência, para reduzir custo e o tempo
com o desenvolvimento de produtos e/ou serviços. Atender as demandas do mercado de forma
inovadora e ágil tem sido a preocupação das organizações, portanto formalizar o PDNP é uma
eficiente forma de garantir a otimização de recursos. A necessidade de formalização e organização
sistemática da do PDNP tem sido alvo de inúmeros estudos (KOTLER; ARMSTRONG, 1998;
SCHILLING; HILL, 1998; CRAWFORD; DI BENEDETTO, 2008; COOPER, 2009).
As empresas identificam a qualidade demandada pelo mercado, utilizando-se de
fontes como pesquisas de mercado aplicadas ao consumidor, a qual deverá ser traduzida em
características do produto e/ou serviço. Esta tradução é papel dos designers e engenheiros,
entretanto, para realizar este processo, é necessário sistematizar e gerir cada etapa, planejando
e garantindo sua execução. Para garantir a execução efetiva e eficiente de projetos de novos
produtos as empresas organizam-se através do PDNP e com isso buscam desenvolver e manter
a vantagem competitiva (COOPER; KLEINSHMIDT, 1986; COOPER; 1995; GUIMARÃES;
MOSNA, 2009).
Outro fator a ser considerado é que o desenvolvimento de novos produtos sustentáveis,
do ponto de vista econômico e ambiental, é uma tarefa complexa que requer o projeto equilibrado
dos diferentes elementos de produção e consumo, dentro de um sistema que inclui diversos
stakeholders (partes interessadas). Esses stakeholders incluem os usuários finais, a comunidade
local, o governo, organismos não governamentais e todos aqueles com interesses relacionados
às diferentes fases do ciclo de vida do produto (MARX; PAULA, 2011). Neste contexto, o
10
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PDNP é um projeto abrangente, que requer uma visão sistêmica que considere toda a cadeia
produtiva e as diferentes redes de relacionamentos da empresa.
Observa-se que as empresa mantêm métodos de desenvolvimento de novos produtos,
que muitas vezes, dispõe recursos, os quais são alocados de forma inadequada e resultam em
efeitos ineficazes, mas esta busca sistemática pela melhoria do PDNP tem proporcionado um
aumento no sucesso destes novos produtos e melhoria na redução de tempo e custos (JOSHI;
SHARMA; 2004; BARCZAK et al. 2009) com pouco progresso nas taxas de sucesso.
O PDNP tem dificuldade de implantação nas empresas, mesmo que os envolvidos no
processo estejam conscientes dos benefícios (CLAUSING, 1994; ROZENFELD, et al. 2006).
Para facilitar a implantação do PDNP as empresas utilizam métodos e técnicas de projeto
auxiliares, como o Stage-Gates, Quality Function Deployment (QFD), Gestão de projetos
baseada no Project Management Institute (PMI) entre outros (ROZENFELD, et al. 2006;
CLARK; WHEELWRIGHT, 1993; COOPER, 2008; SCHILLING; HILL, 1998).
Entre as metodologias de PDNP destaca-se o Stage-Gate, pois esta trata o estabelecimento
de estágios no PDP, que avaliam as informações, analisam os resultados obtidos em cada fase,
com acompanhamento dos custos e cronograma. Com o Stage-Gate espera-se que melhore a
performance do PDNP alcançando os resultados esperados, diminuindo os ciclos de processo,
aumentando a interação entre as equipes e potencializando o sucesso esperado com o novo
produto (COOPER, 1990; 2008).
O presente estudo objetiva descrever a metodologia de PDNP utilizada por uma
indústria de Plástico do Polo Moveleiro da Serra do Rio Grande do Sul, abordando os aspectos
de organização PDP sob a ótica do Stage-Gate, descrevendo as responsabilidades das áreas em
cada fase, evidenciando os elementos avaliados nos gates, desta forma pretende-se contribuir
para disseminação da metodologia de Stage-Gate no PDNP.
2. REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 Processo de desenvolvimento de novos produtos (PDNP)
O processo desenvolvimento de novos produtos (PDNP) como parte da estratégia
organizacional, em mercados competitivos é uma forma eficiente para o crescimento e a
prosperidade da maioria das organizações, porém a velocidade de introdução de novos produtos
está diretamente relacionada à posição de mercado que a empresa possui, considerando os
custos e o lucro. A base para o desenvolvimento de novos produtos deve conter uma forte
orientação para o mercado, contemplando as necessidades do consumidor (STALK; HOUT,
1990; GRIFFIN; PAGE, 1996; GATIGNON; XUEREB, 1997).
Algumas estratégias são usadas para a melhoria do gerenciamento do DNP, que
representa uma síntese das melhores práticas industriais, cujo resultado é o consenso de várias
pesquisas, entre estas destaca-se o alinhamento com as diretrizes estratégicas da empresa,
11
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os fatores produtivos (disponibilidade tecnológica e capacidade produtiva da empresa) e as
demandas do mercado, em especial a partir das necessidades específicas do usuário. Outras
práticas relacionadas a utilização de ferramentas como o QFD e o Stage-Gate são recomendadas
(SCHILLING; HILL, 1998; ROZENFELD et al., 2006).
A Product Development & Management Association (PDMA) realiza pesquisas, para
identificar as melhores práticas de desenvolvimento de novos produtos (DNP), neste sentido
a PDMA desempenha um papel crucial no estabelecimento de pontos de referência nos
quais pode-se controlar como as práticas de DNP evoluem e mudam conforme o ambiente
dinâmico do negócio no mundo, ocasionando novas oportunidades, pois os novos produtos
são fundamentais para o sucesso das organizações, devido ao nível de competitividade nos
mercados, o desenvolvimento tecnológico, as mudanças nas necessidades dos consumidores
entre outros aspectos (ROSENAU et al., 1996; BARCZAK et al., 2009).
O processo de inovação pode ocasionar um aumento do potencial competitivo das
empresas (DORION et al., 2010; DORION et al., 2011). O desempenho do PDNP trata-se de
um fenômeno multidimensional, mas fortemente determinado pela estratégia de produto da
empresa, por suas capacidades e habilidades gerenciais, por uma orientação para o mercado,
assim como pela organização do processo como um todo (GRIFFIN; PAGE, 1996; SALOMO;
WISE; GEMÜNDEN, 2007).
O PDNP é capaz de gerar vantagem competitiva e está relacionado ao benefício,
anteriormente não disponível para o cliente, pois, na medida em que as necessidades dos clientes
são melhores atendidas e comunicadas, maiores serão os resultados da inovação, nos aspectos
de mercado e econômicos para a organização (ROZENFELD et al., 2006; COOPER, 2008). A
vantagem competitiva atribuída pelos novos produtos tende a colocar as empresas que fazem
uso do PDNP entre as líderes de mercado (HART; HULTINK, 1998).
2.2 Stage-Gate no PDNP
Na perspectiva de processo, Cooper, Edgett e Kleinschmidt (2005) definem que o StageGate é um mapa conceitual e operacional para transferir os projetos de novos produtos a partir da
ideia de lançamento, bem como Stage-Gate oé usado como um projeto para gestão do processo
de DNP, no intuito de melhorara eficácia e a eficiência.
Os desafios enfrentados no emprego do Stage-Gate estão relacionados a governança,
burocratização dos processos e sistemas de aplicação errada de corte de custos à inovação
de produto. Para a organização se ajustar ao Stage-Gate é fundamental que ocorra(COOPER,
2008; 2009):
a)
redimensionamento de acordo com diferentes projetos de nível de risco; ii)
utilização um processo flexível;
b)
um processo adaptável;
c)
um sistema eficiente e rápido;
12
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d)
administração de forma eficaz;
e)
aceleração dos gates;
f)
prestação das contas, revisando o pós lançamento e Melhoria Contínua;
g)
utilização de um sistema aberto.
O Stage-Gate (Figura 1) consiste em uma série de etapas, onde a equipe do projeto
compromete o trabalho, obtém a informação necessária, e faz a integração de dados, para uma
posterior análise. Em cada gate são tomadas as decisões para continuar a investir no projeto,
cancelar ou retornar a etapa naterior. Cada etapa é composta de um conjunto de atividades
necessárias ou melhores práticas recomendadas para o andamento do projeto para o próximo
gate (COOPER, 1996; 2008).
Ressalta-se que o Stage-Gate utiliza ferramentas de seleção que provocam o afunilamento
quando está tratando com o desenvolvimento de novos produtos. No processo de DNP os gates
devem estar em pontos do processo que tragam benefícios às decisões de projeto (COOPER,
2008; 2009). Na proposição de Cooper (1996) o Stage-Gate tradicional tem cinco fases,
seguidas de cinco portas cinco portas (Figura 1): i)escopo; ii) construção do caso de negócio;
ii) desenvolvimento; iv) teste e validação; v) lançamento do produto.
Os gates servem como pontos de verificação de controle de qualidade e pontos de
decisões de priorização (COOPER, 1996; 2008; 2009). O processo de Stage-Gate contribui
para as melhores práticas para DNP (GRIFFIN, 1997).

Figura 1 – As fases do Stage-Gate System.
Fonte: Adaptado de Cooper (1996).
3. Procedimentos metodológicos
O estudo pode ser caracterizado como uma pesquisa qualitativa, descritiva, através de
um estudo de caso. Pretende-se descrever a metodologia de PDNP utilizada por uma indústria
do Polo Moveleiro da Serra do Rio Grande do Sul, abordando os aspectos de organização
PNDP sob a ótica do Stage-Gate, descrevendo as responsabilidades das áreas em cada fase,
evidenciando os elementos avaliados nos gates, desta forma pretende-se contribuir para
disseminação da metodologia de PDNP.
A pesquisa qualitativa aborda o problema de pesquisa estudado, onde os dados não
são analisados estatisticamente, prestando-se a ajudar no refinamento de conceitos, a conhecer
reações gerais e a explorar novas áreas de oportunidade (HAIR Jr.; BUSH; ORTINAU, 2000).
13
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Neste estudo utilizou-se a pesquisa descritiva, pois esta expõe as características de determinada
população ou fenômeno, estabelece correlações entre variáveis e define sua natureza, sem
interferir na realidade estudada (CHURCHILL, 1987).
A metodologia utilizada para este estudo foi o estudo de caso, o qual, segundo Yin
(2009) trata-se de uma investigação empírica, que visa investigar um fenômeno contemporâneo
inserido em um contexto, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não
estão claramente definidos, como no caso em questão.
Na fase de coleta de dados utilizou-se a entrevista individual em profundidade, pois
segundo Malhotra et al. (2005) usam a interação face a face com o entrevistador, permitindo
haver feedback e esclarecimentos acerca das perguntas, tendo como propósito descobrir questões
implícitas, visto que o entrevistado é levado a comentar sobre informações subjacentes ao tema
em estudo.
As entrevistas ocorreram nos mês janeiro de 2012, entrevistando-se os gestores
responsáveis pelas diferentes áreas que envolvem o PDNP (Direção da Empresa e Gestores de
Marketing, Produção, Matrizaria, Engenharia de Produto e Engenharia de Processo), compondo
uma amostra não probabilística de escolha arbitrária. As entrevistas foram gravadas por meio
de áudio, bem como foram realizadas anotações de campo. O tempo médio de cada entrevista
foi de 42 minutos. Posteriormente as entrevistas foram transcritas, como forma de proporcionar
precisão, fidelidade e interpretação dos dados (GIBBS, 2009).
Para análise e interpretação dos dados, o método utilizado se deu de acordo com a
análise de conteúdo conforme Bardin (2004), pois essa análise visa por meio de procedimentos
sistemáticos e objetivos, a descrição do conteúdo das mensagens bem como indicadores de
informações suplementares que possibilitam a inferência de conhecimento. Consoante isso
utilizou-se as categorias a priori embasadas no referencial teórico e nos objetivos dessa
pesquisa: i) segurança de viabilidade comercial e técnica; ii) etapas e fases do PDNP; iii) área
responsável pela fase; iv) cargo responsável pela aprovação prevista no gate; v) gates utilizados
no PDNP; vi) documentos de entrada e saída de cada gate; vii) benefícios e as implicações após
a implementação do processo de Stage-Gate.
Na validação dos dados coletados realizou-se a triangulação entre as entrevistas e os
documentos fornecidos pelos gestores da empresa, bem como, para manter a confiabilidade
os entrevistados verificaram a transcrição das entrevistas, seguindo as recomendações da
metodologia de pesquisa qualitativa (GIBBS, 2009; FLICK, 2004). Com relação ao aspecto de
confidencialidade e por questões estratégicas, a empresa reserva-se ao direito de não divulgar o
nome, portanto doravante neste trabalho será denominada Zeta.

14
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4. ESTUDO DE CASO
A empresa Zeta atua principalmente, no ramo de acessórios para a indústria moveleira
e está localizada em Caxias do Sul. Fundada em meados dos anos 50, inicialmente, prestando
o serviço de tratamento e acabamento de superfícies para peças metálicas. Atualmente fabrica
uma linha de produtos da empresa, constituída por diversos componentes utilizados na indústria
moveleira, sendo que os puxadores para móveis são os seus principais produtos. A empresa
Zeta opera com cerca de 200 funcionários, os quais estão divididos em 3 turnos de trabalho.
A pesquisa e desenvolvimento (P&D) na Zeta ocorre na área de marketing, engenharia
de produto, engenharia de processo e matrizaria (setor responsável pelo desenvolvimentos das
matrizes de injeção e extrusão de polipropileno), visando o levantamento de necessidades de
mercado e novas possibilidades de atuação da empresa, seja na prestação de serviços ou na
produção de produtos. As ações de P&D são focadas, neste aspecto, há limites especificados
para o desenvolvimento de novos produtos e melhorias nos processos. A equipe de P&D mantêm
as pesquisas relacionadas especificamente ao negócio da empresa e as novas tecnologias devem
melhorar os processos relacionados ao escopo de produtos e serviços oferecidos.
As atividades de P&D destinam-se ao desenvolvimento de soluções comerciais, as
quais são desdobradas em projetos de PDNP (Figura 2). Para gerir o PDNP a empresa utiliza
a metodologia baseada no Project Management Institute (PMI), a qual contêm formulários
específicos para o desenvolvimento de novos produtos, contribuindo para a garantia do PDNP,
evitando que gates sejam desprezados na gestão do projeto de novo produto (PNP).
A Figura 2 representa a metodologia de PDNP utilizada pela empresa, o qual está dividido
em três etapas de processo – inicia com o planejamento do produto, passa pelo desenvolvimento
do produto e finaliza com a comercialização – e sete fases: i)geração de ideias; ii) alternativa de
produto; iii) projeto do produto; iv) prototipagem; v)ferramental; vi) lote piloto; vii) lançamento
e vendas. Entre as fases existem gates que analisam os aspectos críticos do projeto e avaliam a
viabilidade comercial e técnica do PNP naquele estágio.
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Figura 2 – Processo de Desenvolvimento de Novos Produtos
Fonte: Autores (2012).
Cada gate possui um documento para avaliação, denominado documento de entrada e
para aprovação. Cada etapa deve ser aprovada para que o processo continue em andamento,
caso contrário, ele retorna a etapa anterior para ser reavaliado ou ter o processo arquivado,
podendo retornar posteriormente conforme interesse da empresa.
Na sequência estão descritas as etapas, fases e os gates utilizados pela empresa Zeta no
PDNP, considerando as responsabilidades e evidenciando os elementos avaliados nos gates,
suportado pela metodologia Stage-gate proposta por Cooper (2006).
4.1 Planejamento do produto
4.1.1 Geração de ideias
A etapa de planejamento de produto é constituída pela fase de geração de ideias, a
qual inicia a partir do levantamento de possíveis soluções de design às demandas do mercado.
As demandas do mercado são obtidas através de pesquisa junto aos clientes. Ao iniciar o
desenvolvimento de um novo produto as áreas de Marketing e designers disponibilizam todas
as informações necessárias para assegurar que todos os requisitos de entrada de projeto estejam
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contemplados, conforme previsto no Project Charter.
O Project Charter é o documento de abertura do projeto, o qual contem as principais
informações sobre o objeto que será desenvolvido. Neste documento devem conter informações
do público alvo e aplicações do produto, bem como os possíveis custos envolvidos. Este
documento é avaliado no gate 1. A segurança da viabilidade comercial e técnica nesta etapa,
segundo avaliação dos envolvidos, 20% (Comercial) e 10% (Técnica), pois surgem muitas
ideias para o projeto, advindas das pesquisas dos designers e engenheiros.
4.2 Desenvolvimento do Produto
O desenvolvimento do produto é a etapa mais complexa do PDNP, pois é constituída
pelas fases: i) alternativa de produto; ii) projeto do produto; iii) prototipagem; iv) ferramental;
v) lote piloto. Nesta etapa há o maior esforço dos designers, engenharia de produto e engenharia
de processo, bem como o maior consumo de recursos financeiros.
4.2.1 Alternativa de produto
O projeto de um novo produto deve passar pelo gate 1 (Figura 2) para entrar na fase de
Alternativa de Produto. No gate 1 os responsáveis pela análise das ideias de solução da demanda
são o gerente de marketing e o diretor industrial. Neste gate avalia-se as possibilidades de
comercialização, as possíveis aplicações do novo produto e as tecnologias utilizadas. Na etapa
anterior considera-se ideias, no entanto aquelas que passam pelo gate 1 são denominadas como
projeto de novo produto (PNP). Para esta fase apenas uma fração de ideais passam pelo gate 1.
A empresa não mensura a relação de quantidade de ideias e a proporção de projetos que passam
por este gate.
Na fase de alternativa de produto a empresa realiza estudos preliminares de mercado
e tecnológicos. A equipe de engenharia e designers se reúne com os agentes da área de
marketing para avaliar as implicações financeiras do projeto, as aplicações do novo produto, as
possibilidades técnicas, aumentando o percentual de segurança comercial, passando nesta fase
para 50%, e 20% de segurança técnica (Figura 2). Contudo, nesta fase a equipe de projeto ainda
está tratando com as ideias viáveis, transformando-as em conceitos de produtos, não sendo
possíveis testes técnicos.
4.2.2 Projeto do produto
O gate 2 é responsável pela análise do PNP. Neste gate analisa-se com profundidade a
viabilidade financeira e mercadológica. A avaliação técnica do PNP ainda não pode ser realizada
fisicamente, porém realiza-se estudos baseado em experimentos similares já realizados e
registrados na empresa ou presentes na literatura. Os responsáveis pelo gate 2 são o gerente de
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marketing e o diretor industrial.
O projeto do produto inicia com o conceito de produto desenvolvido na etapa anterior
e transforma-o em mockup, representando o conjunto de soluções de design para a demanda
de mercado. Com este mockup a equipe de engenharia pode agregar ao PNP informações
importantes como orçamentos, esboços de desenhos em 3D e predefinições, as quais sevem como
base para a avaliação do PNP. Alguns desenhos técnicos são desenvolvidos para representar a
solução de design.
Nesta fase estima-se que viabilidade comercial deve estar avaliada em 70%, enquanto
que a viabilidade técnica é avaliada pela empresa em 30% (Figura 2), devido ao aumento das
possibilidades de análise das implicações tecnologias do PNP expressas no mockup, no qual
é possível realizar alguns testes e/ou análise comparativa com outras soluções de design já
existentes.
4.2.3 Prototipagem
Para chegar a fase de prototipagem o PNP deverá passar pelo gate 3 (Figura 2), de
responsabilidade da engenharia de produto e do coordenador da matrizaria. Neste gate avaliase o orçamento previsto, o cronograma do PNP, os esboços de desenhos, o mockup e as
predefinições.
Nesta etapa de desenvolvimento o PNP recebe o detalhamento da solução de design,
desdobrado em desenhos técnicos, especificações de materiais e possíveis processos de
produção. Esta etapa exige um alto nível de utilização dos recursos financeiros e engenharia,
pois a equipe de projeto gasta em torno de 80 horas, previstas no PNP, para encontrar as soluções
tecnológicas de produto e de produção para a inovação proposta na etapa anterior.
O nível de segurança de viabilidade técnica para esta etapa de desenvolvimento é avaliado
pela empresa em 70%, pois desenvolve-se o protótipo, o qual recebe testes que simulam as
aplicações do produto, medindo a sua confiabilidade. Os protótipos recebem testes relacionados
diretamente às normas vigentes de segurança do consumidor e/ou das especificações de
ergonomia e usabilidade requeridas pela aplicação do produto. Assim, o PNP pode ser alterado
para atender aos novos requisitos identificados, porém deve-se informar os responsáveis pelos
gates anteriores para evitar desvios significativos do projeto original. A segurança de viabilidade
comercial é de 90%, segundo a avaliação da empresa, pois já é possível verificar e mostrar aos
vendedores o protótipo do novo produto.
4.2.4 Ferramental
Para passar pelo gate 4 (Figura 2) o PNP deverá atender os requisitos exigidos de
segurança do consumidor, ergonomia, usabilidade, resistência de materiais e componentes do
novo produto. Os responsáveis pela avaliação são o coordenador da engenharia de produto,
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coordenador da matrizaria, gerente de marketing e gestor da produção, pois trata-se de avaliar
aplicações do novo produto e composição deste.
A fase de ferramental recebe o PNP contendo o protótipo. A engenharia de produto e
matrizaria acertam os detalhes técnicos do projeto do produto e desenvolvem o ferramental
para a produção, determinando o processo produtivo. Esta é a fase mais demorada, pois para a
confecção de uma matriz de um puxador de polipropileno injetado demora-se trinta dias entre
os processos de usinagem e ajustes. A matriz representa o maior custo do projeto, significando
mais de 80% do custo total, considerando os materiais e as horas dos profissionais envolvidos
no PNP.
Caso seja necessário haver alterações superficiais no novo produto, por questões técnicas,
informa-se os responsáveis pelos gates anteriores e estes o comparam com o protótipo e com
os desenhos iniciais, para evitar o distanciamento do projeto original. Caracteriza-se uma fase
importante, pois define-se o produto final, onde atinge-se 100% de segurança da viabilidade
comercial e 90% de viabilidade técnica do PNP (Figura 2).
4.2.5 Lote piloto
No gate 5 realiza-se os testes nas ferramentas desenvolvida para a produção do novo
produto. Avalia-se a velocidade de fabricação, a qualidade de injeção ou extrusão, conforme o
caso de novo produto. Os responsáveis pelo gate 5 são o coordenador da matrizaria e o gestor
da produção.
A engenharia de processos desenvolve e ajusta o processo de produção do novo produto,
realizando o lote piloto. Para tanto, realiza-se testes e ajustes no ferramental e máquinas,
reavaliando o roteiro de produtivo planejado, criando alternativas de manufatura e encontrando
soluções sem alterar as características fundamentais do produto. A capacitação dos operadores,
analistas de qualidade e gestores da manufatura, sobre o novo produto é realizado nesta etapa.
Nesta fase não é permitido a alteração de características do novo produto. A empresa
avalia que a segurança de viabilidade comercial deve se manter em 100% e a viabilidade técnica
atinge 100% no PNP, pois é possível realizar todos os testes de confiabilidade do produto e de
garantia da qualidade nos processos
4.3 Comercialização
A etapa de comercialização é constituída pela fase de lançamento e vendas, a qual inicia
com a disponibilização do novo produto para a venda. Para o novo produto estar disponível é
necessário a aprovação no gate 6, que avalia se o PNP realizado atende todas as especificações
requeridas pela demanda de mercado. Este gate trata da avaliação de todo o PNP, bem como
o resultante físico e financeiro deste. Nesta avaliação ainda é possível surgir pequenos ajustes
no novo produto, os quais são comunicados aos responsáveis pelos gates anteriores. Os
responsáveis pelo gate 6 são o diretor industrial, o gerente de marketing e o gestor da produção.
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O lançamento do novo produto segue as estratégias do setor de marketing da empresa,
com treinamentos dos vendedores, conforme cronograma de feiras e emissão de catálogos,
contatos com representantes, distribuidores e lojistas. O nível de utilização de recursos
financeiros e de engenharia para PNP é considerado baixo, pois encerra o PDNP e entrega-se ao
mercado e a fábrica o novo produto.
Observa-se que após o lançamento o gerente de marketing e o gestor da produção
avaliam mensalmente os resultados de vendas dos novos produtos, as reclamações de qualidade
e sugestões dos clientes, para realizar aperfeiçoamentos no novo produto ou mesmo a
descontinuidade de fabricação e comercialização deste.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a crescente globalização dos mercados, as empresa buscam meios para tornar-se
competitivas, o que amplia a importância PDNP, pois este é um fator de diferencial frente a
concorrência, pois a capacidade inovativa da empresa aparece como defesa da posição desta
no mercado. Para reduzir o custo e o tempo com o desenvolvimento de produtos, atendendo as
demandas do mercado, de forma inovadora, com a agilidade necessária a empresa formalizam
o PDNP, como meio eficiente de garantir a otimização dos recursos. A metodologia de PDNP,
utilizando os preceitos do Stage-Gate, estabelece os estágios no PDNP, que avaliam as
informações, analisam os resultados obtidos em cada fase, com o necessário controle de projeto,
melhorando a performance do PNP (COOPER, 1990; 2008; 2009; KOTLER; ARMSTRONG,
1998; GUIMARÃES; MOSNA, 2009).
A inovação é capaz de melhorar a performance das organizações, portanto o PDNP,
com a utilização do Stage-gate, sistematiza e aumenta a possibilidade de assertividade de
atendimento das demandas do mercado, com novos produtos. Este método de PDNP está
presente na empresa Zeta, tem apresentado sucesso na redução dos custos de desenvolvimento
de novos produtos e atendimento aos clientes.
Neste contexto, este estudo tem o objetivo de descrever a metodologia de PDNP
utilizada por uma indústria do Polo Moveleiro da Serra do Rio Grande do Sul, abordando os
aspectos de organização PDP sob a ótica do Stage-Gate, descrevendo as responsabilidades das
áreas em cada fase, evidenciando os elementos avaliados nos gates. Para a empresa implantar o
PDNP, com a metodologia de Stage Gate, em 2010, necessitou de 6 profissionais das áreas de
marketing, engenharia e matrizaria. Após o delineamento do PDNP a empresa investiu 20 horas
de treinamento com os profissionais que trabalhariam neste processo. Em 2012 a empresa conta
com 12 pessoas que trabalham diretamente nos projetos de desenvolvimento de novos produtos.
Destaca-se algumas dificuldades encontradas na utilização da metodologia de Stage
Gate: i) dificuldade de manter a disciplina, respeitando os critérios de aprovação de cada
gate; ii) o desenvolvimento do Project Charter é considerado pelos profissionais difícil de ser
construído, pois não há um método sistemático de captação das as demandas do mercado; iii) as
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equipes tem dificuldade em aplicar os critérios estabelecidos em cada gate, considerando estes
limitadores da criatividade; iv) a empresa ainda não apresenta habitualidade da aplicação do
PDNP, desta forma não há profundidade nas análises dos gates 1, 2 e 3.
Após a implantação da metodologia de Stage-Gate, para a gestão do PDNP da empresa,
observou-se os benefícios: i) a comunicação entre as áreas envolvidas obteve melhora
significativa, pois anteriormente observa-se que as áreas não interagiam provocando atrasos no
projetos; ii) os critérios de aprovação nos gates aumentaram a assertividade no atendimento das
demandas do mercado e garantias técnicas do produto; iii) o PNP inicia com maior assertividade,
devido ao desenvolvimento de um Briefing de projeto, melhorando a qualidade e alinhamento
do novo produto às estratégias organizacionais; iv) simplificação do fluxo do PDNP, reduzindo
ciclos de feedback; v)aumento na agilidade das decisões das fases de PDNP, com a utilização
dos critérios estabelecidos em gates reduzindo o tempo do processo.
Entre os benefícios da implantação do Stage-Gate, destaca-se ainda a ampliação das
possibilidades da comunicação entre as áreas envolvidas, o aumento da assertividade no
atendimento das demandas do mercado e garantias técnicas do produto, redução dos ciclos de
feedback, bem como a agilidade das decisões das fases de PDNP.
Este estudo apresenta limitações relacionadas a possibilidade de generalização, pois este
trata da aplicação do Stage-Gate em uma empresa do setor moveleiro. No sentido de ampliar
os estudos empíricos, na busca de desenvolvimento de novos conhecimentos, sugere-se uma
análise ampla, analisando o PDNP e a aplicação do Stage-Gate em outras empresas moveleiras
do Rio Grande do Sul e em outras regiões
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RESUMO
O avanço tecnológico e o incremento do comércio internacional tem gerado um ambiente cada
vez mais complexo e competitivo. Assumindo a inovação e o empreendedorismo intrinsecamente
relacionados, o estudo traz a importância de ambos como fonte de vantagem competitiva, ainda
mais em um contexto dinâmico como o atual. Nesse sentido, o presente estudo, pretende trazer
à luz aspectos que cercam a inovação e o empreendedorismo para a competitividade e como
eles se inserem na estratégia das empresas, bem como traçar um perfil do empreendedorismo
no Brasil. A percepção é que, embora o Governo estimule o empreendedorismo, o perfil das
atividades empreendedoras no Brasil, não estão calcadas no conhecimento, mas em atividades
essencialmente rudimentares e voltadas a atender o consumidor final.
Palavras –chave: Empreendedorismo; Inovação; Competitividade.
1.INTRODUÇÃO
No sentido de melhor enfrentar os desafios impostos pelas constantes e crescentes
mudanças no ambiente, as empresas vêm percebendo a necessidade da inovação e do
empreendedorismo de forma a se tornarem mais competitivas. De fato, Bessant e Tidd (2009)
defendem a inovação como um importante elemento de sobrevivência das empresas, não
importando o seu tamanho.
O ato de inovar passa pelo reconhecimento e superação de desafios, a partir de uma postura
proativa, persistente e inclinada ao risco. Tal postura propicia oportunidades empreendedoras
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que, segundo Hoskisson et al (2010), representam condições para satisfazer alguma necessidade
do mercado através de novos bens e serviços que apresentam melhorias agregadoras de valor.
Ao mesmo tempo em que são afetados pelo setor em que a empresa atua, pelas condições
macroeconômicas, regulatórias e culturais e de incentivos, a inovação e o empreendedorismo
são determinantes para o desenvolvimento industrial e social de um País (SCHUMPETER,
1934). Não por outra razão, o Brasil tem orientado seus esforços para impulsionar as atividades
inovadoras e empreendedoras, seja com a contribuição de instituições que orientem a abertura
de novos negócios, seja através de políticas que estimulem a inovação.
2.INOVAÇÃO COMO VETOR DE COMPETITIVIDADE
O contexto atual, caracterizado pelo o aumento do comércio internacional e pelos
constantes avanços da tecnologia, tem provocado o acirramento da competição dos mercados e
a redução do ciclo de vida dos produtos. Neste ambiente se percebe igualmente mudanças nas
preferências dos consumidores em termos de estruturas de preço e pela composição da base dos
competidores o que tem exigido por parte das empresas o contínuo aperfeiçoamento dos seus
processos de produção de forma a sustentar seus mercados e conquistar novos.
Em tal conjuntura, o crescimento e a sobrevivência da empresa passa pela manutenção
dos seus mercados e pela busca de novos, o que é alcançado através da inovação tecnológica.
De fato, Baumol (2004) coloca que no enfrentamento dos desafios impostos pela turbulência
do ambiente, mais do que o preço, é a temática inovação, que neste aspecto insere a empresa no
cenário competitivo. Na mesma linha, Besanko et al., (2007) colocam que as empresas inovam
para reduzir os seus custos operacionais e aperfeiçoar a qualidade dos seus produtos que levam
a um aumento da receita que possibilite a sustentação dos seus mercados e os ganhos de novos.
Assim, o desempenho inovador, se torna uma variável dependente e passa a medir
a capacidade da empresa em alcançar resultados desejados a partir das suas atividades. De
acordo com Moorman (1995), o sucesso inovador de uma empresa está na sua capacidade de
lançar produtos novos em condições e contexto favoráveis. O desafio é, portanto, desenvolver
capacitações que possibilitem o enfrentamento do contexto turbulento, através da percepção e
aproveitamento das oportunidades, novas e existentes.
A inovação como um importante elemento para a obtenção de uma vantagem competitiva
foi inicialmente trazida por Joseph Alois Schumpeter (1883-1950), que associou o sucesso de
uma empresa com a utilização comercial bem sucedida de oportunidades, através da substituição
de antigas tecnologias por novas (SCHUMPETER, 1934).
A visão Schumpeteriana, defende a tecnologia como um como um fator endógeno e que
por muitos anos foi negligenciada em detrimento da ideia que o avanço tecnológico ocorria de
fora para dentro (exógeno). Esta defesa do caráter exógeno do avanço tecnológico da empresa
deve ser entendida dentro do contexto econômico que vigorou a partir da década 30, onde,
John Maynard Keynes (1883-1946), defendia uma maior participação do Estado na economia
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(KEYNES, 1936), pensamento este, que norteou a economia ao longo do século XX.
Com a crise econômica ocorrida a partir do último quarto do século XX, ocorreu o resgate
das ideias Schumpeterianas, que passou a reconduzir o caráter endógeno do avanço tecnológico
na empresa. O neo-schumpeterianismo vem, assim, associar a competitividade da empresa
através dos ganhos econômicos ao seu avanço tecnológico, conduzindo o desenvolvimento de
novos produtos e métodos produtivos.
Assim, a postura inovadora é decorrente da empreendedora. Também, foi Schumpeter
(1934) quem trouxe a forte relação entre as atividades empreendedoras e inovadoras,
acreditando que uma é dependente da outra e que o empreendedor rompe com o equilíbrio do
ambiente industrial na medida em que cria ou aplica novas combinações nos recursos de uma
organização, gerando novos produtos e/ou processos.
No que tange ao ambiente externo (exógeno), a inovação varia de acordo com o
setor, o conhecimento, o tipo de inovação, o contexto histórico e com o país (PAVITT, 2005).
Em contraponto, Hekkert et al., (2007) sugere que a inovação na empresa varia de acordo
com o sistema de inovação (nacional, regional, setorial) no qual esta empresa está inserida,
argumentando, no entanto, que o conceito de sistema de inovação apresenta falhas pelo fato de
apresentarem uma abordagem estática e por desconsiderarem aspectos importantes da inovação
no âmbito da empresa.
2.1

Inovação no Brasil

Em se tratando do Brasil, o Sistema Nacional de Inovação é traduzido pelo número
de instituições orientadas a fomentar a atividade inovadora e a oferecer as diretrizes para a
inovação no Brasil. Entre essas instituições que no todo constituem o Sistema Nacional de
Ciência e Tecnologia (C&T), destacam-se o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual
(INPI), a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), o Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO), o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) e a Pesquisa de Inovação Tecnológica (PINTEC). Somado a este
arcabouço institucional temos as políticas de inovação no longo prazo e a inserção da inovação
na Constituição Federal, através dos seus artigos 218 e 219, onde está enfatizado o papel do
Estado na política de inovação.
Para Moreira et al., (2007) este conjunto de fatores denota que, mais do que uma
política de Governo, a inovação é uma política de Estado. No nível acadêmico, através da
criação de incubadoras que possibilitam a investigação de projetos inovadores no que tange a
sua viabilidade e o grande número de artigos sobre o tema. Já, no nível industrial, a abertura
comercial, o avanço tecnológico e a estabilidade econômica têm forçado as empresas brasileiras
a buscarem o aprimoramento de suas rotinas que melhor integrem novas fontes de conhecimento
e informação às existentes dentro da empresa. Esse processo, segundo Andreassi e Sbragia
(2002), é complexo e dinâmico que, além de envolver aspectos sociais, institucionais, e
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macroeconômicos, diz respeito, também, às atividades de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D).
De fato, ao investigarem o comportamento inovador no nível da empresa, Nieto e
Quevedo (2005) observaram que há uma forte e positiva relação entre os esforços inovadores
da empresa e o seu P&D. Não por outra razão, o elevado comprometimento da empresa com a
inovação pode ser medido pelo grau de investimento em P&D, quando comparado com a média
do setor (DAELLENBACH et al., 1999).
Estudos têm indicado uma forte relação entre os investimentos em P&D e os resultados
inovadores da empresa, através dos quais ela é capaz de superar os competidores menos
inovadores (CALOGHIROU et al., 2004). No entanto, mesmo com o status de um elemento
estratégico para sobrevivência da empresa, os incentivos criados pelo Governo e a sua crescente
necessidade, no Brasil ainda se investe pouco em inovação, particularmente em P&D, quando
comparado com os países desenvolvidos (JENSEN et al., 2004).
2.2

Manual de Oslo

No âmbito global, a inovação é tida como uma determinante para o desenvolvimento
sócio econômico nacional (JENSEN et al., 2004). Tal importância pode ser medida pela atenção
que os organismos internacionais vêm dando ao tema. Um exemplo é o Manual de Oslo,
lançado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), onde se
procura lançar diretrizes conceituais e metodológicas no que tange a coleta e interpretação de
dados sobre inovação (OCDE, 2007). Na sua terceira edição1, o manual expandiu o conceito de
inovação às estruturas organizacionais e práticas de marketing, dando continuidade à definição
precedente de inovação Tecnológica de Produto e de Processo (TPP). O Quadro 1 traz os quatro
tipos de inovação e como elas são definidas pelo Manual de Oslo (OCDE, 2007).

1
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Quadro 1: Diferentes tipos de inovação
Fonte: Adaptado a partir do Manual de Oslo (2007).
Ao expandir o conceito de inovação tecnológica, a OCDE sugere que tanto quanto a
introdução de um novo produto ou processo, o atual contexto de turbulência leve em conta a
perspectiva do consumidor e da empresa. Esta expansão assume importância na medida em que
reconhece como inovadoras as empresas menos intensivas em P&D, incluindo dessa forma,
empresas dos setores de serviços, ao contrário das edições anteriores do Manual de Oslo, que
eram voltadas para a indústria da transformação.
A partir da sua necessidade para inovar, a empresa investiga as forças que conduzem
a inovação como um todo, como a atuação dos competidores, as tecnologias disponíveis e as
necessidades do mercado. No âmbito interno, as atividades inovadoras, dependem dos seus
ativos tangíveis (financeiros) e intangíveis (conhecimento).
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Estratégia no contexto da Inovação

A transformação provocada pela inovação tem gerado discussões sobre os fatores que
contribuem para o sucesso ou não da empresa. Algumas abordagens têm trazido a influência do
ambiente sobre a empresa de uma forma mais determinística, enquanto outras enfatizam o papel
dos aspectos internos, na mobilização dos seus ativos internos.
Segundo Porter (1991), o ambiente tem um papel fundamental na determinação do
posicionamento estratégico da empresa, através da precificação dos seus produtos, do seu
marketing e da introdução de produtos e serviços diferenciados. O mesmo autor argumenta que
as empresas ao longo do setor onde atuam, respondem diferentemente às mudanças apresentadas
pelo ambiente devido à maneira diferente de como elas o percebem e como combinam as três
esferas, organizacional, setorial e ambiental. Logo, pode-se supor que estas, afetam tanto
positiva quanto negativamente o desempenho de cada organização, depende da forma como o
empreendedor percebe, interpreta e explora as oportunidades e ameaças (macroambiente), os
pontos forte e fraco (microambiente) e como ele os relaciona às estratégias e inovações.
Para Miles e Snow (1978), a resposta competitiva da empresa é resultado da sua postura
competitiva. Segundo os autores, a empresa é proativa quando ela possui uma característica
explorativa tanto em relação a novos mercados quanto a novas tecnologias para atendê-los. O
segundo tipo de empresa de acordo com Miles e Snow (1978) trata da empresa cuja estratégia
é defensiva, mais concentrada na eficiência de controle nos seus custos, através do melhor uso
das suas capacitações. O terceiro tipo é constituído por empresas analisadoras, que adotam uma
estratégia intermediária entre as proativas e defensivas e caracterizadas por selecionar produto,
processo ou mercado de acordo com as suas capacitações. O quarto tipo são as empresas
reativas, que não apresentam uma estratégia solidamente formada e se atém a mercados estáveis
e pouco exigentes.
Partindo da tipificação de Miles e Snow (1978) e trazendo a orientação estratégica
para o contexto da inovação, Akman e Ylmaz (2008) argumentam que as empresas proativas
são as mais inovadoras, com foco nas inovações radicais em detrimento das incrementais.
As empresas defensivas, por sua vez, se concentram na sua posição no mercado através de
inovações incrementais em detrimento das radicais. Já a empresa analisadora Akman e Ylmaz
(2008), defende que ela se encontra em um estágio intermediário entre a empresa proativa e
defensiva, apresentando bom desempenho inovador, já que, a partir da análise do ambiente,
a empresa desenvolve apropriadamente as suas capacitações de forma a otimizar o uso dos
recursos estratégicos, alinhando-as as oportunidades e ameaças do ambiente turbulento e
transformando-as em inovação.
Ao sugerir que a estratégia da empresa determina a configuração dos recursos, dos
produtos e dos sistemas para enfrentar apropriadamente o ambiente Akman e Ylmaz (2008),
concluem que a estratégia da empresa influencia forte e significativamente o seu desempenho
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inovador.
Por sua vez, Coombs (1996) sugere que se uma tecnologia fortalece as competências e
capacitações da empresa, ela deve adquirir tal tecnologia, enquanto que, se um produto explora
suas competências e capacitações, ela deve produzi-la. Já, em um contexto turbulento, as
empresas, elas devem se apoiar em diferentes tipos de conhecimento, de forma a se adequar as
situações específicas, possibilitando a sua constante reconfiguração, o que pode se constituir em
uma vantagem sobre seus concorrentes que apresenta uma postura mais passiva.
Para Coombs (1996), algumas organizações adotam estratégias de cooperação que
não são capazes de sustentar sua vantagem competitiva, mesmo que esta esteja baseada tão
somente em seus próprios recursos. Investigando os efeitos do ambiente turbulento sobre o
desenvolvimento de novos produtos e a importância da integração do conhecimento nos
projetos, Sherman et al., (2000), concluíram que as atividades de P&D devem estar integradas
com a estrutura da empresa para que esta alcance um superior desempenho. De fato, mais do que
investimentos pesados em P&D, ela deve gerar e introduzir inovações no sentido de sustentar
a sua competitividade sugerindo, assim, que as atividades de P&D devam estar alinhadas com
todas as suas áreas.
A obtenção da vantagem competitiva no longo prazo exige uma visão apropriada do
que a empresa quer ser no futuro e que ela seja coerente com as suas estratégias de curto prazo.
Na realidade, Lawson e Samson (2001) defendem o alinhamento da inovação com a estratégia
na medida em que a primeira expressa a sua direção. Akman e Ylmaz (2008) defendem
que os objetivos ajudam a empresa a construir seu horizonte de longo prazo, influenciando
positivamente a sua capacidade em inovar.
Segundo Collins e Porras (1996), a importância da perspectiva de longo prazo decorre
da sua capacidade em gerenciar simultaneamente continuidade e mudança, no sentido de que,
através dessa perspectiva, a empresa é capaz de preservar suas competências e estimular o
progresso. Estes mesmos autores, assumem ainda, que a capacidade em desenvolver uma
perspectiva de longo prazo está associada com a adaptação das estratégias e práticas com os
valores e propósitos centrais da organização.
2.4

Empreendedorismo no Brasil

Empreendedorismo consiste em reconhecer e utilizar uma oportunidade na forma de um
novo negócio ou nova empresa (GEM, 2009). Estas ações, segundo Schumpeter (1934), podem
vir na forma de um processo de descoberta, de desenvolvimento ou de um processo de difusão
de uma descoberta. Ou seja, a abordagem schumpeteriana defende a postura empreendedora
como um meio de revolucionar o estabelecido de forma a produzir ou comercializar um novo
bem (SCHUMPETER, 1934).
Nesse sentido, Bessant e Tidd (2007) defendem a importância de ações empreendedoras
em ambientes turbulentos a partir de iniciativas novas e arrojadas, mesmo quando os resultados
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são incertos. Essas iniciativas exigem que se leve em conta a estratégia comercial da empresa e
como a inovação se insere nessa estratégia. Os mesmos autores sustentam, que mais do que um
lampejo criativo, o empreendimento inovador envolve a identificação e solução de pequenos
problemas, que se vale de abordagens a partir de três perspectivas: pessoal, traduzida pela
criatividade; coletiva, traduzida pela cooperação entre as equipes; e a contextual, traduzida
pelas estruturas, ambiente, os processos e as ferramentas. Empreender através da busca de um
novo negócio, do melhor uso das capacidades da empresa, ou do desenvolvimento integrado da
comunidade.
O Global Entrepreneurship Monitor (GEM, 2009), coloca que o empreendedorismo
varia de País para País. Esta variação é função do crescimento e desenvolvimento econômico,
do setor predominante na economia e do estágio tecnológico em que este se encontra.

Quadro 2: Papel do Empreendedorismo e o desenvolvimento econômico
Fonte: elaborado pelos autores a partir do GEM (2009)
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Pelo quadro 3, se percebe que tanto os países orientados à eficiência quanto os orientados
à inovação, propiciam o empreendedorismo por oportunidade. A diferença é que em países
orientados à eficiência, como é o caso do Brasil, a oportunidade se caracteriza, em grande
parte, em empreendimentos rudimentares que exigem baixa complexidade organizacional e
geralmente estão focados no atendimento ao consumidor final (70,9%).
Os países orientados à inovação, por sua vez, contam com empresa cujas atividades
produtivas estão calcadas no conhecimento. De fato, Dorion et al. (2011) sugerem que, em
essência, o empreendedor brasileiro não se caracteriza por ser inovador. Mais que isso, os
mesmos autores sustentam que embora os empreendedores brasileiros constantemente busquem
novas oportunidades de negócios, eles assim o buscam através da imitação. O quadro 3 apresenta
algumas outras características que no todo perfazem o perfil empreendedor no Brasil.

Quadro 3 Características dos empreendimentos no Brasil (ano-base 2009)

Fonte: elaborado pelos autores a partir do GEM (2009)
Além de se concentrar em serviços orientados ao consumidor final (70,9%), os
empreendimentos no Brasil não possuem expectativas de crescimento, uma vez que apenas
cerca de 15,2% dos empreendimentos têm a ideia de gerar mais que 5 empregos nos primeiros
anos a partir da criação da empresa. Trazendo o perfil do empreendedorismo, o quadro 3 mostra
que os serviços oferecidos não são reconhecidos como novos para 83,5% dos consumidores
finais, o que traduz o pequeno caráter inovador do empreendedorismo no Brasil. A baixa
orientação internacional dos empreendimentos em estágio inicial indica, por sua vez, a ideia
dos empreendimentos em atender os mercados locais.
3

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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O estudo buscou mostrar a crescente importância do empreendedorismo e da inovação
para a obtenção e sustentação de uma vantagem competitiva por parte da empresa, entendendo
que ambos, de fato, são elementos essenciais não só para o crescimento e sobrevivência dessa
empresa, como para a sociedade como um todo.
No Brasil, a partir de um contexto interno e externo favorável, o empreendedorismo
vem crescendo a cada ano, com a estabilidade econômica e política e a criação de instituições
como o SEBRAE contribuindo para esse crescimento. De fato, o GEM coloca o País entre os
sete países que mais empreendem no mundo.
No entanto, embora com a conjuntura favorável, as atividades empreendedoras no
Brasil, ainda carecem de um empreendedorismo mais inovador, o que pode ser obtido a partir
de incentivos e políticas mais adequados, os quais poderiam vir na forma de uma lei mais
simples e abrangente no que tange à inovação.
Pelo fato de no Brasil a Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) ainda terem uma importância
reduzida nas atividades empreendedoras (GEM, 2009), as atividades empreendedoras no País
ainda se caracteriza pelo baixo nível de conhecimento agregado.
4

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AKMAN, Gülsen; YLMAZ, Cengiz. Innovative capability, innovation strategy and
market orientation: an empirical analysis in Turkish software industry. International Journal
of Innovation Management v. 12, n. 1, p. 69-111, 2008.
ANDREASSI, T.; SBRAGIA, R. Relações entre indicadores de P&D e de resultado
empresarial. Revista de Administração, v.7, n., p.72-84, 2002.
BAUMOL, William J. The free-market innovation machine: analyzing the growth miracle
of capitalism. Princeton University Press: New Jersey, 2004.
BESANKO, D.; DRANOVE, D.; SHANLEY, M.; SCHAEFFER, S. A Economia da
Estratégia. 3 ed. Editora Bookman, 2007.
BESSANT, J.; TIDD, J. Inovação e Empreendedorismo, Bookman, Porto Alegre, 2009.
BIGNETTI, L. P. Gestão de tecnologia e inovação: uma análise de autores, vertentes teóricas
e estratégias metodologias predominantes em trabalhos apresentados nos encontros da
ANPAD. XXX Encontro da ANPAD, Salvador, 2006.

35

INOVAÇÃO

CALOGHIROU, Y.; KASTELLI, I.; TSAKANIKAS, A. Internal capabilities and external
knowledge sources: complements or substitutes for innovative performance? Technovation,
v. 24, n. 1, p. 29–39, 2004.
COOMBS, R. Core competencies and strategic management of R&D. in BELCHER, A.
Hassard J Procter J R&D Decisions: Strategy, policy and innovations. London: Routledge.
287pp, 1996.
COOMBS, Rod 1998. A Reflection on Major Themes of the 1997, R&D Management
Conference, R&D Management. v. 28, n. 3, p. 213-214, 1998.
DAELLENBACH, U. S.; MCCARTHY A. M.; SCHOENECKER, T. S. Commitment to
Innovation: the impact of top management team characteristics. R&D Management, v. 29, n.
3, p. 199-208, 1999.
DEGEN, R. J. Empreendedor: empreender como opção de carreira. Pearson, São Paulo,
2009.
DORION, E; PAVONI, E. T; CHALELA, L. R.; SEVERO E. A. Brazilian entrepreneurship:
a comparative study on imitation and innovation practices. International Journal of
Entrepreneurship and Small Business, v. 14, n. 2, p. 190-204, 2011.
GEM - GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR. O Empreendedorismo no Brasil,
2009. Hekkert, M. P.; Suurs R. A. A.; Negro S. O.; Kuhlmann, S; Smits R. E. H. M.
Functions of innovation systems: A new approach for analyzing technological change.
Technological Forecasting & Social Change, v. 74, n. 4, p. 413–432, 2007.
JENSEM, J.; MENEZES-FILHO, N.; SBRAGIA, R. Os Determinantes dos gastos em P&D
no Brasil: uma análise com dados de painel. Estudos Econômicos, v. 34, n. 4, p.661-691,
outubro-dezembro, 2004.
KEYNES, J. M. Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda. 1 ed.. São Paulo, Editora
Atlas, 1982.
MILES, R. E.; SNOW, C. C. Organizational Strategy, Structure, and Process. McGrawHill: New York, 1978.

36

Inovação e Sustentabilidade - Desafios da Educação

INOVAÇÃO

MOREIRA, N. V. A.; ALMEIDA, F. A. S.; COTA, M. F. M.; SBRAGIA, R. A inovação
tecnológica no Brasil: os avanços no marco regulatório e a gestão dos fundos setoriais.
Revista de Gestão USP, São Paulo, V. 14, n. especial, p. 31-44, 2007.
NIETO, M.; QUEVEDO, P. Absorptive capacity, technological opportunity, knowledge
spillovers, and innovative effort. Technovation, v. 25, n. 10, p. 1141–1157, 2005.
OCDE. Diretrizes para coleta e interpretação de dados sobre inovação, Organização para
Cooperação e Desenvolvimento Econômico – Manual de Oslo, 3 ed., 2007, disponível em
www.finep.org.br. Acesso em: 10 out. 2012.
PAVITT, K. Innovation Process In The Oxford Handbook of Innovation, In FAGERBERG, J.,
MOWERY D., NELSON R. R. (eds). XXXX Oxford University Press. New York, 2005.
PORTER, M. Towards a dynamic theory of strategy. Strategic management journal, v. 12,
n. S2, p. 95-117, 1991.
_______. Estratégia competitiva: técnicas para análise de indústrias e da concorrência. 2 ed.
Rio de Janeiro: Elsevier, 409pp, 2004.
SCHUMPETER, J. A. The theory of economic development, Cambridge. Harvard
Universty press, 1934.

37

Inovação e Sustentabilidade - Desafios da Educação

INOVAÇÃO

INOVAÇÃO NA ESTRATÉGICA DE
NEGÓCIOS DE UMA EMPRESA
INDUSTRIAL
Ma. Cristine Hermann Nodari
cristine.nodari@gmail.com
Doutoranda em Administração pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul,
PUCRS e pela Universidade de Caxias do Sul, UCS. Mestra em Administração pela Universidade
de Caxias do Sul, UCS, Brasil.
Dr. Pelayo Munhoz Olea
pelayo.olea@gmail.com
Pós-Doutor em Gestão Ambiental pela Universidad de Extremadura, UEX, Espanha. Doutor
em Administração e Direção de Empresas pela Universitat Politècnica de Catalunya, ETSEIB/
UPC. Professor do Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade de Caxias
do Sul.
Dr. Eric Dorion
echdorion@gmail.com
Doutor em Administração de Empresas pela Universidade de Sherbrooke – Canadá. Professor
do Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade de Caxias do Sul.
Ma. Zaida Cristiane dos Reis
zcreis@gmail.com
Doutoranda em Administração pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul,
PUCRS e pela Universidade de Caxias do Sul, UCS. Mestra em Produção pela Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS, Brasil.
Bela. Paula Patrícia Ganzer
ganzer.paula@gmail.com
Mestranda em Administração pela Universidade de Caxias do Sul, UCS, Brasil. Graduada em
Administração pelo Centro de Ensino Superior Cenecista de Farroupilha, CESF, Brasil.

38

INOVAÇÃO

RESUMO

A globalização da economia e dos mercados configura um ambiente dinâmico e complexo organizacional na
implementação das estratégias empresariais. O objetivo deste trabalho foi realizar uma análise das variáveis
envolvidas na implementação da estratégia de uma empresa selecionada, em um estudo de caso de natureza
qualitativa e exploratória. Os resultados indicam a expectativa de trabalho futuro, para um melhor entendimento
das influências de mudanças nas organizações e, consequentemente, seu posicionamento inovativo.
Palavras-chave: Estratégia; Implementação; Análise de Processos

1.INTRODUÇÃO
No atual ambiente globalizado e de intensa competitividade os fatores críticos de sucesso
para uma empresa são constantemente desafiados, o que traz como consequência a necessidade
de uma mudança constante nas estratégias competitivas. Porter (1980) já considerava que nos
ambientes instáveis, as organizações são forçadas a implementar mudanças estratégicas e com
isso, o desenvolvimento de uma contínua adaptabilidade. A mudança na orientação estratégica
é componente fundamental dessa adaptabilidade.
Segundo Heracleous (2000), as empresas denominadas “vencedoras” do futuro serão
aquelas que desenvolverão importantes habilidades de implementação da estratégia para
que possam evitar os elevados custos do fracasso na implementação e para que seus planos
estratégicos possam se tornar realidade. Saber implementar estratégias em um ambiente cada
vez mais complexo e dinâmico torna-se fonte de vantagem competitiva.
A maioria das abordagens tradicionais de estratégia supõe que o desempenho de uma
empresa melhorará quando se conseguir descobrir e descrever detalhadamente a estratégia
adequada. No entanto, cerca de 70% dos fracassos vividos pelos presidentes executivos não
decorrem de falhas no pensamento estratégico, mas sim de má execução, e o que distingue
as empresas bem-sucedidas é a forma como se organizam e operam para concretizar suas
aspirações (PERNSTEINER; HEDLUND; BENNETT; KOCOUREK; 2001).
A descrição dos obstáculos encontrados frente à implementação da estratégia são
relacionados na literatura (CHIAVENATO &SAPIRO, 2004; OLIVEIRA, 2006) e a maioria
dos modelos sugeridos na literatura, preconizam o alinhamento das variáveis com a estratégia
para que esse processo seja desenvolvido com sucesso (GALBRAITH, 1986; MILLER, 1997;
HAMBRICK & CANNELA, 1987).
Considerando as informações previamente estudadas, percebe-se a lacuna de
conhecimento ainda existente sobre a implementação estratégica e a influência sobre as variáveis
principais do processo de uma mudança estratégica. O presente artigo propõe uma análise
dentro da empresa pesquisada do alinhamento das variáveis do modelo de implementação
com a estratégia e quais levaram em consideração as influências no contexto interno e externo
desse processo. A relevância da pesquisa consiste na atualidade do tema implementação de
uma mudança estratégica visto que são eventos importantes dentro da reconcepção de novas
estruturas e novos negócios nas organizações.
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2.IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA

As organizações estão sempre em busca do melhor arranjo estrutural que possibilite a
otimização do seu desempenho. Oliveira (1985) ressalta que o tema implementação da estratégia
evoluiu a partir da literatura tradicional sobre estratégia, segundo a qual, um plano estratégico,
uma vez estabelecido, se difundia pela organização e todas as pessoas tinham o mesmo
entendimento e a mesma percepção da alta gerência sobre a melhor forma de sua execução.
Desta maneira, o processo de formulação da estratégia era considerado mais relevante para o
sucesso das organizações, sendo alvo de maior atenção por parte dos pesquisadores.
Porém, não parece ser a ausência de teoria e técnicas de formulação da estratégia a
causa de muitas organizações não conseguirem atingir seus objetivos. Conforme Hambrick &
Cannella (1989) os estrategistas possuem à sua disposição uma grande variedade de ferramentas
poderosas para auxiliá-los na formulação. Tais ferramentas, como análise da indústria e dos
competidores, modelos de portifolios, teoria do ciclo de vida de produtos e análise das forças e
fraquezas internas, são utilizadas hoje de forma muito abrangente.
A implementação do plano estratégico é um processo de mudança organizacional.
Conforme Chiavenato & Sapiro (2004), essa mudança não ocorre facilmente apesar dos
implementadores promoverem o cascateamento dos objetivos estratégicos e globais em objetivos
táticos e operacionais, possivelmente, por culturas centradas em necessidades internas, pela
burocracia, jogos de poder e política, por falta de confiança, por falta de liderança e gestão de
equipes e até pelo medo do desconhecido.
Estudos foram realizados apontando a dificuldade das organizações em entregar
os resultados almejados e indicando que o problema pode estar na baixa capacidade de
implementação da estratégia. Esse tema é considerado complexo e muito importante para
o desempenho das organizações (HERACLEOUS, 2000; HAMBRICK; CANNELLA,
1989). Os principais obstáculos apontados por estes autores são: a) Ausência de liderança e
acompanhamento do executivo principal da instituição; b) Falta de cultura de planejamento por
parte dos funcionários e falta de cultura estratégica por parte dos dirigentes; c) Inexistência de
sistemas de informação que possibilitem a coleta e sistematização das informações; d) Falta de
capacitação da equipe de implementação; e) Incompreensão da importância da influência da
cultura e do clima organizacional; f) Competição pelo poder, que acaba afetando o desempenho
das equipes de trabalho; g) Falta de acompanhamento e controle da execução das ações
planejadas.
2.1 Alinhamento das Variáveis de Implementação
De acordo com Galbraith & Kazanjian (1986), existe uma diversificação de tipos e
quantidades de variáveis de implementação estratégica havendo necessidade de ocorrência de
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um alinhamento para que ocorra sucesso na sua implementação.
Segundo Prieto & Carvalho (2006) o modelo de alinhamento tem a finalidade de
assegurar a ordenação e a integração lógica de um conjunto de atividades estruturadas com
a finalidade de realizar o alinhamento estratégico ao mesmo tempo em que deve garantir a
flexibilidade da implementação da estratégia, permitindo que mudanças estratégicas possam ser
incorporadas a este processo.
De acordo com Hambrick & Cannella (1989) o alinhamento é visto como um processo
gerencial a ser conduzido pelo estrategista desde a formulação até a implementação da estratégia.
O processo gerencial apóia-se no processo de negociação da estratégia desde a formulação até
a implementação, interna e externamente à organização, na remoção dos obstáculos e no ajuste
de aspectos internos da organização, denominados influências relevantes na implementação.
Para uma implementação efetiva de estratégias Hambrick & Cannella (1989) destacam: a
alocação de recurso, programas e políticas das subunidades que representam os planos de ação
desdobrados a partir da estratégia de negócio, estrutura, recompensas e pessoas.
Galbraith (2000) afirma que diferentes estratégias determinam diferentes combinações
de estruturas organizacionais, processos, recompensas e pessoas. Dessa forma, um desenho
organizacional adequado é fonte de vantagem competitiva respeitando os critérios de estratégia
de negócio da empresa, que determina os objetivos a serem alcançados e as tarefas a serem
executadas.
Para isso, o autor apresenta um modelo de desenho organizacional, chamado modelo
estrela, onde alternativas ou políticas de desenho organizacional são agrupadas em cinco
categorias: inclui, primeiramente, a definição da estratégia da empresa (onde se quer ir); segundo,
a definição da estrutura (onde estará localizado o poder de decisão, incluindo a definição do
grau de especialização, número de pessoas que formarão uma unidade e o grau de centralização/
descentralização); terceiro, a definição dos processos (fluxos de informação); quarto, o sistema
de recompensa (que influencia o comportamento das pessoas) e quinto, a definição das políticas
de pessoal (GALBRAITH, 2000). Como esse modelo preconiza o alinhamento das categorias e
uma delas é a estratégia, é possível entender que uma mudança na estratégia irá demandar um
novo alinhamento das variáveis no desenho organizacional.
Dessa maneira, um desenho organizacional adequado passa a ser imperativo na
implementação de estratégias e o modelo de Galbraith (2002) torna-se uma importante
referência para esse processo. Dessa forma, com base em trabalhos dos autores pesquisados,
serão discutidas as principais variáveis de implementação consideradas por este trabalho: a)
estratégia; b) estrutura; c) processos; d) pessoas; e) recompensas.
A estratégia, segundo Galbraith (2002), define os objetivos e as metas que devem ser
alcançados pela organização, bem como a missão e valores a serem perseguidos; é ela que
define a direção básica da empresa. É a estratégia que estabelece os critérios de escolha das
variáveis organizacionais que tanto afetam a implementação da estratégia, influenciando em
seu sucesso ou fracasso. Hambrick & Cannella (1989) apontam que a implementação deve ser
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considerada durante o processo de formulação da estratégia.
De acordo com Galbraith (2002) a tarefa de adequação organizacional a uma dada
estratégia não está concluída com a escolha do tipo de estrutura. Daí a importância dos
desenhos dos processos que podem ser horizontais (laterais) ou verticais. De acordo com
Galbraith (2002), os processos laterais são processos de informação e de decisão que coordenam
atividades espalhadas entre as diversas unidades organizacionais, provendo mecanismos para
descentralização das decisões do gerenciamento geral.
Para Hambrick & Cannella (1989), uma nova estratégia irá inevitavelmente alterar
o mix existente de recursos humanos, através de ações como: substituição de profissionais,
novas contratações, programas de treinamento e de desenvolvimento, acompanhamento e
aconselhamento pessoal. Galbraith (2002) destaca os pilares de um bom processo de pessoas:
alinhamento da necessidade de pessoas com a estratégia; processo de sucessão; ações sobre
os profissionais de baixo desempenho; e mudança na forma de atuação e missão da área de
recursos humanos.
Hambrick & Cannella (1989) ressaltam que o impacto de incentivos e recompensas é
freqüentemente negligenciado na implementação de estratégias. Para os autores, as recompensas
podem ser formais ou informais. Chiavenato & Sapiro (2004) consideram que os incentivos
moldam o comportamento para os fins desejados, bem como direcionam as ações de forma
consistente com os resultados desejados da implementação. Os autores ainda destacam que
muitas vezes os incentivos não privilegiam o desempenho coletivo e o trabalho em equipe, o
que pode ser problemático.
Toda nova estratégia irá requerer algum tipo de realocação de recurso e muitas precisarão
da aquisição de novos recursos. Galbraith (2002) aponta que o desalinhamento entre a corporação
e a unidade de negócio na alocação de recursos é fonte de dificuldades na implementação. Além
disso, os recursos necessários para suportar a estratégia variam de acordo com a escolha da
empresa e esta avaliação deve ocorrer no processo de formulação da estratégia.
3.METODOLOGIA

A partir da revisão bibliográfica envolvendo as variáveis de implementação estratégica
procurou-se identificar as diferentes contribuições em maior e em menor grau envolvidas nos
processos de mudança estratégica dentro da empresa pesquisada levando em consideração as
influências do contexto interno e externo nesse processo.
Esta é uma pesquisa qualitativa de caráter exploratório já que permite a busca da
compreensão das influências das variáveis de implementação no processo de implementação da
estratégia. De seis entrevistas com os gerentes regionais no segmento medicinal responsáveis
pelo território brasileiro, foram efetivamente realizadas quatro entrevistas e uma entrevista com
o gerente de marketing e produtividade do segmento medicinal.
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Para Whipp, Rosenfeld e Pettigrew (1989), a habilidade de as empresas competirem
em determinado setor depende da sua capacidade em identificar e compreender as forças
competitivas do ambiente e da capacidade de mobilizar e administrar os seus recursos ao longo
do tempo. Assim, a determinação do posicionamento estratégico envolve fatores internos ligados
a serviços e produtos, mercado e à alocação de recursos. Dentro desse modelo, o processo de
mudança estratégica considera o gerenciamento de três áreas relacionadas que são o conteúdo
da estratégia escolhida, o processo de mudança e o contexto em que a mudança ocorre.
A variável processo do modelo analítico de Whipp, Rosenfeld e Pettigrew (1989) é
considerada nesse trabalho como processo da implementação da estratégia. Por sua vez,
o processo de implementação da estratégia será analisado através de um modelo teórico
desenvolvido a partir da discussão da literatura. Com base no modelo de Galbraith (2002), a
figura – conceito que norteará esse estudo está ilustrada na figura 1.

Figura 1 - Figura-conceito para análise do processo de implementação
Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos trabalhos de Galbraith (2002) e Whipp,
Rosenfeld e Pettigrew (1989).
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Para a realização do trabalho foi escolhida uma empresa do setor de química de
capital privado e com fins lucrativos que foi fundada em 1912, no Brasil, e atualmente possui
252 unidades empresariais nos 26 estados brasileiros. A empresa iniciou suas atividades
desenvolvendo o processo de solda acetilênica com produção de geradores de acetileno. O novo
milênio foi marcado pela introdução de novas operações e estratégias na área da saúde como
serviços, equipamentos e assistência domiciliar em decorrência de um cenário demográfico de
envelhecimento populacional.
A empresa foi escolhida pela experiência de mudança estratégica, pelo qual ela alterou
seu posicionamento de excelência operacional (custos) para diferenciação em produtos e serviços
prestados. Neste segmento, a empresa procurou aliar suas competências no fornecimento de
gases medicinais aos de equipamentos ao atendimento personalizado para cada cliente que
necessitava de assistência ou internação domiciliar, por intermédio da criação de uma estrutura
especializada na prestação de serviços domiciliares, como a orientações de uso e manuseio
dos equipamentos e atendimento emergencial hospitalar. Nesse segmento médico-hospitalar,
a empresa voltou sua atuação para: Serviços, Equipamentos, Assistência Domiciliar e Gases
Medicinais. Um intenso programa de desenvolvimento de tecnologias e soluções direcionadas
foi mantido para o segmento medicinal. Hospitais e clínicas contavam com produtos, serviços
e equipamentos à disposição para diversas aplicações clínicas e de infra-estrutura. Na área de
Apoio Respiratório Domiciliar, a empresa desenvolveu um serviço que agregava tecnologia de
ponta em equipamentos de oxigenoterapia para assistência domiciliar (Home Care).
Diante dessas características, aliadas as mudanças significativas do cenário competitivo
fornecem uma base para pesquisa e análise do processo de implementação estratégica.
4.ANÁLISE DO PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA
Para fins de aplicabilidade nesse estudo, será analisado o segmento de negócios em
saúde da empresa (institucional e home care) verificando as influências da implementação
estratégica, visto a condição inovativa em termos de segmento, ou seja, a condição do padrão
industrial para o padrão medicinal.
4.1 Contexto interno e externo
O início das operações no segmento medicinal no início do ano 2000 foi de intensas
dificuldades. O mercado demorou a desassociar a antiga direção de negócios que remetia a
produtora e fornecedora de gases medicinais industriais à nova que remetia a uma empresa com
soluções integrais na área da saúde.
Internamente, a definição apurada do plano estratégico medicinal somente foi divulgada
e difundida dentro da empresa em setembro de 2002. Até então, atividades isoladas de
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implementação da nova proposição sofriam para edificar o processo como um todo.
Perspectivas da empresa no desenvolvimento do negócio haviam sido relacionadas de
acordo com as oportunidades no ambiente externo. No cenário econômico, o setor da saúde
no Brasil passava pela existência da pressão por redução de custo em toda a cadeia do serviço
de saúde: a) a relação de fonte pagadora e o prestador de serviço credenciado; b) a crescente
profissionalização da gestão hospitalar; c) o aumento da terceirização dos serviços de infraestrutura médico-hospitalar; d) as ações do setor voltadas para a medicina preventiva e; e) a
desospitalização com internação domiciliar custeada.
O cenário tecnológico apresentava incrementos na geração on-site de Oxigênio, Ar e
Energia em ambientes hospitalares além da forte influência na criação de web sites e portais de
saúde com informação e serviços com crescente tecnologia da informação.
No cenário legal, o governo federal aprovava o Programa de Assistência Domiciliar
promovendo incentivos e deslocamento de verbas complementares sob supervisão da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) que foi criada nos moldes dos rígidos padrões
da Food and Drug Administration – United States of America (FDA – USA). Essas diretrizes
legais de preservação do meio-ambiente e saúde estavam comprometendo a infraestrutura
hospitalar atual.
No cenário demográfico e sociopolítico, o envelhecimento da população gerando
demanda de novos produtos e serviços associado ao aumento da expectativa de vida da
população levavam a intensas expectativas.
Além disso, no contexto externo, outras empresas multinacionais já estavam edificando
estruturas de posicionamento competitivo aumentando a linha de produtos e negócios na
área da saúde. Sob o ponto de vista da análise da concorrência, haviam sido identificadas as
movimentações dos principais competidores, como ilustrado na Figura 2.
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Figura 2 - Análise da Concorrência
Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados fornecidos pela empresa estudada.
4.2 Estratégia
A empresa alterou seu posicionamento para uma estratégia de diferenciação em relação
à estratégia anterior, de excelência operacional em custos. A empresa obtinha um desempenho
estagnado e pretendia uma maior participação de mercado.
O mercado brasileiro na saúde já se encontrava saturado e a competição era muito grande
com concorrentes internos, empresas informais e concorrentes estrangeiros. Essa competição
fazia com que os preços de venda dos produtos ficassem cada vez mais baixos, reduzindo as
margens de lucro da empresa.
Assim, considerando-se as condições do mercado e as características da empresa, surgiu
a necessidade da mudança estratégica, através da qual a empresa passou a redirecionar seu
negócio para fornecimento de produtos e serviços diferenciados, de maior valor agregado e
distribuídos em clientes que exigiam mais qualidade dos produtos, mas que aceitavam pagar
mais por eles, como o mercado de hospitais particulares e convênios. Sua estratégia passou a
ser de diferenciação e inovação, contemplando o desenvolvimento de produtos personalizados
para as necessidades dos clientes. Com isso a empresa pôde aumentar seu preço médio e
consequentemente a rentabilidade. A proposição de valor implementada foi de
que
a
empresa seria provedora de soluções em Gases Medicinais, Serviços e Home Care para o setor
de saúde, o que permitiam a otimização de recursos e garantiam a tranquilidade dos profissionais
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e o bem-estar dos pacientes. O fato de apresentar desempenhos estagnados foi fundamental para
essa mudança estratégica.
A empresa optou por um posicionamento intermediário entre inovação e intimidade com
o cliente, diferenciando-se por fornecer produtos adequados e inovadores. A implementação não
foi considerada formalmente antevendo-se os obstáculos ou criando um plano de implementação
conforme preconizado por Hambrick & Cannella (1989). Entretanto, foram traçados objetivos
claros, a partir do novo posicionamento. A definição da nova estratégia envolveu toda a diretoria
e os principais gestores das Unidades de Negócio. Os objetivos estratégicos e planos de ação
são ilustrados na figura 3.
4.3 Estrutura
A empresa possuía uma estrutura funcional e essa característica foi ampliada com a
nova estratégia com a inauguração de centro de operações com engenharia clínica para captação
dos equipamentos fornecidos para hospitais e atendimento domiciliar que reflete na teoria mais
indicada para o foco em diferenciação, conforme Galbraith (2002). Além disso, a empresa
buscava também aumentar a produtividade e melhorar a eficiência operacional, necessidades
que favorecem a estrutura funcional (GALBRAITH, 2002).

Figura 3 - Objetivos Estratégicos e Plano de Ação
Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados fornecidos pela empresa estudada.
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Maior destaque passou a ser dado ao planejamento e controle de produção e distribuição
devido à maior integração necessária entre as áreas da empresa. A área de desenvolvimento de
produtos passou a se dedicar realmente ao lançamento de novos produtos, ao desenvolvimento
exclusivo, às pesquisas sobre tendências, e ao marketing. Essa área passou a atuar de
forma integrada com as áreas industrial e comercial, o que não ocorria de forma alinhada
anteriormente. Para suprir a necessidade de coordenação do processo de desenvolvimento
de produtos envolvendo essa área e a área industrial e para um adequado balanço de poder
(GALBRAITH, 2002), foi introduzida uma estrutura matricial. As mudanças ocorridas na área
de desenvolvimento de produtos estão coerentes com sua criticidade e com a maior atenção
que esse processo precisa receber. Esta reestruturação está diretamente relacionada com a nova
estratégia de diferenciação.
Com isso, a empresa manteve diversas ações de desenvolvimento e inovação em
seus produtos, processos, gestão e negócios. Na gestão de relacionamento e produtividade
desenvolveu atividades que visavam entender as necessidades específicas de cada cliente
buscando a melhoria constante dos processos com foco na redução de custos, dentre eles,
Programa de Gestão de Relacionamento, Programa Seis Sigma e Programa Lean.
4.4 Processos
A estrutura também pode ser flexibilizada pelos processos laterais (GALBRAITH,
2002). Foi possível observar a introdução de alguns processos laterais, como um novo processo
de desenvolvimento de produtos. Este processo passou a ser organizado e formalizado, contando
com a participação de integrantes das diversas áreas da empresa, como industrial, comercial e
marketing, além da própria área de desenvolvimento.
Entretanto, a empresa ainda possui poucos processos laterais formais e é ainda muito
hierarquizada nos fluxos de tomada de decisão. A introdução de mais processos laterais formais,
principalmente relacionados ao fluxo de venda-crédito-pedido-produção-faturamento-entrega,
poderia tornar a empresa ainda mais ágil, o que é fundamental no mercado competitivo, e
também melhorar as análises dos problemas do dia-a-dia, que vêm gerando conflitos entre
as áreas comercial, industrial e financeira. É necessária ainda uma maior integração dos
representantes comerciais.
Quanto aos processos de gerenciamento e sistemas de controle, a partir da adoção da nova
estratégia foi observada uma grande evolução na empresa. A empresa desenvolveu um processo
de planejamento estratégico, com a definição de objetivos e met––as anuais, identificação e
medição dos indicadores, reuniões de acompanhamento de resultados, gestão à vista a partir
dos diários de bordo, ferramentas da qualidade e até as revisões da estratégia, conforme
apontado por Chiavenato & Sapiro (2004). Uma importante ação da empresa foi a de ampliar
a participação dos empregados na elaboração e na divulgação dos planos anuais, incluindo aí
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até mesmo pessoas que não são gestoras. Isso está coerente com a linha de diversos autores
que preconizam a participação de toda a empresa no processo de estratégia (HAMBRICK &
CANNELLA, 1989). Um melhor desenvolvimento dos processos de gerenciamento e de controle
permitiu que a empresa efetuasse ajustes também nos processos industriais. Na empresa como
um todo houve um trabalho de melhoria da eficiência operacional, de redução do desperdício
e de custo, principalmente nas áreas industriais e de suprimentos. Foi possível observar que
houve direcionamento de recursos na empresa para as áreas mais críticas ou impactadas com a
nova estratégia: industrial, comercial e marketing e desenvolvimento de produtos, coerente com
Hambrick & Cannella (1989).
4.5 Pessoas e cultura
A cultura anterior da empresa não era associada a desempenho, eficiência, qualidade
e gestão, impondo dificuldades ao processo de implementação. Neste aspecto, as áreas mais
afetadas pela mudança na estratégia da empresa foram a área industrial, a de desenvolvimento
de produtos e a área comercial. A área industrial tinha de ser capaz de lidar com uma produção
com mais interrupções para ajustes e também com um controle maior de qualidade, além de
manter a produtividade mínima necessária. A área de desenvolvimento de produto tinha que ser
capacitada para a criação de produtos inovadores, que se adequassem a necessidade dos clientes,
a uma grande velocidade. A área comercial precisava tanto ser capacitada para executar uma
venda mais técnica, em que o conhecimento do produto e suas aplicações são cruciais, quanto
mudar o comportamento de preferir vender as commodities de menor margem, pela maior
facilidade. Dessa forma, a empresa precisava trabalhar tanto nos aspectos de desenvolvimento
de competências quanto nos de mudança de comportamento. Foi observado que ambos os
aspectos foram considerados pela empresa na implementação de sua nova estratégia.
As ações na área comercial estão coerentes com os trabalhos de Hambrick & Cannella
(1989). Foram criadas algumas iniciativas para melhorar a comunicação com os representantes
comerciais, como o encontro de capacitação anual em vendas. Os representantes mais resistentes
foram substituídos. Foram contratados profissionais que tivessem formação mais técnica na
atuação no setor medicinal. Foram introduzidas ações de reforço positivo, através de criação
de uma campanha de vendas com premiações por desempenho diretamente associado à nova
estratégia. Também houve melhorias nos processos para redução da resistência à mudança,
através do sistema de otimização de força de vendas. Isso mostra a inter-relação existente entre
duas variáveis (Processos e Pessoas/Cultura) e alinhamento com a estratégia no processo de
implementação.
Na área industrial podemos destacar as seguintes ações: substituição de profissionais,
contratação de profissionais especializados para os cargos de liderança, auditoria dos processos
industriais, contratação de consultores técnicos externos e divulgação interna dos produtos da
empresa.
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Na área de desenvolvimento de produtos, ocorreu a substituição dos empregados com
perfil inadequado e houve um maior investimento em cursos técnicos. Os profissionais tiveram
que desenvolver habilidades de relacionamento com outros profissionais de diferentes níveis,
do operacional ao cliente externo.
De uma forma geral, a empresa aproximou mais todos os empregados aos conceitos
e práticas de gestão. A introdução de novas metodologias e ferramentas de gestão, além dos
programas de desenvolvimento dos empregados e dos líderes, contribuiu muito para a qualidade
do processo da estratégia na empresa. Outro fator de grande influência nos esforços para a
mudança cultural da empresa foi o engajamento da alta direção, o que é considerado muito
importante por Chiavenato & Sapiro (2004). Um dos motivos desse engajamento pode estar na
chegada dos novos diretores comercial, financeiro e industrial, no momento em que a empresa
optava pela mudança.
É importante dizer que esse processo ainda não está concluído e que, apesar de todos
os esforços, ainda há muitas dificuldades. Conforme apontado pelo Diretor Industrial, o
setor saúde, hoje não é considerado atrativo para os melhores profissionais, pois os salários
atualmente pagos são inferiores a outros setores industriais relacionados ao segmento da saúde.
Isso implica maiores dificuldades em se montar equipes de alto desempenho, importantes
para a implementação da estratégia. A empresa tem de buscar o desenvolvimento interno
dos empregados e corre o risco de alto turnover para outros setores. Esse fato demonstra a
influência do ambiente externo nas ações e nos resultados de implementação da empresa. A
empresa também precisa desenvolver um programa mais formal de gestão de competências e
do conhecimento nesse segmento medicinal (institucional e home care). Muitas ações voltadas
para o desenvolvimento das pessoas e para a mudança de comportamento são adotadas de forma
reativa e por intuição, sem a estruturação de um plano de gestão de competências que identifique
as funções críticas a partir da nova estratégia e que alinhe as competências individuais com as
competências organizacionais e a estratégia. Essa não é uma tarefa fácil e muitas empresas têm
dificuldades em implementá-la, conforme aponta Chiavenato & Sapiro (2004). Finalmente,
uma ferramenta muito importante para o reforço de comportamento (FOMBRUN, 1983) que
precisa evoluir mais na empresa são as sessões de feedbacks, conforme depoimento dos próprios
executivos da empresa.
4.6 Recompensas
A empresa alinhou os incentivos dos representantes comerciais com a nova estratégia,
coerente com o que é preconizado por Galbraith (2002). A remuneração passa a não ser mais
apenas por volume, mas sim por volume e percentual de artigos diferenciados.
Entretanto, não há incentivos formais para os empregados da empresa e os incentivos
psicológicos ou informais existentes podem não ser suficientes para direcionar os esforços e
para moldar o comportamento (HAMBRICK & CANNELLA, 1989).
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A empresa lançou seu programa de remuneração variável em vendas em 2005, mas
ficou dependente da empresa apresentar retorno para o acionista muito elevado. O risco que
a empresa correu foi de entrar em um círculo vicioso, no qual um dos motivos dos resultados
indesejados é o baixo desempenho dos funcionários, que, por sua vez, deve-se à falta de
motivação. Os resultados indesejados levam ao não pagamento de remuneração variável que
mantém a desmotivação dos empregados que continuam com desempenho ruim levando aos
resultados indesejados pela empresa. Seria importante quebrar esse círculo e tentar pelo menos
recompensar os comportamentos desejados (CHIAVENATO & SAPIRO, 2004).
5.CONCLUSÕES
Através da análise das entrevistas, os executivos da empresa reconhecem que o
processo não está alinhado adequadamente. Há ainda várias limitações de recursos para que
a implementação ocorra mais rapidamente. Entretanto, considerando-se tudo o que já foi feito
pela empresa e reconhecendo que um processo como esse não é realmente rápido, é possível
avaliar esse item como tendo obtido sucesso parcial.
No alcance dos objetivos, o sucesso também é parcial. A empresa não vem conseguindo
produzir a excelência na qualidade de produtos e serviços diferenciados estipulados como meta,
e os resultados econômicos estão parcialmente atingidos.
Em relação à aceitação das mudanças é possível considerar que a empresa obteve um
sucesso apenas parcial, pois, conforme depoimentos dos executivos da empresa, apesar de
todos os esforços da empresa, ainda há resistências ao novo posicionamento. Dessa maneira,
e considerando o grau de alcance dos objetivos como o principal critério de avaliação do
processo, é possível concluir que ele ainda não atingiu os resultados esperados. E, nesse aspecto,
o contexto, tanto externo quanto interno, parece desempenhar um papel crucial. Segundo
os executivos da empresa, a reorientação da estratégia ocorreu e o desempenho da empresa
melhorou nos dois anos seguintes à mudança. Entretanto, a partir de 2005, os resultados da
empresa voltaram a ficar estagnados. E esse fato, segundo os executivos, está muito associado
às novas transformações sofridas pelo setor, a valorização do real, a alta carga tributária, os
novos entrantes e a especialização da concorrência.
A análise dos dados coletados mostrou que todas as variáveis de implementação tiveram
influência no processo, mostrando que o modelo utilizado é relevante. Entretanto, foi possível
constatar uma maior influência das variáveis processos, pessoas, estrutura. Em cada uma das
variáveis do modelo, a empresa apresentou mudanças significativas a partir da nova estratégia
escolhida, com exceção da variável recompensa. Como oportunidades de melhoria em todo o
processo é possível citar: necessidade de melhores processos laterais para resolução de conflitos
entre as áreas de produção, financeira e comercial; revisão de processos voltados para a geração
de dados de produção mais confiáveis e atualizados; maiores investimentos em tecnologia de
informação para a gestão da produção e integração de processos; maior disciplina na elaboração
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e acompanhamento dos planos de ação; maior integração dos representantes comerciais nos
processos internos da empresa.
A ausência de um programa de recompensas influencia a variável pessoas. A empresa
tem que pensar em formas alternativas de motivar os empregados e moldar seu comportamento.
A empresa manteve uma estrutura funcional, mas utilizou alguns processos laterais para um
maior dinamismo e flexibilidade.
A análise dos resultados da pesquisa, ou seja, a investigação da implementação de um
processo de mudança estratégica, ajudará os pesquisadores a entenderem melhor este processo,
estendendo a compreensão da relação desse processo com o alinhamento das variáveis de
implementação e com o contexto externo e interno à organização. Esperando uma contribuição
prática, este trabalho ajudará os gerentes a entenderem melhor o processo de implementação da
estratégia sobre a nova estratégia e sobre a associação da empresa à inovação.
Por fim, podemos sugerir a análise de estudos futuros, envolvendo múltiplos casos
a fim de identificar e comparar as variáveis envolvidas na implementação de uma estratégia
identificando melhorias nesse processo altamente criterioso.
6.REFERENCIAS BIBLIOGRÁGICAS
BOURGEOIS, L. J.; BRODWIN, D. R. Strategic Implementation: Five Approaches to an
Elusive Phenomenon. Strategic Management Journal, v. 5, p. 241-264, 1984.
CHIAVENATO, I.; SAPIRO,A. Planejamento Estratégico: Fundamentos e Aplicações 11
ed. Rio de Janeiro, Elsevier, 2003.
FLEURY, M. T. L.; FLEURY, A. C. C. Alinhando estratégia e competências. Revista de
Administração de Empresas, São Paulo, v. 44, n. 1, p. 44-69, 2004.
FOMBRUN, C. J. Corporate Culture, Environment and Strategy. Human Resource
Management, v. 22, n. 1/2, p. 139-152, 1983.
GALBRAITH, J. R., Design the Global Corporation, Jossey-Bass, San Francisco, 2000.
GALBRAITH, J. R., Designing Organizations: an executive guide to strategy, structure
and process. São Francisco: Jossey-Bass, 2002
GALBRAITH, J. R.; KAZANJIAN, R. K., Strategy Implementation: Structure, Systems,
and Process. 2. ed., West Publishing Company, New York, 1986
HAMBRICK, D. C; CANNELLA, A. A., Strategy Implementation as Substance and Selling.
52

INOVAÇÃO

The Academy of Management Executive, v. 3, n. 4, p. 278-285, 1989.
HERACLEOUS, L., The Role of Strategy Implementation in Organization Development.
Organizational Development Journal, v. 18, n. 3, p. 75-86, 2000
HUTZSCHENREUTER, T.; KLEINDIENST, I. Strategic-process research: what have we
learned and what is still to be explored. Journal of Management, v. 32, n. 5, 673-720, 2006.
MILLER, S. Implementing Strategic Decisions: Four Key Success Factors. Organizational
Studies, v. 18, n. 4, p. 577-602, 1997.
OLIVEIRA, D.P.R. Planejamento Estratégico: Conceitos, Metodologias e Práticas. 22 ed.
São Paulo: Atlas, 2006.

PERNSTEINER T.E.; HEDLUND P.; BENNETT S.B.; KOCOUREK J.H. Um novo modelo
para Implementar Estratégia. HSM Manegement, v.23, n.4, 42-51, 2001.
PORTER, M. E., Estratégia Competitiva: Técnica para Análise de Indústrias e da
Concorrência . 7ed. Rio de Janeiro: Campus, 1980.
PORTER, M. E., Vantagem Competitiva: Criando e Sustentando um Desempenho
Superior. 2 ed. Rio de Janeiro: Campus, 1985.
PRIETO, V.C.; CARVALHO, M.M. Análise Comparativa de Modelos de Alinhamento
Estratégico: estudo de múltiplos casos. In: Encontro da Associação Nacional de PósGraduação e Pesquisa em Administração, 28, 2006. Anais ANPAD, 2006a.
WHIPP, R.; ROSENFELD, R.; PETTIGREW, A. Culture e Competitiveness: evidence from
two mature UK industries. Journal of Management Studies, v.26, n.6, p. 561-585, 1989.

53

Inovação e Sustentabilidade - Desafios da Educação

INOVAÇÃO

Inovação organizacional: a evolução dos
Sistemas de Gestão da Produção
Esp. Saimon de Oliveira
saimon.oliveira@fras-le.com
Especialista em Engenharia da Produção pela Faculdade da Serra Gaúcha (FSG). Tecnólogo em
Automatização Industrial.
Ms. Julio Cesar Ferro de Guimarães
juliocfguimaraes@yahoo.com.br
Doutorando em Administração pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
(PUC/RS) pela Universidade de Caxias do Sul (UCS). Mestre em Engenharia da Produção pela
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Especialista em Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável pela Faculdade Internacional de Curitiba (FACINTER). Especialista em Design de Produto pela Faculdade da Serra Gaúcha (FSG). Graduado em Administração
de Empresas pela UCS. Professor de Graduação e Pós-Graduação da FSG.
Ms. Eliana Andréa Severo
elianasevero2@hotmail.com
Cursando Doutorado em Administração pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande
do Sul (PUC/RS), e pela Universidade de Caxias do Sul (UCS). Mestre em Administração
pela UCS. Especialista em Gestão Ambiental com Ênfase na Indústria pela UCS. Graduada
em Ciências Biológicas Licenciatura Plena pela Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC).
Professora de Pós-Graduação da Faculdade da Serra Gaúcha (FSG).
Eng. Eduardo Motta Xavier
eduardokaster@gmail.com
Mestrando em Administração pela Universidade de Caxias do Sul (UCS). Engenheiro de Produção pela Universidade de Caxias do Sul (UCS).
Dr. Pelayo Munhoz Olea
pelayo.olea@gmail.com
Pós-Doutor em Gestão Ambiental pela Universidad de Extremadura, UEX, Espanha. Doutor
em Administração e Direção de Empresas pela Universitat Politècnica de Catalunya, ETSEIB/
UPC. Professor do Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade de Caxias
do Sul (PPGA/UCS).

54

INOVAÇÃO

RESUMO
Esta pesquisa tem como objetivo apresentar o processo evolutivo das configurações dos sistemas produtivo, sobretudo das montadoras de veículos, onde devido às exigências impostas pelo mercado, a seleção é mais rigorosa.
A questão básica que originou a pesquisa está centrada na discussão da organização dos conceitos de produção
moderna executados pela montadora coreana Hyundai Motors. Apesar de estar em grande evidência, observa-se
uma falta disponibilidade do tema na literatura, em parte explicado pela contemporaneidade do assunto. Neste artigo os aspectos são dos sistemas de produção são reunidos sob uma definição de elementos comuns que permitem
a construção da estrutura de representação do sistema Hyundai de produção (SHP). A pesquisa realiza um estudo
dos sistemas de produção, permitindo a comparação dos principais elementos constituintes em relação aos seus
correspondentes, um modelo simplificado do SHP. Obtém-se, em função do desdobramento destes modelos, não
somente o posicionamento relativo dos mesmos na evolução dos sistemas produtivos, mas também considerações
relevantes para o aperfeiçoamento dos novos modelos de gestão da produção, bem como um entendimento dos
requisitos necessários para a formulação de propostas de novas formas de organização industrial.

Palavras-chave: Sistemas de Produção; Indústria Automobilística; Sistema Hyundai de Produção.
1 INTRODUÇÃO
A crise econômica de 2008, a qual foi um desdobramento de uma crise de confiança,
decorrente de uma cadeia de empréstimos originalmente imobiliários, baseado em devedores
insolventes, ocasionou a falência de tradicionais instituições financeiras, apresentando grandes
ameaças e oportunidades ao mercado. Esta crise surpreendentemente gerou dúvidas relativas a
famosos e consolidados modelos de gestão da produção. A Toyota que se tornara uma referência
em gestão de produção e processos nas últimas décadas, em meio a esta crise, teve algumas de
suas fraquezas expostas ao mundo, decorrente de erros nos seus processos. Entretanto, durante
esta mesma crise, que fez com que a Toyota contabilizasse o primeiro prejuízo após 71 anos
ininterruptos de lucro, uma nova montadora emergiu como grande nome no mercado automotivo mundial: a sul-coreana Hyundai Motor Company (FUJIMURA; KOMATSU, 2008).
Desde o início da década de 90, o caso da Coreia do Sul se tornar uma economia avançada como o Japão tem sido um assunto muito debatido nos meios acadêmicos em todo o mundo.
A indústria automobilística coreana está no centro desse debate porque representa uma parte
importante da economia nacional.
Em 1990, o programa internacional de veículos automotores, saudou o sistema de produção enxuta japonês como o modelo ideal de produção e citou como praticamente impossível
a perspectiva da Coreia do Sul tornar-se um novo Japão. Porém, com a crise financeira de 2008,
o desempenho da Hyundai foi muito superior ao de outras grandes montadoras. Enquanto a General Motors (GM) tinha seu colapso financeiro e a Toyota contabilizava prejuízos, a Hyundai
era a única montadora que expandia o volume de vendas e a sua quota no mercado norte-americano.
O objetivo deste artigo é a abordagem dos principais sistemas de produção, destacando
suas origens e a evolução dentro do contexto histórico da realidade de cada época. Cada um
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deles foi importante na introdução e disseminação das suas práticas administrativas que, de
alguma forma, representaram esforços das empresas em gerenciar recursos até então não reconhecidos.
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Os sistemas produtivos industriais, desde seu surgimento, têm passado por diferentes
fases no que se refere à sua forma organizacional e pela qual as tecnologias de produto e de
processo de produção são introduzidas e utilizadas (SILVA, 2011). A fundamentação teórica
está divida em aspectos históricos da evolução destes sistemas, a conceituação dos modelos de
maior relevância e a apresentação do Sistema Hyundai de Produção (SHP). O modelo de produção é apresentado analiticamente combinando várias características dos seus antecessores e
acrescentando novos elementos relativos à gestão.
2.1 Pré-taylorismo
O cenário industrial mundial que antecedia o modelo de Taylor era formado por organizações descentralizadas, geralmente coordenadas diretamente pelos proprietários das empresas
(WOMACK; JONES; ROOS, 1992). As primeiras fábricas faziam uso das mesmas máquinas
do sistema artesanal, inicialmente acionadas a vapor e posteriormente por eletricidade. Esta era
uma época em que a vida útil dos produtos era de longa duração e o mercado era insaturado e
pouco exigente (SILVA, 2011). Os custos de produção eram altos e não reduziam em função do
volume, sendo que a indústria automobilística dessa época produzia carros pouco confiáveis e
de baixa qualidade (WOOD, 1992).
2.2 Taylorismo
O taylorismo ficou conhecido como a teoria da gestão científica ou organização científica do trabalho, tendo como principal objetivo incrementar a produtividade por meio de um
sistema de tarifas diferenciadas e pela aplicação de métodos científicos, colocando a ênfase no
uso da ciência e na criação da harmonia de grupo. A introdução de métodos científicos à gestão
da produção teve como instrumento básico o estudo exaustivo dos tempos e movimentos, que
permitiu a racionalização dos métodos de trabalho e a fixação dos tempos-padrões para a execução das tarefas.
Frederick W. Taylor tornou-se a personalidade que mais influenciou os estudos da administração, podendo ser comparado com Thomas Edson e Henry Ford, por sua grande colaboração no progresso. Filho de família de princípios rígidos, por volta de 1903, foi o primeiro a
estudar a racionalização e a eficiência no trabalho (SILVA, 2011).
Em 1911, Taylor publicou o livro Os princípios da administração científica, objetivando
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aumentar a produtividade, por meio de um sistema de organização científica do trabalho, baseado principalmente em controlar os tempos e os movimentos dos trabalhadores. Para tanto era
necessária à intensificação da divisão do trabalho, com o trabalhador executando tarefas ultra-especializadas e repetitivas, assim como o aprofundamento da divisão entre a concepção e a
execução de qualquer atividade industrial, ou seja, a divisão do trabalho intelectual do trabalho
manual (TAYLOR, 1990).
2.3 Fordismo
Os problemas enfrentados pela produção artesanal foram amenizados com o surgimento
da manufatura em massa proposto por Henry Ford em 1913. Fazendo valer-se de alguns conceitos do modelo Taylorista, Ford redesenhou os processos de sua montadora de automóveis,
a Ford Motor Company, introduzindo esteiras rolantes nas linhas de montagem. Com isso as
peças chegavam até os operários que, parados, executavam sempre as mesmas tarefas referentes
a cada parte do carro, deste modo, aumentando a produtividade (STONER; FREEMAN, 1999).
O produto era o automóvel modelo T, o objetivo era ser um carro projetado para a produção em
escala e que poderia ser dirigido e consertado por qualquer pessoa, sem necessidade de utilização de serviço especializado (AZAMBUJA, 2008). Segundo Womack, Jones e Ross (1992), a
chave para a quebra desse paradigma estava na intercambialidade das peças associada a simplicidade das mesmas.
Ford eliminou a maioria dos desperdícios da montagem e pode-se mesmo dizer que ele
foi responsável, com a linha de montagem de fluxo contínuo, por um dos primeiros exemplos
ocidentais de produção enxuta, ainda no início do século XX.
Sipper e Bulfin (1997) citam que as raízes do sistema Toyota de produção partiram de
Henry Ford, ideia corroborada por Ohno (1997), quando cita que o sistema Toyota se assemelha
ao de Ford no tocante aos fluxos de trabalho, que são comuns a todas as empresas automotivas
do mundo.
2.4 Sloanismo
O Sloanismo foi um complemento necessário ao Fordismo. Alfred Sloan, presidente da
General Motors (GM), em meados de 1930 organizou a empresa em divisões, criando técnicas
gerenciais e de marketing que vieram a impulsionar a produção em massa (WOMACK; JONES; ROSS, 1992).
No que diz respeito ao portfólio de produtos, segundo Womack, Jones e Ross (1992),
Sloan criou uma faixa de produtos de cinco modelos que aumentavam de preço dos baratos
veículos da Chevrolet aos caros Cadillac, em uma época que a Ford tinha apenas o modelo
T. Segundo Boyer e Freyssenet (2000), esta solução foi construída levando em consideração
as expectativas do mercado e dos assalariados. A cada ano inovações eram introduzidas para
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acompanhar as evoluções das exigências dos consumidores, ao invés de impor um único modelo, como fizera Henry Ford.
Womack, Jones e Ross (1992) citam que a verdadeira produção em massa é aquela
formada pelas práticas industriais propostas por Ford, acrescidas das técnicas de marketing e
gerência de Sloan.
2.5 Volvismo
A produção em linha de montagem, introduzida em 1913 por Henry Ford, só foi viável graças aos salários atrativos oferecidos pela indústria automobilística, em contra partida às duras condições de trabalho impostas na época (FRIEDMAN, 1956; LINHART, 1978;
MILKMAN, 1997). Na década de 1970, as fábricas da Volvo na Suécia enfrentavam grandes
problemas em relação à sua mão de obra direta. Entre os principais problemas, pode-se destacar
a desmotivação e a insatisfação dos trabalhadores, que levaram ao absenteísmo, ao turnover
(rotatividade de pessoal), ao refugo de produção, o qual atingiu níveis significativamente elevados, e as dificuldades de recrutamento e greves esporádicas.
Frente aos problemas mencionados, em estratégia diversa a outras montadoras, a Volvo
inicia diversas experiências buscando alternativas à solução fordista. Já em 1974 a Volvo tinha duas novas fábricas consideradas como inovadoras na indústria automotiva: a de Kalmar
(montadora de automóveis) e a de Skode (fabricante de motores). Tratava-se da aplicação
deliberada dos princípios sociotécnicos, em ruptura com os clássicos princípios taylorianosfordistas da organização do trabalho (ORTSMAN, 1984). A partir de então se começa a falar de
Volvismo como modelo alternativo ao Fordismo, para a organização do trabalho na indústria
automotiva (SANDBERG, 1994). Esse modelo fazia parte da estratégia do grupo sueco para se
afirmar internacionalmente como um pequeno construtor, independente, com prestígio e com
sentido de responsabilidade social. Em 1974, Kalmar torna-se um símbolo das novas formas
de organização do trabalho na Europa e no resto do mundo e, decididamente o ponto de partida
para a era do pós-fordismo e pós-taylorismo (ORTSMAN, 1984, BERGGREN, 1994; GRAÇA,
2002).
Segundo Dundelach e Mortensen (1979) a experiência em Kalmar era totalmente positiva, sendo que os operários estavam muito satisfeitos com a nova forma de trabalhar em grupos
semiautônomos, com a solidariedade e a tolerância que se estabelecia entre colegas, a produtividade era incomparável, o número de supervisores era menor, o sistema de produção era mais
flexível, o absentismo era mais baixo e a taxa de rotatividade das pessoas era menor.
O passo seguinte seria dado pela Volvo dez anos depois, em 1985, com a decisão de
construir uma nova unidade fabril em Uddevalla, onde, foram experimentados métodos completamente novos de montagem de automóveis: equipes autônomas passavam, pela primeira
vez depois do triunfo do taylorismo-fordismo, a montar um carro por inteiro (BERGGREN,
1994; SANDBERG, 1994).
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O problema é que estas duas novas fábricas (Kalmar e Uddevalla) tinham surgido e evoluído numa conjuntura econômica internacional particularmente desfavorável, depois das crises
do petróleo dos anos 70 e da conseqüente recessão do mercado automotivo. Com o fechamento
das fábricas de Uddevalla e Kalmar, várias perguntas jamais poderão ser respondidas sobre o
sistema sociotécnico de produção, ou Volvismo. Segundo Graça (2002) o sucesso do chamado
Volvismo se dava em parte aos bons salários e ao elevado nível de desemprego da região.
2.6 Sistema Toyota de Produção (STP)
O sistema Toyota de produção (STP) começou a ser desenvolvido em 1945, mas só
passou a ficar em evidência no mundo ocidental a partir da crise do petróleo de 1973. Neste
período a Toyota Motors Company despontou com desempenho inigualável. Isso fez com que
todas as atenções se voltassem ao Japão e fez com que ela se estabelecesse reconhecidamente
como berço de uma nova abordagem. Mais tarde esta visão seria difundida nos Estados Unidos
e na Europa, mais precisamente no final da década de 70 e início dos anos 80 (OHNO, 1997).
Desde então, representantes das mais diversas organizações tem se preocupado em compreender e colocar em prática aspectos primordiais do sistema Toyota de produção, a fim de elaborar
modelos de replicação desta abordagem de sucesso para as corporações ocidentais (SHINGO,
1996).
Conforme Walter e Zvirtes (2008), uma das maiores dificuldades do século XXI enfrentadas pelas empresas manufatureiras é conseguir produzir com qualidade, de forma diversificada e com baixo volume, com objetivo de atender com rapidez as constantes flutuações
da demanda do mercado. Baseado nisso, podemos analisar que o STP caracteriza-se como um
sistema produtivo adaptável a essas exigências, uma vez que é flexível, apresenta respostas
rápidas às oscilações de mercado e destaca-se pela alta qualidade dos produtos.
Os primeiros segredos desvendados, segundo relato de Ghinato (1995), foi que a utilização de elementos inovadores rompia algumas das mais básicas premissas do gerenciamento
convencional. O just-in-time (JIT) e o kanban foram imediatamente identificados como os elementos-chave da eficácia e sucesso do STP.
O JIT é um modelo de gestão da produção, em que os insumos são fornecidos apenas
no momento em que serão processados. Este sistema veio a substituir o just-in-case (JIC), no
qual grandes quantidades de materiais e produtos ficavam estocados para estarem disponíveis
quando fossem necessários ao processo produtivo. O principal objetivo do JIT é a redução dos
estoques e por consequência redução de custos (HECKERT, 1998).
Segundo Shingo (1996) o STP, também chamado de produção enxuta ou lean manufacturing, é um sistema que visa à eliminação total das perdas. Por muito tempo o STP foi confundido com a ferramenta kanban, o qual é apenas uma das ferramentas de sustentação do STP e
um meio para se atingir o JIT (um dos pilares do STP).
Monden (1984) cita as cinco regras básicas para a operação do kanban:
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a) regra 1: o processo subsequente deve retirar no processo precedente, os produtos necessários, nas quantidades necessárias e no ponto necessário em tempo;
b) regra 2: o processo precedente deve produzir seus produtos nas quantidades requisitadas pelo processo subsequente;
c) regra 3: produtos com defeitos não devem ser enviados ao processo subsequente;
d) regra 4: o número de kanbans deve ser minimizado;
e) regra 5: kanban é usado para adaptar pequenas flutuações na demanda.
Womack, Jones e Ross (1992) definem a produção enxuta como um processo de cinco
passos, sendo eles: definir o valor para o cliente; definir o fluxo de valor; fazê-lo fluir; puxar a
partir do cliente e lutar pela excelência. Esta afirmação mostra que a atenção e o estudo para o
entendimento do modelo japonês não pode ser dirigida para um elemento em particular, como
tem se verificado em diversas interpretações do modelo, centradas no JIT.
Os princípios básicos de construção do STP são: o mecanismo da função produção,
o princípio do não custo e a lógica das perdas. Estes princípios desenvolveram-se a partir de
ações práticas durante a construção do STP e se inter-relacionam. O sucesso do modelo Toyotista advém da construção de algo que reúne todos os seus princípios, métodos e técnicas, e da
aplicação concatenada deste conjunto (ANTUNES, 1998).
2.7 Sistema Hyundai de produção (SHP)
Sem dúvidas esta entre os maiores dilemas da atualidade na indústria automobilística lidar com a atual flutuação de demanda. Segundo Hahn, Duplaga e Hartley (2000), um dos maiores desafios da gestão da cadeia de suprimentos é desenvolver meios de integrar efetivamente as
atividades entre fornecedor-cliente na cadeia de abastecimento, de modo a obter uma resposta
rápida a estas flutuações. O sistema Hyundai de produção (SHP) desenvolveu mecanismos que
coordenam o planejamento de produção e programação de demanda. Reuniões multifuncionais
regulares entre as áreas comercial e industrial definem políticas de escalonamento que auxiliam
a coordenação das atividades da cadeia de suprimentos. Ao implementar este processo a Hyundai ultrapassou problemas estruturais, ambientais e comportamentais. Embora a alta direção
da Hyundai admita que o processo não é perfeito, a comunicação entre membros da cadeia de
abastecimento melhorou significativamente, e o processo tem promovido compreensão mútua
e respeito entre as áreas funcionais. O principal benefício, em última análise, é melhoria da
satisfação do cliente através da integração da organização como um todo (HAHN; DUPLAGA;
HARTLEY, 2000).
São dois os aspectos gerenciais primordiais para o sucesso do SHP. O primeiro diz que
ele é orientado para a tecnologia e dirigido pela engenharia, estilo de gestão que influencia diretamente a administração de pessoal e muitas vezes ignora os anseios do trabalhador. O segundo
é a modularização, que nada mais é do que formas de gerir a combinação de componentes em
módulos a serem acoplados no veículo com maior facilidade e rapidez na linha de montagem
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(LEE; JO, 2006).
A estratégia central da Hyundai para entrar na era da competição global, é o desenvolvimento criativo e progressivo do gerenciamento das relações trabalhistas. A Hyundai passou
a evitar áreas com altos níveis de sindicalização dos trabalhadores ou histórico de conflitos
sindicais, na implantação de novas plantas. Proporcionava então acesso a trabalhadores, em sua
maioria rurais, com pouca ou nenhuma experiência em produção e que podiam ser facilmente
adaptados aos requisitos de novas metodologias de produção, evitando trabalhadores mais experientes que poderiam possuir maus hábitos. No contexto de competitividade internacional,
a redução do custo de produção é muito importante para a evolução da organização em busca
de novos mercados. O principal caminho para esta redução é o aumento da produtividade, a
melhoria do controle de qualidade e, talvez o mais importante, o aumento da flexibilidade dos
sistemas de produção (CHUNG, 2000).
2.7.1 Automatização dos processos
Os principais elementos da crescente flexibilidade da Hyundai são a introdução da robótica e dos processos automatizados. Estas novas formas de automação aumentaram drasticamente a flexibilidade do seu sistema de manufatura (CHUNG, 2000).
A estratégia de automação é muito significativa para a compreensão do sucesso do modelo proposto pela Hyundai. Em primeiro lugar, esta estratégia visa à abolição dos trabalhos
mais perigosos e insalubres. Em seguida, foi orientada para a implementação de um mais alto
nível de qualidade e produtividade (LEE, 2003).
Segundo Chung (2000), as principais características do SHP são:
a) operadores da linha de montagem trabalham em plataformas móveis equipadas com
uma base que pode ser ajustada para a altura do operador, de modo que eles não fiquem com
uma postura inadequada durante o trabalho. Eles são capazes de realizar sua tarefa, permanecendo na plataforma e não precisam acompanhar a linha;
b) a linha de montagem é dividida em várias mini linhas, onde é possível manter estoque
regulador entre elas. Com os estoques de segurança, o ritmo de trabalho pode ser ajustado por
segmento de linha. Se uma mini linha parar devido a um problema qualquer, as outras continuam funcionando e a linha afetada pode alcançar as demais acelerando seu ritmo de trabalho
quando o problema estiver solucionado. Também algumas peças de montagem são realizadas
off-line na montagem de submódulos;
c) cada grupo de trabalho é responsável por uma mini linha. O líder da equipe regula o
ritmo de trabalho da sua equipe. Desta forma uma maior autonomia e maior responsabilidade
são dadas para a equipe, e no final da mini linha há um posto de controle de qualidade. Agora, cada equipe pode garantir a qualidade de seus produtos. Como resultado destes grupos de
trabalho, passou a ocorrer o autocontrole de qualidade e técnicas de automanutenção em um
programa de manutenção produtiva total.
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Os ganhos de produtividade em relação às linhas convencionais podem superar a marca
dos 30%, devido ao aumento da flexibilidade dos sistemas de produção. Os principais elementos da crescente flexibilidade são a introdução da robótica e controles de processo automatizado. Estas novas formas de automação aumentaram drasticamente a flexibilidade do sistema
de manufatura. Noventa e cinco por cento das operações era automatizada na estamparia e
montagem estrutural, enquanto o grau de automatização no processo de montagem final era de
15% (CHUNG, 2000).
2.7.2 Modularização de conjuntos e subconjuntos
Planejado pela alta direção da Hyundai Motors no início dos anos 2000, foi desenvolvido a longo prazo um sistema de produção modular que estabelece a operação por just-in-sequencing (JIS) (LEE 2003). Segundo o plano, o nível geral de modularização chegou a 30%
em 2005 e saltou para 40% durante o ano seguinte. A modularização tem atingido seu principal
objetivo que era de simplificar as linhas de produção principais (LEE; JO, 2006).
Segundo Baldwin e Clark (1997), módulos são uma das diversas partes que compõe
um produto ou processo. Produção modular significa integrar várias partes ou componentes e
baseia-se nos princípios fordistas de padronização e agregação de tarefas (SALERNO; DIAS,
2000). Segundo Sako e Murray (2000), as tarefas passíveis de padronização são separadas das
tarefas mais complexas e retiradas da linha principal de montagem e pré-montadas na forma de
módulos. No cenário da produção modular idealizado pela Hyundai, a montagem dos componentes em módulos é feita nos fornecedores e o envio de módulos completos se dá do fornecedor para a planta da montadora. Por meio da produção modular, a montadora obtém capacidade
dinâmica de resposta rápida e flexível para lidar com o complexo mix de modelos de diversas
necessidades e demandas, que parte dia após dia de seus clientes, mantendo o seu custo e nível
de qualidade (KANG, 2001).
Isso é possível, pois a diversidade de automóveis vem de diversos módulos montados
pelo fornecedor. Além disso, obtém não só menos investimentos em instalações e estrutura
mais enxuta, mas também melhoria na qualidade de fabricação por meio da simplificação da
linha de montagem. Segundo Chung (2000), a produção modular ocorre de dois modos distintos, sendo eles:
a) montagem simples (SA): o fornecedor só fabrica os módulos e os envia para a montadora. Em produção modular SA, a montadora espera redução de custos, principalmente pela
diferença de salário entre a montadora e o fornecedor do módulo (CHUNG, 2000);
b)integração de desenvolvimento (ID): o fornecedor faz design, desenvolvimento, teste
de módulos, bem como montagem e entrega de módulos para a montadora. Na produção modular ID, há maior possibilidade de redução de custos e melhoria da qualidade por meio do
desenvolvimento do projeto eficiente dos módulos (KANG, 2001).
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3. METODOLOGIA
Segundo Vergara (2004), método é um caminho, uma forma, uma lógica de pensamento. Para o presente artigo, entende-se como adequada a classificação da pesquisa como exploratória fundamentada em levantamento bibliográfico. Conforme destacam Lakatos e Marconi
(1991), a pesquisa bibliográfica não é somente a repetição do que fora dito ou escrito sobre certo assunto, pois ela propicia o exame de determinado tema a respeito de novos enfoques, possibilitando chegar a conclusões inovadoras. Justifica-se a adoção desta modalidade de pesquisa,
pois de acordo com Lakatos e Marconi (2008), pesquisa exploratória consiste em investigações
de pesquisa empírica, cujo objetivo é a formação de questões ou de um problema, com tripla
finalidade: desenvolver hipóteses; aumentar a familiaridade do pesquisador com um ambiente,
fato ou fenômeno para a realização de uma pesquisa futura mais precisa ou modificação; e clarificação de conceitos.
Para a elaboração deste trabalho de pesquisa, o material bibliográfico utilizado se baseou no levantamento de publicações de livros, artigos, revistas, publicações avulsas e imprensa escrita, a qual corrobora para a classificação desta pesquisa em bibliográfica, conforme
descrevem Lakatos e Marconi (2008).
4. DISCUSSÕES
Da década de 90 até agora, o sistema Toyota de produção (STP) tem demonstrado grande força no processo de reestruturação da indústria automobilística global. Isso é corroborado
por autores como Bradsher (2007), que cita o anúncio da Toyota em abril de 2007, como líder
em vendas, com números recordes, superando a norte-americana General Motors. E também
pelo avanço dos conceitos do STP no mundo, não só na indústria automobilística, mas no
meio industrial como um todo, onde sucessivos resultados positivos têm sido atingidos com
sua operacionalização. Baseado nesse sucesso, a Hyundai Motors Company não foi exceção
na tentativa de adotar o STP como ferramenta para melhorar sua eficiência operacional e competitividade empresarial. A Toyota foi o principal alvo de benchmarking para as montadoras
coreanas, uma vez que elas se espelhavam no modelo proposto como exemplo de ações bemsucedidas em mercados globais. Todavia, na Hyundai, o STP não tem sido implementado em
sua essência, como no Japão, sendo adaptado por razões sócio-contextuais e organizacionais.
Embora tenha tentado apenas imitar o STP por meio de consultorias técnicas e de benchmarking ao longo dos anos, a emulação do STP promovida pela Hyundai é caracterizada
como sendo uma adoção seletiva ligada à expansão da capacidade de produção. Em 1998, Após
enfrentar uma crise econômica, a Hyundai começou oficialmente a fazer esforços para desenvolver o seu modelo próprio de produção, que hoje chamamos de sistema Hyundai de produção
(SHP). Baseado nisso, fica claro que a Hyundai desenvolve o seu modelo de produção partindo
do STP.
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É importante a interpretação da difusão do SHP a partir da perspectiva evolutiva. O
argumento é que esta emulação do STP ocorreu, pois a Hyundai não o adotou como a Toyota o
desenvolvera em seu contexto, mas se utilizou dos seus conceitos para desenvolver o próprio
modelo de gestão de produção e obter vantagem competitiva na competição global, com base
no atual conjuntura mundial.
Seguindo esta linha de raciocínio, ao analisarmos o ambiente do início do século passado, percebemos que o novo modelo de produção de Ford impulsionava a revolução industrial.
Deixando para trás a produção artesanal, que tornava os produtos incrivelmente caros. Tudo
passava a ser feito em grande quantidade e de forma seriada. Esse modelo rendeu dividendos,
pois o contexto social da época era favorável. A realidade do mercado na época era de demanda
maior que a oferta, logo quanto mais se produzisse, mais seria vendido, sem maiores preocupações com qualidade e principalmente com a diversidade de produtos. Com a segunda guerra
mundial, esse modelo de grande escala ganhava força, pois tudo era feito aos milhões, mas no
Japão, no final da guerra, tudo estava arrasado, sem homens, sem recursos naturais abundantes,
sem espaço, destruído por duas bombas nucleares. Foi nesse contexto de escassez, onde não
havia aço, pessoal para produzir e e recursos financeiros que surge o STP.
Não existia espaço para o desperdício. Não havia margens para erro. Usando toda a
herança cultural japonesa de perfeição, a Toyota criou e aperfeiçoou ao longo dos anos, um
universo de processos visando à redução e até a eliminação total de todo e qualquer processo
que não agregasse valor para seu cliente final. O sucesso do modelo Toyota foi tanto e ele foi
tão bem aceito, que da década de 80 até os dias atuais, passou a ser adaptado a diferentes modalidades de negócio. Não somente nas indústrias automobilísticas, tampouco no ramo industrial,
assim como o modelo Ford, que no seu auge, ultrapassou os limites das fábricas para fazer parte
do cotidiano das pessoas.
A crise econômica de 2008, um desdobramento da crise financeira internacional, precipitada pela falência de tradicionais instituições financeiras, apresentou grandes ameaças e
oportunidades ao mercado. A Toyota que se tornara uma referência em gestão de produção e
processos nas últimas décadas, em meio a esta grande crise, teve algumas de suas fraquezas
expostas para o mundo, decorrente de erros nos seus processos.
Durante esta mesma crise que fez com que a Toyota contabilizasse o primeiro prejuízo
após 71 anos ininterruptos de lucro, uma nova montadora emergiu como grande nome no mercado de automóveis mundial: a sul-coreana Hyundai Motor Company. Desde o início da década
de 90, o caso da Coreia do Sul se tornar uma economia avançada como o Japão tem sido um
assunto muito debatido nos meios acadêmicos em todo o mundo. A indústria automobilística
coreana está no centro desse debate porque representa uma parte importante da economia japonesa.
Em 1990, o programa Internacional de Veículos Automotores, saudou o sistema de produção enxuta japonês como o modelo ideal de produção e citou como praticamente impossível
a perspectiva da Coreia do Sul tornar-se outro Japão. Porém, com a crise financeira de 2008, o
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desempenho da Hyundai foi muito superior ao de outras grandes montadoras. Enquanto a General Motors (GM) tinha seu colapso financeiro e a Toyota contabilizava prejuízos, a Hyundai
era a única montadora que expandia o volume de vendas e a sua quota no mercado norte-americano.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Analisando a evolução cronológica dos modelos de gestão de produção, observamos
que em contextos histórico-culturais distintos, surgiram novos modelos de administração. De
acordo com a evolução, se dava a transição dos modelos tradicionais para seu subsequente modelo contemporâneo.
A Hyundai é considerada uma importante montadora no mercado de automóveis, pois
mostra uma notável transformação de um fabricante de baixo custo e design menos arrojado,
de um país em desenvolvimento no início de 1970 para um player importante na competição
contemporânea global. Atualmente, é classificado como um dos top-ten mundial de automóveis
em volume de produção e pela qualidade de seus produtos (JO, 2005). A Hyundai oferece um
caso exemplar para lançar luz à contínua evolução dos sistemas de produção ao longo do tempo,
uma vez que representa uma nova abordagem em termos de governança corporativa, estilo de
gestão, estratégia de mercado, e as relações de trabalho na Coréia do Sul.
O caso Hyundai pode contribuir na ampliação do nosso horizonte cognitivo da difusão
do SHP para economias não ocidentais e em desenvolvimento. Finalmente, a Hyundai apresenta um interessante caso para descobrir os fatores-chave e moldar a adoção do SHP em outros
segmentos de negócios, ajudando assim a desenvolver um quadro teórico para analisar os processos e resultados de sua adaptação.
Finalmente, um aspecto comum aos novos modelos de gestão, é que cada um deles foi
importante na introdução e disseminação de algumas práticas administrativas que, de alguma
forma, representavam esforços das empresas em gerenciar recursos até então não reconhecidos
como principais ativos, como o conhecimento organizacional.
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RESUMO
A inovação em serviços educacionais, exercidos por uma Instituição de Ensino Superior (IES), passa pela
apreciação do papel que essa cumpre no conjunto da formação profissional e do cidadão na sociedade. A inovação
no ensino, assim como no setor de serviços, ocorre principalmente na melhoria e incremento de elementos que
compõem os processos, que neste caso compreendem o ensino-aprendizagem, o qual acontece em espaços
pedagógicos como a sala de aula, projetos de extensão, desenvolvimento de artefatos e artigos científicos. Este
estudo tem como objetivo identificar a inovação em serviços educacionais prestados pela Faculdade de Tecnologia
da Serra Gaúcha (FTSG), bem como a percepção dos docentes e discentes no que tange essas inovações. Trata-se
de uma pesquisa qualitativa, de caráter exploratório, através de um estudo de caso. Com base na análise dos dados,
constatou-se que a FTSG desenvolve inovações em serviços educacionais, bem como inovações no ensino. Assim,
emerge o Núcleo de Apoio e Valorização do Estudante (NAVE) como uma Inovação Incremental, adicionando
competências, que resultou em novas formas de prestação de um serviço, mantendo a estrutura geral da IES, e a
Atividade Prática Supervisionada (APS) como uma Inovação de Melhoria, pois se trata de uma alteração, para
melhora de característica do produto (ensino), sem alterar o sistema.

Palavras-chave: Inovação; Serviços Educacionais; Instituição de Ensino Superior.
1 INTRODUÇÃO
A inovação, tratada por diversos teóricos, desde Schumpeter (1934) quando afirmou
que a inovação é capaz de gerar competitividade para as organizações, bem como garantir o seu
desenvolvimento econômico. De acordo com Drucker (2002), a inovação pode ser introduzida
por meio de mudanças capazes de criar novas melhorias de desempenho organizacional, a
inovação pode incidir na forma de mudanças em produtos e serviços, e na forma como o produto
ou serviço passa a ser produzido ou oferecido.
Nas últimas décadas a literatura sobre inovação em serviços vem crescendo intensamente,
além de ter sido aprofundada e ampliada na direção de uma abordagem integradora que reúna
bens e serviços (e suas especificidades) sob um mesmo quadro teórico-conceitual de análise
(SUNDBO; GALLOUJ, 1998a; GALLOUJ; WEINSTEIN, 1997).
Atualmente o setor de serviço cresce em larga escala, recebendo importância no produto
interno das nações, tanto em países desenvolvidos quanto em países em desenvolvimento. Entre
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os serviços em crescimento estão os serviços educacionais.
Conforme Michael (2004) nunca se buscou tanta educação como neste início de
século. Para o indivíduo, o conhecimento tornou-se ferramenta necessária para o sucesso
profissional e pessoal, sendo este conhecimento adquirido na sala de aula, através da orientação
e acompanhamento do professor (PALÁCIO; MENESES; PÉREZ, 2002).
Para Meyer Jr. e Murphy (2003) o ensino superior cresce como resultado do aumento
da necessidade de profissionais qualificados, da busca por maior qualidade de ensino, do
crescimento do acesso ao ensino superior, das pressões governamentais e da necessidade de
prestar contas a sociedade pelo uso de recursos públicos e privados escassos.
As Instituições de Ensino Superior (IES) constituem-se no espaço privilegiado para uma
educação dirigida às exigências de nossos tempos. O inciso II do art. 43 da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (LDB) estabelece que uma das finalidades da educação superior
é formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em setores
profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar
na sua formação contínua. Cumpre observar, ademais, outra finalidade, a de suscitar o
desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a correspondente
concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual
sistematizadora do conhecimento de cada geração(BRASIL, LDB, 1996).
Inovar em educação superior ocorre em diversos sentidos, segundo Findlow (2008) pode
apresentar-se de formas variadas: o desenvolvimento de pesquisas dentro das universidades;
mudanças nos tradicionais métodos de ensino; o uso de novas tecnologias de informação e
comunicação (TIC) para o ensino; a oferta de novos cursos de ensino superior que atendam as
necessidades específicas de conhecimentos da atualidade.
A relevância do estudo sobre a inovação em serviços educacionais, exercidos por uma
IES, passa pela apreciação do papel que essa cumpre no conjunto da formação profissional
e do cidadão na sociedade. A inovação no ensino, assim como no setor de serviços, ocorre
principalmente na melhoria e incremento de elementos que compõe os processos, que neste
caso compreendem o ensino-aprendizagem, o qual ocorre em espaços pedagógicos como a sala
de aula, projetos de extensão, desenvolvimentos de artefatos e artigos científicos.
Tendo em vista tal contexto, esta pesquisa tem como objetivo identificar a inovação
em serviços educacionais prestados pela Faculdade de Tecnologia da Serra Gaúcha (FTSG),
bem como a percepção dos docentes e discentes no que tange essas inovações. Além desta
seção introdutória, o artigo está organizado nas seguintes seções: referencial teórico, abordando
os temas inerentes à inovação, à inovação de produto, à inovação em serviços educacionais;
metodologia; estudo de caso; análise e discussão dos resultados e considerações finais.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 Inovação
Schumpeter (1934) através da obra Teoria do Desenvolvimento Econômico desenvolveu
a abordagem conceitual da inovação, dando a ela um lugar de destaque na teoria do
desenvolvimento econômico. Para Schumpeter o desenvolvimento econômico, nas economias
capitalistas, é conduzido pelo impacto das inovações tecnológicas, as quais ocorrem através
de um processo dinâmico, denominado de destruição criadora, no qual as novas tecnologias
substituem as antigas, contrapondo a ideia do equilíbrio geral da economia, tal como descrito
na teoria neoclássica. Neste cenário, as inovações tecnológicas introduzidas pelos empresários
inovadores foi o principal estímulo para o início de um novo ciclo econômico (SCHUMPETER,
1934).
A partir das primeiras definições de Schumpeter referente a inovação, vários autores
se concentraram na definição dos conceitos de inovação assim como denominações para as
mesmas. Consoante isso, o conceito de inovação tem evoluído no que se refere ao entendimento
do que seja inovar e dos atores que fazem parte desta engrenagem.
Para Haustein (1980) a inovação se trata da capacidade para produzir novas máquinas
ou produtos, novas soluções organizacionais no processo de produção e no mercado, a palavra
inovação está atrelada a mudança. A Organização para Cooperação e Desenvolvimento
Econômico – OCDE (1981) traz que inovação é a transformação de uma ideia em um produto
novo ou melhorado, vendível, ou em um processo produtivo, comercial ou industrial, ou ainda
em um novo método de serviço social. Assim, a inovação abrange todas as medidas técnicas,
científicas, comerciais e financeiras necessárias para garantir o êxito do desenvolvimento dos
processos, produtos ou serviços.
Conforme Dosi (1998) a inovação se trata da busca e descoberta, experimentação,
desenvolvimento, imitação e adoção de novos produtos, novos processos de produção e novas
formas organizacionais. Jonash e Sommerlatte (2001) tratam a inovação como uma ideia
comum a ser utilizada pelas organizações de forma contextualizada, referindo-se à inovação
tecnológica. Para Malhotra (1999) a adoção de uma tecnologia, quando vista como um processo
de inovação, é um processo construtivista social e individual, tendo seu início na dimensão
individual. Rogers (1995) aponta o ambiente interno da própria organização como um dos
fatores que podem colaborar de forma decisiva para o sucesso ou fracasso na adoção de uma
inovação.
De acordo com Dosi (1982) a inovação se trata da busca, descoberta, experimentação
e adoção de novos produtos, processos e novas formas organizacionais. Para o autor existem
quatro propriedades fundamentais na classificação da inovação: i) incerteza originada pela
existência de problemas tecnoeconômicos cujas soluções são desconhecidas; ii) crescente
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vinculação das novas oportunidades tecnológicas no conhecimento científico; iii) crescente
formalização das atividades de pesquisa e desenvolvimento e sua implementação no interior
de empresas de manufatura integradas; iv) aprendizagem por meio de atividades informais de
solução de problemas de produção e esforços para satisfazer às necessidades dos clientes.
Para Drucker (1985), a inovação é o instrumento específico do espírito empreendedor. As
empresas que desejam aumentar sua competitividade necessitam investir em práticas voltadas
ao desenvolvimento sistemático de novas tecnologias, buscando novas formas de desenvolver
suas atividades, seja na criação de novos produtos, processo ou serviços, ou ainda, melhorando
os já existentes.
A inovação pode ser um novo produto ou serviço, uma nova estrutura ou sistema
administrativo, um novo processo tecnológico em produção, um novo plano ou um programa
relacionado aos membros da organização (DAMANPOUR, 1991). Assim, a inovação é definida
como a adoção de um dispositivo comprado ou produzido internamente, podendo ser um
sistema, programa, processo, produto ou serviço que é novo para a empresa adotante. Esta
definição inclui diferentes tipos de inovação para todas as partes da organização, bem como
para todos os aspectos de sua operação.
A partir das primeiras definições de Schumpeter (1934) inerente aos tipos de inovação, vários
autores propuseram tipos de inovação, bem como denominações para as mesmas. Damanpour
et al. (1989) classificam as inovações em dois grupos:
a) inovações técnicas - aquelas que ocorrem no componente operacional e que afetam
o sistema técnico de uma organização, sendo que o sistema técnico consiste dos
equipamentos e métodos de operação utilizados para transformar matéria-prima ou
informações em produtos ou serviços;
b) inovações administrativas ou gerenciais - aquelas que introduzem um novo sistema
gerencial e, assim, podem afetar o sistema social de uma organização. O sistema
social de uma organização, se caracteriza pelos membros e das relações entre eles.
A inovação caracteriza-se como um tipo de mudança que introduz novas práticas
organizacionais. Tidd, Bessant e Pavitt (2005) e Bessant e Tidd (2007), classificam as
inovações em quatro categorias: i) inovação de produtos (bem ou serviços): são mudanças de
um produto ou serviço oferecido pela organização; ii) inovação de processos: são as mudanças
no modo através dos quais os produtos ou serviços são criados e distribuídos; iii) inovação de
gestão: mudanças nos modelos mentais subjacentes que moldam o que a organização faz; iv)
inovação de mercado: mudanças no contexto que os produtos ou serviços são introduzidos no
mercado.
Consoante isso, estas categorias de inovação também são validadas no Manual de Oslo
(2005), que classifica as inovações em quatro classes: produto, processo, marketing e
organizacional. Dorion et al. (2010) amplia a visão sobre a inovação ao discutir e evidenciar
o perfil do empreendedor no processo de inovação. A definição para a inovação em produto,
segundo o Manual de Oslo, bem como a avaliação de serviços está relacionada a seguir.
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2.1.1 Inovação de produto ou serviço
Segundo o Manual de Oslo (2005) a inovação de produto ocorre a partir da introdução
de um produto (bem ou serviço) novo ou significativamente melhorado no que diz respeito as
suas características ou usos previstos dos produtos previamente produzidos pela empresa.
No segmento de serviços, a inovação de produtos pode compreender melhoramentos
importantes na forma de como eles são oferecidos, nas características ou na adição de novas
funções em serviços existentes, ou, ainda, na inserção de serviços inteiramente novos.
Para Gallouj e Weinstein (1997) existem estudos de inovação que buscam considerar as
particularidades do setor de serviços. O enfoque dos novos estudos é integrador na medida em
que abrange tanto bens como serviços e se aplica a inovações tecnológicas e também as demais.
Na abordagem proposta por Sundbo e Gallouj (1998a) as inovações em serviços são
classificadas em cinco categorias:
a) inovação de produto: um novo produto é oferecido e sua venda implicará prestações
de serviços;
b) inovação de processo: alteração em um ou mais procedimentos para produzir ou
prestar um serviço;
c) inovação organizacional: uma nova forma de gerenciamento e organização;
d) inovação de mercado: alterações no mercado, como por exemplo, a descoberta de um
segmento antes inexistente;
e) inovação ad hoc: busca para solução de um problema particular apresentado por um
cliente.
Gallouj e Weinstein (1997) ressaltam a importância de reconhecer as forças que
contribuem para o processo de inovação, confirmando assim, a visão Neoschumpteriana em que
o empreendedor deixa de ser o único que promove e conduz a inovação. Os autores ressaltam
que as forças nas organizações podem agir de forma motivadora, tentando quebrar as resistências
de alguns colaboradores em incorporarem as técnicas de inovação em suas práticas cotidianas.
Representam obstáculos, quando não apoiam ou não promovem situações de capacitação dos
colaboradores para que estes tenham segurança de utilizar as técnicas de forma inovadora.
Conforme Sundbo e Gallouj (1998b) as forças (Figura 1) que contribuem para o processo
de inovação são classificadas em externas e internas. As forças externas são as trajetórias
(divididas em profissional, gerencial, tecnológica, institucional, social; e os atores (divididos
em clientes, competidores, governo e fornecedores). As forças internas são representadas pela
administração e estratégia, setor de inovação e recursos humanos.

74

Inovação e Sustentabilidade - Desafios da Educação

INOVAÇÃO

Figura 01 – Modelo de forças atuantes nas inovações em serviços
Fonte: Sundbo e Gallouj (1998b, p.8).
Conforme Sundbo e Gallouj (1998b) os sistemas de inovação em serviços não podem
ser analisados sob o mesmo enfoque da manufatura, destacando uma outra especificidade dos
serviços, a de que os seus sistemas de inovação, em geral, são sistemas “adocráticos”. Assim, a
inovação em serviços apresenta uma lógica diferenciada em relação à manufatura, inserida em
sistemas “adocráticos” de inovação.
De acordo com Hauknes (1998), a abordagem baseada nos serviços ressalta a força
com que as especificidades da relação de imaterialidade e co-produção dos serviços produzem
a inovação e superam seus aspectos tecnológicos. Consoante isso, a abordagem baseada
nos serviços apresenta a inovação, também, como um processo endógeno que responde às
especificidades da interação entre provedor e usuário na relação de serviço. O setor industrial
e o setor de serviços coexistem, mas guardam diferenças em termos de definição do produto
manufaturado e o produto serviço.
Para Sundbo e Gallouj (1998a) e Gallouj e Weinstein (1997) a noção de produto referese ao conjunto de características tangíveis e intangíveis que dependem da interação entre
provedores e usuários de serviços em um mercado específico. Assim, a abordagem integradora
percebe a prestação de serviços como a mobilização simultânea de características técnicas
(materiais e imateriais) e de competências (externas e internas) para produzir características de
serviços (Gallouj; Weinstein, 1997).
Segundo Gallouj (2007), a abordagem integradora caracteriza as especificidades
tangíveis e intangíveis da inovação em serviços, não enfatizando a separação entre os serviços
e a indústria. Portanto, a inovação em serviço constitui a adição de novos elementos ou a
combinação de elementos existentes, passíveis de reprodução, que resulta em novas soluções
ou em novas formas de prestação de um serviço (Sundbo; Gallouj, 1998b).
Com base nas proposições da abordagem integradora Gallouj e Weinstein (1997) e
Gallouj (2007) classificam seis tipos de inovação em serviços:
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a) inovação radical: criação de produtos totalmente novos, com características
absolutamente distintas dos produtos anteriores e que requeiram competências
totalmente distintas;
b) inovação de melhoria: alteração, para melhor, de características do produto sem
alterar o sistema como um todo, ou seja, é o aumento da qualidade de um dos vetores
e sustenta-se nos efeitos da aprendizagem presente em qualquer atividade de serviço;
c) inovação incremental: adição de algum incremento, marginal, supressão ou
substituição de características ou de competências, mantendo a estrutura geral do
sistema;
d) inovação adocrática: soluções originais de ordem organizacional, jurídica, estratégica,
social etc., em resposta a um problema; produção de novos conhecimentos e de novas
competências que se tornam reutilizáveis em outras circunstâncias;
e) inovação por recombinação: criação de novos produtos a partir de diferentes
combinações das características ou de produtos existentes em novas aplicações;
f) inovação por formalização: formatação e padronização das características, atribuindo
certo grau de materialidade ao serviço.
Esta taxonomia, classificado por Gallouj (2007) e Gallouj e Weinstein (1997) será
utilizada para a classificação da inovação em serviços no caso estudado.
2.1.2 Inovação em serviços educacionais
Mayor (1998) afirma que a educação é a chave para o desenvolvimento auto-sustentável,
uma educação fornecida a todos os membros da sociedade, segundo modalidades de ensino e
com a ajuda de tecnologias, de tal maneira que cada um se beneficie de chances reais de se
instruir ao longo da vida.
Segundo Michael (2004) as organizações que oferecem ensino não podem ser
consideradas como uma empresa comum. Conforme Michael (2004) e Cardoso (2005) algumas
das características das IES podem ser identificadas como: a atividade principal ser baseada
em conhecimento; a organização assentar-se na divisão em disciplinas e na especialização do
conhecimento; o processo de tomada de decisão ser decentralizado e difuso, admitindo que
cada sub-unidade tenha os seus próprios objetivos, eventualmente independentes da estratégia
da organização; e as IES terem capacidade de inovação e de adaptação em cada área científica,
porém em nível estrutural serem muito resistentes à mudança.
Para Nóvoa (1995) durante muitos anos, a inovação em serviços educacionais e em
ensino ficou oscilando entre o nível macro do sistema educativo e o nível micro da sala de
aula. Nesse período, criar inovação era conceber e implementar reformas estruturais do sistema
educativo (nível macro). Entretanto, atualmente, as inovações em serviços educacionais e em
ensino podem ser implantadas e desenvolvidas no contexto da organização escolar. Abarca
criar condições organizacionais para que a inovação aconteça, para que os docentes e discentes
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se sintam motivados e gratificados em participar das inovações (NÓVOA, 1995), destacando
todos como parte responsável pela inovação.
Carbonell (2002) ressalta alguns fatores básicos que promovem a inovação no ensino:
equipes docentes sólidas e comunidade educativa receptiva; rede de cooperação e intercâmbio,
assessores críticos e outros apoios externos; proposta da inovação e a mudança dentro de
um contexto cultural; ambiente de confiança e bem-estar, comunicação intensa nas relações
interpessoais; institucionalização da inovação; criação de oportunidades para que as inovações
possam ser vividas com intensidade, refletidas em profundidade e avaliadas com exatidão. As
IES precisam entender e absorver o processo de inovação para poder exercitá-lo e estimulá-lo
no dia-a-dia dos discentes e dos docentes (CARVALHO, 1998).
Uma inovação no sistema de ensino, parte das necessidades internas do quadro
docente, não advém de mandatos administrativos ou institucionais, corroborando com a
visão neoschumpeteriana em que o empreendedor não é a única mola propulsora de inovação
(HERNÁNDEZ et al., 2000). A inovação no sistema de ensino é concebida à medida que se
busca dar respostas à preocupação proveniente de uma prática que não satisfaz às expectativas
dos docentes e dos discentes.
3 METODOLOGIA
Este estudo se caracteriza por ser uma pesquisa qualitativa, de caráter exploratório,
através de um estudo de caso. Para Creswell (2007) a pesquisa qualitativa é caracterizada por
ser exploratória, pois os pesquisadores exploram um tópico quando suas variáveis e bases
teóricas são desconhecidas. Segundo Yin (2005), o estudo de caso trata-se de uma investigação
empírica, que investiga um fenômeno contemporâneo inserido em um contexto. Pretende-se
identificar a inovação em serviços educacionais prestados pela Faculdade de Tecnologia da
Serra Gaúcha (FTSG) bem como a percepção dos docentes e discentes no que tange essas
inovações.
Primeiramente, por meio de uma revisão bibliográfica, buscou-se uma base conceitual
para a consolidação do referencial teórico a ser utilizado no desenvolvimento deste estudo.
Os meios de investigação utilizados para o levantamento de dados envolveram a pesquisa
documental e a entrevista individual em profundidade, através de um roteiro de questões
abertas. Conforme Malhotra et al., (2005) a entrevista em profundidade é a técnica fundamental
da pesquisa qualitativa, pois apresenta o propósito de descobrir questões implícitas, onde o
respondente é induzido a comentar sobre suas crenças, atitudes e informações subjacentes ao
tema em estudo.
Foram objetos de consulta na pesquisa documental: Projeto Pedagógico Institucional
(PPI); Projeto de Desenvolvimento Institucional (PDI); Projeto Pedagógico dos Cursos
Tecnológicos (PPC); Regulamentos Internos.
As entrevistas ocorreram no mês de abril de 2011, onde foram entrevistados: Diretor
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Geral; Coordenadora de Ensino; 02 Coordenadores de Curso de Tecnologia; 04 Professores;
08 alunos. Compondo uma amostra não probabilística de escolha arbitrária. O tempo médio de
cada entrevista foi de 21 minutos.
Para análise e interpretação dos dados, o método utilizado se deu de acordo com a
Análise de Conteúdo, que, conforme Bardin (2004) consiste em elementos que permitem a
apreciação das comunicações e fornecem informações suplementares.
4. ESTUDO DE CASO
A Faculdade de Tecnologia da Serra Gaúcha (FTSG) tem sua sede em Caxias do
Sul, cidade que desponta nacionalmente como o segundo Polo Metalomecânico, pelo seu
diversificado potencial econômico e por ser o maior centro da região onde se concentra a
terceira grande aglomeração urbana do Rio Grande do Sul. A referida Faculdade é mantida pela
Sociedade Educacional Santa Tereza Ltda, uma organização que se projeta para contribuir com
o desenvolvimento da Serra Gaúcha.
Educação, Inovação e Tecnologia constituem os três pilares de sustentação, contemplados
desde a fundação da mantenedora e concepção da sua mantida. Esses são princípios básicos
para o Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Institucional, bem como para o Projeto
Pedagógico Institucional (PPI) e os Projetos Pedagógicos de Cursos (PPC), buscando tornar a
Faculdade representativa no cenário da Educação Superior, do Rio Grande do Sul e do Brasil.
As atividades da FTSG iniciaram em 2009, no primeiro semestre de 2010 foram
implantados, os Cursos Superiores de Tecnologia em Design de Interiores, Construção de
Edifícios, Gestão da Qualidade e Segurança da Informação, autorizados pelo Ministério da
Educação e Cultura (MEC), na modalidade presencial.
4.1 Análise e discussão dos resultados
A partir das entrevistas com o Diretor, a Coordenadora de Ensino, os Coordenadores
de Curso, os Professores e os Alunos da FTSG, bem como da leitura e análise documental
do Projeto de Desenvolvimento Institucional (PDI), Projeto Pedagógico Institucional (PPI),
Projeto Pedagógico dos Cursos (PPC) e Regulamentos Internos, apresenta-se o estudo do
contexto organizacional e dos processos inovadores na IES.
4.1.1 Contexto organizacional
O foco da FTSG e dos Cursos oferecidos pela IES encontra-se na construção do estudante
por ele mesmo, como profissional e ser humano, e de novas concepções e práticas profissionais,
demonstrando a preocupação em investir constantemente em instrumentos e meios de trabalho
que deem suporte ao aperfeiçoamento das diferentes organizações e serviços.
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Segundo o Diretor da FTSG, não são apenas os investimentos em recursos materiais
que garantem a excelência na gestão de uma educação tecnológica de qualidade. É necessário
sintonizar diferentes aspectos, que envolverão também os agentes educacionais, educadores e
estudantes, bem como os profissionais atuantes no mercado, constituindo grupos focados em
interesses comuns de profissionalização.
Ainda conforme o Diretor, a FTSG traz para a região uma oferta diferenciada de
Educação Superior. Não apenas pretende pensar adequadamente a realidade sócio-econômica
do seu entorno, como orientar-se em suas práticas ao mercado produtivo, buscando responder
às necessidades de profissionais qualificados para dinamizá-lo em consonância com os desafios
cotidianos.
4.1.2 Conceitos educacionais e premissas para inovação em serviços educacionais e
inovações no ensino
A FTSG adota como atividades principais o ensino de Graduação Tecnológica e
Extensão, porém também dispõe do ensino de Pós-Graduação. As atividades de pesquisa (como
indissociável do ensino e da extensão) são prioridades dos cursos de Graduação Tecnológica e
de Pós-Graduação.
Segundo o PDI (2009), a Faculdade estabelece em suas bases construtivas as políticas
de ensino e extensão como articuladas entre si, mediante a concretização de uma proposta de
“ensino pela pesquisa-ação integrada”, às comunidades de abrangência da Instituição. Pretende
inserir-se regionalmente, colaborando para a melhoria dos padrões e qualidade de vida das
comunidades abrangidas pela sua ação educativa e profissionalizante, tanto em suas atividades
de graduação, na formação inicial promovida pelos Cursos Superiores de Tecnologia, quanto de
atualização, aperfeiçoamento e Pós-Graduação, formação permanente, garantindo a permanente
absorção e domínio de competências nas diferentes áreas atinentes aos cursos.
Conforme o Diretor, a FTSG concebe a Graduação Tecnológica como um canal de
diferenciação dos demais cursos (Bacharelado, Licenciatura, etc.), por sistematizar informações
e práticas que serão base para o processo de inserção no mercado produtivo, abrindo campos
formativos que se estenderão ao longo da vida do profissional, mediante a Educação Permanente.
Segundo a Coordenadora de Ensino, a FTSG busca desenvolver uma proposta pedagógica
diferenciada da tradicional, ou seja, propõe sair de uma abordagem fragmentada e voltar-se para
uma abordagem integradora da teoria e da prática, partindo das possíveis leituras dinâmicas
das realidades sociais e profissionais e suas demandas de saberes e competências pontuais,
porém com potencialidades de permanente inovação. Assim, os componentes curriculares e as
atividades didático-pedagógicas alinham-se em uma perspectiva de ensino que valoriza e se
fundamenta nas aprendizagens significativas. De uma formação superior inicial, projeta-se, a
partir dessa mesma perspectiva, a continuidade da formação do egresso, desde a sua inserção
no mercado e ao longo de sua vida profissional.
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De acordo com o PPI (2009), cada curso tecnológico atende às especificidades de suas
diretrizes, compõe seus núcleos integrativos, com vistas ao desenvolvimento educacional,
articulando o ensino, pesquisa e extensão, a serem reguladas em normatizações elaboradas pelos
seus Órgãos Colegiados próprios e aprovadas pelo Conselho de Desenvolvimento Institucional
(CDI). Para sistematizar os processos inovadores em serviços educacionais, destaca-se na FTSG
o Núcleo de Apoio e Valorização do Estudante (NAVE), e na inovação em ensino, a Atividade
Prática Supervisionada (APS) a qual constitui atividades de pesquisa desenvolvida no semestre
letivo, que resultam em artefatos, artigos científicos e relatórios de estudos. Estas inovações em
serviços educacionais e em ensino estão detalhadas a seguir.
4.1.2.1 Núcleo de apoio e valorização do estudante
O Núcleo de Apoio e Valorização do Estudante (NAVE), constituído em Julho de 2010,
é considerado uma inovação no serviço educacional para a FTSG, segundo Gallouj (2007) e
Gallouj e Weinstein (1997) esta inovação em serviço classifica-se como Inovação Incremental,
pois representa a adição de competências, passíveis de reprodução, que resulta em novas
formas de prestação de um serviço, mantendo a estrutura geral do sistema. Consoante isso, a
FTSG criou o NAVE utilizando as competências individuais dos docentes, sistematizando as
atividades de apoio aos discentes de forma eficaz, sem comprometer a estrutura organizacional,
adicionando valor ao serviço prestado a professores e alunos.
O NAVE tem por objetivo oportunizar acompanhamento pedagógico, orientação
profissional e psicopedagógico aos estudantes, visando a formação do futuro profissional,
promovendo atividades de nivelamento e/ou reforço de aprendizagem aos estudantes, ensejando
condições de desenvolvimento de habilidades de autoaprendizagem, facilitando a inserção e
integração curricular, para o êxito no percurso de formação acadêmica.
Para a FTSG o Processo Seletivo é entendido também como um momento diagnóstico da
situação em que se encontra o aluno em termos de competências e perfil de ingresso. Com base
no diagnóstico resultante do Processo Seletivo, a Faculdade mantém política de nivelamento,
abrangendo um atendimento psicodidático-pedagógico por meio de um setor específico,
o NAVE. Este acompanha o aluno que necessita de orientação para estudos e de projetos a
distância voltados para o alcance pleno das dificuldades detectadas no Processo Seletivo.
Os alunos que precisarem de nivelamento são encaminhados pelo Coordenador do
Curso ao NAVE. Esse serviço é gratuito para os alunos. São considerados mecanismos de
nivelamento: i) atendimento psicopedagógico; ii) atendimento por docentes fora de sala de
aula; iii) cursos especiais a distância de comunicação, expressão e matemática, informática,
entre outros; iv) semanas de aulas de revisão coordenadas por monitores e/ou alunos de PósGraduação, voluntários ou não.
Outros objetivos do NAVE residem em oferecer subsídios didático-pedagógicos aos
professores através do setor pedagógico, além de prestar atendimento e orientação ao docente,
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extra classe, promovendo satisfatória integração no contexto acadêmico-escolar, bem como
atuar no apoio, promoção e acompanhamento de estágios.
O NAVE conta com a atuação de quatro professores, bem como com a orientação e
supervisão da Coordenadora de Ensino da Faculdade. O atendimento a discentes e docentes
acontece semanalmente, de segunda-feira a sexta-feira, no período da tarde e noite. O principal
motivo de atendimento no NAVE com relação aos discentes foram a busca por reforço de
aprendizagem. Para tanto, os professores do NAVE desenvolveram atividades complementares,
auxiliando os alunos a superar as dificuldades de aprendizagem. Os professores também
buscaram o NAVE, com intuito de discutir novas técnicas e dinâmicas dos processos de ensinoaprendizagem.
Com relação a percepção dessa Inovação Incremental, os alunos entrevistados encontram
no NAVE o suporte necessário para melhorar sua performance acadêmica, seja através das
aulas extras, do acompanhamento psicopedagógico e das atividades culturais. Os professores
expressaram que o NAVE é um espaço para o aperfeiçoamento da práxis pedagógica, onde
o professor é instrumentalizado com técnicas e dinâmicas próprias de ensino-aprendizagem.
Outro fator percebido pelos docentes foi a eficácia no nivelamento de conteúdos básicos, nos
quais os alunos apresentaram deficiência no início do semestre letivo.
Entretanto, ressalta-se que os alunos ainda não buscam este serviço com a frequência
necessária identifica pelos professores entrevistados, pois apenas 13,5% dos alunos da FTSG
procuraram o NAVE, e na visão dos docentes esse percentual estaria próximo a 40%, isto é
explicado pelos alunos e professores como parte natural do processo de conhecimento e de
confiabilidade de um serviço inovador na IES.
4.1.2.2 Atividade prática supervisionada
A Atividade Prática Supervisionada (APS) acontece semestralmente, no intuito de
promover o desenvolvimento profissional e acadêmico dos alunos, respeitando o preceito de
autonomia na formação. A APS foi implantada na Faculdade em março de 2010 e é considerada
pela FTSG com uma Inovação de Melhoria, corroborado por Gallouj (2007) e Gallouj e
Weinstein (1997) como sendo uma alteração, para melhora de característica do produto (ensino),
sem alterar o sistema.
A APS ocorre em um contexto educacional que IES aponta como compromisso e como
referencial a realização de uma Educação Superior capaz de acelerar a passagem da cultura
do ensino para a cultura da aprendizagem; substituir a formação para o emprego por uma
educação empreendedora; construir conhecimentos significativos, a partir de problemas reais,
que possibilitem a construção de soluções criativas e de respostas inovadoras às necessidades
sociais; e qualificar ética, científica e tecnicamente profissionais com consciência da realidade
em que vão atuar, com autonomia para cooperar e liberar sua força criadora, com fundamentação
teórica para uma atuação competente e com capacitação técnica para uma ação eficaz e produtiva
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no desenvolvimento social.
Conforme o PPI (2009), no campo didático-pedagógico, a APS apoia-se em três pilares:
i) qualidade pedagógica; ii) qualidade da informação; e iii) qualidade da estrutura. O primeiro
âmbito da qualidade diz respeito às relações pedagógicas estabelecidas entre docentes e
discentes, a fim de que possa ser construído um processo educativo gerador de aprendizagens
significativas e de autonomia para a vida e para o trabalho. Os outros dois âmbitos da qualidade
referem-se à ampla possibilidade de acesso a informações científicas atualizadas e pertinentes,
e ao trabalho pedagógico a ser desenvolvido para que os estudantes possam organizar essas
informações, criticá-las e transformá-las em conhecimento, assim como à infraestrutura
organizada para apoiar tais objetivos.
De acordo com o Diretor, a matriz curricular dos Cursos de Graduação Tecnológica está
estruturada de forma a garantir ao egresso o perfil exigido pelo mercado, com as habilidades e
competências necessárias ao exercício profissional, somando-se a isso uma formação teóricoprática diferenciada. A FTSG entende que tal formação não pode ser alcançada apenas com
uma maior ênfase nas disciplinas pertinentes a cada curso, mas, sim, com uma abordagem
interdisciplinar, desenvolvida através da APS, que oportunize ao aluno uma visão abrangente:
social, econômica e política. Para que isso ocorra, a cada semestre, o Núcleo Docente Estruturante
(NDE) de cada Curso define o tema transversal de modo que interligue os vários aspectos das
diferentes disciplinas, o qual será trabalhado na APS em cada disciplina do referido Curso.
No início do semestre letivo o professor informa a temática da APS para os alunos,
que deverá estar alinhada ao perfil do egresso de cada curso. A construção da APS é orientada
pelo professor e acontece extra classe. A APS se trata de um estudo que o aluno desenvolve no
decorrer do semestre letivo, orientado por um tema inerente ao perfil do egresso e aos objetivos
do curso. Em decorrência, o professor está, hoje, sendo levado a entender que ele não é mais
a única fonte legítima de conhecimento. Fortalece-se o papel que o professor sempre teve, ou
seja, de ajudar o aluno a dar sentido às informações, avaliando, criticando, compreendendo,
julgando a pertinência e aplicando-as na vida prática.
Na APS o aluno poderá desenvolver artefatos, projetos, relatório de estudos ou artigos
acadêmico, o qual evidência a pesquisa realizada pelo aluno com o acompanhamento dos
professores. A APS ocorre com métodos e cronograma definidos, sendo considerada como
um exercício prático da autonomia de formação ao qual o discente vivencia. Observa-se neste
aspecto, que a inovação está em disponibilizar condições de método para que o processo ensinoaprendizagem ocorra em espaços pedagógicos alternativos e em horário diferente ao que o
aluno frequenta a sala de aula.
O programa de APS está estruturado de forma que as disciplinas existentes nos cursos
sejam ministradas aliando a teoria à prática e às suas implicações diretas (ou indiretas) no
ambiente organizacional. Para tanto, além de outros meios, o professor poderá utilizar-se da
técnica de projetos, principalmente daqueles que possam desdobrar-se nas demais disciplinas
de cada semestre. Ao final do semestre letivo, o processo avaliativo verifica o alcance e o
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desenvolvimento de competências e habilidades relacionadas ao tema que é trabalhado na APS.
A avaliação da APS compreende um terço da nota final de cada disciplina em que o aluno está
matriculado.
No que tange a percepção dessa Inovação de Melhoria, os alunos entrevistados
destacaram a importância percebida pelo estudo realizado na forma da APS, contribuindo
significativamente para a formação profissional e acadêmica, porém afirmaram que esta atividade
demanda muitas horas de dedicação extra classe, o que dificulta a obtenção de qualidade dos
trabalhos. Neste contexto, os professores entrevistados afirmam que os alunos postergam o
início do desenvolvimento da APS, deixando muito próximo do prazo final de entrega, o que
dificulta a orientação e interfere na qualidade dos trabalhos.
Entretanto, recentemente, como resultado das atividades de APS, obteve-se dois artigos
aprovados para publicação em Anais de Evento, e outros três projetos de pesquisa apresentados
no Prêmio Jovem Pesquisador da FTSG. O Prêmio Jovem Pesquisador busca o reconhecimento
ao trabalho de estudos da APS, e tem como objetivo criar um espaço de debate entre os alunos,
sobre os assuntos mais variados. O projeto vencedor discutiu o “Tratamento do Câncer e
Qualidade de Vida na Serra Gaúcha”, que trouxe dados, informações e curiosidades sobre a área
de oncologia da região. Isso demonstra que mesmo disponde de pouco tempo para a realização
da APS, conforme enfatizado pelos alunos, essa atividade pode ter êxito, resultando em bons
trabalhos.
Nas entrevistas percebeu-se o consenso entre alunos e professores sobre a necessidade
de maturação da metodologia da APS, bem como os alunos se adaptarem a esta nova forma de
processo inovador de ensino-aprendizagem.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo tem como objetivo identificar a inovação em serviços educacionais prestados
pela Faculdade de Tecnologia da Serra Gaúcha (FTSG), bem como a percepção dos docentes e
discentes no que tange essas inovações. Ressalta-se que grande parte da literatura de inovação
em serviços é resultante de estudos realizados no setor industrial. A inovação em serviços
educacionais ainda se trata de um assunto pouco encontrado na literatura.
Corroborando com Gallouj (2007) e Gallouj e Weinstein (1997), os resultados
demonstraram que a IES analisada desenvolve inovações em serviços educacionais e em ensino.
O NAVE se trata de uma inovação em serviços educacionais para a FTSG, pois emerge como
uma Inovação Incremental, adicionando competências, porém mantendo a estrutura geral da
IES. Já a inovação em ensino é apresentada na forma de APS, considerada pela FTSG com uma
Inovação de Melhoria, pois se trata de uma alteração, para melhora de característica do produto
(ensino), sem alterar o sistema.
Neste cenário, tanto a Inovação Incremental como a Inovação de Melhoria trouxeram
benefícios para a IES, pois mesmo tendo a FTSG implantado recentemente essas inovações
83

INOVAÇÃO

no serviço educacional e no ensino, foram consolidados dois artigos em Anais de Eventos
e três Projetos de Pesquisa apresentados no Prêmio Jovem Pesquisador. Assim, a inovação
em serviços educacionais promoveu a melhoria do ensino-aprendizagem para formar discentes
com visão humanística, crítica e reflexiva, bem como na formação do profissional e cidadão na
sociedade.
A relevância da proposta deste estudo está no fato de que as informações levantadas
propiciarão à comunidade acadêmica, uma melhor compreensão em torno da inovação de
serviço educacional e da inovação em ensino-aprendizagem.
Por fim, destacam-se as limitações deste estudo no que se refere à sua capacidade de
generalização, visto que foi explorada apenas a realidade de uma IES. Por conseguinte, sugerese uma análise mais abrangente, avaliando a inovação em serviços educacionais e em ensinoaprendizagem diretamente a outras IES. Em acréscimo, são pertinentes estudos que enfoquem
a comparação entre regiões, ou até mesmo diferente percepções entre diversos atores inseridos
neste contexto.
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RESUMO
A produção das indústrias em larga escala intensificou o crescimento econômico, bem como possibilitou a
população uma melhor qualidade de vida. A produção industrial baseada no uso intensivo de matérias-primas e
energia, processo que acelerou a utilização mais rápida dos recursos naturais, acabou desencadeando impactos
ambientais negativos no meio ambiente. Nas últimas décadas tem se agravado a problemática ambiental no planeta,
em virtude da intensificação da industrialização e o consequente aumento de intervenção do homem na natureza.
Este estudo tem a abordagem de um ensaio teórico, sob a forma de uma pesquisa qualitativa e bibliográfica, e tem
como objetivo elencar os temas inerentes à importância da gestão ambiental e responsabilidade social, em prol da
sustentabilidade das organizações brasileiras. Vale ressaltar que as organizações parecem estar se deslocando na
direção de comportamentos mais proativos, principalmente as grandes corporações, pois uma parcela significativa
já apresenta a utilização das práticas de gestão ambiental e responsabilidade social no afã de se adequar ao Tripple
Bottom Line direcionado ao desenvolvimento sustentável.
Palavras-chave: Sustentabilidade Ambiental; Gestão Ambiental; Responsabilidade Social.

1 INTRODUÇÃO
Desde os primórdios da Revolução Industrial, a produção das indústrias em larga escala,
intensificou o crescimento econômico, bem como possibilitou a população uma melhor qualidade
de vida. A produção industrial baseada no uso intensivo de matérias-primas e energia, processo
que acelerou a utilização mais rápida dos recursos naturais, acabou desencadeando impactos
ambientais negativos no meio ambiente. Nas últimas décadas tem se agravado a problemática
ambiental no planeta, em virtude da intensificação da industrialização e o consequente aumento
de intervenção do homem na natureza.
Nas organizações a sustentabilidade ambiental entra em voga com as pressões exercidas
pelos seus stakeholders, uma vez que representa uma necessidade emergente da sociedade
contemporânea. Consoante isso torna-se essencial que as organizações assumam não só o papel
de produtoras de bens e serviços, como também se tornem responsáveis pelo ambiente no qual
estão inseridas.
A sustentabilidade ambiental pode manifestar-se aos gestores como uma nova estratégia
de negócios, uma vez que proporciona um diferencial competitivo, atraindo os nichos de clientes
ambientalmente corretos da sociedade. Visando assegurar a sustentabilidade da empresa, bem
como atender as necessidades desse nicho de clientes, as organizações buscam implantar
mecanismos de gestão ambiental, envolvendo o comprometimento da alta administração,
alinhada ao movimento de estratégia da corporação (SIMPSON; KOTHERS, 2002; BARBIERE,
2004; GUIMARÃES et al., 2012). Neste cenário, emerge também a responsabilidade social
corporativa, que pode trazer vantagem competitiva e agregar valor à marca comercializada pela
organização (ASHLEY, 2003).
Para visar a sustentabilidade, as organizações podem elencar os aspectos econômicos,
sociais e ambientais, corroborando o conceito desenvolvido por Elkington (1999), o Tripple
Bottom Line que representa a sobreposição e integração de três pilares, o desenvolvimento
econômico, a responsabilidade social e a gestão ambiental (Figura 1), direcionadores do
desenvolvimento sustentável.
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Figura 1 – Triple Bottom Line
Fonte: Adaptado de Elkington (1999).
Neste cenário, as organizações que tomarem decisões estratégicas integradas à questão
ambiental conseguirão significativas vantagens competitivas, redução de custos e incremento
nos lucros a médio e longo prazo (TACHIZAWA; ANDRADE, 2008; BARBIERI; CAJAZEIRA,
2009, SEVERO, 2010).
Para tanto, este estudo tem a abordagem de um ensaio teórico, sob a forma de uma pesquisa
qualitativa e bibliográfica, tem como objetivo elencar os temas inerentes à sustentabilidade
ambiental, à gestão ambiental e à responsabilidade social, em prol da sustentabilidade das
organizações brasileiras.
2 METODOLOGIA
A metodologia empregada neste estudo tratou-se de uma pesquisa qualitativa sob a forma
de uma pesquisa bibliográfica. A pesquisa qualitativa é em si um campo de investigação. Ela
atravessa disciplinas, campos e temas, entre essas definições existem uma família interligada e
complexa de termos, conceitos e suposições. Entre eles tem-se o funcionalismo, positivismo,
pós-funcionalismo, pós-positivismo, pós-estruturalismo e as diversas perspectivas e/ou métodos
de pesquisa qualitativa relacionada aos estudos culturais e interpretativos.
Para Hair Jr., Bush e Ortinau (2000), um dos principais objetivos da pesquisa qualitativa
é obter insights sobre o problema de pesquisa estudado. Conforme Bulmer (1982) na pesquisa
qualitativa há uma interação constante entre a observação e a formulação conceitual, entre a
pesquisa empírica e o desenvolvimento teórico, entre percepção e explicação.
A pesquisa qualitativa, enquanto conjunto de práticas envolve, dentro de sua multiplicidade
de histórias disciplinares, tensões e contradições constantes em torno do projeto propriamente
dito, incluindo seus métodos e as formas que suas descobertas e suas interpretações assumem.
Pra Marconi e Lakatos (1999) a pesquisa bibliográfica trata-se de uma pesquisa de
bibliografias científicas que já se tornaram públicas em relação ao tema proposto. Consoante
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isso o principal intuito dessa modalidade de pesquisa é oferecer ao pesquisador diferentes
abordagens sobre o assunto selecionado, onde se tem como principais fontes de dados: livros,
periódicos, revistas científicas, Journal, dissertações, entre outros.
Coerentemente esse estudo utilizou diversas fontes de dados para a consolidação do
ensaio teórico proposto, no que tange a importância da gestão ambiental e responsabilidade
social para a sustentabilidade das organizações brasileiras.
3 SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
A preocupação com os impactos ambientais passou a ser um tema de significativa
relevância e preocupação humana nas últimas décadas. Coerentemente, encontros ambientais de
âmbito mundial vêm acontecendo. A primeira grande reunião mundial tratou-se da Conferência
das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, ocorrida em Estocolmo, Suécia, em 1972,
foi a primeira grande reunião organizada pelas Nações Unidas a fim de orientar a humanidade
na preservação e melhoria do meio ambiente. Posteriormente, muitos outros encontros que
tratavam das questões ambientais, em âmbito mundial, vieram a acontecer e tiveram repercussão
internacional.
Em 1987, a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento
(CMMAD) publicou o Relatório Brundtland – Nosso Futuro Comum, trazendo o conceito de
desenvolvimento sustentável, que se trata de “o desenvolvimento que atende às necessidades
das gerações atuais sem comprometer a capacidade de as futuras gerações terem suas próprias
necessidades atendidas” (BRUNDTLAND, 1991).
No Brasil ocorreram duas importantes reuniões ambientais, a Eco-92, que aconteceu
no Rio de Janeiro em 1992 e culminou na elaboração da Agenda 21, referência mundial na
implantação de programas e políticas de governos e empresas. Recentemente, em junho de 2012,
ocorreu a Rio+20, que tentou realizar um balanço dos últimos 20 anos que a separam da Eco92, visando estabelecer metas para um crescimento sustentável, onde a produção de alimentos e
a demanda maior por água e energia não signifique mais prejuízos ao meio ambiente, principal
fonte geradora desses recursos naturais.
Contudo, a Rio+20 recebeu críticas das próprias delegações que participaram da
Conferência, enfatizando a falta de ações concretas para a implementação de políticas voltadas
ao desenvolvimento sustentável. O texto final da Rio+20, intitulado – O Futuro que Queremos
– foi publicado no site oficial da Conferência (UNCSD, 2012).
Kinlaw (1997) ressalta que existem quatro níveis distintos em que a empresa desenvolve
sua gestão e atende as demandas ambientais, sendo eles: i) Cumprimento da Lei – raras são
as iniciativas ambiental, que não sejam defensivas e centradas em não ter problemas legais,
atendendo o que as Leis exigem; ii) Iniciativas não Integradas – nesse as empresas atendem as
Leis e implementam programas ambientais como redução de resíduos de energia. Implantam
procedimentos de auditoria, e iniciam o envolvimento das pessoas no processo; iii) Planos e
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Iniciativas Ambientais Integradas – nesse nível a empresa busca o desempenho sustentável, com
investimentos, projetos de melhorias, sistemas rotineiros de auditoria, emissão de relatórios
e parcerias com outras empresas e ou governo para solução de problemas; iv) Desempenho
Sustentável, responsabilidade ambiental e desenvolvimento sustentável – estão completamente
integrados a todos os processos da empresa, quando as decisões empresariais são tomadas após
analisado os impactos ambientais.
Para tanto, a sustentabilidade ambiental pode atuar como diferencial, sobretudo
nas organizações de micro e pequeno porte já que se destacam pela sua importância dentro
da economia, pois são responsáveis por significante parte da geração de empregos, renda e
circulação de capital (IBGE, 2012).
Perante o exposto, vale ressaltar, a importância da incorporação do ambientalismo
empresarial, de se traçar estratégias potencialmente inovadoras, integrar objetivos de negócio e
práticas ambientais, que viabilize resultados econômicos e respeito ao meio ambiente.
4 PRÁTICAS DE GESTÃO AMBIENTAL
Uma organização para ser sustentável, busca em todas as suas ações e decisões, e em
todos os seus processos e produtos, permanentemente, a ecoeficiência. A gestão ambiental
pressupõe produzir mais e melhor com menos, buscar melhor qualidade poluindo menos e
reduzindo o uso dos recursos naturais, proporcionando às empresas maior sustentabilidade e
estabilidade.
As escolhas estratégicas que as organizações conduzem em relação à gestão ambiental
relacionam-se com a interpretação que seus gestores têm do ambiente e de como esse ambiente
influencia essas decisões, como uma oportunidade ou ameaça, como benefício ou como custo
(SHARMA, 2000).
Contudo, a adequação das organizações a uma perspectiva de gerenciamento ambiental
tornar-se um diferencial desejável perante seus stakeholders. Conforme Lash e Wellington
(2007) é importante que as empresas se preparem o mais rápido possível, certamente conseguirão
destaque e obterão uma melhor vantagem competitiva.
Alperstedt, Quintella e Souza (2010) analisaram os fatores determinantes das estratégias
de gestão ambiental em 88 empresas industriais catarinenses de diferentes portes. O estudo
revela que 50% das empresas de ambas as categorias (grande porte e PMEs – pequeno e médio
porte) atuam no mercado internacional, e que uma parcela significativa adota políticas de gestão
ambiental (90% das grandes e 62,5% das PMEs), sendo que as políticas de gestão ambiental
integradas às demais políticas da organização aparecem associadas às grandes empresas (com
percentual de 45% contra 27,1% das PMEs). Os autores também afirmam que o estágio da gestão
ambiental vista como um processo contínuo de melhoria das políticas e programas ambientais
ainda não predomina nas empresas industriais catarinenses, pelo menos na amostra estudada.
Segundo Dias (2006) o investimento ecológico deve ser visto como mais uma
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oportunidade de gerar novos negócios, novos nichos de mercado e posicionar-se na vanguarda
de um segmento ou setor, o que dará visibilidade maior à organização. Simpson e Kothers,
(2002) e Henri e Journeault (2007), ressaltam que há uma relação positiva entre a adoção da
prática ambiental e o retorno financeiro. Para Kassinis e Soteriou (2003) as práticas ambientais
estão positivamente relacionadas com o desempenho organizacional, através da satisfação e
lealdade do cliente. Já Halkos e Evangelinos (2002), destacam que a implementação de práticas
ambientais está positivamente relacionada com a correta segregação dos resíduos, a redução de
custos de produção e consequentemente a melhoria da imagem da empresa.
Para que a gestão ambiental seja de fato incorporada pela empresa, além da questão
econômica, da preservação do meio ambiente, é também necessário: o atendimento a legislação,
a prevenção de riscos, a melhoria da qualidade de vida dos colaboradores, a abertura de novos
mercados e a diminuição de custos operacionais (NILSON, 1998; VALLE, 2004).
Neste cenário, a utilização de práticas ambientais, e a consequente preservação ambiental,
está associada ao aumento da produtividade, na otimização dos recursos utilizados na produção
e, consequentemente, ao aumento da competitividade da empresa. Atualmente, a evolução da
gestão ambiental nas empresas é cada vez mais acompanhada pela influencia desta, na adoção
de estratégias empresariais. Em face da crescente expectativa dos stakeholders, a organização
do futuro tem de agir de forma responsável em seus relacionamentos internos e externos.
5 RESPONSABILIDADE SOCIAL
A responsabilidade social surgiu historicamente como uma forma de auxiliar os mais
necessitados. Os princípios de responsabilidade social eram observados ainda nas décadas
de 1950 e 1960 por empresas americanas que acreditavam que o poder traz responsabilidade
(STONER; FREEMAN, 1995).
Ações a favor da possibilidade de investimento dos lucros das organizações em prol do
desenvolvimento social começaram a conquistar adeptos após a Segunda Guerra Mundial. No
ano de 1953, a Justiça Americana constituiu em lei a filantropia corporativa a partir do caso
A. P. Smith Manufactoring Company versus seus acionistas. A decisão foi favorável à doação
de recursos para a Universidade de Princeton, contrariamente aos interesses de um grupo de
acionistas. A Justiça determinou, então, que uma corporação pode buscar o desenvolvimento
social (ASHLEY, 2003). A partir dessa época iniciaram-se os estudos acadêmicos e empresariais
acerca da importância da responsabilidade social das organizações. Primeiramente nos Estados
Unidos, e, no final da década de 1960, na Europa.
De acordo com Carroll (1999) Bowen é considerado o percursor da Responsabilidade
Social, autor da obra Social Responsabilities of the Businessman, que deu início a Era Moderna
da literatura de Responsabilidade Social. Posteriormente, o movimento mundial em busca do
resgate de valores como ética, solidariedade e confiança fez com que diversos agentes, tais
como, Organizações Não-Governamentais (ONGs), sociedade civil, governo, investidores,
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financiadores, seguradoras, consumidores e a mídia, passem a intervir na estrutura tradicional
das empresas e exigir que estas levassem em conta o impacto de suas atividades em todo o
entorno.
Vale destacar que por determinado tempo a responsabilidade social foi entendida
como uma prestação de contas, uma justificativa para o destino dado aos dividendos gerados
pela organização aos seus colaboradores e clientes. Gradativamente esta ideia foi mudando e
estendeu-se a compreensão de que as organizações estão inseridas em um ambiente social e
com ele se relacionam constantemente (LEVEK et al., 2002).
A difusão o conceito de responsabilidade social nas organizações se deu com maior
abrangência com a criação de entidades que disseminam as ações de responsabilidade social
empresarial. Gerar lucros para os acionistas deixou de ser a única preocupação das empresas.
Preocupações ambientais, sociais, legais e éticas entraram nas empresas, passando a incorporar
as estratégias e missão perante a sociedade (ANGELIDIS; IBRAHIM, 1993; ARAÚJO;
MOREIRA; ASSIS, 2004).
A responsabilidade social tem sido bastante discutida nos últimos anos devido às
várias transformações que vêm ocorrendo no mundo dos negócios. Esse tema deixou de ser
responsabilidade apenas do governo e passou a ser discutido pelas empresas. Neste sentido,
surgiu o Balanço Social como instrumento de divulgação das ações de responsabilidade social
corporativa (SEVERO et al., 2009).
No Brasil, o Grupo Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, criado em 1998, é
uma organização sem fins lucrativos, caracterizada como OSCIP (organização da sociedade
civil de interesse público). A missão do Grupo Ethos é mobilizar, sensibilizar e ajudar as
empresas a gerir seus negócios de forma socialmente responsável, tornando-as parceiras na
construção de uma sociedade justa e sustentável (INSTITUTO ETHOS, 2011).
Para tanto, a Responsabilidade Social Empresarial é a forma de gestão que se define pela
relação ética e transparente da empresa com todos os públicos com os quais ela se relaciona e
pelo estabelecimento de metas empresariais que impulsionem o desenvolvimento sustentável
da sociedade, preservando recursos ambientais e culturais para as gerações futuras, respeitando
a diversidade e promovendo a redução das desigualdades sociais.
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
As preocupações ambientais, nas organizações brasileiras, são influenciadas por três
grandes forças: sociedade, governo, e mercado, que interagem reciprocamente. Contudo,
a interiorização da questão ambiental, emerge primeiramente, pelas influências externas,
provenientes da legislação ambiental e das pressões exercidas pela comunidade nacional e
internacional, que consequentemente repercutiram internamente nas organizações.
Essa constatação, somada à importância das regulamentações governamentais, aos
padrões normativos e à concorrência, corrobora as pesquisas de Darnal, Henriques e Sadorsky
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(2008); Sharma (2000); Bansal e Roth (2000); Severo (2010); Dorion et al., 2012; e Severo et
al., (2012) reafirmando o conceito de que as organizações movimentam-se em direção à gestão
ambiental por pressões coercitivas e normativas.
Atualmente percebe-se que, muitas vezes, a preocupação das organizações não reside
apenas em adotar práticas sustentáveis, mas também em divulgá-las como forma de manter
uma boa reputação perante seus stakeholders. Consoante isso, a gestão ambiental pode se tornar
um valioso instrumento para as organizações em suas relações com os consumidores e com as
agências governamentais (NILSON, 1998; LASH; WELLINGTON, 2007).
Vale destacar a importância das práticas de gestão ambiental no auxílio para a
tomada de decisões, na diminuição de insumos na produção, no aumento da produtividade e,
consequentemente, ao aumento de competitividade, bem como na melhoria do desempenho
organizacional, assim como ressaltam Simpson e Kothers (2002), Halkos e Evangelinos (2002),
Kassinis e Soteriou (2003), Henri e Journeault (2007).
Já as ações de responsabilidade social possibilitam às organizações uma posição de
destaque junto ao cenário em que estão inseridas. Os clientes, fornecedores, acionistas, enfim, os
stakeholders da organização, percebem essas ações como um diferencial competitivo, fazendo
com que se destaque frente aos demais concorrentes.
Conforme as assertivas de Araújo, Moreira e Assis (2004), Severo et al., (2009), a
responsabilidade social pode ir além da filantropia, ela pode trazer vantagem competitiva e
agregar valor à marca comercializada pela empresa. A responsabilidade social pode ser utilizada
na estratégia de marketing da empresa como um fator diferenciador. Consoante isso, as ações
de responsabilidade social possibilitam as organizações destaque junto ao meio em que estão
inseridas. Os clientes, fornecedores, acionistas, enfim, os stakeholders da organização percebem
essas ações como um diferencial competitivo que a destaca dos demais concorrentes e gera um
aumento nas receitas.
Neste contexto, o tratamento das questões ambientais e sociais como estratégia
empresarial, pode ocasionar vantagens na identificação de novas oportunidades de negócios,
através da utilização da performance ambiental, como fonte de vantagem competitiva,
auxiliando a empresa a adquirir uma postura cada vez mais proativa. Conforme Tachizawa e
Andrade (2008), a inclusão da gestão ambiental como componente do planejamento estratégico
já tem influenciando as decisões no longo prazo em diversas organizações brasileiras.
Vale ressaltar que as organizações parecem estar se deslocando na direção de
comportamentos mais proativos, principalmente as grandes corporações, pois uma parcela
significativa já apresenta a utilização das práticas de gestão ambiental e responsabilidade social
no afã de se adequar ao Tripple Bottom Line direcionado ao desenvolvimento sustentável.
Coerentemente, as empresas deveriam preocupar-se com a sustentabilidade ambiental,
com o propósito da própria continuidade da existência destas, bem como da espécie humana,
pois os recursos naturais do planeta estão escassos e muitos em processos de extinção, que em
um futuro próximo poderão selecionar as espécies.
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A principal contribuição do estudo trata-se dos achados sobre a importância da gestão
ambiental em empresas de diferentes portes, inclusive as pequenas e médias, e a partir de
uma visão estratégica, o que se mostra ainda incipiente na literatura especializada. Isso é
especialmente relevante no caso brasileiro, quando uma parcela representativa da economia
depende das PMEs e, apesar disso, a grande maioria das pesquisas ainda gira em torno das
grandes organizações.
Por fim, destacam-se as limitações deste estudo no que se refere à sua capacidade de
generalização, visto que foi explorada a pesquisa qualitativa e bibliográfica. Por conseguinte,
sugere-se uma análise mais abrangente, avaliando os benefícios ocasionados pela gestão
ambiental e a responsabilidade social diretamente a um grupo de empresas, bem como confrontar
os achados teóricos com outras pesquisas bibliográficas. Em acréscimo, são pertinentes estudos
que enfoquem a comparação entre regiões, setores e cadeias produtivas.
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RESUMO
A busca por processos e produtos auto sustentáveis e que geram um diferencial competitivo sem proferir danos ao
meio ambiente, tornaram-se objetivos integrantes das estratégias organizacionais. Estimuladas pelas exigências
definidas em Convenções e Tratados Internacionais, as corporações buscam soluções para se adequarem as metas
de redução de emissões dos Gases causadores do Efeito Estufa (GEE). A procura por alternativas de negócios
que minimizassem as demandas globais decorrente das mudanças no clima, faz com que novos negócios surjam,
focalizando a redução das emissões globais de GEE e o desenvolvimento sustentável. A geração e comercialização
de Créditos de Carbono surge como alternativa para sustentabilidade de modo rentável. Onde projetos que gerem
ao serem implantados, um benefício ambiental de redução ou não emissão dos GEE na atmosfera sejam utilizados
como ativos financeiros devidamente homologados e negociáveis. Com o objetivo de contribuir para o aprendizado
organizacional e oferecer alternativas, no que tange a Sustentabilidade Ambiental, através de uma pesquisa
exploratória o presente trabalho visa caracterizar o cenário atual da Comercialização de Créditos de Carbono no
Brasil, delineando o Mercado Regulado de Carbono existente no país. Assim, torna-se possível compreender a
importância da Comercialização de Créditos de Carbono e o potencial do mercado brasileiro.

Palavras-chave: Créditos de Carbono; Sustentabilidade Ambiental; Mecanismos de
desenvolvimento Limpo.
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1.INTRODUÇÃO
A mudança global do clima é um dos mais importantes desafios do século XXI.
Nos últimos 100 anos, registrou-se um aumento de aproximadamente 0,7º centígrados (C)
na temperatura média da superfície da Terra. Estima-se que as temperaturas médias globais
subirão 0,3ºC por década, com uma incerteza de 0,2ºC a 0,5ºC por década (COTTON; PIELKE,
1995). Há fortes evidências científicas de que isso se deve ao aumento da concentração de
determinados gases na atmosfera, principalmente o dióxido de carbono (CO2), o metano (CH4)
e o óxido nitroso (N2O) – causa direta da intensificação do efeito estufa (CONJERO, 2006;
FRONDIZI, 2009).
Desde o século XIX, cientistas acreditam que determinados gases existentes na atmosfera
terrestre capturam o calor que o planeta recebe do Sol. Na ausência desses gases, a superfície
do planeta seria muito fria e dificilmente haveria vida, podendo ficar abaixo de 18ºC negativos
(GORE, 2006). Por uma analogia imprecisa, o fenômeno tem sido chamado de Efeito Estufa
(COSTA, 2012a). O aquecimento global é causado pelo aumento do chamado efeito estufa.
Percebe-se então que o Efeito Estufa é um fenômeno natural, produzido pela natureza
ao longo de milhares de anos, sendo essencial e indispensável, para que ocorra o surgimento,
desenvolvimento e a manutenção da vida na superfície terrestre.
Segundo Frondizi (2009) a intensificação do efeito estufa decorre principalmente da
queima de combustíveis fósseis, notadamente carvão mineral, derivados de petróleo e gás
natural. Em todo o mundo, essa queima ocorre nos usos doméstico e comercial, nas atividades
de transporte, na geração de energia, na indústria e na agricultura. Além das emissões originadas
pela combustão, existem outras fontes de emissão de atividades antrópicas: processos industriais,
atividades agropecuárias, disposição de lixo e desmatamento.
Neste cenário, entende-se que o Aquecimento Global está diretamente relacionado
ao fenômeno chamado Efeito Estufa. Para Frondizi (2009) outra indicação da dimensão do
problema climático global é a variação na concentração desses gases na atmosfera, medida em
toneladas de CO2 equivalente. De 280 partes por milhão em volume (unidade de concentração
de gases na atmosfera) no período que antecede a Revolução Industrial, este índice passou para
cerca de 380 partes por milhão em volume no ano de 2005 (segundo o Quarto Relatório de
Avaliação do IPCC, 2007). O aumento da concentração de CO2 na atmosfera é consequência
do aumento das emissões antrópicas ao longo do tempo.
Com o avanço da população mundial e o acelerado processo de industrialização,
os líderes mundiais foram forçados a buscarem alternativas com foco na sustentabilidade
ambiental, assinado em 1997 o Protocolo de Kyoto (PK). Através dele nações desenvolvidas se
comprometeram, de maneira juridicamente exigível, a reduzir suas emissões dos GEE, tornando
a busca pelo meio ambiente ecologicamente equilibrado um objetivo em comum. De acordo
com Simoni (2009), constitui-se no marco para a criação do mercado de carbono, gerando
assim oportunidades para empresas diversas, seja na perspectiva de geração de valor seja na
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perspectiva de oportunidade de negócios.
Para operacionalizar o mercado, o PK determina o Mecanismo de Desenvolvimento
Limpo (MDL), instrumento que permite a um país desenvolvido, citado no anexo I do Protocolo,
investir em tecnologias e projetos nos países em desenvolvimento, que gerem redução ou não
emissão de gases de efeito estufa (GEE), que não ocorreriam sem a existência do projeto.
Segundo Faria (2012) uma vez implantado este projeto que reduza ou evite a emissão de
GEE, deverá ser submetido a um processo de validação, registro, monitoramento e verificação,
para que depois se emitam as chamadas Reduções Certificadas de Emissão (RCE’s ou créditos
de carbono) que poderão ser comercializados com os países desenvolvidos para que eles atinjam
suas metas de redução conforme traçado no PK.
Para Costa (2012b) o Mercado de Carbono é o termo popular utilizado para denominar
os sistemas de negociação de unidades de redução de emissões do GEEs. No âmbito do PK há
dois tipos de mercados de carbono: mercado de créditos gerados por projetos de redução de
emissões (Projetos de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo e Projetos de Implementação
Conjunta), e mercado de permissões.
Desse modo, o mercado de carbono pode ser caracterizado sob duas vertentes, o mercado
de carbono regulado e o mercado voluntário. Souza et al. (2011, p. 4), ressalta que o mercados
de carbono regulado constituem-se em ambientes institucionais nos quais os participantes
estão submetidos à legislação e normas nacionais ou globais, que estabelecem critérios e regras
para concepção de projetos e comercialização das Reduções Certificadas de Emissões (RCE)
oriundas dos projetos de MDL. Já o mercado voluntário pode ser entendido por um ambiente
no qual as regras e normas emergem das relações entre os agentes participantes desse mercado,
cujos projetos de mitigação e/ou redução de GEE estão submetidos a Padrões Internacionais
(PI’s) que fixam regras próprias para concepção.
Portanto, analisando que o mercado regulado de carbono comercializa créditos gerados
a partir de projetos que reduzam ou evitem a emissão de GEE de acordo com o MDL, considerase tal comércio de grande importância no combate as mudanças climáticas; caracterizando uma
oportunidade para as empresas brasileiras, assim o presente trabalho busca responder a pergunta
de pesquisa: Qual o cenário atual da Comercialização de Créditos de Carbono no Brasil sob os
aspectos do mercado regulado?
Para o alcance do objetivo proposto, realizou-se pesquisa exploratória a fim de
desenvolver, esclarecer e caracterizar o assunto. Baseado neste estudo, a estrutura do artigo
foi dividida em quatro partes, exceto esta introdução. Onde na primeira parte é apresentada a
revisão da literatura seguida da metodologia utilizada. A terceira consiste na análise e discussão
dos resultados da pesquisa, ou seja, o delineamento do Mercado Regulado Brasileiro. E por
fim, na quarta parte são expostas as considerações finais e recomendações de trabalhos futuros.
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2.REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 O mecanismo de desenvolvimento limpo (MDL)
Consolidado em 1997 na cidade de Kyoto, no Japão e vigorando desde 2005, o PK é um
acordo cujo objetivo é a redução das emissões GEEs em nações industrializadas (listados no
Anexo I) (DELFULPO, 2009). Para tanto, fixou metas de redução de emissões para os países
desenvolvidos denominados Quantitative Emissions Limitation and Reduction Objectives.
O PK estabelece metas, com prazos fixados, para 39 países industrializados reduzir as
emissões dos gases em média 5,2%, no período de 2008 até 2012, em relação aos níveis de 90
(SEIFFERT, 2009). Patrocinado pela ONU o PK inscreve-se no âmbito da Covenção-Quadro
das Nações Unidas sobre Mudança no Clima.
A fim de viabilizar as metas instituídas, o Protocolo dispõe de mecanismos de
flexibilização, que permitem a realização de compra e venda de RCE`s por parte de empresas ou
países (SIMONI, 2009). Esses instrumentos também tem a finalidade de incentivar os países em
desenvolvimento (listados no não-Anexo I) a obter um modelo equilibrado de desenvolvimento
sustentável. Conforme Seiffert (2009) esse instrumento descreve três tipos de mecanismos
de flexibilização: i) o comércio internacional de emissão (CIE), que desencadeou um livre
comércio de direitos de redução de emissões em nível global, permitindo separar quem pagará
pelo controle de quem instalará o controle; ii) a implementação conjunta que permite que países
com metas fixadas pelo PK, adquiram de outros países desenvolvidos Unidades de Redução de
Emissões (URE), que tem por objetivo a captura e/ou sequestro dos gases geradores do efeito
estufa; e, iii) o MDL que permite a participação de países não obrigados pelo acordo sendo
considerado como um mecanismo de flexibilização voluntária. Neste contexto, apenas o MDL
se aplica ao Brasil.
Frondizi (2009, p. 23) corrobora e afirma que esse mecanismo consiste na possibilidade
de um país que tenha compromisso de redução de emissões (país no Anexo I) adquirirem
RCE`s, geradas por projetos implantados em países em desenvolvimento (países não-Anexo
I), como forma de cumprir parte de suas obrigações quantificadas no âmbito do Protocolo. A
ideia consiste em que um projeto gere, ao ser implantado, um benefício ambiental (redução
de emissões de GEE ou remoção de CO2) na forma de um ativo financeiro, transacionável,
denominado Reduções Certificadas de Emissões.
Podem participar de um projeto de MDL instituições públicas, privadas e parcerias
público privadas das Partes no Anexo I e das Partes não-Anexo I, desde que autorizadas. Para
tal, a Convenção-Quadro das Nações Unidas estabeleceu o Conselho Executivo do MDL (CE),
órgão que supervisiona o funcionamento do MDL. O CE é formado por membros representantes
dos países integrantes do PK e é responsável pelo credenciamento de Entidade Operacional
Designada (EOD) e emissão dos certificados para os projetos que cumpram todas as etapas
previstas no ciclo. As EOD tem a responsabilidade pela validação de projetos, verificação
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e certificação de reduções de GEEs. Para atuar no Brasil, a EOD deve ser reconhecida pela
Autoridade Nacional Designada brasileira que representa o país no âmbito do MDL e é
constituída pela Comissão Interministerial de Mudanças Globais do Clima (CIMGC).
Os projetos de MDL devem ser baseados em fontes renováveis e alternativas de energia,
eficiência e conservação de energia ou reflorestamento (MOTTA; FERRAZ, 2000; AUSTIN;
FAETH, 2000). Assim o Conselho Executivo (CE) dividiu os setores onde os projetos podem
ser desenvolvidos com base no Anexo A do PK. A Figura 1 sintetiza a distribuição de projetos
pela atividade de escopo relacionada na América Latina.

Figura 1 – Representatividade por tipo de Projeto MDL
Fonte: UNFCCC (2012).
2.2 Ciclo do projeto de MDL
Para Souza et al. (2011, p.8) a tramitação de um projeto de MDL, como instrumento de
política pública ambiental internacional, “apresenta etapas bem características, e de certa forma
obedecendo a uma lógica semelhante à certificação de Sistemas de Gestão segundo um modelo
normativo da International Organization for Standardization (ISO)”.
Portanto diferentes agentes apresentam papéis extremamente importantes, pois são
responsáveis por instâncias de aprovação, de modo a assegurar a credibilidade do processo de
certificação de créditos de carbono (SEIFFERT, 2009). Na mesma perspectiva Frondizi (2009,
p. 27) destaca que as “etapas fundamentais do ciclo do projeto são as seguintes: elaboração
do Documento de Concepção do Projeto DCP, validação/aprovação, registro, monitoramento,
verificação/certificação; e emissão das RCE`s”. Defendendo o mesmo ponto de vista Souza et
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al. (2011) abrevia as sete fases de um projeto de MDL:
a) inicialmente, por meio de estudos, faz-se uma verificação do potencial do projeto e
sua viabilidade, que são realizados pelos participantes do projeto, constituindo-se na
Fase 0 do projeto;
b) b) confirmada a sua contribuição para a redução e/ou captura dos GEE, deve-se
proceder à elaboração do Documento de Concepção do Projeto DCP, que constituise na proposta (Fase 1);
c) a validade da proposta 1 deve ser apreciada e validada pela Entidade Operacional
Designada (EOD) (Fase 2);
d) após validação, o projeto segue para Fase 3 que é a avaliação pela Autoridade
Nacional Designada (AND), no Brasil representada pela Comissão Interministerial
de Mudanças Globais do Clima (CIMGC) que tem o papel de avaliar a contribuição
do projeto ao desenvolvimento sustentável.
e) aprovado o projeto, este segue para Fase 4 que é a de registro no Conselho Executivo
do MDL CEMDL ligado ao United Nations Framework on Convention Climate
Change (UNFCCC);
f) a partir do registro, os participantes do projeto devem monitorar as atividades para a
redução de GEEs, cujo desempenho é verificado pela EOD, que certifica as RCE`s
que o projeto tem direito, constituindo esse processo nas Fases 5 e 6;
g) tendo o projeto sido certificado, o CEMDL/UNFCCC emiti as RCE`s permitindo
que os créditos sejam comercializados no mercado de carbono regulado, caso
não tenham sido ainda comercializados, e que as transações financeiras entre os
negociadores possam ser efetivadas, sendo essa a Fase 7, fechando assim o ciclo;
Sendo sete as principais fases de um projeto de MDL, a distinção das mesmas e as
autoridades envolvidas em cada uma delas podem ser observadas no esquema representado na
Figura 2 (FRONDIZI, 2009).
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Figura 2 – Ciclo do Projeto de MDL
Fonte: Frondizi (2009).
Outro aspecto importante é que a determinação do MDL por parte do PK estabelece um
valor tangível às reduções das emissões dos GEEs. Tornando assim as Reduções Certificadas
de Emissões uma nova commodit1, possibilitando que as mesmas se tornem algo negociável
originando o Mercado de Carbono.
2.3 Mercado de carbono
A ideia, ao se criar o sistema de créditos de carbono, foi auxiliar a compensação na
emissão de gases que produzem o efeito estufa através de um programa que despertasse nos
países a vontade política de rever os seus processos industriais e com isso, diminuir a poluição
na atmosfera e o seu impacto no aquecimento do clima (KHALILI, 2012).
Para Giovanini et al. (2010) créditos de carbono ou RCE são certificados emitidos
quando ocorre a redução de emissão de GEE. Por convenção, uma tonelada de CO2 equivalente
corresponde a um crédito de carbono. Este crédito pode ser negociado no mercado internacional.
A redução da emissão de outros gases que também contribuem para o efeito estufa também
pode ser convertida em créditos de carbono, utilizando o conceito de Carbono Equivalente.
Dessa forma, o que se comercializa são as reduções de emissão e não os gases, do contrário não
haveria coerência com a Convenção sobre Mudanças Climáticas.
1
Commodity: A expressão “commodity”atribuída a um produto traduz exigências tais
como: disponibilidade para comercialização – caráter negociável, submissão à tributação, necessidade de sistemas de transporte e logística adequados e possibilidade de enfrentar embargos e barreiras tarifárias (MATIAS; FREITAS, 2009).
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Portanto o CO2 equivalente é resultado da multiplicação das toneladas emitidas de
GEEs pelo seu potencial de aquecimento global. O potencial de aquecimento global do CO2 foi
estipulado como 1. Já o do gás CH4 é 21 vezes maior que o potencial do CO2, portanto o CO2
equivalente do metano é igual a 21, assim uma tonelada de metano reduzida corresponde à 21
créditos de carbono ou RCE`s.
A Conferência Quadro das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas UNFCCC,
(United Nations Framework Convention on Climate Change) estabeleceu dois tipos de mercado
de carbono no mundo: i) os mercados voluntários; e, ii) os mercados oficiais. No contexto de
mercados oficiais Giovanini et al. (2010) destaca que basicamente os CERs serão negociados
em três tipos de transações:
a) modelo bilateral: trata-se de um modelo de parceria, onde os parceiros negociam
transações casadas de emissões de CERs relativos a um determinado projeto. Este tipo
de transação pode comportar inclusive a organização de joint ventures, estimulando
a troca de tecnologia;
b) modelo multilateral: trata-se de um modelo de agrupamento, com o propósito de
formar um portfólio diversificado de CERs, reduzindo a margem de risco e as dúvidas
quanto aos custos reais do cumprimento do Protocolo de Kyoto. Esta modalidade
possui maior manipulação de preços;
c) modelo unilateral: modelo no qual a venda de CERs ocorre por meio de um
intermediador que pode ser uma entidade pública ou privada que adquire os CERs e
opera num momento mais favorável. Essa entidade pode se beneficiar da diferença que
deverá existir entre os custos de produção dos CERs e os preços, significativamente
mais altos, que deverão alcançar com o início do cumprimento do Protocolo de
Kyoto, viabilizando um fundo de financiamento de projetos MDL.
No que diz respeito ao Brasil destaca-se a Bolsa de Mercadorias & Futuros
(BM&FBOVESPA) como o Mercado Brasileiro de Redução de Emissões (MBRE), maior
exemplo de negociações unilaterais. Por outro lado Vela e Ferreira (2005) destacam dentre os
mercados que comercializam os créditos de carbono gerado a partir de projetos de MDL, está o
mais importante denominado European Union Emission Trading Scheme (EU ETS), o Esquema
Britânico de Negociações de Emissões (UK Emission Trading Scheme), considerado segundo
informações dos autores o maior do mundo em negociações de GEE e o Mercado Europeu de
Negociações de Créditos de Gases do Efeito Estufa (GHG European Trading Scheme), que tem
o objetivo de intermediar a compra e venda entre indústrias poluidoras e as que emitem menos
gases do que o permitido (NETO, 2009; SIMONI, 2009).
Criado em 2005 o MBRE é um banco de projetos, que envolve um sistema eletrônico
de projetos e empreendimentos com potencial de geração de créditos de carbono em ambiente
web, cujo objetivo principal é desenvolver um sistema eficiente de negociação de certificados
ambientais em cumprimento aos princípios do PK (BM&FBOVESPA, 2012). De acordo com
Giovanini et al. (2010) como há diferentes tipos de projetos, a BM&FBOVESPA se mostra
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flexível perante aos leilões por ela gerenciados dentro do MBRE, diferenciando-os de acordo
com as características específicas de cada um e além de toda integração com as partes interessadas
os sistema BM&FBOVESPA garante a segurança de cada leilão oferecendo salvaguardas e
procedimentos operacionais adicionais.
3.METODOLOGIA
O presente trabalho foi realizado de modo a caracterizar o cenário atual da Comercialização
de Créditos de Carbono no Brasil sob os aspectos do mercado regulado, ou seja, delinear o
mercado que adota as diretrizes dispostas no PK para comercialização de créditos de carbono
ou RCE`s no país em prol da sustentabilidade ambiental. A metodologia adotada neste estudo
se pautou numa pesquisa exploratória, na qual assume forma de pesquisa bibliográfica, que de
acordo com Gil (1991) visa proporcionar maior familiaridade com o problema com vistas à
torná-lo explícito.
Quanto à pesquisa bibliográfica buscou-se realizar um estudo sistematizado, na mesma
linha de pensamento de Stumpf (2005) abrangendo desde a identificação, localização e obtenção
da bibliografia pertinente ao assunto, até a apresentação de um texto sistematizado, onde é
apresentada toda a literatura que o aluno examinou, de forma a evidenciar o entendimento
dos autores, acrescido de suas próprias ideias e opiniões. Para tanto, o estudo utilizou-se de
material já publicado, tais como livros, artigos de periódicos e redes eletrônicas cuja fonte fosse
primária.
Na análise e interpretação dos dados, seguiu-se a metodologia da Análise de Conteúdo
definida por Bardin (2004) como técnica de investigação que tem por finalidade a descrição
objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto da comunicação. Por último os dados
foram analisados com o intuito de responder ao questionamento do objetivo geral, buscando
uma aproximação conceitual da gestão ambiental e o cenário atual do mercado brasileiro
regulado de créditos de carbono.
Assim este trabalho aborda o problema através de uma pesquisa exploratória com
abordagem qualitativa, a fim de explorar o mercado brasileiro regulado de carbono, objetivando
compreender a extensão e a importância da comercialização de créditos de carbono e o potencial
do mercado brasileiro, visando contribuir para o aprendizado organizacional e oferecer
alternativas no que tange a Gestão Ambiental de modo sustentável.

4.ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
4.1 Projetos no âmbito do MDL no Brasil e no mundo
Os projetos de MDL são desenvolvidos de acordo com as metodologias aprovadas pelo
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Conselho Executivo. Segundo a UNFCCC (2012) até 17 de Junho de 2012 foram contabilizados
4.349 projetos registrados no CE do MDL desses, 205 pertencem ao Brasil o que coloca o país
na 3ª posição do ranking mundial, perdendo somente para Índia que tem 857 e China com 2141
projetos registrados. A representatividade da quantidade de projetos registrados por país pode
ser observada na Figura 3.

Figura 3 – Representatividade de país por projetos registrados
Fonte: UNFCCC (2012).
Com relação à representatividade na América Latina, o Brasil destaca-se como líder,
com 205 projetos, seguido pelo México com 141 e o Chile com 51 projetos registrados no
CE do MDL. A Figura 4 demonstra representatividade do Brasil frente aos demais países da
América Latina.

Figura 4 – Representatividade por país da AL por projetos registrados
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Fonte: UNFCCC (2012).
Outro aspecto relevante, é que a liderança em números de projetos na America Latina
também é acompanhada pela liderança em número de CERs emitidas, ou seja, a quantidade de
reduções de emissões certificadas ou créditos de carbono gerados pelos projetos brasileiros.
O fato é que os projetos brasileiros caracterizam-se por contribuírem expressivamente para a
redução dos GEE`s, o que se traduz num mercado de créditos de carbono com amplo potencial
de compra e venda. A fim de evidenciar este cenário, apresenta-se a Figura 5 a qual demonstra
a superioridade do Brasil em relação aos demais.

Figura 5 – Volume de RCE`s por país da América Latina
Fonte: UNFCCC (2012).
No contexto brasileiro o que se refere às atividades de projetos com base no MDL
proposto por Kyoto, devidamente registradas no Conselho executivo da ONU, atualmente
existem 205 projetos. Todavia quando se considera os projetos em qualquer uma das sete fases,
esse número aumenta para 506 projetos existentes. Ao modo que a distribuição de projetos
encontra-se na sua maioria no estado de São Paulo, com 93 projetos, seguido por Minas Gerais
com 71, Rio Grande do Sul com 58 e Santa Catarina com 51 projetos (UNFCCC, 2012).
Considerando essa distribuição é possível ainda distinguir o mercado brasileiro por atividade
de escopo do projeto. Cuja representatividade apresenta-se da seguinte maneira: i) 131 desses
projetos estão relacionados a captura/reaproveitamento de gás metano; ii) 118 correspondem à
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projetos de geração de energia por meio de hidrelétrica; iii) 78 projetos de geração de energia
eólica; e, iv) 77 projetos com geração de energia por meio de biomassa.
4.2 Valor do crédito de carbono
O valor das RCE`s é indexado ao mercado de carbono europeu EUA (European Union
Allowances) e influenciado pelo mercado energético (petróleo, gás e energia). Com relação ao
valor da RCE`s, historicamente segundo Souza et al. (2011), os preços dos créditos provenientes
de projetos de MDL variam entre €15 e €30 euros. Porém em pesquisa realizada no ano de
2007 registrou-se valor médio em torno de €14 Euros (JMALUCELLI; CMC, 2012). Em
2009 as RCE`s obtidas com projetos de MDL iniciaram o ano em baixa e ao longo do tempo
apresentaram algumas oscilações e fecharam o ano com o valor aproximado de €11 Euros.
Por último em 2012 apresentaram o menor valor já apontado desde que foram instituídas. Os
contratos com vencimento em dezembro de 2012 estavam sendo comercializados com valores
em torno de €3,16 Euros. A Figura 6 demonstra o período de declínio do valor do crédito de
carbono iniciado no segundo semestre de 2011 segundo a BlueNext (2012) maior bolsa mundial
de ativos ambientais.

Figura 6 – Valor do crédito de carbono
Fonte: BlueNext (2012).
Para Muller (2012) a causa da queda foi o baixo volume de transações resultante do
uso destas RCE`s par a cobrir contratos envolvendo Emissions Reduction Units (ERUs),
créditos de compensação de emissões gerados a partir do Mecanismo de Implementação
Conjunta, sob o Protocolo de Quioto, em países do leste europeu. Contudo Domingos
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(2012) desta que apesar das incertezas em relação às negociações internacionais sobre mudanças
climáticas, os gerentes de fundos mostram confiança no mercado em geral, particularmente no
MDL, que acreditam sobreviverá a 2012.
5.CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho teve por objetivo evidenciar o cenário atual da Comercialização de
Créditos de Carbono no Brasil. Para tanto, foi realizado um estudo bibliográfico, documental
e exploratório do mercado regulado de créditos de carbono. A partir dos dados apresentados,
constata-se que o mercado de carbono brasileiro constitui-se em um instrumento econômico de
extrema importância na viabilização da redução das emissões de GEE, contribuindo assim para
o retrocesso da degradação ambiental e diminuição das mudanças climáticas.
Ressalta-se que através deste estudo foi possível distinguir o MDL dos demais
mecanismos, como um extraordinário instrumento de estimulo as boas práticas de padrões de
produção mais ajustados aos novos conceitos de sustentabilidade. Esses conceitos se manifestam
na crescente demanda do mercado caracterizada pela quantidade de projetos registrados no CE
do MDL. No Brasil esses projetos propiciam grandes reduções certificadas de emissões, o que
para o empresariado nacional se traduz numa oportunidade ímpar de obter maior sustentabilidade
de sua produção e financiamento para tanto.
No entanto, na caracterização do mercado brasileiro regulado de créditos de carbono,
constata-se que embora o Brasil possua potencial ecológico que possibilite desenvolver todas
as modalidades de projetos MDL, percebe-se uma grande concentração de projetos de redução
de emissão e emissões evitadas com base na geração de energia para os processos industriais.
Observou-se que para o mercado brasileiro a BM&FBOVESPA representa o elo entre
as partes negociadoras no mercado de carbono mundial. Operando na comercialização dos
créditos obtidos de modo informatizado e eficiente, indispensável nos dias atuais. Outro ponto
é expresso no sucesso de suas negociações, representando o sucesso dos projetos do país
conferindo a eles também a confiabilidade da instituição.
Por fim, destacam-se as limitações deste estudo no que se refere a sua capacidade de
generalização, visto que foi explorada apenas a vertente do mercado regulado de créditos de
carbono que opera sob os aspectos dispostos no PK. Sugere-se ainda a realização de estudos
complementares incluindo a vertente voluntária de comercialização a fim de caracterizar
o mercado de carbono brasileiro integral, demonstrando sua importância perante mercado
mundial de carbono.
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RESUMO
Este capítulo faz uma análise da interferência que a problemática ambiental contemporânea influenciou nos
sistemas de gestão empresarial, e consequentemente como estes fatores se refletiram na formação dos gestores
ambientais. Utilizando-se de referências bibliográficas e documentais, percebeu-se que as ciências administrativas,
mesmo após a percepção social de que o sistema produtivo passou a ser encarado como o maior responsável pela
degradação dos recursos naturais do planeta, só foi incorporar em definitivo esta percepção na primeira década do
novo milênio. Um destes indícios é a implantação em algumas instituições de ensino dos cursos de bacharelado e
tecnólogo em Gestão Ambiental que, pelo perfil previsto nos PPCs analisados, poderão tornarem-se profissionais
mais atentos à complexidade que envolve a relação dos sistemas produtivo e os recursos ambientais. Verificou-se
também que outros profissionais das ciências sociais aplicadas, ainda possuem carência de temáticas ambientais
em sua formação universitária, não possuindo habilidade do gestor ambiental para tratar com as questões ligadas
ao meio ambiente e o sistema produtivo. Como a problemática ambiental passou a ser um aspecto estratégico para
as empresas, entende-se que deve haver maior ênfase em sua abordagem na grade curricular dos cursos da área de
ciências sociais aplicadas, havendo necessidade, portanto, de uma atualização de seus conteúdos. Pois este tema
passou também a ser um aspecto estratégico importante para manter a competitividade empresarial nos próximos
anos.

Palavras-chave: Meio Ambiente; Ciências administrativas; Gestão Ambiental.
1 INTRODUÇÃO

Já faz mais de um quarto de século que as questões ambientais entraram definitivamente
na gama das questões mais importantes da vida em sociedade. Neste período passou-se de uma
época de produção inconsequente, ditada unicamente pelo alento desenfreado do consumismo
e da lucratividade, aliado a um total desconhecimento dos problemas causados pelos processos
produtivos, para uma era em que a responsabilidade socioambiental das organizações transformou-se em exigência imprescindível para sua manutenção no mercado, cada vez mais consciente e regido por legislações cada vez mais restritivas.
O consumidor, cada vez mais consciente e sensível aos problemas ambientais, já não
mais admite consumir produtos e ou serviços que não tenham incorporado à questão ambiental
nos seus processos; por outro lado, os acionistas não mais compactuam com a expectativa de
lucros que não viabilizem a manutenção dos recursos ambientais. Mesmo considerando que
este processo não seja constante e com evolução linear, pois em determinadas épocas os problemas econômicos ao nível mundial ou nacional fazem com os dilemas ambientais fiquem em
segundo plano, deve-se considerar que os processos de gestão administrativa deverão estar cada
vez mais condicionados na busca de processos e estratégias sustentáveis.
Este capítulo procura, a partir de análise dos conceitos de gestão administrativa, analisar
como a problemática ambiental tem provocado mudanças nas formas de gestão, inclusive demandando profissionais especialistas que passaram a ter um foco específico sobre as questões
ambientais ao nível de gestão, como o caso do Bacharel e tecnólogo em Gestão Ambiental.
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O texto divide-se em três partes, além desta introdução e das considerações finais. Uma
trata do dilema ambiental contemporâneo, e procura compreender como este provocou, no último quarto de século, mudanças importantes nas políticas internacionais e na sociedade como
um todo; o segundo analisa os principais aspectos que formaram as teorias administrativas a
partir do século XX. Já no terceiro é último faz-se uma análise das expectativas na gestão ambiental das organizações, focando em específico as funções do profissional em gestão ambiental, tanto tecnólogo como o Bacharel.
2 O DILEMA AMBIENTAL CONTEMPORÂNEO
Já faz mais de um quarto de século que os problemas ambientais saíram das esferas
locais e dos debates exclusivos entre ecólogos, biólogos, geólogos, etc., e se transformaram em
problemas socioambientais. Isto porque é comprovadamente das relações produtivas da sociedade urbano-industrial, que se originaram, direta ou indiretamente, a maior parte dos problemas ambientais enfrentados pela sociedade contemporânea. Neste contexto há uma constatação
inegável: o sistema de produção de bens afeta negativamente o meio ambiente planetário. Este,
segundo o Relatório Brundtlant (1991), direito de todos os seus habitantes, sejam aqueles que
vivem nos países ricos, como nos pobres, desta e das gerações que virão (ROCHA, 2011).
Nas últimas décadas, com a crescente internacionalização da economia-globalização-,
as grandes corporações assumiram o domínio da produção industrial, porém, não foram capazes de assumir propostas efetivas de inovações e ou tecnologias “ambientais”; a maioria seguiu
uma tendência meramente paliativa: políticas de controle de emissões, denominadas comumente de “end of pipe techologies” (ROCHA, 2011). Estas, apesar de não resolverem de forma
efetiva as emissões dos poluentes, passaram a serem consideradas as únicas formas prioritárias
na tentativa de resolver os problemas ambientais.
Aliado a esta ineficiência técnico-ambiental do setor produtivo, os acordos que se referem aos problemas transnacionais seguiram os interesses das grandes corporações dos países
desenvolvidos, e estes geralmente seguiram alternativas ineficazes, quando não contestáveis,
como no caso do projeto Sequestro de Carbono, que tenta compensar as emissões de gases
poluentes nos países centrais pela preservação de matas nativas em países subdesenvolvidos1.
Essa falta de controle de poluentes, ao nível de ajuste nas formas de produção internacional, acaba por agravar o problema do aquecimento global, prejudica a manutenção da
biodiversidade, aprofunda o desmatamento, poluí os oceanos, destrói a biodiversidade de ecossistemas, entre outras consequências menos mediáticas. Já os problemas de abrangência apenas
local ficam fora dos acordos internacionais, mesmo que, comprovadamente, muitos deles sejam
ocasionados diretamente pela atuação de indústrias transnacionais, ou indiretamente pela transferência de tecnologias poluentes para regiões subdesenvolvidas, como: as contaminações dos
cursos d’água, a poluição do ar, os lixos tóxicos, os produtos químicos nocivos à saúde, etc.
1
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Neste processo, a noção de sustentabilidade foi sendo vulgarizada até fazer parte, tanto
dos discursos oficiais como da linguagem comum, ou de estratégias de marketing de empresas
de visível teor poluente. Porém, além do mimetismo discursivo que o uso retórico do conceito
gerou não se definiu um sentido teórico e prático capaz de unificar as vias de transição para uma
sustentabilidade desejável (ROCHA, 2011; LEFF, 2001).
O termo Desenvolvimento Sustentável, por exemplo, passou a ser axiomático, estabelecendo normas a se cumprir, interesses a se alcançar, metas a se buscar (RAYNAUT et al, 2002),
porém com pouco teor pragmático de exigências ou atuação. Esta pouca definição prática refletiu-se tanto nas dificuldades de se conseguir avanços nos acordos internacionais que tratam
da questão ambiental, como nos instrumentos jurídicos nacionais, formas capazes de orientar a
passagem de uma sustentabilidade limitada para uma sustentabilidade efetiva.
Para Rocha (2011), a economia de livre mercado, na forma como esta geopoliticamente
organizada e seguindo os princípios produtivos arcaicos baseados ainda em preceitos da Revolução Industrial, não conseguirá superar plenamente a problemática socioambiental a qual
gerou, pois este sistema está imerso na necessidade de gerar externalidades e custos sociais das
mais variadas ordens, e cuja solução de forma efetiva representaria uma tendência inevitável
na queda das taxas de lucros. Assim, ao aceitar o que se denomina de sustentabilidade fraca2,
justifica-se ideologicamente a permanência da problemática ambiental.
Para Philippe Le Preste (2000, p. 16) em última análise: “Os problemas do meio ambiente partem do político e finalizam no político”. Por isso mesmo requerem decisões efetivas,
que exigem uma mudança estrutural no atual quadro socioeconômico que se apresenta na atualidade. Além disso, sem ainda contar com unanimidade sobre a eficiência ou não de medidas
mais restritivas ao sistema produtivo, não há indícios de que a trajetória do atual modelo de
produção, circulação e consumos de riquezas irá modificar-se.
Em um mundo bipolarizado entre ricos e pobres, dificilmente se chegará a acordos.
Pela tendência política atual as perspectivas são de que os primeiros “não abrirão mão” e que
os segundos, se não seguirem os mesmos princípios de gestão produtivos usados pelos países
ricos, poderão ficar ainda mais longe dos “benefícios cruéis do capitalismo”.
É preciso então, buscar mudanças urgentes, que fundamentem uma nova esperança para
a manutenção das espécies vivas da Terra. E esta mudança passa, efetivamente, por políticas
transformadoras tanto ao nível internacional, como exige novas posturas produtivas, novos
conceitos de gestão e principalmente pela participação do Estado no incentivo de práticas
sustentáveis e na coibição de estruturas de produção impactantes.
3 OS ASPECTOS INTERNACIONAIS DA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL
Os anos 1960 marcaram o início de um novo ecologismo a nível internacional. Até
2
Para melhor análise desta concepção ver Rocha, 2011, em especial capítulo I tópicos
1.2. e 1.3.
119

Inovação e Sustentabilidade - Desafios da Educação

SUSTENTABILIDADE

esta década a visão que prevalecia na questão ambiental era exclusivamente preservacionistas,
oriundo ainda dos movimentos ecologistas surgido no século XIX nos Estados Unidos e Europa.
Tinham como concepção única: a proteção irrestrita das áreas consideradas com atributos
ecológicos e estéticos excepcionais. Por esta concepção, se deveriam preservar as áreas naturais
da lógica imposta pela racionalidade urbana industrial, já comprovadamente depredadora,
isolando-as para visitação turística e/ou de pesquisas. Foi esta corrente que incentivou a
criação dos parques Nacionais nos EUA3 e também na grande maioria dos países do ocidente. A
ideia principal desta concepção era a preservação da vida considerada “selvagem” que estava,
segundo seus idealizadores, ameaçada pela sociedade urbano-industrial (DIEGUES, 2000).
Já os movimentos ambientalistas da década de 1960 surgiram com outras reivindicações
sociais e políticas, além daquelas estritamente ligadas a preservação ambiental. As “agitações”
estudantis de 1968, principalmente nos EUA e na Europa impunham várias bandeiras, entre
elas a da questão ecológica, a do antimilitarismo, a dos diretos das minorias, a do pacifismo, a
do amor livre, entre outras. Enfim, era na verdade uma crítica ao quotidiano das sociedades urbano-industriais do ocidente, consideradas, já na época, opulentas e consumistas. Efetivamente
estes novos movimentos sociais incorporaram a questão ambiental, também como uma questão
social, o que veio a popularizar tanto as causas, como os efeitos do sistema de produção de
riquezas capitalista.
Há quem acredite que estes movimentos marcam o início das atuais e “modernas” críticas ao sistema econômico-capitalista agora motivada não mais só pelos inevitáveis desajustes
sociais que eles provocam, mas também pelas já constatáveis depredações dos recursos naturais, tanto a níveis regionais como globais.
Este “novo ecologismo” teve vários expoentes, entre teóricos e ativistas. Nos EUA, por
exemplo, foi inspirado nos escritos de Henry D. Thoreau e do poeta Gay Snyder, que, numa
visão próxima à marxista, consideravam as árvores tão exploradas como os proletários, também
por Barry Commoner (1971), que condenava a tecnologia moderna como sendo a principal
responsável pelos problemas ambientais; por Rachel Carson (1962), no seu clássico e polêmico
livro Silent Spring, em que condena veementemente o uso de biocidas; por Ehrich (1971) e sua
teoria da bomba populacional, numa volta aos preceitos malthusianos, por O’ Connor (1988) e
a tese da segunda contradição do capitalismo, que é provocada na relação entre o funcionamento do sistema econômico e suas externalidades (DIEGUES, 2001; LEFF, 2001).
Na Europa, o movimento ecologista iniciado pelo francês Pierre Fournier propunha
basicamente duas soluções para os problemas ambientais contemporâneos: práticas produtivas
menos poluentes (tecnologias doces) e a “volta ao campo”, esta última, uma clara inspiração
nas comunidades hippies da época (DIEGUES, 2000; FOLADORI, 1999).
Foram vários os movimentos ativistas que, a partir daí, surgiram com a intenção de preservar os recursos naturais que ainda restavam no planeta. Estes movimentos basearam-se em
3
O parque Yellowstone, o mais antigo do mundo, foi criado em 1872 no território dos
índios Crow, Blackfeet e Shoshone-Bannock (DIEGUES, 2001).
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basicamente três teorias, todas desenvolvidas entre os anos 1960 e 1970: a Ecologia Profunda,
idealizada em 1972 pelo filósofo norueguês Arne Naes, que considera que a vida humana e não
humana têm valores intrínsecos independentes do utilitarismo imposto pela racionalidade ocidental. Com isso, os seres humanos não teriam direitos maiores que outras espécies que fazem
da Terra seu habitat. A proposta, neste caso, era por mudanças estruturais na economia, na tecnologia e na ideologia da forma dos seres humanos se relacionarem entre si e com a natureza;
a Ecologia Social, cujo maior expoente é Murray Bookchin que em 1964, no seu livro Ecology
and Revolutionary Thought, acusa a acumulação capitalista como a força motriz da devastação
dos recursos naturais do planeta; e o Eco-Marxismo cujo principal teórico, Moscovici, em 1969
escreveu La Societé Contre Nature, livro de grande influência nos agitados movimentos sociais
da época. Moscovici não aceita a concepção dos marxistas clássicos que veem na análise de
Marx uma natureza já dada e, portanto, uma simples mercadoria. Propõe um novo naturalismo
na qual a sociedade desabrocha na natureza, e esta passa a ser uma realidade aberta, onde o
homem pode se desenvolver sem destruí-la. Com isso, Moscovici evoca uma nova utopia, na
qual é necessário, não um retorno à natureza, mas uma mudança na relação homem/natureza,
não mais uma separação, mas uma aliança, uma unidade (DIEGUES, 2000).
Apesar das controvérsias teóricas tanto na interpretação da crise ambiental, como na sua
gravidade e nos procedimentos para sua solução, pode-se afirmar que há pelo menos uma constatação: os problemas ambientais encontram-se sobre três grandes temáticas: a superpopulação,
os recursos naturais finitos e os dejetos do consumo (industrial e pessoal). Em síntese estes
três problemas se unem a um único denominador: os limites físicos que sociedade humana se
defronta para se reproduzir. Assim a crise ambiental surge “[...] de la sociedad humana [e são]
resultado de la organización económica y social de la misma; y que cualquier problema aparentemente externo se presenta primero como un conflicto al interior de la sociedad humana”
(FOLADORI, 1999, p. 93) (Grifo no texto original) (acréscimos dos autores).
Assim, a problemática ambiental da atualidade é o reflexo da complexa relação histórica
entre sociedades humanas e a natureza a sua volta. Neste sentido, pode-se concluir que o termo
“natureza” oferece uma reserva inesgotável de significados simbólicos. Salienta-se que há uma
relação das capacidades humanas, quanto à ampliação simbólica das representações da natureza
numa mesma ordem social e sobre a necessidade da sociedade de protegê-la (THOMAS, 1975
In: LANGE JR). Neste sentido, também Sachs (1996) refere-se à importância da influencia da
ação do homem em relação à natureza e a si mesmo, no processo de utilização do meio natural.
Em outras palavras, a cultura de cada sociedade afeta a relação homem/natureza, ou seja, a relação homem-homem modifica a relação homem-natureza, e os resultados desta relação afetam
o futuro de ambos. Desta forma, é possível perceber o quanto é dinâmico a relação da sociedade
com a natureza e o quanto esta relação homem-homem, pode definir o futuro dos recursos naturais de cada região e também do planeta.
Neste novo contexto socioambiental, as organizações passaram a ser cada vez mais
cobradas pelas suas ações, especialmente após a Organização das Nações Unidas (ONU)
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elaborar dois documentos de repercussão internacional, o Pacto Global em 1999 e a Declaração
do Milênio em 2000 (ONU, 2009). Estes documentos efetivaram uma demanda social cada
vez mais presente no dia a dia de todos em sociedade: os problemas ambientais gerados pelos
processos produtivos. Mesmo que estes documentos ainda se apresentem de forma abstrata e
teórica, principalmente no que se refere às exigências para as organizações.
Outro importante documento delineado no inicio dos anos 2000 foi o Global Reporting
Iniciative (GRI) que propunha diretrizes de sustentabilidade aliadas a manutenção da
competitividade empresarial para todas as organizações internacionais; no Brasil esta iniciativa
provocou o desenvolvimento dos Indicadores Ethos de Responsabilidade Social Empresarial
pelo Instituto Ethos, que tinha as mesmas intenções internacionais, porém com perspectivas
nacionais construídas a partir da realidade brasileira.
Sob o mesmo contexto começaram a haver pressões oriundas tanto dos clientes como
dos acionistas, que exigiam das empresas um papel mais atuante em relação aos impactos
provocados pelo sistema produtivo.
Também as bolsas de valores passaram a considerar questões sociais e ambientais
além dos indicadores financeiros, como critérios de valoração de ações, criaram-se índices de
sustentabilidade como o Dow Jones Sustanaibility Index da Bolsa de Nova Iorque; o Footsie
for Good, da Bolsa de Londres; e o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), da Bovespa.
Pode-se concluir que as últimas décadas do século XX foram marcadas por uma nova
exigência organizacional: a sustentabilidade, que passou a estar presente na pauta prioritária das
organizações, inserida efetivamente nas estratégias e práticas dos negócios.
4 A CIÊNCIA ADMINISTRATIVA: DOS PRINCÍPIOS CLÁSSICOS AS NOVAS
EXIGÊNCIAS SOCIOAMBIENTAIS

A ciência administrativa é a sistematização dos conhecimentos humanos produzidos
acerca das organizações. Apresenta, como elemento de estudo, as organizações, e para a compreensão da complexidade organizacional apropria-se dos conhecimentos gerados por outras
ciências e áreas de conhecimento humano.
O termo administração vem do latim ad – que significa direção, tendência para e minister – que significa subordinação ou obediência, ou seja, numa interpretação clássica do termo
seria o profissional que realiza uma função sob o comando de outra ou presta serviço a outro
(CHIAVENATO, 2003).
Segundo Maximiano (2007), administrar seria um ato em que as pessoas buscam alcançar seus objetivos próprios ou de terceiros (organizações) com a finalidade de alcançar as
metas traçadas anteriormente. Dessas metas fazem parte as decisões que formam a base do ato
de administrar e que são as mais complexas na função de um gestor.
Ao mesmo tempo, cabe à ciência administrativa propor teorias e modelos administrati122
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vos que utilizem de forma eficaz e eficientemente os recursos materiais, financeiros e, principalmente, o capital humano das organizações em prol dos objetivos organizacionais. Para isso,
considera-se que a administração seja a ferramenta, a função ou o instrumento que torna as
organizações capazes de gerar resultados e produzir desenvolvimento.
A produção em massa caracterizou-se pela preocupação única na produção de bens,
sem se preocupar com aspectos sociais ou ambientais; neste período a empresa determinava as
especificações do produto, visando assegurar a padronização dos processos na linha de montagem. Neste período, a preocupação explicita era atingir grandes volumes de produção para
baixar custos.
A partir do último quarto do século XX, surgiram novas técnicas produtivas, caracterizando a denominada produção enxuta. A produção enxuta introduziu alguns novos conceitos
que foram importantes na caracterização produtiva que perdura até o inicio do século XXI
(LAUGENI, 2006).
Um exemplo desta fase é o chamado sistema Just-in-time, desenvolvido pela Toyota
Motor Company, que visa combater o desperdício, por este método toda a atividade que consome recursos e não agrega valor ao produto é considerado um desperdício. Este processo caracteriza-se pelo gerenciamento da produção, com o objetivo de um maior volume de produção,
utilizando o mínimo de matéria prima, embalagens, estoques intermediários, recursos humanos.
Outros conceitos gerenciais passaram a ser incorporados nos processos administrativos
das organizações: I) a engenharia simultânea: refere-se à participação de todas as áreas funcionais da empresa no desenvolvimento do projeto do produto, os clientes e os fornecedores são
considerados peças chaves, com o objetivo de reduzir prazos, custos e problemas na fabricação
e comercialização; II) a tecnologia de grupo, uma filosofia de engenharia e manufatura que
identifica as similaridades físicas dos componentes (roteiros de fabricação semelhantes/agrupando-os em processos produtivos comuns); III) o consórcio modular outra ferramenta que foi
introduzida na empresa Volksvagen, a primeira fábrica do mundo a utilizar este conceito, pois
para este sistema utiliza de parcerias que se encontram juntas dentro da planta da fábrica, nos
seus respectivos módulos, para a montagem dos veículos e são responsáveis pelas operações
na linha de montagem; IV) a células de produção, unidade de manufatura e /ou serviços que
consiste em uma ou mais estações de trabalho, com mecanismos de transporte e de estoques
intermediários entre elas. As estações de trabalho são geralmente dispostas em forma de “U”
com o objetivo de uma maior velocidade no sistema produtivo.
No final do século XX surgiram várias outras ferramentas que auxiliaram o crescimento
da produção em massa como: o desdobramento da função qualidade; o comakership que pode
ser traduzido como co-fabricação, pois o fornecedor tem sua participação ativa, já que se envolve em várias fases do projeto, como no planejamento, custos e qualidade, onde possui uma
garantia de contratos de fornecimento de longo prazo; os sistemas flexíveis de manufatura,
que são um conjunto de máquinas de controle numérico interligadas por um sistema central de
controle e por um sistema automático de transporte; as manufaturas integradas por computador
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que para este sistema existe uma integração total da organização manufatureira por meio de
sistemas de computadores e filosofias gerenciais que melhoram a eficácia da empresa. Já o
benchmarking surge com o propósito de um processo contínuo de comparação dos produtos,
serviços e práticas empresariais entre os mais fortes concorrentes ou empresas reconhecidas
como líderes. É um processo de pesquisa que permite realizar comparações de processos e
práticas para identificar o melhor do melhor e alcançar um nível de superioridade ou vantagem
competitiva.
Nas últimas décadas, com a chamada sociedade do conhecimento, as organizações passaram a se estruturar em função da importância estratégica do conhecimento, nesta fase as organizações passaram a ter que responder adequadamente às demandas do meio em que atuam de
forma inovadora, fornecendo-lhe produtos, serviços e soluções adequadas ao atendimento das
necessidades de um mercado cada vez mais exigente.
Uma destas novas exigências requer posturas proativas em relação à preservação dos
recursos naturais, especialmente após a conferência ECO-92, ocorrida no Rio de Janeiro em
Julho de 1992, em que o sistema produtivo passou a ser encarado como o maior responsável
pela degradação dos recursos naturais do planeta.
Portanto, as formas gerenciais, necessariamente, deverão incorporar de forma efetiva e
definitiva a utilização de técnicas e procedimentos menos impactantes e ao mesmo tempo competitivos, em outras palavras produzir e preservar com eficiência econômica.
Entende-se, portanto que a organização tem que responder adequadamente às demandas da sociedade de forma inovadora, fornecendo-lhe produtos, serviços e soluções adequadas
ao atendimento das necessidades de um ambiente competitivo. Para isso, os gestores das organizações necessitam compreender quais as estratégicas que possibilitem promover produtos e
serviços que “encantem” não só os consumidores como também os colaboradores, os acionistas
e todos os stakeholders, com produtos e serviços de qualidade, respeitando os recursos ambientais tanto a sua volta (locais) como planetários (globais).
5 IMPORTÂNCIA DO GESTOR AMBIENTAL PARA AS EMPRESAS
A busca por profissionais ágeis e atualizados em qualquer setor de uma organização é
um fator importante para seu sucesso. Essa demanda cresceu sobremaneira na área ambiental
nas últimas décadas, impulsionada pelo avanço de leis e normas que regem a conduta das
organizações nesse segmento.
Para auxiliar o empresário na adaptação e condução das empresas no atendimento
às questões ambientais, muitas vezes se torna necessária à presença de um profissional de
gestão ambiental, ou seja, o gestor ambiental. O gestor passa a ser valorizado nesse cenário,
pois se torna necessário ter um funcionário capaz de analisar os processos que precisam ser
implementados até as consequências dessas ações para a empresa e para a sociedade. Ele deve
ser o responsável pelos assuntos ligados ao meio ambiente, administrando recursos para o
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atendimento das questões exigidas pelos diversos órgãos fiscalizadores.
Suas atribuições são diversas e variam desde a gestão de resíduos da empresa, controle de
insumos ambientalmente corretos, treinamento dos empregados sobre as questões ambientais,
auxílio aos setores de planejamento e engenharia na escolha de locais adequados para futuras
expansões, além de atendimento de solicitações referentes à qualidade ambiental, orientando
sobre as exigências legais existentes, realização de atividades internas e externas que visem à
preservação e, por fim, a integração da comunidade para a melhoria da imagem da empresa.
O gestor ambiental deve ter o papel de elo entre os diversos setores da empresa, pois a
visão holística deste profissional pode auxiliar na resolução de problemas que muitas vezes não
são percebidos pelos outros. O que se espera é que este profissional tenha uma visão do conjunto,
promovendo e incitando os outros funcionários, dentro de sua especialidade, a resolverem os
problemas em conjunto em prol de melhorias relacionadas ao meio ambiente.
A formação necessária pode ser em nível de especialização nos diversos cursos de
Gestão Ambiental, porém há cursos de graduação que também capacitam estes profissionais. Os
cursos superiores de gestão ambiental no Brasil são de dois tipos: os de Tecnologia em Gestão
Ambiental e os de Bacharelado em Gestão Ambiental.
De acordo com as diretrizes do Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em
Gestão Ambiental da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA, 2012), o bacharel em
gestão ambiental poderá atuar junto à empresa do setor privado, ONG’s, entidades públicas,
em instituições relacionadas com questões ambientais em decorrência de sua própria atividade
(como áreas de mineração, química, siderurgia, celulose etc.), bem como outras organizações que
busquem profissionais que tenham visão sistêmica da problemática ambiental contemporânea.
Já os cursos superiores em Tecnologia em Gestão Ambiental normalmente são
cursos de curta duração (geralmente dois anos) e tem como objetivo principal a formação de
profissionais que tratem de questões relacionadas ao controle e ao gerenciamento ambiental,
buscando melhoria da qualidade das atividades produtivas desenvolvidas em uma empresa
ou determinada região, melhorando a qualidade de vida de empregados e da população como
um todo. O primeiro curso no Brasil foi iniciado no CEFET-RJ (Centro Federal de Educação
Tecnológica), em 1998, com duração de três anos.
O Tecnólogo em Gestão Ambiental atua no gerenciamento, planejamento, execução
e coordenação de atividades relacionadas à área ambiental, contribuindo para a preservação
do meio ambiente. Esse profissional deve estar apto a identificar os parâmetros de qualidade
ambiental dos recursos naturais (solo, água e ar) e classificá-los conforme seus usos, fazendo
uma relação de suas características físicas e químicas com sua produtividade. Além disso, deve
propor métodos e tecnologias ambientais com a finalidade de minimizar as fontes e o processo
de degradação natural de origem química, geológica e biológica.
Com pequenas variações, tanto o gestor ambiental quanto o tecnólogo ambiental tem
como funções:
a) Identificar características básicas de atividades de exploração de recursos naturais
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renováveis e não-renováveis que intervêm no meio ambiente e propor soluções mais
adequadas.
b) Identificar e caracterizar situações de risco, propor e aplicar métodos de eliminação
ou de redução de impactos ambientais.
c) Identificar e correlacionar o conjunto dos aspectos sociais, econômicos, culturais e
éticos envolvidos nas questões ambientais.
d) Avaliar as causas e efeitos dos impactos ambientais globais na saúde, no ambiente e
na economia.
e) Identificar os processos de intervenção antrópica sobre o meio ambiente e as
características das atividades produtivas geradoras de resíduos sólidos, efluentes líquidos
e emissões atmosféricas.
f) Avaliar os efeitos ambientais causados por resíduos sólidos, poluentes atmosféricos
e efluentes líquidos, identificando as consequências sobre a saúde humana e sobre a
economia e propor medidas mitigatórias.
g) Aplicar a legislação ambiental local, nacional e internacional. Participar na elaboração
de procedimentos de avaliação, estudo e relatório de impacto ambiental (AIA/EIA/
RIMA).
h) Planejar, implantar e coordenar sistemas de gestão ambiental em organizações,
segundo as normas técnicas em vigor (NBR/ISO 14001).
i) Utilizar sistemas informatizados de gestão ambiental.
j) Interpretar resultados analíticos referentes aos padrões de qualidade de solo, ar, água
e da poluição visual e sonora, propondo medidas mitigadoras.
k) Aplicar princípios e utilizar tecnologias de prevenção e correção da poluição.
l) Organizar e atuar em campanhas de mudanças, adaptações culturais e transformações
de atitudes e condutas relativas ao meio ambiente.
m) Elaborar propostas de manejo e recuperação de áreas degradadas.
n) Participar na elaboração, implantação e gerenciamento de projetos ambientais.
o) Participar na pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias ambientais.
p) Prestar consultorias e assessorias nas áreas supracitadas.
Sendo assim, o profissional ligado à gestão ambiental (bacharel ou tecnólogo) tornase importante para auxiliar as empresas em diversas atividades econômicas, elaborando
e implantando projetos ambientais, gerenciando e implementando um sistema de gestão
ambiental, programas e ações de controle de emissão de poluentes, bem como na administração
de resíduos. Quando não fizer parte do quadro de funcionários da empresa, sua contratação
pode ser em regime de consultoria, assistência ou assessoria, promovendo a capacitação de seus
colaboradores.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
As questões relativas à problemática ambiental provocaram mudanças significativas
na condução das empresas nas últimas décadas. De uma postura alheia ao meio ambiente,
os empresários passaram a considerar essas discussões como vitais para a perenidade de
seus negócios e, para isso, reformulam-se processos industriais visando eficiência produtiva,
buscam-se matérias-primas renováveis e fabricam-se produtos com menos impactos ambientais
negativos.
Para que esse processo de mudança tenha maior êxito, as empresas estão demandando
por profissionais sintonizados com as novas exigências do mercado, dentre eles, o tecnólogo
e o Bacharel em Gestão Ambiental. Estes profissionais têm sido importantes na identificação
e reestruturação de processos internos das empresas, reavaliando atividades e produtos e seus
impactos ambientais, e propondo melhorias em toda a organização.
Outros profissionais, como administradores e economistas, ainda possuem carência
de temáticas ambientais em sua formação na universidade e, muitas vezes, não possuem a
habilidade do gestor ambiental para tratar com as questões ligadas ao meio ambiente. Como
este tema passou a ser um aspecto estratégico para as empresas, entende-se que deve haver
maior ênfase em sua abordagem na grade curricular dos principais cursos da área de ciências
sociais aplicadas, havendo necessidade, portanto, de uma atualização de seus conteúdos.
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RESUMO
O agravamento dos problemas ocorridos no meio ambiente nas ultimas décadas está diretamente relacionado ao
uso indiscriminado dos recursos existentes na natureza. Desde a década de 70, ocorreram inúmeros movimentos
de defesa ambiental, os quais exercem, hoje, um papel essencial na sociedade. Da mesma forma, junto a esses
movimentos surgiram consumidores que passaram a avaliar os impactos de seu padrão de consumo na natureza,
bem como dos seus hábitos. Assim, este novo consumidor foi chamado de consumidor ecologicamente correto
(ou verde) e, consequentemente, o seu comportamento de compra, de consumo ou atitude sustentável. Desse
modo, o tema deste estudo está relacionado à identificação da influência da consciência ecológica e das atitudes
sustentáveis na intenção de compra de papel reciclado. Devido às novas exigências e desejos deste consumidor
ecologicamente correto, as empresa precisam estar em constante evolução e adaptação, tornando seus processos
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e produtos sustentáveis. Em virtude do objetivo proposto para esta pesquisa, foi desenvolvido um referencial
teórico composto por diversos autores reconhecidos como Kotler e Keller na área de Marketing, Samara e
Morsh na área de Comportamento do Consumidor, Portilho, Andrés e Salinas, e Figueiredo que ponderam
sobre consciência ecológica e atitudes sustentáveis, além de Lopes que abrange o tema do papel reciclado. Para
direcionar o desenvolvimento deste estudo, foi utilizado o método da pesquisa descritiva quantitativa, na qual
foram aplicados questionários estruturados, utilizando escala de Likert, para identificar o nível da consciência
ecológica nos acadêmicos de Administração; o nível de atitudes sustentáveis nos acadêmicos de Administração;
a intenção de compra de papel reciclado pelos acadêmicos de Administração; e, a existência de correlação entre
a consciência ecológica e as atitudes sustentáveis na intenção de compra de papel reciclado. Analisando os dados
obtidos, verifica-se que os acadêmicos apresentam consciência ecológica e atitudes sustentáveis, da mesma forma
que a consciência ecológica e as atitudes sustentáveis estão diretamente relacionadas à intenção de compra de
papel reciclado. Porém, essas variáveis podem ser mais desenvolvidas e aplicadas por todos os seres humanos, em
busca de um mundo mais sustentável e respeitador à natureza.

Palavras-chave: Consciência ecológica. Atitudes sustentáveis. Intenção de compra. Papel reciclado.
1 INTRODUÇÃO
No contexto competitivo no qual o ser humano vive, há a escassez de recursos naturais,
crescimento desordenado da população mundial e alta intensidade dos impactos ambientais,
assim, surge a preocupação da humanidade com a sustentabilidade dos sistemas econômico
e natural. Durante a Revolução Industrial, os recursos naturais eram abundantes e a poluição
não era foco da sociedade industrial e intelectual. Porém, na época atual, o homem começa a
perceber a necessidade de reformular suas práticas ambientais por causa da impossibilidade de
transformar as regras da natureza (LAVORATO, 2012).
O caminho percorrido pela humanidade está cada vez mais problemático em termos
ecológicos, quase sem solução pelos métodos convencionais. Segundo Portilho (2005), as condições de vida no planeta estão em risco devido à exploração crescente dos recursos naturais,
conforme a economia capitalista que exige um nível, um tipo de produção e consumo que são
ambientalmente insustentáveis.
Nesse sentido, este estudo tem como problema de pesquisa a seguinte questão: qual a
influência da consciência ecológica e das atitudes sustentáveis na intenção de compra de papel
reciclável? Nesse contexto, o objetivo geral é analisar influência da consciência ecológica e
das atitudes sustentáveis na intenção de compra de papel reciclado. Dessa forma, os objetivos
específicos são delimitados como: analisar o nível de consciência ecológica dos acadêmicos do
Curso de Administração; analisar o nível das atitudes sustentáveis nos acadêmicos de Administração; analisar a intenção de compra de papel reciclado pelos acadêmicos de Administração; e,
correlacionar a consciência ecológica e as atitudes sustentáveis na intenção de compra de papel
reciclado.
O interesse deste estudo relacionado à consciência ecológica na intenção de compra
de papel reciclado acontece pelo fato de que a matéria-prima para fabricação de papel já está
escassa, por mais que existam as medidas e políticas de reflorestamento, e com uma maior
conscientização do ser humano. Essa é uma situação em que se precisa prestar atenção e exige
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da sociedade algumas mudanças em busca de um consumo mais consciente e sustentável (Ambiente Brasil, 2012).
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 Comportamento do consumidor
Conforme Samara e Morsch (2005), entender o comportamento do consumidor é uma
tarefa complexa, pois envolve diversas áreas do conhecimento do ser humano, como psicologia, sociologia, antropologia, religião e outras. O marketing busca identificar e satisfazer as
necessidades do consumidor, mas para este podem apresentar uma ampla variação, que vai
desde fome e sede até amor, status ou realização espiritual. Assim, as motivações de compra
têm estímulos muito subjetivos e pessoais (SAMARA; MORSCH, 2005).
Por conseguinte, Engel, Blackwell e Miniard (2000) definem o comportamento do consumidor como as atividades diretamente envolvidas em obter, consumir e dispor de produtos e
serviços, incluindo os processos decisórios que antecedem e sucedem essas ações.
Ainda, entende-se que o ser humano é um ser biológico com processos fisiológicos. Para
Giglio (2004), a neurologia tem explicações interessantes sobre a formação de caminhos neurológicos que se criam com repetições de ideias e comportamentos, estes determinam a repetição
das mesmas ideias e dos comportamentos, bem como podem explicam a formação de hábitos
ou comportamentos repetitivos. Em função disso, Giglio (2004) afirma que:
a) o ser humano é positivo, pois o seu comportamento é comandado pelos
processos racionais (comparação, análise e síntese);
b) o ser humano é emocional, pois é movido por afetos conscientes e inconscientes;
c) o ser humano é social, porque é movido e controlado pelas regras de
grupo;
d) o ser humano é dialético, por ser movido pelas oposições da existência
humana
(por exemplo: altruísmo e egoísmo);
e) o ser humano é complexo, desse modo é movido por determinações e
indeterminações de vários níveis, o que torna o seu comportamento imprevisível.
É importante ressaltar que, ao estudar o consumidor, deve-se ter consciência de que
cada pessoa é única em sua existência concreta, em suas emoções e sonhos diários (GIGLIO,
2004).
2.2 Processo de decisão de compra
Em um processo de compra, os consumidores passam por várias decisões inter-relacionadas, como: se compra ou se economiza; quando comprar; o que comprar; qual categoria ou
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marca do produto; onde comprar; como pagar, entre outras. O processo de decisão de compra
é influenciado por motivações internas e influências externas, como pressão social e atividades
de marketing. De alguma forma, as pessoas organizam esses fatores e tomam decisões lógicas
e coerentes em relação a elas (ENGEL; BLACKWELL; MINIARD, 2000).
Nesse momento, o consumidor faz uso do conhecimento obtido a partir da busca de informações, avaliação do produto e avaliação de compra, com a finalidade de fazer a sua escolha.
Trata-se da decisão final para satisfazer uma necessidade, e essa decisão implica escolhas do
produto, da marca, da loja e da forma de pagamento (SAMARA; MORSCH, 2005).
Outrossim, Kotler e Keller (2006) comentam que a satisfação pós-compra está relacionada à proximidade entre suas expectativas e o desempenho percebido do produto. A expectativa gerada pelo consumidor é influenciada pelas mensagens recebidas por parte dos vendedores,
amigos e demais fontes de informações. Além disso, a importância da satisfação pós-compra
sugere que o apelo do produto deva condizer com a satisfação que o bem físico proporciona ao
consumidor. Nesse contexto, o grau de satisfação ou insatisfação irá influenciar se há a possibilidade de o consumidor voltar a comprar o produto. É válido lembrar que o consumidor satisfeito tende a divulgar coisas positivas sobre a marca e o produto a outras pessoas (KOTLER;
KELLER, 2006).
2.3 Atitudes
A compreensão das atitudes dos consumidores é de fundamental importância, visto que
possibilita identificar o que os consumidores gostam ou não gostam, além de ampliar a compreensão do comportamento destes. Assim, a atitude é uma predisposição aprendida para responder de maneira convicta, favorável ou desfavoravelmente a um determinado objeto. Quando
ocorrer uma atitude favorável, entende-se que o consumidor terá uma predisposição que, consequentemente, refletirá em um comportamento de aproximação. Entretanto, quando houver uma
atitude desfavorável, da mesma maneira, acontecerá uma predisposição por parte do consumidor para evitar um determinado produto que, desse modo, procurá alternativas (SAMARA;
MORSCH, 2005).
As atitudes apresentam para os profissionais de marketing uma modelagem de como é
o comportamento do consumidor, além de serem usadas para julgar e mensurar a eficácia das
atividades de marketing. Por outro lado, as atitudes possibilitam avaliar as ações de marketing
antes mesmo de serem implantadas no mercado (ENGEL; BLACKWELL; MINIARD, 2000).
Em vista disso, os autores afirmam que é possível segmentar o mercado e escolher segmentos-alvo a partir da identificação e análise das atitudes; de maneira que segmentação envolve dividir o mercado em fatias, conforme os consumidores são favoráveis por determinados produtos,
a fim de focar a comunicação e reduzir despesas com marketing.
Conforme Kotler e Keller (2006), as atitudes correspondem a avaliações, sentimentos e
tendências com consequências duradouras, favoráveis ou não, a algum objeto ou ideia. As atitu138
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des também levam o ser humano a agir de maneira razoavelmente parecida em relação a objetos
semelhantes. Dessa forma, o profissional de marketing, ao perceber as atitudes preexistentes,
pode adaptar seu produto para satisfazer os consumidores, ao invés de tentar modificar a atitude
deste (KOTLER; KELLER, 2006).
2.4 Componentes das atitudes
Conforme Samara e Morsch (2005), as atitudes contam com três componentes inter-relacionados: (I) o componente cognitivo está relacionado ao conhecimento e crenças de uma
pessoa sobre o objeto; (II) o componente afetivo representa os sentimentos de uma pessoa em
relação ao objeto da atitude; (III) e, o componente conativo refere-se às tendências de ações ou
comportamentos de uma pessoa em relação ao objeto de atitude.
Diante disso, Samara e Morsch (2005) ressaltam que, embora os três componentes sejam inter-relacionados, cada um dispõe de sua relativa importância e predominância, as quais
poderão apresentar variação. Por exemplo: uma pessoa pode iniciar seu processo de aprendizagem com base nas informações e no conhecimento adquirido (crenças). Após, passa a julgar
essas crenças e a criar sentimentos pelo produto (afeto). Finalmente, adota a intenção de agir
(conação).
2.5 Funções das atitudes
Na concepção de Samara e Morsch (2005), as atitudes buscam facilitar o comportamento social, existem porque exercem algumas funções para as pessoas, auxiliando-as na orientação do comportamento perante algumas determinadas situações. As funções são determinadas
pelos motivos da pessoa, a saber:
a) função utilitária: está relacionada ao resultado ou consequência de um
comportamento, baseada na recompensa ou na punição, ou seja, se o produto atingiu
ou não atingiu as metas desejadas pelo consumidor;
b) função expressiva de valor: expressa os valores de cada pessoa e seu autoconceito, estão relacionadas aos aspectos de status e estima, do que com o resultado
de benefícios objetivos;
c) função defensiva do ego: tem como objetivo defender a pessoa das ameaças externas ou sentimentos internos;
d) função do conhecimento: é a necessidade comum quando uma pessoa
enfrenta uma situação na qual não consegue dimensionar, entre dois produtos, qual é
a melhor proposição de valor. Portanto, resulta de uma necessidade de ordem, estrutura ou significado.
Dessa maneira, os profissionais de marketing podem utilizar os benefícios em sua comu139
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nicação, em anúncios e embalagens, buscando estimular o consumidor a acionar pensamentos
mais favoráveis e gerar preferência ao produto e a marca. Além disso, as mensagens podem estar focadas com os aspectos que melhor se identificam com os comportamentos de atitude, proporcionando predisposições positivas na mente do consumidor (SAMARA; MORSCH, 2005).
Nesse contexto, Engel, Blackwell e Miniard (2000) consideram que as atitudes podem
variar conforme o componente afetivo, representados pelos sentimentos associados ao objeto
da atitude, assim como o componente cognitivo. Dessa forma, considerar apenas o componente
cognitivo, sem considerar os sentimentos, leva a uma apreciação incompleta e distorcida dos
fatores que influenciam as atitudes. Os sentimentos têm papel importante na avaliação de póscompra ou pós-consumo do produto. Porém, deve-se não apenas entender quais os sentimentos
evocados durante o consumo do produto, mas também os sentimentos instigados pelas propagandas (ENGEL; BLACKWELL; MINIARD, 2000).
De acordo com Samara e Morsch (2005), as atitudes podem variar em função de cinco
propriedades ou dimensões:
a) valência: relaciona-se à atitude ser positiva, negativa ou neutra;
b) extremidade: refere-se à intensidade de gostar ou não gostar;
c) resistência: diz respeito ao grau de imunidade à mudança;
d) persistência: refere-se ao desgaste gradual ao longo do tempo;
e) confiança: crenças de uma pessoa em acreditar que sua atitude está correta.
2.6 Consciência ecológica
Os consumidores ambientalmente conscientes são identificados por buscar produtos que
exerçam impacto mínimo ao ambiente, ou seja, por meio de seu comportamento de consumo,
procuram por produtos que causam um efeito neutro ou positivo ao planeta Terra, ao meio ambiente e aos seus habitantes. Além disso, esse tipo de consumidor não está apenas preocupado
com a sua satisfação pessoal, mas também com o bem-estar social e ecológico (DINATO, 1998).
Assim, o consumidor com consciência ecológica, além de comprar alimentos ecológicos, em
seu processo cotidiano de consumo de bens e serviços preocupa-se com o meio ambiente, sua
preservação e sua melhora; sendo cada vez maior o número de consumidores que, por exemplo,
compram produtos com embalagens recicláveis (PLEITE; PAZ; PEREZ, 2007).
Dessa maneira, a ideia do consumo verde surgiu do resultado de uma conjunção de três
fatores, que inter-relacionados possibilitam gerar condições propícias para a sua emergência. O
início deu-se a partir da década de 70, a partir do ambientalismo público; a partir da década 80,
ocorreu a ambientalização do setor empresarial; e na década de 90, houve a emergência, neste
cenário, a preocupação com o impacto ambiental de estilos de vida e consumo das sociedades
são fatores propulsores deste processo (PORTILHO, 2005).
Por isso, acontece a importância da colaboração e empenho em cada vez agregar mais
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atos relevantes no processo de estimular a corresponsabilidade dos indivíduos comuns, pois as
suas práticas diárias podem atenuar ou agravar a crise ambiental. Portilho (2005) destaca que
por meio dessas ações é possível multiplicar e disseminar entre as pessoas as práticas individuais conscientes, bem informadas e preocupadas com a problemática ambiental. Além disso,
o termo sociedade sustentável passa a assumir uma visibilidade e amplia o número de atores
engajados e preocupados com o impacto causado por suas ações ao meio ambiente (PORTILHO, 2005).
Desse modo, o consumidor que realmente conta com consciência ecológica positiva
para a compra de papel reciclado está disposto a deixar de comprar produtos de empresas que
poluam o meio ambiente. Assim, é extremamente importante que as empresas comprometidas
com o meio ambiente comuniquem e divulguem suas ações, a fim de estimular o consumo de
seus produtos, disseminar a consciência ecológica e influenciar os indivíduos a praticar atitudes
sustentáveis (ANDRÉS; SALINAS, 2002).
Na visão de Figueiredo (2010), o consumidor está cada vez mais crítico e consciente de
seu papel e importância, além de se dispor a não prestigiar empresas “não sustentáveis”, no entanto, algumas empresas não percebem esta mudança na mentalidade dos consumidores. Ao invés de investirem em desenvolvimento sustentável e ações consistentes, as empresas preferem
enfrentar elevados custos de propaganda e maquiar seus produtos e serviços relacionando-os
com imagens de florestas e animais. Entretanto, o consumidor, cada vez mais informado, saberá
identificar empresas e produtos sustentáveis perante as camuflagens existentes, consequentemente, passará a punir as empresas que insistirem nessas práticas, de certa forma, antiéticas
(FIGUEIREDO, 2010).
Com efeito, Portilho (2005) salienta que o consumo sustentável é complexo, visto que
articula características como equidade, ética, defesa do meio ambiente e cidadania, enfatizando
a importância das práticas coletivas no processo que envolva consumidores individuais e priorize ações na dimensão política. Por outro lado, o grande desafio está na mudança das visões
políticas, o que possibilitará desenvolver conceitos e estratégias de desenvolvimento que promovam ações para reduzir os desperdícios, ou seja, buscar um equilíbrio entre o que se considera ecologicamente necessário, socialmente desejável e politicamente atingível ou possível
(PORTILHO, 2005).
Pleite, Paz e Perez (2007) acreditam que o comportamento e consciência ambiental do
indivíduo são determinados por suas atitudes em relação ao meio ambiente. Considerando que
o indivíduo tem relação com o meio ambiente quando realiza suas atividades diárias, as quais
são determinadas pelos níveis de comprometimento nos campos afetivo, verbal e real.
Por outro lado, Stern et al. (1999) afirmam que a tomada da consciência ecológica é
fator fundamental para o início da mudança de comportamento e de atitudes dos indivíduos, em
relação à preservação e respeito ao meio ambiente. Nesse sentido, ressalta-se que a preocupação
ecológica é um tema que preocupa as gerações atuais e que está frequentemente relacionado aos
comportamentos dos consumidores (ROBERTS,1996). No entanto, investigações como as de
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Garcia et al. (2008) e Battistella et al. (2012) identificaram uma forte relação (mais de 70%) entre
a importância atribuída pelos consumidores ao comportamento ambientalmente responsável e
a disposição do consumidor a recompensar o comportamento com responsabilidade e atitudes
ambientais.
2.7 Atitudes sustentáveis
A atitude é um elemento importante do comportamento e um dos mais utilizados para
segmentação de mercado, caracterizada pela inter-relação dos componentes cognitivo, afetivo
e conativo. Além, disso, o consumidor ecológico é um indivíduo interessado e preocupado com
o meio ambiente, o que demonstra um compromisso ecológico verbal e real muito importante
(ANDRÉS; SALINAS, 2002). Embora os consumidores apresentem suas preocupações ambientais individualizadas, os consumidores verdes aparentemente são motivados por necessidades universais (DINATO, 1999). O autor comenta que essas preocupações significam novas
estratégias de compras com profundas análises, por parte dos consumidores, sobre como são
desenvolvidos e comercializados, desde a cadeia de produção, uso e descarte do produto.
É importante analisar o perfil do consumidor verde, porém vale ressaltar que os indivíduos sofrem influências das variáveis psicográficas (estilo de vida, valores, personalidade,
entre outros) e socioeconômicas, embora sua análise seja complexa é de extrema importância
(ANDRÉS; SALINAS, 2002). Nesse contexto, os autores afirmam que um nível elevado de conhecimento ambiental intensifica o relacionamento entre o compromisso ambiental, emocional
e ecológico dos indivíduos. Ainda, percebem que existe um consumidor muito preocupado com
os problemas ambientais que estaria disposto a modificar seus hábitos de consumo.
Não obstante, em algumas situações o consumidor deseja agir de maneira sustentável,
no entanto, as empresas ainda não estão preparadas para atender a todas essas necessidades ecológicas dos consumidores, visto que se trata de um processo lento, de adaptação da cultura e das
organizações. Por outro lado, em algumas situações os objetivos das empresas não coincidem
com os objetivos dos consumidores, o que acaba inviabilizando a atitude ecológica e sustentável do consumidor (ANDRÉS; SALINAS, 2002).
Pleite, Paz e Perez (2007) expõem que altos níveis de comprometimento com o meio
ambiente estão relacionados aos altos níveis de disposição a pagar por alimentos ecológicos,
e também, com o consumo habitual destes. Tais são as relações em que acontecem os maiores
níveis de autovalorização do compromisso ecológico e as mais elevadas disposições em pagar
pelos alimentos, entre os consumidores de alimentos ecológicos.
Bedante (2004) afirma que uma pessoa com maiores níveis de consciência ambiental
apresenta mais atitudes positivas em relação ao consumo sustentável. Ainda, vale ressaltar que
o comportamento é influenciado pelo conhecimento, mais especificamente, o consumo sustentável está diretamente relacionado ao nível de consciência ambiental do consumidor.
No entanto, Figueiredo (2010) alerta o consumidor comum a cuidar para não cair na
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conversa de fabricantes e distribuidores que nem sempre tem a ética como balizador de suas
propagandas e comunicações com os clientes. Erro comum praticado por muitas pessoas é
acreditar que sustentabilidade relaciona-se apenas com consumo sustentável. E, por parte das
empresas, em atrelar o lançamento de produtos apenas com o meio ambiente e ecologia, quando, na verdade, os benefícios devam consistir no âmbito econômico e social também.
Com efeito, para Figueiredo (2010), o produto sustentável precisa ser desejado, competitivo em termos de preço e, por último, mas não menos importante, é necessário que o produto
apresente os atributos essenciais para a sustentabilidade. No entanto, o autor ressalta ainda que
existem produtos no mercado com toda responsabilidade socioambiental, porém o design não
é atrativo e nem do agrado do público-alvo, o que inviabiliza a comercialização, assim se há
o desperdício, logo não é sustentável. Por outro lado, existem produtos altamente desejados e
competitivos e que não apresentam os atributos essenciais da sustentabilidade, muito embora
sejam divulgados e propagados como sendo mais sustentáveis e, mesmo outros como ecologicamente corretos (FIGUEIREDO, 2010).
No momento de análise mundial sobre consumo versus humanidade, são surpreendentes
os dados aos quais revelam que a humanidade consome 50% mais recursos renováveis do que
o planeta é capaz de regenerar. Isso acontece quando 78% do consumo é resultado do consumo
total de apenas 16% da população mundial. Seriam necessários quase cinco planetas Terra caso
todo o mundo consumisse na mesma proporção dos habitantes mais ricos (MATTAR, 2012).
Mattar (2012) ressalta que para mobilizar as pessoas a transformar seus atos de consumo
consciente é necessário exigir a participação de diversos agentes sociais, envolvendo organizações multilaterais, governos, corporações e organizações da sociedade civil. Ainda, é clara
a necessidade da divulgação de alguns caminhos a seguir para que a produção e o consumo de
tornem mais sustentáveis. Dessa forma, são propostas algumas sugestões nas quais o consumo
deve valorizar (MATTAR, 2012):
a) os produtos duráveis em frente aos descartáveis ou de rápida obsolescência, como a substituição das sacolas plásticas descartáveis por sacolas retornáveis
duráveis;
b) desenvolvimento e produção local, mais do que a produção global, como
o caso das organizações comunitárias na produção e comercialização de produtos
típicos regionais;
c) uso compartilhado de produtos do que a posse e individualização destes,
como bicicletas; processo no qual ficam disponíveis para retirada e devolução em
pontos estratégicos, exemplo praticado em São Paulo;
d) a produção, os produtos e os serviços sociais e ambientalmente mais
sustentáveis, como o selo Procel - certificador de eletrodomésticos que consomem
menos energia elétrica;
e) as opções virtuais ao invés das opções materiais, como livros, discos e
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filmes;
f) o não desperdício de alimentos e produtos, estimulando o seu aproveitamento integral e o prolongamento de sua vida útil, como é possível perceber nos casos
de brechós de roupas usadas;
g) a satisfação promovida pelo uso de produtos e não pela sua aquisição,
como fazem aqueles indivíduos que mantêm seus celulares por anos e não trocam a
cada novo lançamento;
h) os produtos e alimentos mais saudáveis, como os alimentos orgânicos
disponíveis em feiras e supermercados;
i)
as emoções, as ideias e as experiências ao invés de produtos materiais,
como viagens com programas de visitas participativas e educativas;
j)
a cooperação maior do que a competição, como as empresas varejistas
que utilizam o sistema de uma logística colaborativa para melhorar o nível do serviço
e reduzir custos e emissões de gases poluentes ao meio ambiente.
Conforme resultados divulgados pelo IBOPE em 2007, é possível perceber a preocupação dos brasileiros com o meio ambiente, em específico com o aquecimento global e mostra
que 68% acreditam que esta seja uma prioridade de todos e imediata. A pesquisa da Edelman
Trust Barometer (2007) reforça que para 74% dos latino-americanos essa também deveria ser a
maior preocupação das empresas.
2.8 Papel reciclado
O papel foi criado pelos chineses aproximadamente no século II, era uma mistura de fibras vegetais e algumas substâncias que tinham a propriedade de consistência e colagem. Após,
os árabes expandiram essa criação e a disseminação de uso. Há informações de que a primeira
fábrica de papel surgiu na Espanha por volta de 1150. As matérias-primas eram panos. Já, no
Brasil, Melchert & Cia foi a primeira indústria de papel, inaugurada por D. Pedro II na cidade
de Salto de Itu, interior de São Paulo (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS RECICLADORAS DE PAPEL - ABIRP, 2012).
Segundo o BNDES (2012), a reciclagem de papel complementa a produção de matérias-primas fibrosas virgens, que constitui a porta de entrada de todo o processo. O aproveitamento
dos papéis descartados seria tecnicamente impossível após quatro ou cinco ciclos, sem a entrada constante de matérias-primas fibrosas virgens no processo de fabricação de papel reciclado.
Nesse contexto, pode ser considerado que para 1000 kg de papel reciclado evita-se o corte de
20 a 30 árvores adultas. Por outro lado, as indústrias de reciclagem de papéis contribuem com o
meio ambiente de forma integral, ou seja, além de utilizar como matéria-prima somente papéis
usados, ainda todos os circuitos de águas são fechados, possibilitando o uso contínuo deste bem
escasso na natureza (ABIRP, 2012). A ABIRP (2012) afirma que as empresas recicladoras de
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papel têm objetivo de preservar os recursos naturais, aumentar a vida útil dos aterros e preservar
o meio ambiente.
Paralelamente, é importante ressaltar que na fabricação de uma tonelada de papel, com
utilização de papel usado, o consumo de água é muitas vezes menor e o consumo de energia
elétrica reduz de 50 a 80%. Economiza-se 2,5 barris de petróleo, 98 mil litros de água e 2.500
Kw/h de energia elétrica com uma tonelada de papel reciclado(AMBIENTE BRASIL, 2012).
Surpreendentemente, o papel reciclado, além de ter origem renovável, é o produto que
apresentou maior taxa de reciclagem no Brasil no ano de 2009. No total, 46% de todos os papéis
que circularam no Brasil foram encaminhados à reciclagem pós-consumo (BRACELPA, 2012).
Importante notar que grande volume de papel reciclável é utilizado na fabricação de outros produtos, como telhas, sem ser computada nas estatísticas de recuperação. Além disso, os papéis
não passíveis de reciclagem, como os papeis higiênicos que contém impurezas, também não são
desconsiderados nessas estatísticas.
Cerca de 40% do lixo urbano é constituído de papel, por outro lado, os cientistas sociais acreditavam que com a utilização dos computadores o uso de papel diminuiria, isso não
aconteceu significativamente. O consumo de papel nas duas últimas décadas do século XX foi
recorde, além de muitas pessoas utilizarem de forma desnecessária e gerarem desperdícios.
Devido ao hábito do uso de papel, poucas pessoas lembram que a matéria-prima do papel são
as árvores (OLIVEIRA, 2012).
No Brasil, todo o papel produzido tem origem da celulose de florestas plantadas de eucalipto e pinus, já o processo de reciclagem utiliza fonte de recursos renováveis. Ou seja, após
serem extraídas e utilizadas as fibras destas árvores, elas se transformam novamente em matéria-prima para a fabricação do novo produto, o papel reciclado. Além disso, a reciclagem de
papel beneficia positivamente o meio ambiente, pois não há o plantio de florestas que absorvem
carbono na atmosfera. Assim, contribui para um balanço ambiental positivo como resultado da
produção de celulose e papel. Por outro lado, ainda auxilia na redução do volume de detritos a
ser descartados em lixões e aterros sanitários já saturados (BRACELPA, 2012).
A importância pela utilização de papel reciclado ao invés de papel virgem acontece pelo
fato de que a cada 100 quilos de papel reciclado poupam-se, em média, 60 árvores adultas.
Além disso, a reciclagem de papel polui e consume menos água do que a fabricação normal,
isto é, na fabricação de uma tonelada de papel reciclado são necessários apenas 2.000 litros de
água, enquanto, no processo tradicional, este volume pode chegar a 100.000 litros por tonelada.
Com efeito, estudos mostram que a reciclagem de papel pode gerar cinco vezes mais empregos
do que a produção do papel de celulose virgem (OLIVEIRA, 2012).
Além de propiciar benefícios ao meio ambiente, o papel reciclado pode ser aplicado
em caixas de papelão, embalagens para ovos, sacolas, bandejas para frutas, papel higiênico,
cadernos e livros, material de escritório, envelopes, papel para impressão, entre outros usos
(AMBIENTE BRASIL, 2012).
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3 METODOLOGIA
Tendo o propósito de identificar a influência da consciência ambiental e das atitudes sustentáveis no comportamento do consumidor de papel reciclado, este estudo utilizou o método
de pesquisa quantitativo do tipo descritiva. Segundo Samara e Barros (2002), a pesquisa quantitativa busca uma análise das relações de consumo, por isso houve a necessidade de o estudo
ser realizado a partir da elaboração de amostras da população, utilizando a estatística para esta
finalidade. Ainda, Mattar (2008) afirma que na pesquisa quantitativa os dados são obtidos em
um amplo número de respondentes, usando-se escalas, geralmente numéricas, e são submetidos
a análises estatísticas formais.
Nessa perspectiva, a pesquisa descritiva é pré-planejada e estruturada, e baseia-se em
amostras grandes e representativas. O autor ressalta que este tipo de pesquisa é marcado por um
enunciado claro do problema, hipóteses específicas e necessidades detalhadas de informações
(MALHOTRA, 2001).
A população deste estudo foi constituída por acadêmicos da Faculdade da Serra Gaúcha
(FSG), localizada na cidade de Caxias do Sul, no estado do Rio Grande do Sul – Brasil. A população totalizou cerca de 1850 acadêmicos matriculados no semestre 02/2012. Dessa maneira,
obteve-se uma amostra de 180 acadêmicos do curso de Administração de Empresas, aproximadamente cerca de 10% da população para validar este estudo.
Neste estudo foi utilizado como técnica de coleta de dados um questionário estruturado. Para avaliar o grau de consciência ambiental utilizou-se a escala de EC (Environmental
Concern) proposta por Straughan e Roberts (1996). E, para complementar houve a utilização
da escala ECCB (Ecologically Conscious Consumer Behavior) de Lages e Neto (2002). Este
questionário utilizou a escala de Likert de cinco pontos, a qual varia de “discordo totalmente”
a “concordo totalmente”, assim os entrevistados são solicitados a indicar seu grau de concordância ao checar uma das cinco categorias (1 - discordo totalmente; 2 - discordo; 3 - não discordo nem concordo; 4 – concordo e 5 - concordo totalmente). Malhotra (2006) define que a
escala de Likert é fácil para o pesquisador construí-la e desenvolve-la, assim como, é fácil para
o entrevistado responder, geralmente é utilizada em pesquisas por correio, telefone ou meios
eletrônicos.
4 RESULTADOS
Os dados coletados apontam que os acadêmicos têm consciência de que quando os seres
humanos interferem na natureza, isso frequentemente produz consequências desastrosas; que os
seres humanos devem viver em harmonia com a natureza para que possam sobreviver melhor
; e que a humanidade está abusando seriamente do meio ambiente . Estas foram as variáveis
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que apresentaram menor desvio padrão (0,89, 0,70 e 0,91 respectivamente) e uma das maiores
médias (4,23, 4,55 e 4,39, respectivamente), com moda de 4, 5 e 5 respectivamente, indicando
que os respondentes expressam amplo nível de consciência ecológica nesses aspectos.
Verificou-se que alguns respondentes não consideraram seriamente que se está
aproximando do número limite de habitantes que a Terra pode suportar , já que esta variável
apresentou média de 3,16 e desvio padrão de 1,09, embora a sua moda tenha sido 4 pontos. Bem
como, para a variável relacionada aos limites existentes de crescimento para além dos quais a
sociedade industrializada não pode se expandir , visto que apresentou um dos mais altos desvios
padrão (1,07), embora tenha tido média de 3,36 e moda 4, considerados bons índices.
A análise dos dados da variável “Atitudes Sustentáveis” leva a perceber que os acadêmicos
tentam ter atitudes que não agridam o meio ambiente, e que defendam a sustentabilidade do
planeta, ou seja, atingiram uma média de 3,54 ( em uma escala de 1 a 5 (1 significa discordo
totalmente e 5 significa concordo totalmente), bem como moda de 4 pontos e desvio padrão de
1,09 pontos.
Diante disso, os respondentes demonstraram ter mais atitudes sustentáveis em situações
mais próximas ao seu cotidiano, como: separar o lixo orgânico do lixo seco ; comprar
eletrodomésticos que consomem menos energia elétrica ; e, comprar lâmpadas mais caras, mas
que economizam mais energia elétrica . Portanto, essas variáveis foram as que apresentaram
menor desvio padrão (0,86; 0,90 e 0,84), as maiores médias (4,42; 4,32 e 4,31) e todas estas
apresentaram moda de 5 pontos, consequentemente, isso demonstra ampla homogeneidade das
respostas e alto nível de atitudes sustentáveis.
Os respondentes que participaram da pesquisa não costumam estimular as pessoas
próximas a terem atitudes sustentáveis , variável a qual apresentou desvio padrão de 1,12 e
moda 3, o que deixa claro que os acadêmicos não se importam em incentivar amigos e parentes
a comprar produtos que não prejudiquem o meio ambiente. Da mesma forma, percebeu-se que
os acadêmicos apresentam opinião, de certa forma, menos homogênea quanto ao fato de não
quererem comprar produtos e alimentos que possam causar a extinção de algumas espécies
animais ou vegetais , variável que apresentou desvio padrão de 1,12 e moda 4 pontos.
Constatou-se que a intenção de compra dos acadêmicos é influenciada negativamente
pelo aspecto físico e visual do papel reciclado , uma vez que esta variável apresentou a menor
média (3,04) e o maior desvio padrão (1,16), o que determina uma ampla heterogeneidade
nas respostas. Com efeito, os acadêmicos estão dispostos a comprar papel reciclado antes de
comprar papel de origem virgem e a comprar produtos embalados com papel reciclado antes de
comprar um produto similar em uma embalagem com papel de origem virgem , itens os quais
apresentaram maior média (3,88 e 3,94), desvio padrão (de 1,03 e 1,08) e moda de 4 pontos
para ambas variáveis.
Salienta-se que dentre a análise da consciência ecológica, atitudes sustentáveis e
intenção de compra de papel reciclado, o conjunto de dados que apresentou maior média e
menor desvio padrão está relacionado à consciência ecológica. Por isso, é possível concluir que
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os acadêmicos estão atentos às mudanças que estão acontecendo na natureza, e assim, estão
dispostos a não explorá-la de forma prejudicial e agressiva.
A pesquisa revelou que existe correlação positiva entre a intenção de compra de papel
reciclado e a consciência ecológica. A saber, entre os acadêmicos respondentes da pesquisa,
foi possível verificar que aqueles que apresentavam consciência ecológica, consequentemente,
tendem a ter intenção de compra de papel reciclado. Assim sendo, analisou-se que há correlação
estatística significativa entre a consciência ecológica e a intenção de compra de papel reciclado,
ou seja, se aumentar ou diminuir uma das variáveis relacionadas, consequentemente, a outra
aumentará ou diminuirá na mesma relação.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo geral deste trabalho consistiu em verificar a influência da consciência
ecológica e das atitudes sustentáveis na intenção de compra de papel reciclado, além disso,
analisar o nível de consciência ecológica dos acadêmicos do Curso de Administração; analisar o
nível das atitudes sustentáveis nos acadêmicos de Administração; analisar a intenção de compra
de papel reciclado pelos acadêmicos de Administração; e, correlacionar a consciência ecológica
e as atitudes sustentáveis na intenção de compra de papel reciclado.
Nesse sentido, foram realizadas visitas às teorias relacionadas a questões ambientais
(consciência ecológica e atitudes sustentáveis), bem como assuntos relacionados ao composto
de marketing, comportamento do consumidor e processo decisório de compra. Percebeu-se
que os acadêmicos apresentam alto nível de consciência ecológica (média de 3,99 pontos), na
sequência, apresentam-se os nível de atitudes sustentáveis (média de 3,53 pontos) e, finalmente,
intenção de compra de papel reciclado (média de 3,50 pontos)
Dessa forma, na análise das variáveis utilizadas nesta pesquisa, percebeu-se que há maior
correlação entre a variável “atitudes sustentáveis” e a “intenção de compra de papel reciclado”,
do que entre, a variável “consciência ecológica” e a “intenção de compra de papel reciclado”.
Sendo assim, como esperado, uma pessoa com maiores níveis de atitudes sustentáveis tende
a consumir de forma mais sustentável, consequentemente, isso propicia o desenvolvimento
sustentável do meio ambiente. Por outro lado, a consciência ecológica apresenta correlação
com a intenção de compra, mas, mais fraca, quando comparada com a intenção de compra. No
entanto, ambas são correlações positivas, isto é, se um fator aumentar, o outro, consequentemente,
também aumentará.
Além disso, confirmou-se a teoria de que o comportamento é influenciado pelo
conhecimento, mais especificamente, o consumo sustentável estaria diretamente relacionado ao
nível das atitudes sustentáveis do consumidor. Por isso, é possível concluir que os acadêmicos
estão atentos às mudanças que estão acontecendndo na natureza, e assim, estão dispostos a não
explorá-la de forma prejudicial e agressiva.
Uma pesquisa de marketing apresenta limitações, assim, neste estudo verificou-se que a
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operacionalização do envio dos questionários via internet constitui-se em uma limitação, visto
que muitos dos cadastros de endereço de email poderiam estar desatualizados. Além disso, a
utilização de uma amostragem não probabilística (de conveniência) composta por acadêmicos
pode ser avaliada como outra restrição. Para uma maior abrangência deste estudo, sugere-se
que ele seja replicado em universos com amostras compostas por respondentes com diferentes
perfis, diversos dos abordados nesta pesquisa.
Com este trabalho, foram encontradas evidências de que parte dos consumidores
(acadêmicos de Administração) leva em consideração o impacto de seu comportamento de
consumo no meio ambiente. No entanto, ainda há muitas pessoas que necessitam adquirir
consciência ambiental, bem como agir de maneira mais sustentável.
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RESUMO
O presente estudo analisa, no contexto de investigação, aspectos relacionados à indisciplina escolar e à
aprendizagem. Tem como objetivo identificar, discutir e analisar os fatores que causam a indisciplina na sala de aula
na visão dos professores (as) e equipe diretiva, na tentativa de encontrar alternativas de superação do problema.
Pretende ainda, colocar ao alcance do leitor, uma forma/método de trabalho feito coletivamente, fundamentado
no diálogo, na problematização e investigação da ação escolar, como forma de solução de conflitos. O processo
investigatório ocorreu no segundo semestre de 2010, em uma escola da Rede Municipal de Ensino de Caxias
do Sul. A metodologia utilizada é a da pesquisa qualitativa e a coleta de dados tem como instrumento básico
entrevistas semi-estruturadas para professores (as) e equipe diretiva da escola. A partir da análise dos resultados
foram construídas algumas categorias tais como: o planejamento e as diferenças; cumprimento de normas e regras;
alunos desmotivados e a família pode ser a vilã da indisciplina e da violência escolar? A presente investigação
aborda assunto que apresenta uma lacuna do conhecimento, considerando que existem poucos estudos referentes
ao tema, que devido a sua complexidade apresenta controvérsias. Não há consenso entre os educadores sobre as
causas da indisciplina escolar. Alguns atribuem o fato ao contexto sócio familiar, outros entendem que a origem
pode estar no contexto escolar. A intencionalidade deste trabalho é contribuir para o desvelamento dos aspectos
que estão circundando o cotidiano da escola, instigar o debate e a problematização em torno do assunto. A escola
não pode mais impor regras e valorizar comportamentos autoritários, porém não deve se transformar num ambiente
em que tudo se pode, completamente sem direção. As análises e comentários têm como linha teórica de base a
pedagogia Freireana com vistas a compreender e a propor alternativas sobre o tema, no sentido de qualificar as
ações pedagógicas da escola estudada.

Palavras-chave: Indisciplina; Aprendizagem; Diversidade; Limites; Diálogo.
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1 INTRODUÇÃO
Falar de indisciplina implica buscar o significado da palavra disciplina, pois as duas
estão profundamente relacionadas. Nas falas de alguns professores (as) e nas observações
percebemos que a noção de disciplina pode ser explicada conforme Garcia (2006), como regra,
ordem, limite e até práticas de controle comportamental. Essa noção de disciplina é muito
parecida aquela do modelo de escola tradicional, porém ainda é buscada por muitos professores
(as) atualmente. Dessa forma, ficam visíveis as relações de poder que se estabelecem entre
professores (as) e educandos. Em vista disso, para se compreender o fenômeno da indisciplina
em sala de aula, é importante refletirmos sobre o relacionamento estabelecido entre professoraluno.
Possivelmente esse seja um tema que está sempre presente nas falas dos professores,
pais, funcionários, alunos e equipe diretiva, nos momentos de planejamento, estudos, reunião
de professores e pais, conselho de classe. Devido a sua atualidade é constantemente debatido e
considerado um dos principais desafios pedagógicos, por ser um fator que dificulta o processo
de ensino- aprendizagem e interfere na vida pessoal do educandos, prejudicando o trabalho dos
(as) professores (as), além de causar incertezas, frustrações, impotência, cansaço, desistência e
preconceito.
As possibilidades apresentadas serão exploradas em suas representações, significados e
momento histórico. Da mesma forma que Pereira (2004), não acreditamos, que os limites sejam
dados, como em um livro cheio de regras a serem obedecidas somente pelo educando, numa
relação de poder autoritária, as quais o professor usa e o aprendiz cumpre. GRASSI (2000) nos
leva a compreender que a escola sempre esteve e continua estando a serviço de um modelo
social que privilegia o modelo econômico vigente no país. Da mesma forma, Gadotti refere que:
A história da educação brasileira é a história da educação do colonizador. A pedagogia
do colonizador forma gente submissa, obediente ao autoritarismo colonizador. Nesta
pedagogia, o educador tem por função policiar a educação para que não se desvie da
ideologia do dominador (GADOTTI, 1988, p.53).

Assim, o professor manda e o aluno obedece. Essa relação fez parte da história da
educação, determinando posturas físicas e comportamentais, formas de falar, escrever e punir
os que não cumpriram as regras.
Apesar de usarmos falas diferentes, no dia a dia observam-se práticas e medidas que
demonstram que ainda temos muito a fazer para superar essa conduta autoritária. É importante
salientar que os professores (as) entrevistados (as), também são frutos dessa história e acabam
reproduzindo a mesma prática autoritária de seus professores (as).
Aquino (1996 p.43) nos ajuda a compreender esse fenômeno quando nos diz que “com
a crescente democratização política do país e, em tese, a desmilitarização das relações sociais,
uma nova geração se criou”, porém segundo ele ainda “guardamos como padrão pedagógico a
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imagem daquele aluno submisso e temeroso”.
Por outro lado, observamos práticas e posturas de professores (as) que refletem
a preocupação em planejar de acordo com as exigências da educação atual, conscientes da
importância do seu papel para o sucesso escolar de todos os educandos, convocando-os sempre
que necessário para buscar soluções alternativas que visem a reduzir os casos de ocorrências
disciplinares e dificuldades de aprendizagem.
Apesar dessas práticas, e a partir de observações, salientamos que a escola ainda
apresenta dificuldade para reconhecer a diversidade existente na sua sala de aula e transformarse em responsável pela escolha de atividades, conceitos, habilidades, competências ou pelas
experiências mais adequadas ao desenvolvimento, considerando o nível e necessidades de
cada educando. Ela também deve se responsabilizar por estabelecer limites e cumprir regras
estabelecidas coletivamente; lidar com o fracasso do educando e reconhecer que quando ele
vem para escola já traz consigo conhecimentos e valores que devem ser o ponto de partida para
despertar o seu desejo de aprender.
Este estudo apresenta o resultado de uma pesquisa envolvendo os (as) professores (as)
e equipe diretiva de uma Escola de Ensino Fundamental do Município de Caxias do Sul/RS,
tendo como objetivo, identificar, discutir e analisar os fatores que causam a indisciplina na sala
de aula na visão dos professores (as) e equipe diretiva, na tentativa de encontrar alternativas de
superação do problema. Os encontros contaram com discussões em grupo, análise de fatores
que causam a indisciplina, as situações que ocorrem, as consequências e com as possíveis
soluções. A metodologia utilizada foi a da pesquisa qualitativa, baseada na análise de conteúdo.
Os dados foram coletados por meio do levantamento de questões relacionadas à temática e de
falas expressas no decorrer da pesquisa.
2 CONTEXTO DO ESTUDO: UM POUCO DA HISTÓRIA DA ESCOLA
A maioria dos alunos da Escola de Ensino Fundamental Paulo Freire mora em casas
populares construídas pela Prefeitura. Ainda temos casos de ocupação e, por conseqüência,
situações precárias de moradia, saúde e saneamento básico.
A Escola está localizada no loteamento Mariani e já existe há dez anos. Estudam na
escola aproximadamente 900 (novecentos alunos). É organizada por ciclos de formação. Ser
organizada por ciclos foi uma opção da primeira direção dessa escola, a partir da proposta da
Secretaria Municipal da Educação há dez anos. Na época a escola contava com professores
chamados de itinerantes, que entravam na sala de aula junto com a professora referência da
turma para auxiliar alunos com dificuldades de aprendizagem; coordenadores pedagógicos;
laboratório de aprendizagem que tinha por objetivo trabalhar com os aspectos emocionais e
cognitivos (autoestima, socialização, aprendizagem) dos educandos. Contávamos também com
professores substitutos, sala de recursos e formação continuada, tanto para os professores que
atuavam nesses espaços como para estudos de implementação da metodologia que a escola
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optou em usar na época. Há seis anos, quando iniciou uma nova gestão pública, perdemos os
professores itinerantes, o laboratório de aprendizagem e os estudos relacionados à metodologia.
Atualmente os apoios pedagógicos passam a maior parte do tempo substituindo os
professores que faltam. Os alunos que apresentam muitas dificuldades (cognitivas) são atendidos
no turno contrário por uma professora de matemática e outra de Português (6º ao 9º ano), e os
alunos do 1º ao 5 º ano são atendidos por uma professora alfabetizadora. Ainda contamos com a
Sala de recursos, nos dois turnos, para atender alunos com necessidades educacionais especiais.
Conforme os planos de estudo da escola, a Proposta Pedagógica propõe a organização
do currículo através de temas geradores na concepção Freireana, utilizando-se da metodologia
dialógica. Essa concepção tem como ponto de partida a realidade local e seus problemas
significativos, busca a mediação entre os diferentes saberes do conhecimento espontâneo e do
conhecimento científico, visando desvelar a realidade, para transformá-la. De acordo com Freire
(1978, p.78-79), “O educador já não é mais o que apenas educa, mas o que enquanto educa, é
educado, em diálogo com o educando que, ao ser educado, também educa. [...] Os homens se
educam em comunhão, mediatizados pelo mundo.” Freire construiu sua teoria do conhecimento
com base no respeito pelo educando, na conquista da autonomia e na dialogicidade enquanto
princípios metodológicos.
Os conceitos, habilidades e competências partem da pesquisa sócio-antropológica através
da qual caminhamos no bairro e fazemos a coleta de falas, buscando as vivências, experiências,
problemas, sonhos, contradições e limites explicativos da comunidade. Selecionamos as falas
significativas, principalmente aquelas que apresentam limites e contradições, analisamos e
registramos todas as discussões em um quadro analítico, que contém a fala, a visão da comunidade,
a visão do educador, as problematizações (feitas pelos professores/as) e as sequências de
relações. Posteriormente essa síntese é descrita na forma de uma rede temática. Nesse ano
coletamos apenas falas dos alunos da escola, pois geralmente a pesquisa na comunidade e a
sistematização dos resultados levam um tempo considerável. A partir das análises surgem os
temas geradores e os tópicos de conhecimentos (conceitos, conteúdos, habilidades) que serão
trabalhadas em aula.
A expressão tema gerador está relacionada à idéia de Interdisciplinaridade e está presente
na metodologia Freireana. Do tema gerador geral saem as questões geradores de cada área do
conhecimento.
A metodologia dialógica requer a compreensão dos seguintes momentos:
Estudo da realidade: a partir da pesquisa sócio-antropológica, é possível perceber a
visão que a comunidade tem da sua realidade; Organização do conhecimento: diz respeito ao
aprofundamento dos limites explicativos que a comunidade tem, através do conhecimento
historicamente acumulado; Aplicação do conhecimento: superação da visão de mundo,
extrapolação, capacidade de estabelecer relações transcendendo o conhecimento para outras
situações que não a inicial. O sujeito compreende a realidade, a fim de poder nela intervir
criticamente, para transformá-la.
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Harmon (1975, p. 89) citado por Feitosa (1999), declara que a pedagogia proposta por
Freire é fundamentada numa antropologia filosófica dialética cuja meta é o engajamento do
indivíduo na luta por transformações sociais, em que, o diálogo deve ser a base do processo
educativo. Da mesma forma, os planejamentos de sala de aula são divididos em três momentos:
a) Estudo da realidade: para verificar o conhecimento dos alunos em relação ao assunto
que será trabalhado. Pode acontecer de diferentes formas: questionamentos, vídeos, cartazes,
leitura de textos, etc.;
b) Organização do conhecimento: referem-se aos conteúdos, conceitos, às competências,
habilidades, aos textos e livros que serão trabalhadas para ampliar a visão inicial dos alunos;
c) Aplicação do conhecimento: é o momento no qual o professor deve perceber que
os alunos ampliaram seus conhecimentos, visão de mundo e são capazes de sugerir, analisar,
concluir, justificar e mudar suas atitudes para transformar a realidade.
O mais importante é que os conteúdos, conceitos e informações sejam trabalhados de
forma crítica e reflexiva, motivando os educandos a participarem questionando e propondo
alternativas. É importante salientar que os planos de estudos também são usados na organização
dos planejamentos.
3 METODOLOGIA
A pesquisa reflete a busca do desvelamento das inquietações através de olhar atento e
escuta sensível no contato com educadores e educadoras, na circulação pelos diferentes espaços
vividos pelos mesmos e na revisão da literatura a respeito do tema. A abordagem adotada tem
na etnografia a inspiração para orientar e fertilizar as análises e discussões aqui propostas, com
o objetivo de compreender as redes de relações presentes no cotidiano de trabalho. A imersão
etnográfica configura tentativas de encharcamento com a realidade observada e implica, ao
mesmo tempo, em aproximação e distanciamento da mesma.
O processo de investigação que norteia o tema deste trabalho teve seu início a partir
da seleção de falas significativas que estão presentes no cotidiano da escola e dos educadores,
como por exemplo: i) Os alunos não querem aprender; ii) Passo a metade da aula tentando
acomodá-los; iii) Os alunos não são responsáveis; iv) Os alunos não cumprem as regras; v) Os
alunos não reconhecem nossos esforços; vi) As causas da não aprendizagem é a indisciplina;
vii) Não é possível trabalhar com alunos com tantas dificuldades diferentes.
Além disso, na convivência com os participantes, é possível analisar o que está no
discurso e o que realmente acontece na prática. As falas nos corredores, nos recreios, na sala dos
professores, nas festas, nos conselhos de classe e, durante os planejamentos, são elementos que se
constituem em riquíssimos instrumentos de análise. Essa forma de investigar, conforme Engers
(1994, p.67), “como alternativa metodológica de investigação educacional, busca descrever,
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compreender e interpretar os fenômenos educativos que têm lugar no contexto escolar”. Assim,
o método empregado na investigação foi qualitativo, enfatizando a relação existente entre o que
é pesquisado, a realidade socialmente construída e a natureza valorativa da pesquisa. Além das
falas e observações feitas, aconteceram entrevistas semiestruturadas, feitas de forma coletiva,
envolvendo os professores e equipe diretiva dos dois turnos da escola. Participaram da pesquisa
quarenta e nove educadores (as) e todos os envolvidos tiveram acesso ao resultado final após a
sistematização dos mesmos.
CAUSAS DA INDISCIPLINA NA ESCOLA

Quadro 1 – Demonstrativo das etapas da pesquisa
Fonte: Elaborado pelas autoras (2013).

O procedimento aconteceu em etapas que são descritas a seguir:
- Levantamento das dificuldades (pontos negativos) e dos pontos positivos vivenciados no
cotidiano da escola (2010):
- Situações positivas vivenciadas na escola: projeto de apoio pedagógico aprovado; ações do
PDE (Plano de Desenvolvimento da Educação); acervo ampliado do material para biblioteca;
novos equipamentos na informática e sala de recursos; equipamentos novos para biblioteca e
sala da informática e projeto de leitura.
-Situações que vêm ocorrendo de forma sistemática (dificuldades) na escola: os princípios e
regras construídos coletivamente não são cumpridos por professores (as), educandos e equipe
diretiva; falta de respeito dentro e fora da sala de aula: violência verbal e física (agressão,
apelidos...) entre alunos x educandos, educandos x professores, professor x educandos,
educandos x funcionários, funcionários x educandos, pais x professores; atrasos e faltas: alunos,
professores e funcionários; falta de responsabilidade de educandos e professores na entrega de
trabalhos solicitados; uso de celular e outros não permitidos durante a aula, no refeitório e
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corredores; falta de motivação de professores e alunos; pouca participação de educandos e
pais, em atividades, festas e reuniões; alunos fora da sala de aula no horário de aula; pouca
aprendizagem e indisciplina e a presenças de alunos do turno contrário na escola, incomodando
no pátio.
-Levantamento dos fatores que podem causar a indisciplina, tendo como ponto de partida as
dificuldades elencadas pelos professores (as):
(F1) As normas não são adequadas para os educandos da escola e professores,
portanto compreendem e aplicam de formas diferentes;
(F2) Os professores e educandos que chegaram esse ano na escola não têm clareza
desses princípios e normas;
(F3) Os educandos vivenciam situações em que percebem que os princípios não são
levados em consideração pelos gestores, professores e funcionários da escola;
(F4) Os educandos se atrasam no início da aula e depois do recreio, porque: moram
longe da escola; não tem despertador; não gostam do horário da leitura; professoras não
respeitam o horário; não ouvem o sinal e não querem assistir a aula; os pais fazem o horário que
desejam conforme as condições climáticas; porque podem entrar depois;
(F5) Os educandos não entregam trabalhos nas datas fixadas pelos professores que
geralmente estendem os prazos indefinidamente;
(F6) Os educandos não entregam trabalhos porque não compreendem o que é para ser
feito;
(F7) Os temas não são feitos porque os professores não olham os cadernos dos
educandos frequentemente; porque os pais não conseguem ajudar os seus filhos; porque muitos
educandos não querem fazer (não valorizam), porque não vale nota, porque não sabem fazer;
(F8) Alguns alunos faltam muito aos apoios pedagógicos que acontecem no turno
contrário;
(F9) Os educandos estão desmotivados, pois estão ocorrendo muitas faltas ou
substituições de professores (laudos) e os planejamentos não são interessantes. (repetitivos e
desarticulados);
(F10) Os educandos estão desmotivados porque alguns professores não acreditam
que eles possam aprender, não conseguem atender as suas necessidades;
(F11) A turma apresenta indisciplina porque o professor não consegue atingir a
maioria dos educandos com o planejamento;
(F12) A turma apresenta indisciplina porque o professor não demonstra segurança.
(planejamento/organização);
(F13) A indisciplina ocorre porque o educando quer chamar a atenção do professor e
dos colegas e não necessariamente romper as regras;
(F14) A indisciplina é um problema que ocorre em todos os anos e turmas independentes
da professora e se expressa de forma diferente;
(F15) A indisciplina ocorre porque os professores e a equipe diretiva são
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excessivamente tolerantes ou intolerantes;
(F16) A indisciplina ocorre porque a escola é como uma orquestra desafinada (família/
professores/alunos/CPM/SMED/UBS/CT);
(F17) As professoras da sala de recursos precisam ter alguns horários para oferecer
ajuda informações para as professoras referências e coordenação;
(F18) A indisciplina ocorre por não terem sido construídas novas regras no início do
ano com participação dos novos educandos e professores (as).
Os fatores expressos nas falas coletadas foram registrados em tabelas, e todas continham quatro
questões norteadoras: fatores que causam a indisciplina; em quais situações a indisciplina está
presente; as consequências da indisciplina e encaminhamentos possíveis. Vale ressaltar que os
(as) professores (as) foram reunidos em grupos e cada grupo respondeu as mesmas perguntas.
Os resultados das discussões foram apresentados na escola em forma de tabela, com o propósito
de facilitar as análises e estudos posteriores. Os resultados dos trabalhos dos pequenos grupos
foram socializados no grande grupo e submetidos ao olhar de todos os participantes dos dois
turnos da escola;

4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Através da análise, comparação e discussão dos resultados foi possível ter uma visão
de todas as entrevistas e o que cada professor (a) tem a dizer sobre o tema investigado. Houve
também o cuidado em reunir falas, descrições, explicações e fatos que acontecem no cotidiano
da escola. Os dados coletados (fatores) na pesquisa foram agrupados em quatro categorias:
1) O planejamento e as diferenças, na qual os fatores: (F11), (F12) e (F17) foram reunidos; 2)
Cumprimento de regras e normas, na qual os fatores: (F1), (F2), (F3), (F4), (F5), (F15) e (F18),
foram reunidos; 3) Alunos desmotivados, na qual os fatores: (F6), (F7), (F8), (F9) e (F10) foram
reunidos; e 4) A família pode ser a vilã da indisciplina e da violência escolar? na qual os fatores:
(F13), (F14) e (F16) foram reunidos.
1.1 O Planejamento e as diferenças
Um fator predominante nas falas das professoras foi a indisciplina e sua relação com
os planejamentos que não conseguem atingir a maioria dos alunos devido às atividades que
estão ora além, ora aquém do nível cognitivo dos mesmos, uma vez que alguns apresentam
dificuldades de aprendizagem. Associados a isso estão a falta de segurança, dificuldades para
avaliar os alunos, falta de organização e recursos adequados para as aulas, principalmente
no caso de o professor não conhecer a metodologia aplicada na escola ou estar substituindo o
professor referência sem plano de substituição adequado.
Outro fator importante é a falta de disponibilidade das professoras da sala de recursos
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para dialogar com os professores (as)-referência no sentido de qualificar os planejamentos
para atender os educandos que apresentam necessidades especiais.
Para esses fatores o grupo aponta como conseqüências: baixo rendimento escolar;
indisciplina; infrequência dos educandos; desinteresse; quebra da rotina dos educandos;
professores sobrecarregados; falta de comunicação entre as professoras da sala de recursos,
professoras referências, coordenação e direção; demora em encaminhamentos e atendimentos
inadequados aos educandos.
Ao serem questionados sobre os encaminhamentos possíveis, os sujeitos da
investigação sugeriram: maior organização e responsabilidade, a fim de qualificar os
planejamentos oferecendo atividades com níveis diferentes de dificuldade, diversificadas e
interessantes com objetivos claros a serem atingidos; a participação das professoras da sala de
recursos em conselhos de classe e reuniões periódicas com a coordenação e equipe diretiva, a
fim de se construir uma síntese (avanços, necessidades, retornos de especialistas, frequência
nos atendimentos, sugestões para o manejo escolar) para os professores, que poderão ser
disponibilizadas pela coordenadora pedagógica. Além disso, é preciso que sejam elaborados
planejamentos adequados para serem usados pelas professoras substitutas e a equipe diretiva
será responsável por cobrá-los, e os (as) professores (as) novos devem receber orientações
sobre a rotina, regras e normas da escola.
Com relação ao planejamento, os professores não questionam a importância e
necessidade de se planejar, no entanto apontam dificuldades para atingir os educandos no
formato como geralmente têm sido pensados e acreditam que essa dificuldade é um dos
fatores da indisciplina. Essas falas reforçam as palavras de Vasconcellos (1995, p.35):
Vivemos hoje um mundo de fragmentação, de correria, em que o sujeito-educando
tem uma série de outras coisas para fazer, uma série de outros estímulos. Se
quisermos efetivamente atingí-lo, temos que aproveitar da melhor forma o espaçotempo da sala de aula. Um bom planejamento certamente tem repercussão na
disciplina, uma vez que as necessidades dos alunos estão sendo levadas em conta e o
professor tem maior convicção daquilo que esta propondo.

É importante ressaltar que nas falas dos (as) professores (as) não aparecem
questionamentos ou dúvidas sobre a metodologia utilizada na escola, estilo de ensinar ou
método de ensino. Um bom planejamento de sala de aula não é suficiente, é preciso que o
professor diversifique os tipos de instrumento de avaliação e forma de ensinar, senão poderá
levar os educandos à indiferença, dispersão, dificuldade de aprendizagem e indisciplina.
Sobre a avaliação é importante dizer com base em Vasconcellos (1995) que precisa ser feita
como processo de investigação do crescimento e da evolução do aluno, e, não como forma de
coerção e de domínio do grupo.
Considerando que as salas de aula estão cada vez mais cheias e mais heterogêneas é
procedente a preocupação dos professores em propiciar atividades que despertem o interesse
dos educandos. Então:
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A intervenção do professor não deve estar muito abaixo do desenvolvimento real do
aluno ( o que provocaria desinteresse, por ser algo já dominado), nem muito acima
do potencial (por nem conseguir perceber o desafio),o que significa um esforço
hercúlo para poder atingir a zona de desenvolvimento proximal de cada um dos
educando...(VYGOSTSKY, 1987 apud VASCONCELLOS, 2003, P.47).

Outra representação que merece importância nessa categoria é percebida nas falas dos
professores, em relação à dificuldade em trabalhar com as diversidades na sala de aula, assim
como atuar em conjunto com professores especializados em Educação Especial. Certamente,
é possível observar o despreparo dos professores e a necessidade de estudar/ discutir o papel
dos mesmos no contexto atual.
Montoan (2003) citada por Funghetto e Marques (2008, p.188) propõe uma discussão
sobre a formação de professores direcionada à inclusão escolar:
Estamos a frente de um desafio de trabalho que não se encaixa em uma
especialização, extensão ou atualização dos conhecimentos pedagógicos. Ensinar
na perspectiva inclusiva significa ressignificar o papel do professor, da escola, da
educação e das práticas pedagógicas que são usuais no contexto excludente do nosso
ensino em todos os níveis.

Também é importante ressaltar que é preciso conscientização das famílias,
funcionários e educandos, através da compreensão de concepções em relação às diferenças
humanas, reconhecimento do outro, cooperação e aceitação. Para Carvalho (2004, p. 77), “as
mudanças no pensar, sentir e fazer educação para todos não ocorrem num estalar de dedos,
nem depende da vontade de alguns, apenas”.
Nesse sentido, se o que desejamos é uma escola que inclui todos os educandos, lidar
com a diversidade traz a necessidade de uma mudança na concepção do sistema educacional
(no âmbito administrativo, pedagógico, curricular, estrutural e recursos humanos), bem como
a extinção de práticas pedagógicas discriminadoras e quantificadoras. Um exemplo disso é o
processo avaliativo praticado na escola.
Por ser a educação um processo continuo, a posição de educador/educando é constante
na nossa vida e precisa ser continuamente revisada e reelaborada, por isso, “o envolvimento
dos professores é fundamental para iniciar investimentos na formação de professores, fazendo
com que se mobilizem para as modificações em sua prática pedagógica” (CUNHA, 1986, P.
142). A formação continuada da equipe diretiva, coordenação pedagógica e funcionários é
igualmente importante, pois quanto mais qualificados os sujeitos maior será a articulação e
menor será a distância entre teoria e prática.
Podemos ilustrar o significado de educação na diversidade, através do seguinte trecho:
Um processo amplo e dinâmico de construção e reconstrução de conhecimento
que surge a partir da interação entre pessoas diferentes no que se refere a valores,
idéias, percepções, interesses, capacidades, estilos cognitivos e de aprendizagem
etc., que favorece a construção, consciente e autônoma, de formas pessoais de
identidade e pensamento, e que oferece estratégias e procedimentos educacionais
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(ensino-aprendizagem) diversificados e flexíveis com a dupla finalidade de
apresentar resposta a uma realidade heterogênea e de contribuir para a melhora e
o enriquecimento das condições e relações sociais e culturais. (JIMÉNEZ E VILÁ,
1999, p. 87).

Conforme Camacho (2003, p. 9) citado por Cruz (2004, p. 29), uma sala de aula
inclusiva é “capaz de adaptar-se, acolher e cultivar as diferenças com um elemento de valor
positivo, e a abertura de um espaço pluralista e multicultural, no qual se mesclam as cores, os
gêneros, as capacidades [...].”
É importante considerar as dificuldades que os (as) professores (as) encontram na
inclusão escolar. Entre as queixas destacadas por esses profissionais estão a falta de preparo,
de formação, o grande número de alunos por sala, a falta de uma equipe interdisciplinar e o
medo diante das especificidades dos alunos que apresentam deficiências. Os professores ainda
se sentem incapazes de lidar com alunos com deficiências físicas devido: ao uso de cadeira
de rodas ou aparelhos ortopédicos para auxiliar na locomoção como muletas ou andadores
especiais; à dependência na higiene pessoal, a incapacidade de fazer atividades escolares
com materiais usuais, bem como ao uso de tesouras, canetas, apontadores ou lápis. Não
basta existir a vaga na escola. É necessária uma série de adaptações, de grande e pequeno
porte, para melhor receber o aluno e promover a aprendizagem. Só podemos considerar um
aluno de fato incluído quando ele está experimentando situações de aprendizagem, além da
socialização. A socialização simplesmente não garante a inclusão de fato.
O grande desafio que se apresenta no dia a dia aos profissionais da saúde e educação
que lidam com a inclusão escolar de crianças com deficiências é conhecer seu aluno,
compreender como aprende para melhor intervir. Para tanto, é preciso produzir uma
ponte entre questões pedagógicas relativas à intervenção docente com a contribuição de
profissionais de outras áreas, como também trabalhar a família e o próprio educando. A
família tem um papel fundamental no processo de aprendizagem, além de prestar informações
importantes para os profissionais que darão atendimento aos educandos.
Tendo como parâmetro a experiência docente e os conhecimentos obtidos na Pósgraduação, percebemos com mais clareza a importância e urgência da articulação entre os
profissionais que atuam no tratamento das pessoas com necessidades especiais. Os professores
precisam mais do que saber se os alunos frequentam ou não os diferentes atendimentos aos
quais são encaminhados; precisam identificar o que esses indivíduos sabem , planejar em
torno deste prévio conhecimento e conhecer as potencialidades e as necessidades individuais
de cada aluno.
Portanto, todos os profissionais que trabalham na escola precisam buscar informações,
apoio, aperfeiçoamento para que se sintam seguros para lidar com todos os educandos com
necessidades especiais transitórias ou permanentes, pois a inclusão dos mesmos na escola
regular é uma realidade e a legislação educacional garante esse direito e é dever da escola e
sistema de ensino.
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1.2 Cumprimento de normas e regras
Em suas falas, grande parte dos professores coloca de forma clara que as normas e os
princípios da escola não são aplicados como deveriam por professores (as), familiares, equipe
diretiva e educandos, por exemplo: alunos e professores apresentam faltas injustificadas;
atrasos; uso de celular em espaço inadequado; falta de organização nas filas, falta de registro
de ocorrências; quando professores e equipe diretiva não cobram as regras estabelecidas fazem
vista grossa ou quando não utilizam o bom senso; pouco uso da agenda; ainda que tudo isso
tenha sido combinado coletivamente.
Para esses fatores o grupo aponta como consequências: prejuízo ao andamento das
aulas; conteúdos perdidos; brigas, empurrões e acidentes; perda da autoridade e respeito de
professores e equipe diretiva; sentimento de impotência; desorganização, irresponsabilidade e
banalização das normas.
Em vista disso, o grupo de professores e equipe diretiva reconheceu a importância de
estabelecer, assumir, persistir e cobrar os seguintes encaminhamentos:
Os professores deverão: buscar seus alunos nas filas organizadas; fazer combinações
prévias, persistir na cobrança das mesmas (data de entrega de trabalhos, recuperação, avaliação
e critérios de avaliação) e verificar se todos compreenderam; evitar que os educandos saiam da
sala para ir a direção sem ter feito a chamada e verificado a importância do assunto; comunicar
os pais imediatamente quando ocorrerem acontecimentos que possam prejudicar as relações de
convivência ou aprendizagem dos educandos e os professores precisam prever suas faltas com
antecedência e apresentar a devida justificativa.
A Equipe diretiva deverá: cobrar de educandos, professores e alunos as regras, normas
e princípios da escola que deverão ser revisitadas todo início de ano; entregar agenda com
normas e regras para os pais ou responsáveis pelos educandos no ato da matricula e esclarecer
as consequências se as mesmas não forem cumpridas; fazer o registro em ata, conforme
combinado, caso alguma regra não seja cumprida; continuar fazendo reunião de pais no início
do ano e estabelecer um momento também para os educandos novos; fazer um levantamento
dos alunos que apresentam sistematicamente problemas comportamentais e fazer reunião com
a participação dos pais, alunos e conselho tutelar; investigar as causas dos atrasos sistemáticos
de alguns educandos, tanto no início das aulas como em dias de avaliação.
O fato que chama particularmente a atenção é que os professores (as) e equipe diretiva
não apresentam nos seus discursos possíveis falhas no processo de construção dos princípios da
escola, a partir dos quais foram construídas as suas regras e normas de convivência. Também
não aparecem as propostas de práticas pedagógicas que propõem a construção da autonomia
(aquela que forma sujeitos críticos, atuantes e transformadores) dos educandos, embora apareça
na proposta pedagógica da escola como um dos objetivos no processo da escolarização.
A prática de construção de normas de convivência entre professoras e educandos
desenvolve habilidades responsáveis pela socialização, disciplinamento e autonomia e, portanto,
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deve ser vista e revista não somente para se acrescentarem normas e regras, ampliando cada
vez mais o número de obrigações que devem ser cumpridas por educandos e professores (as),
deixando-os sem ação diante de tantas regras e educandos indisciplinados, mas no sentido de
aperfeiçoar a discussão sobre o processo de construção dos princípios que fundamentam uma
escola progressista: como eles se farão/fazem presentes nos planejamentos de cada sala de
aula; as implicações dessas ações e como se dá a participação da comunidade escolar nesses
momentos em que se devem buscar alternativas para uma melhor convivência dos integrantes
da escola. Para Terra (1999, p. 223) “aprender a ouvir e a valorizar as pessoas são questões
chaves nas regras de convivência emocional”. Conforme Xavier (2002):
A escola hoje, pelo menos as comprometidas com propostas mais democráticas /
progressistas, não se vê como produtora de sujeitos disciplinados/ordeiros, como nas
propostas tradicionais, mas também não assume a construção de sujeitos autônomos
e autodisciplindos, como supostamente seria o defensável - não há planejamentos, ao
menos explícitos, para isto-. A escola não fala sobre seu poder de produzir (XAVIER,
2002, p. 68).

Nesse sentido, aparecem nas falas dos (as) professores (as) a preocupação com a
excessiva tolerância ou intolerância em relação ao cumprimento das regras, o que na opinião
dos mesmos caracteriza-se como fator causador de indisciplina. Segundo Vasconcellos (1993, p.
11), disciplina é “ordem consentida livremente entre os atores do processo educativo escolar”.
Sendo assim, as regras devem ser discutidas e construídas coletivamente e observadas por todos
que participam do processo. Com base em observações, existe a dificuldade de se construir
regras que sejam justas para todos, a falta de momentos para reavaliá-las sistematicamente,
bem como constantes trocas de professores, são motivos pelos quais, algumas vezes, os atores
do processo, partem para o autoritarismo, ditando regras e limites (intolerância) ou apresentam
uma postura de excessiva tolerância. Nesse contexto, segundo Pereira (2004, p.83) “o professor
perde sua autoridade saudável e passa agir como um disciplinador, autocrático e dominante.”
Portanto, a indisciplina seria a quebra das regras, o não cumprimento de acordos combinados,
etc. Como reconhecer e cumprir as regras existentes?
A disciplina escolar está intimamente ligada às questões dos limites, ou seja, a posição
que cada um ocupa. Até onde cada um pode avançar, reconhecendo e respeitando as
fronteiras existentes, inscritas nos valores construídos durante as muitas histórias da
vida (PEREIRA, 2003 p. 43).

Conforme Pereira os limites são entendidos como respeito mútuo e respeito a si mesmo
e devem estar alicerçados em pilares valorativos, crenças e ideais construídos ao longo de uma
história de vida. Salienta também que os valores podem aproximar as pessoas ou afastá-las,
favorecendo ou impedindo as relações. Em vista disso, professores (as) e educandos podem
criar padrões de aceitação a determinados comportamentos dependendo dos indivíduos que
estão se relacionando. É provável que essa seja, também, uma boa explicação para a intolerância
de professores (as) e equipe diretiva em relação a alguns educandos e tolerância em relação a
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outros. Logo, “A percepção que um professor tem de seu aluno pode não ser a mesma que seu
colega, sendo a indisciplina um fator subjetivo, com professores lidando com formas diferentes
a mesma situação (CURTO, 1998, p. 17). Isso explicaria a fala da maioria dos professores: “As
regras não são cumpridas por professores, alunos e equipe diretiva”.
Se os limites são consequência dos valores construídos desde o nascimento, é importante
que esses valores possam ter expressão, sejam respeitados e incluídos nos planos de aula e
quando da construção dos princípios e regras de convivência. Além disso, entendo como Pereira
quando diz que: “quanto maior for o diálogo e a livre expressão na construção das regras (2003,
p.45) e quanto mais considerarmos as necessidades e preferências do grupo mais a escola ganha
em termos de disciplina e limites” (PEREIRA, 2004, p. 118).
A fala dos (as) professores (as): “Passo a metade da aula tentando acomodá-los”,
significa fazê-lo em muitos momentos, através de discursos e punições e a justificativa é a
preocupação com a perda de autoridade e conteúdos, que na visão do grupo ocorre quando as
regras de convivência não são observadas. Se a disciplina, ou melhor, a ausência dela incomoda
tanto os professores, por que algumas vezes pude presenciar situações em que em nome dela
os professores tomam atitudes, no mínimo, pedagogicamente questionáveis: fazem imposições
sem fundamento; ameaçam os alunos e, não raras vezes, chegam a humilhá-los? Acredito que
exista a dificuldade de se estabelecer o limite entre autoridade e autoritarismo, assim como o
desenvolvimento da autonomia. Os limites se dão pelo respeito e opiniões diferenciadas e o
professor precisa oportunizar o desenvolvimento da autonomia dos educandos sem que isso
signifique a perda da autoridade.
Segundo Zagury, “dar limites é iniciar o processo de compreensão e apreensão do outro...
a criança interioriza a ideia de que pode fazer milhares de coisas, mas nem tudo e nem sempre”
(2001, p. 17). Freire nos ajuda a compreender quando afirma que “O respeito à autonomia e à
dignidade de cada um é um imperativo ético e não um favor que podemos ou não conceder uns
aos outros... Saber que devo respeito à autonomia e à identidade do educando exige de mim
uma prática em tudo coerente com esse saber” (1998, p. 66).
Em relação à preocupação com a perda de conteúdos, os (as) professores (as)
necessitam fazer uma reflexão, pois enquanto alguns se preocupam em não perder tempo,
outros passam longo tempo trabalhando sobre o mesmo assunto. Salientamos ainda que o
professor precisa sentir-se responsável pela formação global do aluno (habilidades cognitivas
e não cognitivas) e não por um único aspecto ou determinados conteúdos. Além disso, os
conteúdos quando usados como meio e não um fim, podem ser motivo para questionamentos,
dúvidas, resolução de problemas da escola e da vida, etc. Pelo contrário, pode ser o motivo da
quebra das regras ou indisciplina e prejuízos na aprendizagem e não uma consequência como
pensam os professores (as) da escola. Assim como o sucesso na aprendizagem dos educandos
está diretamente relacionado à forma como se relacionam, positiva ou negativamente, todos os
atores da comunidade escolar. Nesse sentido, um (a) professor (a) que não sabe lidar com os
limites e a afetividade pode “gerar indisciplina em classe, desde o suficiente para prejudicar a
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aula até o bastante para inviabilizá-la” (TIBA, 1996, p. 130).
Outro aspecto que precisa ser analisado está relacionado à preocupação dos(as)
professores(as) com o pouco uso da agenda e fichas de ocorrência. Se por um lado percebo
a preocupação em manter os responsáveis ou pais informados sobre a aprendizagem dos
educandos, passeios, festas, etc., por outro, em muitas situações, observa-se a relação de “mão
única”, professor-aluno (ARROYO, 2000, p.166). O professor é que manda e o aluno deve se
submeter, caso contrário a professora fará uma notificação na agenda, registro de ocorrência ou
o aluno poderá ser retirado da sala. As relações entre os educandos na maioria das vezes são
negadas, um exemplo disso é a ordem das mesas nas salas de aula. Nesse contexto, de acordo
com Grassi (2000, p.127) “o educando diminui sua capacidade de revolta, de resistência, de luta
[...]”. Seria esse um exemplo de autoritarismo? Alunos que nem sempre obedecem seriam os
indisciplinados? E os que sempre obedecem conseguirão se engajar na luta pelas transformações
sociais, principal fundamento da metodologia utilizada na escola?
Encerramos as análises dessa categoria com a seguinte fala/fator: “Os educandos não
entregam trabalhos nas datas fixadas pelos professores e os mesmos geralmente estendem os
prazos indefinidamente”. Concordo com Freire quando diz que:
A afetividade não se acha excluída da cognoscibilidade. O que não posso obviamente
permitir é que minha afetividade interfira no cumprimento ético de meu dever de
professor no exercício de minha autoridade. Não posso condicionar a avaliação
do trabalho escolar de um aluno ao maior ou menor bem querer que tenha por ele.
(FREIRE, 1996, p.159-60)

4.3 Alunos desmotivados
Os professores, em suas respostas, demonstram relacionar a desmotivação dos educandos
às seguintes situações: falta de interesse em entregar os trabalhos solicitados; não procuram
deixar seus cadernos completos quando faltam a aula; os cadernos são desorganizados; parecem
não ouvir durante as explicações; não tiram suas dúvidas em aula; quando os temas não são
copiados; quando esquecem os cadernos em casa; devido a falta de ajuda dos pais e ambiente
familiar inadequado; quando não reconhecem o esforço do professor; quando precisam cuidar
de seus irmãos e faltam aula e também aos apoios no turno contrário; quando desrespeitam o
professor substituto; quando alguns professores faltam sistematicamente e os planejamentos
não são adequados; quando apresentam muitas dificuldades e quando alguns professores não
acreditam que eles possam aprender.
Para esses fatores o grupo aponta como consequências: cadernos com lacunas
importantes, impossibilitando pesquisa e estudo; falta de participação durante a correção das
atividades e, portanto, indisciplina; pouco avanço na aprendizagem; baixa autoestima; possível
retenção; alunos e professores desmotivados; alunos fora da sala de aula durante o período e
baixo rendimento.
Com o propósito de superar as dificuldades apresentadas acima, o grupo apresenta os
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seguintes encaminhamentos.
Em relação a trabalhos ou atividades para serem feitas em casa: verificar se todos os
alunos compreenderam o objetivo do trabalho; privilegiar a qualidade em vez da quantidade;
corrigir as atividades e buscar a participação mesmo dos educandos que não fizeram a tarefa;
usar as atividades solicitadas como instrumentos de avaliação; incentivar os educandos a buscar
ajuda dos pais e os temas devem ser olhados sempre que forem solicitados.
Em relação ao apoio pedagógico: oferecer apoio pedagógico para alunos até 10 anos
no turno de aula; deixar claro para os pais o objetivo do apoio pedagógico e planejar aulas que
atendam às necessidades dos alunos.
No que se refere aos planos de substituição: deverão ser planejados para dar continuidade
ao que está sendo estudado, considerando as especificidades de cada turma.
Quanto à motivação, os professores deverão: buscar os recursos pedagógicos de que
a escola dispõe; valorizar, atender e estimular os avanços dos educandos, considerando suas
possibilidades, assim como confiar na capacidade de aprender e se desenvolver do educando.
Para Silva (2007), o modelo competitivo da sociedade atual transforma todos os
envolvidos no processo educativo, educandos e professores, em fracassados. Os adolescentes
não conseguem atingir os resultados esperados e os professores não conseguem produzir esses
resultados. É nesse contexto de queixas, frustrações, falta de espaços para refletir e avaliar, a
partir dos erros, que os professores das instituições públicas apresentam atitudes de desistência
ou derrota.
Segundo Gadotti (2002, p. 33), “o individualismo da profissão mata de ansiedade e
angústia, leva ao sofrimento e a até ao martírio do professor compromissado e a desistência
daquele que perdeu a esperança”. Na visão do autor o sofrimento poderia ser evitado se na
sua formação inicial e continuada os (as) professores (as) aprendessem menos técnicas e mais
atitudes, hábitos, valores.
O contexto atual coloca novos desafios para a escola, para o ensino, o professor e o
aluno. Para Gadotti (2002, p. 41), “O êxito do ensino não depende tanto do conhecimento do
professor, mas da sua capacidade de criar espaços de aprendizagem, vale dizer “fazer aprender”
e de seu projeto de vida de continuar aprendendo”. E para Arroyo, “A docência só é suportável,
reinventada a cada dia. Como a vida. ( 2000, p. 170).
Saiani (2003) ressalta que “o professor deve ser capaz de criar formas de interação com
os alunos mais favoráveis para o processo de aprendizagem, tendo a função sentimento sua
interferência” (SAIANI, 2003, p. 170). É através do sentimento (afeto) os (as) professores (as)
poderão enxergar as particularidades e ritmo individual dos educandos e com isso melhorar as
relações interpessoais minimizando os problemas da indisciplina. Segundo Engers (2000, p.
295) “a afetividade estaria profundamente imbricada com a disposição para o conhecimento
[...]”.
Outra questão, também importante, é a expectativa dos educadores obterem gratidão e
reconhecimento dos adolescentes. Um professor que compreende a sua função não espera que os
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adolescentes sejam gratos, ele sabe que os resultados poderão ser testemunhados/ aproveitados
por outros.
A fala propositiva dos professores “confiar na capacidade de aprender e se desenvolver
dos alunos” ressalta que “O pressuposto fundamental de qualquer trabalho educacional é crer na
possibilidade de mudança do outro. A atividade do professor está relacionada à transformação
do sujeito-educando; se não acreditar nessa possibilidade, seu trabalho carece de sentido”
(VASCONCELLOS, 1995, P. 33).
Nota-se uma grande preocupação dos professores com as tarefas não realizadas e a falta
de questionamentos durante as aulas (o silêncio). Mesmo que, para a maioria dos professores,
seja um aspecto negativo, o silêncio pode ser fruto da falta de entendimento sobre o que está
sendo pedido ou explicado. Segundo Vieira (1988. p.35), citado por Cruz (2010), “o nível
interativo, o silêncio constitui um ato de resposta particular, caracterizado pela não tomada de
palavra no sentido restrito de produção verbal em situações em que ela deveria ser tomada.”
Dessa forma o silêncio pode ser um sintoma de uma ou mais dificuldades. Logo, o silêncio
do educando pode significar falta de compreensão ou simplesmente não desejar responder
ou participar. É importante ainda ressaltar que, Segundo Pigatto (2007), a cultura do silêncio
pode ser resultado das relações sociais não muito saudáveis e de uma prática hegemonizada
centrada no livro didático, principal instrumento da cultura escolar. Nesse sentido, Bastos
(2004) citado por Pigatto (2007) sobre o livro didático coloca que “tem produzido silêncio,
conteúdos escolares fragmentados e profissionais do ensino (exclusivamente do ensino), ao
invés de profissionais da educação (investigadores ativos)”.
Como é referido por Ainscow et al (1997), “As dificuldades de aprendizagem ocorrem
como consequência das decisões tomadas pelos professores, das atividades que propõem, dos
recursos que utilizam e das maneiras como organizam a aula.” Assim, é importante que cada
professor seja capaz de colocar instruções claras e precisas; desafiar o educando na busca e
construção do conhecimento; propor estratégias diferentes e adequadas as faixas etárias; atender
os diferentes níveis e ritmos de aprendizagem e, desse modo, promover comportamentos mais
adequados, desenvolver novas competências e com isso uma gestão eficaz do processo de
ensino-aprendizagem.
De acordo com os (as) professores (as), alunos desmotivados, desinteressados e que
apresentam baixa autoestima são possíveis candidatos à indisciplina, retenção ou pouca
aprendizagem. No entanto, é importante buscar entender as condições que produzem/provocam
esses fatores. A afirmação de Arroyo retrata essa importância:
A passividade, a segregação, o papel de ouvintes passivos têm tudo a ver com a baixa
autoestima. A ação, interação, produção coletiva tem muito a ver com a recuperação
da autoconfiança e da aprendizagem. Temos prestado pouca atenção ao peso inibidor
de aprendizagem dos tradicionais rótulos de repetente, aluno-problema, turmas
especiais, de recuperação, de aceleração. Rótulos não ocultados, mas sabidos de
todos, dos mestres e dos educandos. Legitimados na organização de turmas, nos
espaços e tempos. Assumidos como normais como culturas escolares (Arroyo, 2000,
P.159-160).
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“Os rótulos “aluno bom”, “aluno fraco, mas esforçado”, “aluno da sala de recurso”,
entre outros, aparecem claramente nos conselhos de classe, o que demonstra que o educando
vale pelo que conseguiu responder ao professor. Diante disso, a avaliação ao invés de meio,
processo, passa a ser um fim em que mensurar/classificar é o principal objetivo. Com a
classificação aparecem posteriormente as punições ou mecanismos de controle: os pais são
chamados; os educandos serão chamados pela direção para uma conversa; anotação na agenda,
encaminhamento para apoio pedagógico, etc. Nesse sentido é necessário, pois, analisar o que
diz Engers (1987), citado por Pereira (2004, p.88):
O processo avaliativo deveria contemplar e identificar o potencial do educando e
quais as possibilidades de intervenção, realizando um diagnóstico da realidade,
indicando alguns caminhos, valorizando o que já existe de aprendido, aumentando as
possibilidades e projetando esquemas futuros.

Entretanto, alguns professores compreendem a importância de avaliar durante todo o
processo, a fim de recuperar a aprendizagem e não unicamente melhorar os pareceres que serão
elaborados no final de cada trimestre.
Segundo Paulo Freire, aprender exige esforço, porém pode ser “gostoso”. Em
vista disso, é importante conhecer, discutir, ter consciência e buscar formas de recuperação
da curiosidade e vontade de aprender e com isso minimizar/superar os problemas da baixa
autoestima e desmotivação dos educandos e docentes. Exemplificamos a importância do que
nos diz Freire, através da seguinte fala “os alunos parecem não ouvir, se escondem atrás dos
bonés ou dormem na sala de aula”. Poderia ser esse ato uma provocação ao professor? Conforme
Mosqueira (1977, p.22) citado por Pereira (2004, p.32) “a aula pode representar um lugar onde
se sacrifica o interesse por meio de solicitações que nada dizem e muito menos podem fazer
crescer o indivíduo.” Desejo ressaltar que o interesse e desejo dos educandos podem se alterar
dependendo do professor e os relacionamentos desenvolvidos entre eles. Encerro os comentários
trazendo Tiba (1996, p.187) quando escreve sobre o tratamento com elogios e sua relação com
a autoestima dos educandos: “é por isso que os alunos vão cada vez melhor naquilo que fazem
bem. Em contrapartida, tudo que diminui a autoestima é abandonado; portanto o indivíduo
tende a piorar naquilo que vai mal”. É pouco frequente os casos de educandos que recebem um
parecer insatisfatório como um desafio a ser superado, afinal, isso exige uma maturidade que
a criança não possui. Será necessário que o professor ofereça ao educando oportunidades de
acertos, experiências positivas que o levem ao desejo de continuar aprendendo.
1.4 A família pode ser a vilã da indisciplina e da violência escolar?
Nesta categoria, os professores explícita ou implicitamente, culpabilizam as famílias e
os alunos pela ausência de disciplina e violência verbal e física no ambiente escolar: “os alunos
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indisciplinados têm problema de autoestima, carência afetiva, sentimento de abandono, por isso
têm necessidade de chamar a atenção, de serem vistos, quando estão em aula, no pátio, recreio
e refeitório”; “O aluno já vem com problemas de casa e explode na escola”; “O problema
surge na escola quando não aceitam os pontos de vista do outro”;” Os alunos não ouvem, não
respeitam por isso não participaram do passeio no final do ano”; “A vivência em ambientes
violentos, transforma a violência na única solução para os conflitos”; “Os professores têm
valores diferentes das famílias dos alunos”; “Existe descaso da família com a criança, com a
escola que não pode contar com a família”; “As famílias são desestruturadas”.
A falta de comunicação e retorno de órgãos como, por exemplo: conselho tutelar,
profissionais da área da saúde, da mantenedora e dos familiares, para que se consiga a mudança
necessária relacionada à indisciplina na escola.
Para esses fatores o grupo aponta como consequências prejuízos na aprendizagem;
prejudicam a si e aos colegas; encaminhamentos freqüentes a direção da escola; preenchimento
de fichas de ocorrências; sentimento de impotência; perda da autoridade dos professores;
violência verbal e física entre professor e aluno; violência verbal e física entre os alunos; medo
de agressões (professores e alunos) e prejuízo emocional.
Diante disso as seguintes ações foram elencadas: buscar a possibilidade de estagiários
de Psicologia para trabalhar com os alunos e com os professores; o professor conselheiro deverá
realizar dinâmicas para trabalhar com a turma a autoestima; fazer grupos de estudos na escola
com o tema: técnicas de CNV (Comunicação não violenta); disponibilizar materiais de leitura
que auxiliem o trabalho dos professores com os alunos; oferecer palestra para professores
sobre Linguagem corporal; reivindicar junto à Mantenedora um profissional para fazer
encaminhamentos de alunos, cobrar resultados e comunicar-se com as famílias; inserir os alunos
em atividades que canalizem a energia para o bem (teatro, dança, etc.); revisitar o regimento no
que diz respeito à carga horária da disciplina de educação física; incentivar e realizar eventos que
promovam uma cultura de paz; proporcionar palestra da Guarda Municipal; persistir na busca
de envolvimento e participação da comunidade escolar,entre elas: Associação de Moradores,
Conselho Tutelar,Unidade Básica de Saúde, Secretaria Municipal da Educação e Escola.
Nas falas da maioria dos (as) professores (as) a indisciplina e a violência aparecem
claramente relacionadas a fatores psicológicos, como por exemplo, a carência de amor e
problemas de autoestima. Em outras falas procura-se justificar o déficit emocional do indivíduo,
responsabilizando a família pelos desvios de conduta das crianças e adolescentes. Essa concepção
a respeito das famílias de classe popular mostra o quanto indivíduos pobres tendem a serem
tratados com preconceito no ambiente educacional, como também a falta de conhecimento
e compreensão de outras formas de modelo familiar. Além disso, percebe-se que o grupo de
professores (as) e equipe diretiva busca, portanto, no sujeito ou em processos externos à escola
justificativa para o fenômeno da indisciplina escolar.
A sociedade idealiza o modelo da família nuclear (pai, mãe e filhos morando juntos),
portanto todas as outras formas de organização familiar são vistas como insuficientes ou
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desestruturadas. Segundo Kehl (2001, P. 36) citada por Silva (2007), “essa idealização nos
torna endividados em relação a este modelo. Logo a idéia da família perdida nos deprime e
traz sentimentos de insuficiência impedindo que os adultos de hoje se autorizem, dos riscos
de educar as crianças e adolescentes.” A autora salienta ainda que essa dívida imaginária nos
leva a diagnosticar as famílias com as quais trabalhamos como desestruturadas, principalmente
na rede pública. Nesse sentindo, é fundamental que se busque estudar e compreender outras
formas de modelo familiar e que esse diagnóstico não seja mais empecilho para os educadores
assumirem as suas responsabilidades com essas crianças e adolescentes.
É importante dizer que independente do modelo familiar, a família (pequeno núcleo
social) é a primeira escola para o sujeito, de onde obtém a compreensão das ações sociais e
influencia fundamentalmente em suas relações no futuro. É nesse núcleo que o sujeito conhece
as regras, descumpre ou tenta quebrá-las e recebe punições. Caso a família não coloque limites,
como será esse sujeito em idade escolar?
Os adolescentes buscam a família imaginária, que foi perdida (adulto cuidador e
autoritário que representa a força física, moral, econômico e burocrático). Esse movimento os
impede de desenvolver autonomia, crescimento e separação. Dessa forma ficam impedidos de
buscar um modelo alternativo ao discurso social.
Segundo Silva (2007) “quando a lei simbólica fracassa (autoridade), pode levar o
adolescente a fazer com que a lei incida no real, como uma tentativa de operar esta inscrição
simbólica que não se deu no tempo da infância”. Quando isso ocorre surgem, muitas vezes, os
atos delinqüentes, fazendo com que a lei recaia sobre si pela força, pela detenção, demonstrando
a necessidade de ser castigado ou punido pelo pai imaginário que deverá salvá-lo ou que ele terá
que se opor. Logo, o adolescente vai amadurecendo, acertando e errando, em conflito constante.
Outro aspecto importante é que a instituição também faz tentativas de encontrar na
figura de uma equipe diretiva rígida e autoritária, na figura da polícia, conselho tutelar, etc. o pai
autoritário que pode salvar estes adolescentes perdidos. Um exemplo disso são os constantes
enfrentamentos (gritos, xingamentos, desrespeito, cobranças, etc.) que ocorrem entre professores
e alunos, entre alunos e equipe diretiva, entre professores e equipe diretiva, no ambiente escolar,
ao invés da mediação que poderá vir resgatar a dimensão simbólica fragilizada. Assim sendo,
Silva (2007) não defende que as instituições sejam omissas e deixem de ocupar os lugares de
autoridade para com as crianças e adolescentes, porém deixa claro que é importante lembrarmos
que a nossa geração lutou para romper com o modelo autoritário e ditatorial da educação.
Outro problema é o determinismo social que se dá pela crença na perpetuação,
antecipação e a generalização de acontecimentos. Quando um adolescente comete um ato
agressivo ou transgressivo, não significa que no futuro essas atitudes se perpetuem. No entanto,
tenho testemunhado na escola, em reuniões, as seguintes falas: “o aluno não irá participar do
passeio com a turma no final do ano, porque ele não ouve, não respeita, poderá ficar nos matos
namorando”, “O aluno incomoda todos os anos, a mãe vive doente e o pai está desempregado!”
Para Silva (2007) existem algumas possibilidades para que o adolescente possa assumir o seu
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lugar de sujeito no discurso social, “o educador precisa sustentar sua palavra, ir além do seu
interesse pessoal, preceito moral e do desempenho ideal, precisa escutar, respeitar e valorizar
a palavra do adolescente”. Também lembra que “o respeito à privacidade, à singularidade, aos
valores e a cultura familiar não é nenhum favor, mas compromisso dos agentes do estado”.
As expectativas que os (as) professores (as) criam em relação a determinados educandos
podem influenciar suas posturas na sala de aula? Ferreira & Santos (2000, p.33) citado por
Cruz (2004, p. 31), apontam que “variáveis como a classe social, o poder econômico, a etnia, a
estrutura familiar e o percurso escolar, favorecem a criação de estereótipos que vão influenciar
as interações professor-aluno”. Não seriam os desencontros de expectativas de professores e
educandos uma definição mais atual de indisciplina?
Segundo Amado “a indisciplina pode ser considerada como resultante do processo de
interação professor-aluno, que possuem expectativas, percepções e opiniões próprias, sendo
que ambos podem apreender as situações de formas diferentes, podendo haver um desencontro
de expectativas (2001 p. 34-35). De acordo com Jung (1991, p. 19) “estamos naturalmente
inclinados a entender tudo sob a ótica de nosso tipo”. Na escola isso pode ter consequências
das mais diversas, como o professor criar expectativas de seus alunos, achando que é o melhor
ou é o certo, em relação às atitudes, forma de aprender, etc., de acordo com a sua visão e o que
for diferente ser avaliado como indisciplina. Por exemplo: aqueles educandos que preferem
falar ao escrever, conversam com os colegas para elaborar melhor suas ideias, não ficam
sentados, podem ser confundidos com hiperativos ou indisciplinados caso a professora tenha
como expectativa, ter na sua sala de aula, alunos quietos. Por outro lado, se o professor fizer
uma aula dinâmica, para resolver problemas, encontrar estratégias, o mesmo aluno poderá ser
considerado participativo e dono de ideias importantes para o trabalho.
Conforme afirma Mantoan(2003):
A escola não pode continuar ignorando o que acontece ao seu redor e nem anulando
e marginalizando as diferenças nos processos pelo qual forma e instrui os alunos.
E muito menos desconhecer que aprender implica ser capaz de expressar, dos mais
variados modos, o que sabemos, implica representar o mundo a partir de nossas
origens, de nossos valores e sentimentos (MONTOAN, 2003, p.17).

Semelhantemente a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN -1996),
que reconhece a identidade pessoal do educando e suas manifestações próprias e, portanto a
escola não pode mais impor regras e valorizar comportamentos autoritários, porém não deve
se transformar num ambiente em que tudo se pode, completamente sem direção. Os limites
admitem normas que devem compreender o respeito ao espaço de cada sujeito envolvido no
convívio escolar, seus direitos e deveres como base de uma prática democrática.
A fala dos professores “A indisciplina ocorre porque a escola é como uma orquestra
desafinada” concorda com Arroyo quando ele diz que “A escola é uma comunidade especializada
na aprendizagem entre todos os seus membros. É uma comunidade de aprendizes que se
apóiam uns nos outros, de aprendizes mútuos, com o professor como mediador, orquestrando
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os procedimentos” (Arroyo, 2000, P. 167).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os participantes debateram, decidiram e assumiram junto o compromisso de minimizar
os fatores que causam a indisciplina no cotidiano da escola. Segundo André (1998, p.42),
citado por Pereira (2004, p. 22):
O estudo da prática escolar não pode se restringir a um mero retrato do que se passa no
seu cotidiano, mas deve envolver um processo de construção dessa prática, desvelando
suas múltiplas dimensões, refazendo seu movimento, apontando suas contradições,
recuperando a força viva que nela está presente.

Os resultados obtidos por meio das ações acima descritas irão subsidiar a prática
pedagógica dos professores no que se refere aos aspectos da aprendizagem, da rotina e
organização do espaço, das relações na sala de aula, mudança de postura do professor diante
dos problemas de comportamento, falta de limite e educação dos alunos. (princípios de
convivência). Além disso, tais ações são fundamentais nos princípios de atenção à diversidade,
com a organização/implementação de planejamentos/práticas diferenciadas que desejamos
(professores/equipe diretiva/coordenação) resultar em sucesso na aprendizagem e melhoria das
relações entre professores e alunos, aspectos que poderão certamente contribuir para construção
da escola que inclua todos os alunos.
Assim, refletir sobre os fatores que causam a indisciplina é acreditar na possibilidade
de uma prática mais eficiente, que se apoiará, basicamente, na participação e na comunicação
efetiva entre os professores (as), equipe diretiva, coordenação, educandos e familiares.
Nesse sentido, esse estudo também, possibilita à escola o entendimento de que um
projeto surgido de um desejo coletivo tem mais possibilidade de dar certo, pois todos sentem
que são partícipes no processo de sua qualificação. A discussão coletiva permite a democracia
no interior da escola, o exercício da cidadania e o encontro de parcerias no sentido de garantir
a todos os alunos a oportunidade de aprendizado. Essa proposta, quando vivenciada realmente,
não permite o autoritarismo em nenhuma relação no interior da escola. O diretor, o coordenador,
professores (as), funcionários e familiares devem ter uma relação amigável, como parceiros,
todos participam tendo como foco a aprendizagem.
Mesmo que essas relações não aconteçam de forma linear, os conflitos e contradições
que existem devem ser administrados de forma democrática.
Considerando que a maioria dos professores das escolas regulares, em Caxias do Sul,
possui poucos conhecimentos específicos, bem como poucas experiências pedagógicas com
alunos especiais, é fundamental, que se estabeleçam parcerias com instituições e profissionais
especializados para orientar os professores, ministrando-lhes informações básicas acerca desses
alunos, dos tipos e indicações de recursos pedagógicos que podem necessitar, ajudando-os a
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elegerem esses recursos de acordo com suas necessidades individuais e condições existentes
na escola. Uma vez estabelecida a importância dessa integração, cabe aos órgãos competentes
uma maior mobilização na contratação desses profissionais para uma maior solidificação das
políticas públicas inclusivas, com vistas a amparar estes professores e proporcionar um ensino
de qualidade a todas as crianças assistidas por essa rede, principalmente as crianças com
necessidades educacionais especiais.
Contudo é necessário dizer que todos os sujeitos envolvidos nessa investigação estão
em constante transformação. Alguns encaminhamentos já foram realizados após a conclusão do
trabalho e outros estão por vir, na tentativa de buscar respostas aos desafios que por certo são
proporcionais à complexidade do espaço escolar, pois a nossa maneira de dar aulas, a forma
como elaboramos o nosso planejamento, a nossa avaliação, a forma como conversamos com
um educando indisciplinado, dentre outras atividades, traduzem a nossa forma de ver o mundo
e, o mais importante, a nossa concepção de educação, que em muitos momentos impende o
reconhecimento de que não é possível controlar a disciplina e regular os espaços a partir da
opressão/submissão de crianças e jovens.
Por fim, é certo que cada indivíduo possui uma característica particular na forma de
se relacionar, de se comunicar, aprender, ensinar, perceber, reagir frente a diversas situações,
etc., que se não for identificada, compreendida e respeitada, pode gerar conflitos, dificuldades
de aprendizagem e a indisciplina em sala de aula. Metodologias de ensino, planejamentos
adequados, princípios de convivência, etc., devem ser buscadas na discussão, na pesquisa,
na análise criteriosa dos acertos, dos erros que temos cometido, na troca das aprendizagens
realizadas por nós – professores (as) e equipe diretiva, fazendo de nosso cotidiano fonte de
construção e reconstrução de conhecimento, possibilitando avanços na prática escolar.
Na conclusão deste trabalho, fica a convicção de que a principal alternativa para construção
de limites e regras, a fim de se chegar à disciplina em sala de aula, está no relacionamento entre
os sujeitos na escola e o diálogo é o principal instrumento.
O que nos deixa satisfeitas em meio às incoerências/contradições observadas é saber que
existem professores (as) que almejam as mudanças e lutam por aqueles que ainda são oprimidos,
excluídos, explorados e negligenciados. Essa experiência foi extremamente importante para
perceber que estou, aqui em minha escola, fazendo o melhor que posso pelos educandos, especiais
ou não, professores (as) e equipe diretiva, em minha função de coordenadora pedagógica. O
desafio está posto, agora é chegada a hora de dar continuidade, situar os dados levantados no
contexto para que eles adquiram sentido.
Concluindo, pensar acerca do trabalho sobre indisciplina escolar e sua relação com a
aprendizagem, não é uma tarefa fácil. Buscar respostas definitivas num assunto tão complexo
quanto esse também é desafiador. No entanto, o sentimento de que o trabalho ainda não está
completo permite buscar novos estudos na busca de outras respostas.
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RESUMO
O presente estudo teve a intenção de constatar se houveram benefícios às mães após a participação no Programa
FSG Sem Fronteiras - Projeto Conhecendo a Diversidade e Ampliando o Mundo – Cuidando o Cuidador,
identificando quais aspectos contribuíram na qualidade de vida dessas mães. A metodologia caracterizou-se pelo
enfoque fenomenológico das histórias de vida das mães com uma abordagem qualitativa. A coleta de dados foi
feita através de debate em grupo focal e a interpretação das informações foi realizada através da análise dos relatos.
O grupo constituiu-se de 12 mães frequentadoras do projeto supracitado. Concluiu-se que houve influência das
experiências vividas a partir da participação no projeto na melhora da qualidade de vida e maior auto-estima das
mães participantes.

Palavras-chave: Cuidador; Mães; Autoestima; Diversidade.
1 INTRODUÇÃO
Inclusão refere-se a um movimento mundial de luta de familiares e pessoas com
deficiências, buscando direitos e lugar na sociedade. Segundo Aranha (2001), a ligação da
sociedade com a parcela da população com deficiência tem se alterado ao passar dos tempos,
tanto no que diz respeito aos pressupostos filosóficos que a determinam e a permeiam, como na
ocorrência de práticas nas quais ela se objetiva. Ainda, conforme a autora: “A inclusão parte do
pressuposto que é direito da pessoa com deficiência ter igualdade de acesso ao espaço comum
da vida em sociedade” (ARANHA; 2001 p. 19).
A partir desse princípio, a Faculdade da Serra Gaúcha implanta o Programa FSG
Sem Fronteiras – Projeto Conhecendo a Diversidade e Ampliando o Mundo, que desde 2004
visa melhorar a qualidade de vida dos deficientes, utilizando o esporte como caminho para a
idealização do mesmo, oportunizando a socialização através de novas vivências.
Ao nos referirmos aos cuidados da pessoa com deficiência não podemos abrir mão da
figura do cuidador, a pessoa que, predominantemente é a mãe, a qual toma para si as atribuições
e a responsabilidade de cuidar do filho deficiente. Mannoni (1999, p. 2), afirma que:
“é a mãe que vai travar, contra a inércia ou a indiferença social, uma batalha longa
cujo alvo é a saúde de seu filho deficiente, saúde que ela reivindica mantendo uma
moral de ferro em meio à hostilidade e ao desencorajamento.”

A percepção da exigência que a sociedade tem na função do cuidador e a nossa
constatação de que as mães realmente assumem o compromisso com os filhos deficientes, foram
os elementos que motivaram a busca para a resposta da seguinte questão: Quais os benefícios
trazidos às mães após a participação no Programa FSG Sem Fronteiras - Projeto Conhecendo a
Diversidade e Ampliando o Mundo – Cuidando o Cuidador?
A partir da questão supracitada foi estabelecido como objetivo geral: constatar se
houveram benefícios às mães após a participação no Programa FSG Sem Fronteiras - Projeto
Conhecendo a Diversidade e Ampliando o Mundo – Cuidando o Cuidador e dessa maneira
se determinou como objetivos específicos: verificar se as experiências vivenciadas trouxeram
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benefícios para a qualidade de vida das mães e identificar a relação frequência no projeto e
qualidade de vida.
Para a execução desse trabalho utilizou-se a metodologia do grupo focal, o qual serviu
como forma de interação e aproximação entre os participantes e as pesquisadoras. Como
técnica diagnóstica, o grupo focal, permite o entendimento das diferentes percepções, a partir
da discussão focada em tópicos específicos e diretivos.
A estruturação desse artigo apresenta-se na seguinte ordem: o primeiro capítulo consiste
na Introdução, com algumas abordagens principais sobre o tema. O segundo capítulo apresenta
o Programa FSG Sem Fronteiras - Projeto Conhecendo a Diversidade e Ampliando o Mundo –
Cuidando o Cuidador, além da contribuição de diversos autores no que se referem à inclusão,
experiências sociais e autoestima, sendo a última o principal foco desse trabalho. O terceiro
capítulo apresenta os caminhos metodológicos e expõe o tipo de pesquisa realizada. O quarto
capítulo, traz o resultado da pesquisa. E o quinto capítulo, Considerações Finais, a conclusão
dos autores (as).
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 Programa FSG Sem Fronteiras – projeto conhecendo a diversidade e ampliando o
mundo
Conforme justificativa do Programa, os obstáculos à inclusão necessitam serem
derrubados, em especial os atitudinais. Neste sentido, o Programa FSG Sem Fronteiras busca
alternativas para a ruptura de todas as formas de discriminação e preconceito. Tal programa
apoia-se em projetos específicos, entre eles Conhecendo a Diversidade e Ampliando o Mundo,
que ocorre todos os sábados pela manhã.
O Projeto existe desde 2005 e visa a prática de atividades motoras e lúdicas para 130
sujeitos, sendo 80 (crianças, jovens e adultos) com deficiência intelectual, múltiplas ou com
Transtorno Global do Desenvolvimento, 20 irmãos dos sujeitos especiais e 30 indivíduos
cuidadores. Para esses cuidadores são oferecidas atividades diferenciadas.
O Projeto apresenta ainda uma competência inclusiva e inovadora ao apresentar ações
recreativas, sociais, pedagógicas e terapêuticas à população com Necessidades Especiais
diversificadas bem como aos seus familiares.
Inicialmente, a integração era proporcionada aos deficientes através da capoeira,
retirando-os do seu “mundo fechado” e inserindo-os no dito “mundo normal”, pois a partir
destas experiências poderiam construir um modelo a ser seguido, facilitando a aprendizagem e
aperfeiçoando as habilidades motoras que estavam sendo adquiridas ou já existentes.
Progressivamente foram acrescidas outras atividades como: musculação, esportes
de quadra, vivências expressivas e recreativas, informática e passeios em meio à natureza.
São ainda oportunizadas situações e vivências motoras, que visam à valorização pessoal e a
autonomia, desenvolvendo a socialização, a autoestima, a responsabilidade, a integração com a
180

EDUCAÇÃO

família, enfim uma educação para a vida, tornando sujeito atuante na sociedade.
Conjuntamente ao trabalho com os deficientes, surge a ideia de atender as mães desses
alunos, devido ao tempo em que ficavam ociosas durante as atividades dos filhos. Atrelada
a essa ideia surge o Cuidando o Cuidador que objetiva oportunizar as mães conhecerem-se
e trocarem experiências. Priorizando a qualidade de vida delas, destacam-se as atividades
aquáticas, esportivas e passeios em ambientes diversos e contando com o auxílio de acadêmicos
de diversas áreas como: psicologia, pedagogia, gestão ambiental, além da educação física, entre
outras.
2.2 O Papel do cuidador
Matsukura e colaboradores (2007) relatam que a partir dos anos 80, a sociedade tem
demonstrado interesse às questões ligadas ao cuidador de crianças com necessidades especiais,
evidenciando que essa preocupação é relativamente recente. Nesse período, os estudos voltaramse para a investigação do papel dos cuidadores e o impacto emocional provocado nos mesmos
devido aos cuidados dispensados à criança, objetivando a compreensão e a identificação de
estratégias do processo para controlar as demandas utilizadas pelos cuidadores. (EISER, 1990;
MCCONACHIE, 1994; MEDEIROS; FERRAZ; QUARESMA, 1998 apud MATUSUKURA,
2007).
Nesta linha de pesquisa, Pereira (2008) refere que a primeira Conferência da Rede
Ibero-Americana de Pessoas com Deficiência e suas Famílias, estabelece que seja compromisso
de todos exaltarem a qualidade de vida de pessoas com deficiência e suas famílias, a partir de
serviços de qualidade em saúde, educação, moradia e trabalho. Declararam também o ano de
2004 como o ano das pessoas com deficiência e suas famílias, almejando a vigência efetiva das
normas sobre equiparação de oportunidades para as pessoas com deficiências.
2.3 A importância da experiência com o social
O ser humano é percebido dentro de uma concepção biológica, psicológica, social e
ambiental, levando em consideração os agentes da qualidade de vida: trabalho, vida familiar
e o ambiente social. Esses fatores levam a uma complexidade na abordagem da pessoa, e são
exaltados pela Organização Mundial de Saúde (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2007).
A experiência como conceito tem sido objeto de estudo de diferentes áreas de
conhecimento. Alguns autores da Psicologia sugerem o estudo de experiências como
possibilidade de singularização do olhar que ilumina as formas produzidas na cultura (MELLO;
SOUSA, 2005). A Sociologia, a partir do conceito de experiência social, direciona a compreensão
das expressões contemporâneas da sociedade, na sua aparente crise de valores, ambiguidade e
incoerências (WAUTIER, 2003).
Segundo Barros (2009), a representação social é uma das teorias da Psicologia Social.
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Essas representações são teorias sobre os saberes populares e do senso comum, realizadas
e compartilhadas coletivamente, com o propósito de construir e interpretar a realidade. Por
seu dinamismo, levam as pessoas a produzir comportamentos e interações com o meio, os
quais modificam os dois. O autor afirma ainda que a Psicologia Social evidencia que os fatos
presentes na vida das pessoas acabam por ressignificar o passado e consequentemente modificar
o presente.
Considerando as argumentações referenciadas, o titulo a seguir aborda a influência
da auto-estima para o desenvolvimento de capacidades de enfrentamento às questões que
demandam grande envolvimento pessoal e emocional.
2.4 Autoestima
O conceito de autoestima tem extrema relevância na Psicologia, apesar de não haver
consenso na literatura em torno de sua definição. Dolan (2006) destaca que a autoestima é um
dos conceitos psicológicos mais utilizados atualmente, provavelmente pelo seu aspecto prático
na compreensão da busca de felicidade por parte das pessoas.
Para Branden (1995) autoestima é algo que vem de dentro do indivíduo. Está, portanto,
ligada às suas operações mentais e não às circunstâncias externas bem ou mal sucedidas. Assim,
associar a autoestima de uma pessoa a fatores externos é propiciar o não crescimento. Ainda de
acordo com Branden (1994), a maneira pela qual nos percebemos repercute em nossas ações, na
vida profissional e pessoal. O autor também afirma que existe uma relação entre nossas reações
e o que pensamos de nós mesmos. E enfatiza que “desenvolver a auto-estima é expandir nossa
capacidade de ser feliz”. (BRADEN, 1994, p.11). Será esta a estratégia adotada pelas mães
cuidadoras que circulam nos espaços do Projeto Cuidando o Cuidador?
3 CAMINHOS METODOLÓGICOS
Nas duas últimas décadas provenientes da difusão da pós-graduação, percebemos
mudanças nas temáticas e nos referenciais teóricos, nas abordagens metodológicas e nos
contextos de produção de trabalhos científicos. Dessa forma ao decidirmos pela abordagem do
Grupo Focal, destacamos que esse debate recebe destaque por sua importância como ferramenta
de pesquisa qualitativa, uma vez que propicia a identificação de tendências. Conforme Melo e
Araújo (2010), o foco visa compreender e não concluir nem generalizar, permitindo a reflexão
em busca do que é essencial. As autoras destacam ainda que se verifica:
“[...] no âmbito das abordagens da pesquisa qualitativa, o grupo focal vem sendo cada
vez mais utilizado conquistando um locus privilegiado nas mais diversas áreas de
estudo, convém esclarecer que os participantes devem ter alguma vivência com o tema
a ser discutido, de tal modo que sua participação possa trazer elementos ancorados em
suas experiências cotidianas” (MELO; ARAÚJO, 2010, p.2).
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Nessa perspectiva, o trabalho com grupo focal permite entender alguns aspectos como:
práticas cotidianas, ações e reações referentes a fatos e eventos, comportamentos e atitudes.
Sendo assim, constitui-se uma técnica importante para o conhecimento das percepções
relevantes para atingir o objetivo da pesquisa.
Conforme Triviños (1987), a pesquisa qualitativa de natureza fenomenológica aparece
como forte reação contrária ao enfoque positivista, privilegiando a consciência do sujeito e
entendendo a relatividade social como uma construção humana. O autor explica ainda, que
na abordagem qualitativa, a preocupação fundamental é com a caracterização dos fenômenos,
no caso desse estudo as experiências do grupo, com as formas em que se apresentam e com as
variações, já que o objetivo principal é a descrição.
Primeiramente, fez-se contato com o Coordenador do Projeto que nos auxiliou no
procedimento do trabalho como também, conhecer as participantes e agendar horário para a
realização da pesquisa.
Neste sentido, as protagonistas do estudo foram as mães de filhos deficientes,
participantes do Projeto FSG sem fronteiras – Cuidando do Cuidador. O mesmo, contou com a
participação de 12 mães, no dia 20 de outubro de 2012, nas dependências da mesma Instituição.
Após estarem a par da leitura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido bem como, o
Termo de Esclarecimento de uso de Depoimentos, garantindo total sigilo das mesmas, deram
início ao debate promovido pelas pesquisadoras, através das seguintes questões norteadoras:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

quem indicou o projeto, como ficou sabendo?
o que motivou a participar?
vomo você se sente?
o que o projeto mudou na sua vida enquanto pessoa?
e na relação com seu filho?
como se dá esse momento de troca com as outras mães?
o que o projeto contribuiu para a melhoria da vida de vocês?

As questões supracitadas se constituíram de forma a possibilitar a proximidade entre as
pesquisadoras e as participantes da pesquisa, buscando o entendimento e o recolhimento das
informações acerca de responder ao objetivo da pesquisa.
Durante os momentos em que estivemos reunidas foram percebidas informações de
muita importância com uma gama de opções de análise bastante abrangentes, propiciadas
pelos relatos das participantes, que tiveram seus nomes trocados como forma de preservar suas
identidades. Assim, estabeleceu-se o eixo para a organização dos conteúdos a partir das falas,
mantendo-se o foco do trabalho na autoestima das participantes. Este estudo está permeado
pelos relatos das participantes, os quais foram referência para o diálogo com os autores que
foram selecionados para o suporte teórico do mesmo.
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS
Atualmente, se vive no tempo do capitalismo, ou seja, o mundo da produtividade, da
agilidade, um mundo que por mais que as noções referentes à deficiência tenham evoluído,
ainda há exclusão, pois, ser mãe de deficiente, é muitas vezes sinônimo de improdutividade e
infelicidade, por simplesmente ser alvo de uma sociedade que ainda não respeita o direito de
viver e ser feliz.
Boff (2006, p. 47) destaca que:
O universo é constituído por uma imensa teia de relações de tal forma que cada um
vive pelo outro, para o outro, e com o outro; o ser humano é um nó de relações
voltado pra todas as direções, essa interdependência reforça a sobrevivência de todos,
pois todos se entreajudam. Essa cooperação constitui a chave para compreender a
sobrevivência, e não simplesmente a força do indivíduo que se impõe aos demais.

A partir da contribuição do autor é necessário abordar e evidenciar o seguinte relato:
Como ela disse é terapêutico, a gente vem aqui, são todas mães todas com problemas,
mas ninguém aqui está chorando, tu vem aqui, encontra o apoio, se teve durante a
semana algum problema, pode vir aqui porque aqui alguém te dá o ombro, te acolhe,
sabe todo mundo ri, brinca é uma amizade gostosa. É pra gente vir se espairecer
mesmo, eu gosto e espero muito pelo sábado. (Maria).

Percebe-se que os sentimentos perpassam na vida dessas mães que vivem por seus filhos
e filhas, mas que procuram algo a mais para sua vida, o simples prazer de viver.
Conforme Cury (2003), ser feliz não é ter uma vida perfeita. Ser feliz é reconhecer que
vale a pena viver, apesar de todos os desafios, perdas e frustrações. Ser feliz é deixar de ser
vítima dos problemas e se tornar autor da própria história. Pensando na frase do autor, podemos
estabelecer que, o que sentimos por nós mesmos é determinado pela proporção entre nossas
realizações e nossas supostas potencialidades, o que se evidencia no relato de Lurdes:
Eu aprendi aqui que todas nós, cada uma com seus problemas e que aqui o importante
é que tu não vê ninguém chorar, às vezes tu vê fala projeto de crianças especiais
aquela coisa, tu imagina aquelas mães tudo morrendo, chorando, lamentando, claro
que a gente chora como qual quer um, mas aqui a gente vê que não é o bicho não é o
fim do mundo, ter um filho especial.

Segundo Subirana (2011), ser feliz é uma decisão, uma responsabilidade e um direito de
todo o ser humano. Podemos confirmar essa constatação a partir do relato a seguir:
Quando entrei aqui eu só chorava, agora não tem quem me ataque, não tem mais
tristeza, chorava de tanto trabalho que eu tinha em casa com o menino não sabia lidar
com ele, não sabia como fazer, nada e fui aprendendo aqui, foram me explicando, fui
levando e fui entrando na realidade, como é que tinha que ser, dominar ele e agora é só
alegria, festas, alegrias, muito bom aguentar minhas colegas, elas são maravilhosas,
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quando chega ao sábado, ontem por exemplo, levantei, perdi a novela, porque eu
fui deitar um pouquinho, levantei às 11 horas, fiz os bolos pras minhas colegas e fui
dormir a uma e meia. E estamos aqui, então eu digo pro meu neto, ele é hiperativo, e
a mãe dele pegou fogo na casa e ficou só com a roupa do corpo e eu fui pra ajudar ela
e peguei-o, ele tinha um aninho e meio e agora ele não quer mais ir embora, quer ficar
aí no meu pé, me cuidando e eu cuidando dele. (Carmem)

Ressaltamos, a partir desse relato, a importância de sentir-se seguro enquanto família
e enquanto grupo. Para isso, é necessário trazer à luz os apontamentos de Subirana (2011) que
pontua que a confiança atua como um elo das relações entre pessoas, grupos e sociedades, ou
seja, a confiança se expressa nas relações. Ainda conforme a autora, a confiança leva à criação
de laços humanos sólidos e estáveis e é a principal fonte de compromisso e fidelidade na relação
interpessoal.
Corroborando com as descrições realizadas nos parágrafos anteriores, é importante
destacar algumas informações e aspectos relevantes obtidos durante a realização da questão: - Mas afinal, o que o Projeto contribuiu para a melhoria de vida de vocês?
O meu relacionamento com as pessoas, eu era muito amarga. O que eu tinha que
dizer que magoasse ou não magoasse eu falava para as pessoas, e hoje em dia já não
sou mais assim. Hoje eu penso duas vezes antes de falar para não magoar a pessoa. E
muitas vezes fui chamada atenção. (Carmen)
Para mim não tem mágoa, tudo é em cima, tudo tá sempre bom. Quando entrei aqui
só chorava e agora, não tem mais chorar é só alegria, não tenho mais motivo, tudo é
alegria, tudo é festa, tudo tá bom pra mim, nada tá amargo, nada tá azedo.(Lurdes)
Eu encontrei mais paz, me sinto bem mais aliviada.(Maria)
Eu acho que melhorou até a questão de preconceitos que a gente acaba tendo.
Conversando e vendo a gente não tem discriminação nenhuma aqui, questão de idade,
raça, cor, crença, independente de cada uma aqui a gente se divide igual, então pra
mim é muito bom. A convivência é ótima.(Lucia)
Eu também gosto, enquanto estou aqui fico alegre, quando chego em casa fico meio
triste. Aqui eu esqueço tudo, tem que sair pra ficar alegre. Aqui eu adoro, esqueço até
onde eu moro. Mudou que agora eu tenho o compromisso de vir aqui e eu nem dou
bola, largo tudo que tem pra fazer. (Sandra)

Cabe ressaltar que só crescem e amadurecem aqueles que veem nas crises uma nova
chance de vida. Mantoan (2003) destaca que:
[...] sempre existe a possibilidade de as pessoas se transformarem, mudarem suas
práticas de vida, enxergarem de outros ângulos o mesmo objeto/situação, conseguirem
ultrapassar obstáculos que julgam intransponíveis, sentirem-se capazes de realizar
o que tanto temiam, serem movidos por novas paixões... Essa transformação move
o mundo, modifica-o, torna-o diferente, porque passamos a enxergá-lo e a vivê-lo
de outro modo, que vai atingi-lo concretamente e mudá-lo, ainda que aos poucos e
parcialmente. (p.5).

Sendo assim, é fundamentalmente necessário que se leve em consideração outra questão
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dialogada pelo grupo, com relação sobre o que projeto mudou na sua vida enquanto pessoa, os
relatos a seguir confirmam tais mudanças:
Eu aprendi aqui que todas nós, cada uma com seus problemas e que aqui o importante
é que tu não vê ninguém chorar, às vezes tu vê fala projeto de crianças especiais
aquela coisa, tu imagina aquelas mães tudo morrendo, chorando, lamentando, claro
que a gente chora como qual quer um, mas aqui a gente vê que não é o bicho não é o
fim do mundo ter um filho especial. Salete.
A gente ri muito mais do que chora e eu me desliguei mais dos filhos, no sábado não
tem o que me ataque. Um vai trabalhar, o outro fica em casa, daí ele já sabe que tem
que levantar e tomar café antes de eu sair se ele quiser café. Senão, depois sozinho, é
mais difícil para ele se virar, então ele toma o café dele e volta pra cama, chego a hora
que chego, aí enjambro um almoço qualquer coisa que der pra comer, é só nós dois
mesmo e tranquilo. Miriam.
Eu aprendi, pra mim foi muito bom porque vivi muitos anos só pro meu filho depois
que tive ele e depois daqui eu também aprendi também tenho um tempo pra mim,
me descobri como mulher também, como mãe, ainda também acreditei mais no meu
filho, eu vi que ele pode ficar mais independente e que no futuro ele não precisa ser
um estorvo pra alguém, ele pode ser uma ajuda pra alguém. E aqui a gente se descobre
não só como mãe, como companheira, como mulher e uma... depois da ginástica uma
ótima amante.Maria.
Eu gosto muito pra mim mudou, eu gosto de vir, é um compromisso, sábado tenho
que vir na FSG e justamente por essa integração que a gente tem essa troca de
conhecimento, isso aí ajuda muito pra mim. É um compromisso que vale a pena, com
certeza, a gente vem feliz pra cá, independente se você trabalha a noite, vem sai do
horário é um compromisso algo bem gratificante pra gente vir, muito bom. Carmem.
Eu gosto muito, me sinto bem, é um dia que se tem para gente. Esquece todo o resto
em casa e vem, larga e vem pra cá pra trocar ideias, para conversar, isso aí.Sandra.
Eu aqui me sinto bem. Uma vez eu não tinha tempo pra nada, era só casa, casa, casa.
Depois que eu vim para cá, me libertei de tudo, rua, rua, rua. Para falar para vocês de
verdade até deixar de fumar eu deixei. Tudo aqui, é muito bom, até agora e continua
sendo. Eu era triste, vivia nos cantos jogada não saía com ninguém, depois que vim
para cá eu aprendi a ser feliz e sou muito feliz. Se um dia acabar, aí para as minhas
colegas eu vou estar sempre ligando, a amizade fica, criou um vínculo com as colegas,
é muito bom isso aqui. Lurdes.

Percebemos durante os relatos, o quão sábias são essas mães, o quanto elas aguardam
ansiosas pelo sábado, e vivem este dia, apesar de ser muito breve, como se fosse interminável. A
partir dessa premissa podemos destacar Cury (2007 p.18), “Um sábio que cuida carinhosamente
da sua vida como um garimpeiro que descobriu a mais bela pedra preciosa depois de passar a
vida toda removendo rochas e cascalhos”.
Em meio a tantos relatos, reflexões de autores, bem como nossas contribuições, é possível
perceber e compreender que, quando geramos confiança nos mostramos íntegros, queremos
bem ao outro, demonstramos capacidade para satisfazer nossas necessidades, adotamos um
tom emocional positivo e mantemos uma boa autoestima. E se tivermos uma boa autoestima
e confiança em nós mesmos, teremos uma segurança interna capaz de suportar os desafios
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emocionais encontrados ao longo do caminho, para que se possa mergulhar no mais profundo
de seu ser, para aflorar com toda a sua beleza e brilhar com todas as suas forças.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Quando as mães relataram suas experiências, essas estavam articuladas à família e
principalmente ao grupo de convívio no qual elas estão inseridas. Em suas evocações, elaboraram
uma síntese conforme a significação dos fatos.
A análise das falas, das mães, evidenciou a influência das experiências vividas a partir da
participação no Programa FSG Sem Fronteiras – Projeto Conhecendo a Diversidade e Ampliando
o Mundo – Cuidando o Cuidador, na melhora da qualidade de vida e maior auto- estima dessas
mães. A partir dessas constatações, acrescenta-se que as extensões das experiências, sobretudo
quanto às suas representações da socialização são descritas como extremamente prazerosas.
A convivência com o grupo apresenta-se como razão/motivo que influenciou para a
melhora da autoestima das participantes. Essa premissa pode ser respaldada pelo fato de que
todas as mães evidenciaram a melhora na capacidade de ser feliz, considerando as experiências
vividas durante a participação no projeto.
Esse resultado nos permite afirmar que, no contexto investigado, confirmou-se que há
benefícios trazidos às mães após a participação no projeto. Nesse sentido alcançou-se o objetivo
geral estabelecido para esse trabalho que foi constatar se houveram benefícios às mães após a
participação no projeto.
Pôde-se também, de acordo com os objetivos específicos, afirmar que se verificou que as
experiências vivenciadas trouxeram benefícios para a qualidade de vida das mães. Também se
identificou que houve relação entre frequência no projeto e qualidade de vida, pois se percebe
que esses aspectos estão ligados à sociabilidade envolvida nos grupos de convívio.
Portanto, os resultados não se esgotam aqui. Acreditamos que os resultados da pesquisa
mereceriam uma discussão maior e mais profunda do que o espaço que um artigo proporciona,
no entanto, pautamos em discuti-los brevemente, expondo nossas ideias e ressaltando o impacto
positivo em relação ao bem estar proporcionado às mães participantes do Programa FSG Sem
Fronteiras – Projeto Conhecendo a Diversidade e Ampliando o Mundo.
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RESUMO
O objetivo principal desta pesquisa bibliográfica foi fazer uma análise dialética de que forma os livros didáticos
e a leitura de livros infanto-juvenis podem ou não contribuir para a inclusão das crianças e adolescentes com
deficiência na escola regular. Esta análise foi antecipada por algumas questões: O que é inclusão? Quem são os
sujeitos da inclusão? O que é Inclusão Escolar? Como trabalhar com a diversidade na Escola? Envolver-se com
a diversidade é uma questão de todos os professores ou somente de um pequeno grupo? O que é Literatura? O
que é Literatura Infanto-Juvenil? Também, este artigo apresentou um olhar reflexivo sobre os contos de fadas, as
mensagens subliminares de seus enredos e personagens. Quanto aos livros didáticos, foram apontadas algumas
dicas para sua escolha numa perspectiva inclusiva. Como resultado, foram feitas indicações de livros de literatura
infanto-juvenil em língua portuguesa que, por suas características, contribuem para o processo de inclusão escolar.
Concluindo, com esta pesquisa, foi possível conhecer mais a literatura infanto-juvenil inclusiva e perceber o
crescimento de publicações que contemplam a diversidade. As dificuldades encontradas na realização deste trabalho
foram: encontrar nas bibliotecas as obras que abordam a temática proposta neste artigo e apontar atividades para a
prática em sala de aula ou nas contações de histórias.
Palavras-chave: Literatura Infanto-Juvenil. Diversidade. Currículo. Inclusão.

1 INTRODUÇÃO
Mochila nas costas. Quem nunca imaginou pegar uma mochila, algumas roupas, sair
pelo mundo e viajar sem destino? Para muitas pessoas, isso não passa de sonho, mas existem
aventureiros mochileiros que transformam esse sonho em viagens inesquecíveis. Ser mochileiro
é uma arte que requer paciência, preparo físico, organização financeira...
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É possível estabelecer um paralelo entre a viagem de um mochileiro e os caminhos
da Inclusão. O mochileiro parte para uma aventura com a mesma intensidade daqueles que
acreditam nos caminhos da Inclusão. Ele precisa estar preparado para as possibilidades e
limitações que poderá encontrar.
Nessa perspectiva, começa essa aventura que recebe o título: “O Papel da Literatura
Infanto-Juvenil e dos Livros Didáticos no Processo de Inclusão.” Nesta “viagem”, é fundamental
parar em alguns “lugares obrigatórios”, chamados Literatura, Diversidade e Inclusão, antes
de chegar ao “destino final”, ou seja: o lugar da Literatura na vida dos educandos, no fazer
pedagógico e, finalmente, na prática inclusiva.
Destacam-se, num primeiro momento, como obras importantes na elaboração deste
trabalho: “Ninguém mais vai ser bonzinho na Sociedade Inclusiva” da Cláudia Werneck (1997),
“A Psicanálise dos Contos de Fadas” de Bruno Bettelheim (1980) e outras leituras e autores
mencionados no desenvolvimento do trabalho.
O desafio é apresentar obras positivas da literatura infanto-juvenil, nas quais os
personagens das narrativas, sendo deficientes ou não, trazem a riqueza que existe na diversidade.
Como se trata de um trabalho de abordagem dialética torna-se importante perceber o contrário,
ou seja, as obras conhecidas que transmitem preconceito e discriminação.
Enfim, acreditando que a inclusão de fato é possível, este trabalho tem intenção de
ser uma ferramenta para auxiliar os educadores no trabalho de sala de aula na perspectiva
da diversidade e inclusão, facilitando a atividade docente dentro dessa temática. Também,
facilitando a escolha de livros didáticos e livros infantis para Hora do Conto que contemplem a
realidade das pessoas com necessidades especiais.
2 METODOLOGIA
Algumas questões norteiam este trabalho: “O que significa inclusão social e escolar?”
Quem são os sujeitos da inclusão? O que é diversidade? Principalmente, como a literatura pode
contribuir com esse processo e quais as características necessárias aos livros didáticos e os
livros de literatura infanto-juvenil?
Portanto, esta pesquisa bibliográfica tem como objetivo a analisar os recursos literários,
em língua portuguesa, com destaque para a literatura infanto-juvenil, através da Metodologia
Dialética. Sendo a Inclusão uma questão social, foi feita a opção por esta metodologia, pois o seu
exercício das contradições oportuniza vários olhares dentro da realidade vivida. É importante
referenciar que os principais pensadores adeptos do método dialético são Georg Wilhelm
Friedrich Hegel e Karl Marx (século XVII). A prática do conhecido educador brasileiro Paulo
Freire (século XX) também está baseada na dialética.
A análise crítica do objeto é o ponto norteador para o método dialético na pesquisa que
considera que os fatos não podem ser considerados fora de um contexto social. Por esta razão
que a escolha recaiu nesta forma de explicar a realidade estudada.
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O método dialético disciplina a construção de conceitos para diferenciar os objetos
e examiná-los com rigor científico. Dessa forma, aquilo que se coloca perante o
pesquisador como verdade deve ser contraditada, confrontada com outras realidades e
teorias para se obter uma nova teoria.
(MEZZAROBA; MONTEIRO, 2003 p.72)

A questão geradora deste trabalho e que se transformou no seu principal objetivo é a
seguinte:
- De que forma os livros didáticos e a leitura de livros infanto-juvenis podem ou não
contribuir para a inclusão das crianças e adolescentes com deficiência na escola comum?
Para responder a esta pergunta, foi necessário pesquisar os estudos já realizados sobre
esta temática. Quanto à literatura infanto-juvenil, foram selecionados desde os tradicionais
contos de fadas até os livros específicos que abordam a temática das deficiências em diversas
tipologias: deficiência física, deficiência visual ou deficiência auditiva.
3 PRIMEIRA PARADA OBRIGATÓRIA: O QUE É INCLUSÃO? QUEM SÃO OS
SUJEITOS DA INCLUSÃO?
Antes de perguntar o que é Inclusão, pode-se dizer o que não é Inclusão. Inclusão não
é preconceito, etnocentrismo, racismo, discriminação, assistencialismo, omissão, misticismo,
invisibilidade, falta de sensibilidade, resistência... O conceito de Inclusão é muito amplo...
Inclusão é entre outras definições: dignidade, respeito, acessibilidade, políticas públicas,
convivência, aceitação, educação, informação, participação, formação, flexibilidade... Um
processo histórico, construído culturalmente pela humanidade. Quanto mais complexas as
sociedades, mais séria e emergente é a discussão sobre Inclusão. Esse é, portanto, um conceito
geral de Inclusão.
Pensando a segunda pergunta “quem são os sujeitos da Inclusão” e já entendendo o
que é e não é Inclusão, pode-se fazer um exercício dialético para aprofundar essa questão. A
proposta é pensar o que é exclusão social e quem são os sujeitos excluídos.
A antítese da Inclusão Social é a Exclusão Social, que significa isolamento ou
marginalização de um grupo social. Os sujeitos da exclusão podem ser os portadores dos
diversos tipos de deficiência, as crianças e adolescentes em conflito com a lei, as mulheres, os
pobres, os homossexuais, os indígenas, os negros, os moradores de rua, os doentes, os idosos...
Numa entrevista para a Nova Escola (2005), Maria Teresa Eglér Mantoan, uma das
maiores autoridades brasileiras quando se fala de inclusão das pessoas com necessidades
especiais, apresenta seu conceito de inclusão:
É a nossa capacidade de entender e reconhecer o outro e, assim, ter o privilégio de
conviver e compartilhar com pessoas diferentes de nós. A educação inclusiva acolhe
todas as pessoas, sem exceção. É para o estudante com deficiência física, para os que
têm comprometimento mental, para os superdotados, para todas as minorias e para
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a criança que é discriminada por qualquer outro motivo. Costumo dizer que estar
junto é se aglomerar no cinema, no ônibus e até na sala de aula com pessoas que não
conhecemos. Já inclusão é estar com, é interagir com o outro. (Nova Escola. p. 182,
maio de 2005)

Nessa referência de Mantoan, está o essencial da Inclusão: ela é “para TODOS” e
“com TODOS”. Inclusão é buscar um novo caminho, é contar outras histórias pelas quais a
gente possa escutar o que muitas vozes têm a dizer. É saber da luta dos camponeses, indígenas,
deficientes, jovens da periferia, das mulheres, dos negros...
3.2 Avançando no caminho: o que é inclusão escolar?
Um dos focos deste artigo é inclusão social, mas principalmente a inclusão escolar dos
educandos com deficiência. Pensar a inclusão escolar aponta para muitas interrogações. Talvez
não seja possível responder a todas as questões, mas deve-se considerar que, num processo
dialético, nem sempre as respostas são mais importantes que as dúvidas.
Mas ainda discute-se inclusão escolar? Por mais absurdo e incrível que pareça... Sim,
segue a discussão do indiscutível, do que é fato, que é de direito e respaldado pela Constituição
Brasileira (CF.1988), pelo Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA (1990) pelos Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCNS,1998).
Porém, o que não é discutido, o que é simplesmente imposto, é muito mais problemático.
Parar de discutir e partir para a ação: é essa a ideia! Nas ações inclusivas, devem imperar a
reflexão e o debate para uma verdadeira inclusão escolar. Aqui sim, a discussão é desejada e
defendida!
Toda ação leva a um novo discurso; e, por isso, não é possível parar de falar de inclusão
escolar. As práticas inclusivas vão sempre, inevitavelmente, ser discutidas. E para quê? Para fazer
uma inclusão escolar mais responsável e que garanta realmente acessibilidade, terminalidade,
formação docente, recursos, materiais, atendimento especializado, participação da família e da
comunidade...
No sentido de intensificar o diálogo, é inevitável parar e pensar na seguinte questão: Qual
o papel das escolas especiais no processo de Inclusão Escolar? A caminhada dessas instituições
será simplesmente ignorada? As escolas especiais serão fechadas? A comunidade escolar que
integra essas instituições quer que isso aconteça?
Mantoan, defensora da inclusão das crianças e adolescentes com deficiência na rede
regular de ensino, afirma
Estamos caminhando devagar. O maior problema é que as redes de ensino e as escolas
não cumprem a lei. A nossa Constituição garante desde 1988 o acesso de todos ao
Ensino Fundamental, sendo que alunos com necessidades especiais devem receber
atendimento especializado preferencialmente na escola, que não substitui o ensino
regular. Há outra questão, um movimento de resistência que tenta impedir a inclusão
de caminhar: a força corporativa de instituições especializadas, principalmente em
deficiência mental. Muita gente continua acreditando que o melhor é excluir, manter
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as crianças em escolas especiais, que dão ensino adaptado. Mas já avançamos. Hoje
todo mundo sabe que elas têm o direito de ir para a escola regular. Estamos num
processo de conscientização. (MANTOAN, 1997)

De fato, existe essa resistência das instituições especializadas, sejam as que trabalham
com as deficiências mentais ou sensoriais. Acredita-se que essa resistência não deve ser
entendida como um entrave, e sim como militância pedagógica. Muitas dessas instituições são
responsáveis por liderar uma trajetória política que se configurara num verdadeiro movimento
social em prol dos direitos das pessoas com deficiência. A caminhada histórica dessas escolas
é inquestionável. Elas continuam lutando pelo respeito às diferenças, pelo direito à igualdade
social, por mais oportunidades aos deficientes no mercado de trabalho, que buscam práticas e
posturas mais democráticas e menos preconceituosas.
Ao encarar as escolas especiais como “pontes” e não como “muros”, têm-se um avanço
significativo no processo de inclusão escolar nas redes regulares de ensino. Manter os educandos
nas escolas especiais não é o caminho. Porém, “arrancá-los” desses espaços onde construíram
seu conhecimento e seus avanços, onde criaram vínculos, também é revoltante e irresponsável.
Quando se fala de inclusão escolar, é importante ressaltar que não existe inclusão
condicional. Também, inclusão é diferente de integração. Como todos os educandos, os alunos
com necessidades especiais também devem ter assegurado o acesso, a permanência, a formação
e a terminalidade.
A efetivação do processo de inclusão escolar da forma mais responsável significa pensar
numa escola onde todos possam entrar. Não uma escola perfeita, mas uma escola onde todos
podem estar. Nessa escola, nem todos são iguais, nem todos estão nas mesmas condições. Isso
implica em modificar o conceito de aluno idealizado, sair da “zona de conforto” e das práticas
habituais.
Até aqui se tratou de algumas problematizações acerca da inclusão escolar: a importância
do debate e do papel das escolas especiais numa reorganização dos atendimentos especiais.
Ainda precisamos abordar sobre tecnologia assistiva, flexibilização curricular, políticas públicas
e capacitação docente.
A informática, a comunicação alternativa, os facilitadores da mobilidade, as próteses e
ortoses, piso tátil para cegos são alguns dos exemplos de tecnologia assistiva. O texto da lei n.
10098, de 20 de dezembro de 2000, estabelece: “[...] normas gerais e critérios básicos para a
promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida,
e dá outras providências”.
As leis brasileiras amparam essas necessidades, como também as políticas públicas, ou
seja, as ações do governo para articular as redes. No município de Caxias do Sul, o Programa
Vinculação, a Equoterapia, as Salas de Recursos, as Campanhas de Vacinação, são políticas
públicas. Porém, quando se fala em legislação e tecnologia assistiva, na prática, percebe-se que
ainda é necessário avançar muito mais...
O educador deve sentir-se desafiado a atuar com a singularidade dos indivíduos, articular
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com todo o coletivo da Escola e ter disponibilidade para aprimorar sua prática pedagógica. O
professor deve estar preparado para a flexibilização curricular.
No atendimento educacional especializado e no dia a dia da sala de aula, leva-se em
conta que os educandos com necessidades especiais sabem e podem fazer, dentro de seus
limites. Toda e qualquer estratégia que for para o bem do aluno, justifica-se! As atividades
devem ser dosadas, prazerosas, diversificadas, criativas, lúdicas e modificadas em seu grau de
complexidade. A avaliação deve ser diferenciada.
Para finalizar, a atitude política do educador é base do processo de inclusão escolar. A
qualificação é importante; entretanto, não basta a formação acadêmica. O docente precisa ser
um perseverante pesquisador. O educador precisa valer-se dos seus recursos internos, do prazer
de ensinar e de estar no espaço escolar.
3.3 Passeio ao templo da diversidade
A temática da diversidade é muito difundida no Brasil. Considerando a miscigenação
que constitui o povo brasileiro, a grandeza territorial diretamente ligada às diferenças regionais,
enfim nosso pluralismo... Isso não significa que o Brasil seja um exemplo de respeito às
diferenças. Ainda há uma boa caminhada a ser trilhada!
Para compreender a diversidade, é necessário perceber o que assemelha e diferencia as
pessoas. O que iguala os seres humanos é obviamente sua condição humana. O que torna os
seres humanos diferentes é infinito. Como diferenças: o sexo, a etnia, a idades, as diferenças
culturais, as experiências, os hábitos, as crenças... E isso é um grande tesouro.
O art. 5º, da Constituição Brasileira, de 1988, reforça que: “todos são iguais perante a lei,
sem distinção de qualquer natureza”. Algumas leis estão diretamente relacionadas à educação,
como por exemplo, a lei 11.645, no seu artigo 26, que diz: “Nos estabelecimentos de ensino
fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história
e cultura afro-brasileira e indígena.” É possível incluir aqui a liberdade religiosa, prevista na
Constituição Brasileira de 1988, também como um importante direito.
Dentro da proposta deste trabalho, diversidade e inclusão escolar andam lado a
lado. Seguem algumas reflexões que cada Escola deve propor dentro dessa temática: Como
trabalhar com a diversidade na Escola? Envolver-se com a diversidade é uma questão de
todos os professores ou de um pequeno grupo? O grupo tem claro suas concepções políticas e
educacionais?
A diversidade é construída por homens e mulheres ao longo da História na totalidade
das relações de poder. A diversidade é um elemento construtivo do processo de humanização,
porém são diversos os exemplos históricos que mostram a sua sublimação. O papel da Escola
é fazer o resgate da diversidade e incluir a temática no seu Currículo. Na prática, o que isso
significa?
A Escola, nas suas ações pedagógicas, valoriza a diversidade quando: ressalta os
195

Inovação e Sustentabilidade - Desafios da Educação

EDUCAÇÃO

valores de todas as culturas seus planejamentos e planos de estudo; desenvolve projetos de
sustentabilidade e preservação da vida;agrega valor à tecnologia quando ela contribui para a
humanização;conscientiza os estudantes da relação entre os problemas ambientais, políticos,
culturais e sociais;cultiva o respeito e condena práticas de etnocentrismo, racismo, homofobia e
xenofobia; opõe-se à degradação ambiental e ao bioimperialismo; considera a biodiversidade, a
reforma agrária e a biodemocracia; abre espaço para debater as diversas causas do racismo, da
homofobia e da xenofobia; opõe-se a qualquer forma de colonização e dominação; articula os
avanços das ciências com a sabedoria construída pelos movimentos sociais;promove ações para
a inclusão das pessoas com deficiência;incentiva a formação docente para a inclusão e respeito
às diferenças.
Pensar diversidade humana é fundamental para a construção de uma cultura de paz,
de justiça e solidariedade. Quantas guerras teriam sido evitadas se imperasse o respeito às
diferenças? Quantos líderes seriam mais justos se soubessem dialogar com as contradições
humanas? Quantos alunos teriam mais êxito se fossem aceitos?
Concluindo, dentro da experiência docente, é possível perceber que vem crescendo o
número de educadores adeptos à diversidade no fazer pedagógico. Em especial aqueles que,
paralelamente à atividade docente, atuam em movimentos sociais. Mais uma vez presente, a
atitude política do educador.
3.4 Voando no lindo balão azul: o que é literatura? o que é literatura infantil?
Se a palavra Literatura fosse comparada a um objeto, ele seria um imã. A literatura atrai
a leitura, o História, o cotidiano, os sentimentos... Ou ao lindo balão azul que leva o leitor a
tantos lugares no tempo e no espaço.
Num livro bem escrito, o leitor sente-se contagiado pela narrativa, quer fazer parte
do enredo, tornar-se íntimo dos personagens, ficar triste ou feliz conforme o desenrolar dos
acontecimentos. Ah, que poder incrível é esse que os livros têm de transportar as pessoas para
outras realidades, outras épocas, outras vidas... Essa é, sem dúvida, a beleza da Literatura!
O minidicionário Gama Kury da Língua Portuguesa (2003) traz alguns significados de
Literatura: “arte de compor obras literárias em prosa ou verso”, ou “conjunto das obras literárias
de um país ou de uma época”, ou ainda “conjunto de obras sobre determinado assunto”. Porém,
quando se faz a reflexão ou simplesmente vem à lembrança um livro que marcou um momento,
que influenciou sua forma de agir, de pensar e de ver o mundo, tais conceitos revelam-se pobres
para definir o que é Literatura.
Para saber o que é Literatura, cada indivíduo deve imaginar-se a frente de um copo d’água.
Ele pode falar mil coisas sobre a água: sua fórmula, seu ciclo na natureza, sua importância...
Mas são apenas palavras, até o momento que a pessoa sorve um gole de água, depois outro
e todo copo... Essa água deixou de ser um corpo externo para ser parte desse sujeito, de suas
células, de seu sangue, do seu corpo todo.
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Portanto, dizer o que é Literatura, muita gente já disse. Literatura não é para ser dita e
sim para ser vivenciada, como uma experiência particular. Que cada um beba a seu modo desse
copo...
E a Literatura Infanto-Juvenil?
No artigo, “Afinal, o que é Literatura Infantil?”, Oliveira trata das origens da Literatura
Infantil:
A Literatura Infantil constitui-se como gênero durante o século XVII, época em que as
mudanças na estrutura da sociedade desencadearam repercussões no âmbito artístico.
O aparecimento da Literatura Infantil tem características próprias, pois decorre da
ascensão da família burguesa, do novo “status” concedido à infância na sociedade e da
reorganização da escola. Sua emergência deveu-se, antes de tudo, à sua associação com
a Pedagogia, já que as histórias eram elaboradas para se converterem em instrumento
dela. É a partir do século XVIII que a criança passa a ser considerada um ser diferente
do adulto, com necessidades e características próprias, pelo que deveria distanciar-se
da vida dos mais velhos e receber uma educação especial, que a preparasse para a vida
adulta.(OLIVEIRA, 2010)

Emílio Figueira, em seu artigo “As Pessoas com Deficiência no Contexto da Literatura
Infanto-Juvenil e Didática”, traz uma importante contribuição dentro dessa temática com
considerações diretamente vinculadas à evolução da Literatura Infanto-Juvenil no Brasil:
Apoiada em uma respeitada trajetória histórica, a Literatura Infanto-Juvenil brasileira
ficou durante algum tempo limitada à produção de Monteiro Lobato – pai dessa
prática literária em nosso país – ou servindo a professores e alunos, através das fontes
clássicas universais, como as fábulas, os apólogos, os contos maravilhosos. Sua
revalorização aconteceu mesmo na década de 70, quando aconteceu, talvez, a maior
dinamização e renovação do mercado editorial, destacando trabalhos que podem ser
considerados pequenas obras-primas e passando a ocupar um lugar de destaque no
espaço da Literatura Brasileira, sem mais o preconceito de uma literatura menor e tão
importante como a considerada literatura adulta. (FIGUEIRA, 2010)

O mesmo autor reitera que
Partindo de sua nova realidade, as obras infanto-juvenis se ramificaram por todos os
caminhos da atividade humana. Pouco a pouco, foi deixado de lado o maniqueísmo,
passando-se a valorizar as aventuras, realidades cotidianas, a família, a escola, o
esporte, as brincadeiras.(FIGUEIRA,2010).

Os livros infantis permitem às crianças estabelecerem um paralelo entre a realidade, a
fantasia e construir conceitos. A Literatura Infanto-Juvenil exerce influência nas crianças, na
formação de sua identidade e cidadania. Reconhecendo essa importância, cabe uma questão:
que leituras devem ser oferecidas para crianças e adolescentes que contribuam para a formação
de sua personalidade?
Segue a viagem...
3.5 apreciando a paisagem: a hora e a vez dos livros didáticos
Livro didático: “mocinho” ou “bandido” da educação no Brasil? Ferramenta política e
197

Inovação e Sustentabilidade - Desafios da Educação

EDUCAÇÃO

veículo de valores ideológicos e culturais? Importante suporte para o conhecimento? Mais uma
mercadoria, um produto cultural dos moldes capitalistas? Tudo isso ou nada disso?
Mesmo esse recurso integrando a tradição escolar brasileira a mais de dois séculos,
a abordagem sobre o seu papel no processo ensino-aprendizagem é sempre polêmica e
desperta o interesse de muitos pesquisadores. Vários educadores são contra o livro didático.
Seus argumentos colocam em cheque a qualidade desse recurso: exercícios com respostas
padronizadas, excesso de imagens, conteúdos mal dosados e elaborados por pessoas que muitas
vezes nunca pisaram numa sala de aula... Tal crítica revela-se desatualizada, pois o processo
de seleção dos livros tem sido aprimorado pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD).
Neste artigo, faz-se a defesa do uso do livro didático e não a sua rejeição. A necessidade
desse recurso fundamenta-se na realidade social da maioria dos estudantes brasileiros e que,
em muitos casos, devido a suas condições de vida, esses talvez serão os únicos livros aos quais
terão acesso. Todavia, é inquestionável que os livros didáticos precisam melhorar a qualidade.
Na entrevista publicada no Portal São Francisco, Magda Soares que estuda há anos a
importância do livro didático assim se pronunciou:
As críticas que atualmente são feitas ao livro didático chegam a defender sua rejeição,
sua eliminação das salas de aula, como se ele fosse um material didático recéminventado, de existência ainda indefinida e perigosa, criado para oprimir e submeter
os professores e enriquecer autores e editores. Um erro histórico, porque o livro
didático surgiu já na Grécia Antiga - Platão aconselhava o uso de livros de leitura que
apresentassem uma seleção do que havia de melhor na cultura grega; a partir daí, o
livro didático persistiu ao longo dos séculos, sempre presente em todas as sociedades
e em todas as situações formais de ensino. Professores e alunos, avaliadores e críticos
que, hoje, manipulam tão tranquilamente os livros didáticos nem sempre se dão conta
de que eles são o resultado de uma longa história, na verdade, da longa história da
escola e do ensino. (SOARES, 2010)

O livro didático, quando bem escolhido, é uma ferramenta muito importante no processo
de ensino-aprendizagem e também para as práticas inclusivas. Ao selecionar um livro didático,
sob a ótica da inclusão, o que deve ser observado, num primeiro momento, são figuras, fotos,
gravuras, desenhos de pessoas – crianças, adolescentes ou adultos – com deficiências e usando
muletas, cadeiras de rodas, bengalas, mãos sinalizando o alfabeto de sinais... É fundamental
avaliar a frequência que imagens e textos que tratam sobre deficiências física, sensorial e mental
aparecem no corpo da obra. Tais ilustrações devem possibilitar o diálogo e o debate sobre a
temática das deficiências entre os estudantes.
Outra observação importante: o emprego correto dos termos nas narrativas. Exemplo:
“cego”, não “ceguinho”, ou coisa do gênero. “Deficiente visual” para a pessoa que tem baixa
visão. Também, “pessoa com necessidades especiais” não “portador de deficiência”. “Deficiente
auditivo” para quem tem baixa audição e “surdo” para aqueles que se comunicam com a língua
de sinais.
É fundamental um olhar apurado na escolha do livro didático, para que ele não seja
um propagador de preconceitos. É importante que apareça nesse recurso as contribuições
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científicas e culturais dos diferentes grupos humanos, principalmente dos livros que serão
usados nas disciplinas de Português, História, Geografia e Ciências. Vale ressaltar que as ações
pedagógicas que contemplam a diversidade, já citadas, também servem de indicadores para a
escolha do livro didático.
Um bom livro didático não pode, por exemplo, mostrar o índio como um “selvagem”
que desconhece o “progresso”, vive nu e enfeitado com cocares. Essa realidade pertence a uma
minoria da atual população indígena brasileira. Outro exemplo: a mulher não pode ser valorizada
apenas enquanto mãe, doméstica, bordadeira, costureira, babá... Esse tipo de imagem é tão
absurda que chega a ser ofensiva à inteligência dos estudantes. Eles conhecem o trabalho que
as mulheres da família (mães, tias, irmãs...) exercem e que certamente não se limitam a esses
papéis. Também, trazer histórias de pessoas deficientes que se superaram no esporte, que usam
a boca ou os pés para pintar quadros, pessoas que não têm os braços e com os pés conseguem,
por exemplo, dirigir carro adaptado, desenvolver-se na sua profissão, tocar violão... Mostrar
exemplos de vida e superação!
Ainda falta aos livros didáticos um material em áudio, em braile ou em alto relevo
para os cegos. As editoras justificam que a confecção desses recursos é muito cara. Porém, os
estudantes cegos também têm o direito de acessar esse material.
Os livros didáticos atuais já têm contemplado o que rege a lei 11.645, no artigo 26
(já citada anteriormente), apresentando mais aspectos da religiosidade, cultura e História da
África. Pode-se compreender isso como um avanço significativo, pois valoriza a grande maioria
da população brasileira que é de afro-descendentes. O Brasil é o segundo maior país do mundo
em população negra; em primeiro lugar, está a Nigéria. Valorizar a cultura desse povo africano
é resgatar uma dívida social e histórica.
Para concluir, que as narrativas propostas nos livros tenham seu foco no mundo real,
independente se os personagens são deficientes ou não. Histórias que contemplem o cotidiano,
os sofrimentos e alegrias, os encontros e desencontros, as ideias concordantes e discordantes, a
possibilidade da diferença convivida, respeitada e superada.
3.6 Um rio para mergulhar: os contos de fadas e suas mensagens ocultas
Tratar essa temática envolve certa contrariedade pessoal. Os contos de fadas fazem
parte de uma etapa tão pura da vida. Analisá-los criticamente é enxergar algo que “os olhos de
criança” não querem ver, não querem saber, não querem chegar tão perto... Porém, essa leitura
é uma das partes mais importantes deste artigo. Através desse olhar, é possível entender as
mensagens ocultas e preconceituosas nos contos de fadas que precisam ser desveladas e não
reproduzidas.
Antes de pensar o que está oculto nos contos de fadas, é importantíssimo questionar
por qual motivo há algo oculto. Para tanto, faz-se necessária uma retrospectiva histórica,
lembrando que a maioria dos contos de fadas surgiu na Idade Média, um tempo caracterizado
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pela centralização do saber numa minoria daquela sociedade, pelo domínio ideológico exercido
pela Igreja Católica, por condições de vida e saúde muito precárias, entre outros aspectos.
Percebe-se que, na Idade Média, no tocante às deficiências (física, mental ou sensorial), era
estabelecida uma relação com a feitiçaria, a bruxaria e o isolamento social.
As primeiras referências às fadas surgem na literatura cortesã da Idade Média e nas
novelas de cavalaria. Na maioria dos contos medievais, as fadas aparecem ligadas à beleza, aos
enlances amorosos e à dimensão mágica. Mesmo com as transformações dos Contos de Fadas,
ao longo do tempo, as fadas continuaram exercendo os memos papéis nas narrativa. Nesse
período, os contos de fadas não eram escritos para crianças. Seu conteúdo (no mínimo bizarro)
e os locais de sua contação eram essencialmente para os adultos.
O formato atual e mais infantil dos contos de fadas passou por um longo processo e
pelo trabalho de Charles Perrault (1628-1703), Irmãos Grimm (Alemanha, século XIX), Hans
Christian Andersen (Dinamarca, 1805-1875), entre outros. Por diversas gerações, os contos de
fadas têm encantado as crianças e intrigado os educadores. Afinal, de que forma que os contos
de fadas influenciam as crianças? Os contos de fadas agregam valores ou formam “cidadãos
pela metade” (Werneck, 1957, p. 139)? Qual a melhor forma de trabalhá-los? Ou devem ser
simplesmente descartados?
Se comparado às fábulas, os contos de fadas não têm o objetivo de trazer uma moral,
mas oferecer ao leitor a possibilidade de decidir por conta própria. Ao contrário dos mitos que
trazem situações fantásticas onde atuam seres sobrenaturais e geralmente com final trágico, os
contos de fadas trazem situações comuns a qualquer criança mortal (tristeza de perder os pais,
medo do desconhecido, desejo de segurança e proteção...) com teor otimista. Repare que todas
essas mensagens são subliminares. Não se pode negar que os clássicos têm uma contribuição
valiosa para criança no que se refere em dar mais significado para a existência, estimular a
imaginação, desenvolver o intelecto, lidar com as emoções, relacionar-se com os aspectos de
sua personalidade, elaborar internamente as dificuldades graves da vida, superar decepções...
Porém, os contos de fadas também reservam algumas armadilhas. Uma das características
essenciais desses clássicos é de que os personagens não são ambivalentes, ou seja, ou são bons
ou são maus. Também, no final dos contos de fadas, os malfeitores têm a sua devida punição.
Tais características são adversas da realidade, sendo que em cada indivíduo, existem aspectos,
totalmente humanos, do “bem e mal”; e na vida, nem sempre os malfeitores são punidos.
Dentro dessa eterna luta que é travada entre o bem e o mal nos contos de fadas, observase que os antagonistas do herói estão muitas vezes personificados e associados a algum tipo de
deficiência ou encarcerados em situações de isolamento. No livro “A Psicanálise dos Contos de
Fadas”, o autor Bruno Bettelheim (1980, p.87) coloca que “nos contos de fadas e sonhos, a má
conformação física com frequência representa um mau desenvolvimento psicológico”. Tudo
isso é subliminar, não é questionado e vira preconceito.
Sobre essa reflexão, é só observar os personagens dos clássicos contos de fadas. Por
exemplo, “Pinóquio”, quando não era exatamente um bom menino, não era humano, era de
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madeira e seu o nariz crescia: uma deformidade. O personagem da Fera, par romântico da Bela,
só consegue a felicidade plena e a saída da “clausura” no castelo quando sai da sua situação de
deficiente/diferente. Observando os sete anões no clássico “A Branca de Neve”, são colocados
na trama apenas quando favorecem a personagem principal. Fora da existência da Branca de
Neve, os anões não são nada. São uns pobres coitados que trabalhavam numa mina escura,
moram numa floresta afastada da civilização e a eles a princesa teve que ensinar até os hábitos
de higiene. Aqui, percebe-se uma escanacarada discriminação.
Associando a deficiência física à maldade, um bom exemplo disso é o “Capitão Gancho”,
que enxergava apenas com um olho e tinha uma das mãos substituída pelo objeto de metal que
aterrorizava Peter Pan e sua turma. As bruxas, nos contos de fadas, são caracterizadas por
uma acentuada corcunda, berrugas, mãos pequenas de dedos finos. Ou seja, é estabelecida uma
relação direta entre a maldade, a feiura e a deficiência.
Às vezes, vai-se para um outro extremo. Um exemplo, nesse caso, é “A Cinderela”,
sendo que a sua beleza torna-se uma ameaça. Ou quando “O Patinho Feio” só é reconhecido na
sua beleza, quando está entre os cisnes. Aqui, a negação do direito de ser diferente. Também,
observa-se tal negativa na “Pequena Sereia” que, para se aproximar do príncipe, precisa
abandonar sua condição e tornar-se humana. Em algumas versões, ela ainda paga um preço
terrível por sua escolha: perde a fala e seu lindo canto, ou tem dores terríveis nos pés após a
transformação humana, ou ainda é abandonada pelo príncipe.
Carregadas de mensagens subliminares perigosas e preconceituosas, os contos de fadas
nos surpreendem com personagens como o “O Soldadinho de Chumbo”, que passa boa parte da
trama triste, mesmo superando sua deficiência a cada desafio e vivendo uma bela aventura ao
lado da bailarina, seu grande amor. Como a criança poderá admirá-lo, se o próprio personagem
não reconhece seu valor?
Ao “peneirar” todos esses clássicos da literatura infantil, não se pode negar que uma das
narrativas que mais se diferencia é “O Mágico de Oz”. Os personagens têm suas “deficiências”:
Dorothy, solitária após o tufão ter levado sua casa para um lugar distante; o robô sem coração;
o leão sem coragem; e o espantalho sem cérebro. Nada disso impediu que vivessem uma linda
história e construíssem uma grande amizade. Pouco se trabalha esse clássico infantil, tão lindo,
tão apaixonante e significativo.
Também são pouco trabalhados os contos africanos, nos quais se encontram tesouros
literários maravilhosos, como exemplo, “Por que a Galinha D’Angola tem Pintas Brancas?”.
Nesse conto, a galinha, mesmo sendo um dos personagem mais frágeis nas savanas, consegue
promover um grande benefício trazendo de volta a nuvem de chuva que foi espantada pelo
sopro do elefante. Mesmo ferindo-se no meio do caminho, tem sua coragem premiada pela
nuvem que decora suas penas com pintinhas prateadas.
Alguns desenhos atuais valorizam a diferença de uma maneira muito natural. O Sherek,
sendo que sua beleza nao está na aparência física, mas em suas atitudes corretas, no seu bom
humor, nas suas qualidades, também nos defeitos e trapalhadas.
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E o Saci? Também o Curupira. A vantagem desses personagens é que são brasileiros!
Para Cláudia Werneck, autora do livro “Ninguém mais vai ser bonzinho na sociedade inclusiva”,
o Saci, apesar da sua deficiência, não é vítima nem herói:
Poucas são as histórias que tratam os personagens deficientes com naturalidade. Gosto
do exemplo do Saci Pererê. Nunca deixou de fazer peraltices por ser deficiente físico.
Ele tem uma única perna e as mãos furadas. No mundo dos sacis, isso é normal. No
nosso mundo, é deficiência (WERNECK, 1957, p. 150).

Todos os livros da literatura infanto-juvenil devem ser analisados para posteriormente
serem trabalhados. Não se deve “diabolizar” os contos de fadas ou qualquer outra história. Sim,
é necessário problematizar as questões que surgem nas suas narrativas, ler as mensagens ocultas
e propor uma reflexão crítica com os educandos após o trabalho de leitura.
Enfim, é possível levar a criança a uma leitura mais profunda, através da qual ela perceba
que, mesmo sendo diferentes, “O Patinho Feio”, “Os Sete Anões”, a Fera de “A Bela e a Fera”,
“A Cinderela” e a “Pequena Sereia”, todos têm o direito de ter a sua diferença respeitada. O
“Pinóquio” tinha o direito de errar e continuar humano. Que deficiência, maldade e infelicidade
não são sinônimos. Cada criança deve saber que o mundo está cheio de histórias boas de ouvir
e de contar!
3.7 Tantas outras histórias para contar
Além dos aspectos já citados no artigo para a escolha de livros de literatura infantil que
contemplem a inclusão, é necessário considerar os seguintes aspectos:
a)
o personagem deve ter visibilidade e sua deficiência não deve ser o elemento
central da narrativa;
b)
as narrativas devem possibilitar aos leitores múltiplas possibilidades de leitura,
com lacunas a serem preenchidas;
c)
as ilustrações devem dialogar com o texto.
Trabalhando o respeito às diferenças, o professor pode utilizar, nos anos iniciais: “Viva
a Diferença”, de Roberto Caldas, com desenhos e sem textos, ideal para o trabalho com o
primeiro ano. Também uma indicação relevante é “A Descoberta de Leila”, de Márcia Honora
(Coleção Ciranda da Diversidade), que promove uma boa reflexão e um diálogo aberto sobre
a temática do preconceito. Ainda dentro do respeito às diferenças, outras obras podem ser
avaliadas e contadas para as crianças de seis, sete e oito anos: “Criança Genial”, da Claudia
Cotes; “Quando um não quer, dois não brigam”, de Alfredo Garcia; e “Ninguém é Perfeito”, de
Mário Gomboli, da coleção “Conselhos do Lobinho”.
Outras sugestões interessantes para o trabalho sobre cultura afro-brasileira com turmas
de nove, dez e onze anos são: “Outros Contos Africanos para Crianças Brasileiras”, do autor
Rogério de Andrade; “Contos e Lendas da África”, de Yves Pinguelly; e “O Amigo do Rei”, de
Ruth Rocha. Sobre a autora Ruth Rocha,vale ressaltar as suas diversas contribuições no que se
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refere ao respeito à diversidade, e citar algumas obras que são importantíssimas na literatura
infantil brasileira: “O Guarani”, o “Direitos das Crianças”, Mulheres de Coragem”, “Bom Dia,
Todas as Cores”.
Quando se fala em diferenças e diversidade, são várias as temáticas que podem e devem
ser abordadas. Algumas são comuns, manifestam-se espontaneamente na sala de aula, como a
adoção, por exemplo. Dentro desse tema, “O Abraço de Antônio”, das autoras Luciana Rigueira
e Elisabeth Teixeira, é ideal para contemplar a questão.
Se o tema for obesidade, uma dica preciosa é o livro “Não me Chame de Gorducha”, da
autora Barbara Philips. Essa obra trata, com sensibilidade e seriedade, essa questão. Pode ser
trabalhada com crianças maiores, entre nove e onze anos.
Vários livros e muito bons sobre cegueira, baixa visão e problemas de visão estão sendo
editados. Alguns exemplos são: “O Menino que via com as Mãos”, de Alexandre Azevedo;
“Uma Formiga Especial” e “O Charme de Tuca”, de Márcia Honora; “Meu Amigo Artur”,
da autora Gláucia Oliveira Abreu; “Um Guri Daltônico”, de Carlos Urbim. Nesses livros,
estão presentes sentimentos fundamentais para a convivência humana: solidariedade, amizade,
carinho e amor.
Ao aventurar-se pelos caminhos da Literatura Infantil Inclusiva, além de lindas
ilustrações, textos envolventes e personagens incríveis, há autores que “vestem a camiseta”.
É o caso da Claudia Werneck que, a partir da sua experiência como jornalista, tornou-se uma
das referências quando o assunto é Inclusão. Os livros “Um Amigo Diferente” e “Meu Amigo
Down”, dessa autora, fazem parte do projeto “Muito Prazer, Eu Existo”. Esse projeto visa
a democratizar o debate sobre a questão da Síndrome de Down, representar a pessoa com
Síndrome de Down de uma forma mais justa e apresentar mais informações sobre o assunto.
Outros livros também fazem parte desse projeto: “Meu Amigo Down em Casa”, “Meu Amigo
Down na Rua”, “Meu Amigo Down na Escola”.
Além dos livros do projeto “Muito Prazer, Eu Existo”, outras ótimas obras que abordam
a Síndrome de Down são: “Minha Irmã é Diferente”, da autora Betty Ren Wright; e “Uma
Amiga Diferente”, de Márcia Honora. Aliás, todos os livros da Márcia Honora, da Coleção
“Ciranda da Diversidade” e da Coleção “Ciranda das Diferenças”, merecem uma consideração
especial.
Sobre surdez e resto auditivo, é possível encontrar três obras valiosas: “Nem Sempre
Posso Ouvir Você”, de Joy Zelonky; e “A Cigarra Surda e as Formigas”, das autoras Carmem
Elisabete de Oliveira e Jaqueline Boldo. O primeiro é mais indicado para crianças de onze e
doze anos. O segundo é uma interessantíssima releitura da conhecida fábula “A Cigarra e as
Formigas” com a língua de sinais.
Algumas obras da literatura inclusiva brasileira recebem reconhecimento e premiação
internacional. Em 1999, a coleção “Fala Menino”, de Luís Augusto Gouveia, virou parceira da
UNICEF e recebeu o Prêmio Ibero-Americano de Comunicação pelos Direitos das Crianças.
O livro “Lucas” recebeu da ANDI (Agência de Notícias pelos Direitos da Infância) um
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reconhecimento especial e os personagens tornaram-se porta-vozes dos Direitos das Crianças e
Adolescentes. Nessa obra, o autor apresenta vários personagens e diferentes deficiências: Lucas,
mudo; Rafael, deficiente visual; Mirela, surda; e Mateus, autista. Essas crianças convivem com
outros colegas numa escola regular.
A coleção “Histórias de Pedro” aborda paralisia cerebral e deficiência física. Esses
livros contam histórias divertidas e verdadeiras sobre uma criança que é aceita e amada pela
sua família e vive feliz, é indicado para alunos acima de nove anos. Os livros “Dognaldo e sua
Nova Situação”, de Márcia Honora e “O Giro da Bailarina”, da autora Keyla Ferrari Lopes,
abordam a deficiência física.
No ano de 2006, o CONADE (Conselho Nacional da Pessoa Portadora de Deficiência),
a Secretaria Especial dos Direitos Humanos, o Ministério da Educação, o Governo Federal e
Maurício de Souza Produções fizeram uma parceria. Dessa união, resultou o gibi intitulado
“Acessibilidade”. Nesse gibi, o personagem Luca, um menino cadeirante, dá uma aula sobre
acessibilidade para a turma da Mônica. Além de Luca, outros personagens com deficiência
foram incorporados à turma da Mônica: Dorinha com cegueira, Humberto com surdez e André
com autismo.
Esse gibi “está na listagem”, pois traz informações do cotidiano dos deficientes, as
barreiras como a falta de uma rampa, a altura inadequada de um bebedouro ou de um telefone
público, entre outros problemas. Não só as dificuldades são levantadas, mas as modificações
que os espaços públicos receberam: pisos táteis, corrimões e formas de tecnologias assistivas.
O gibi é um recurso que as crianças adoram. A produção desse gibi foi muito importante.
O cartunista Maurício de Souza tem uma forma apropriada de provocar o debate e sensibilizar
crianças e adultos para a inclusão.
Enfim, esse repertório, com mais de vinte e cinco obras, pode auxiliar o trabalho decente.
Os educadores e bibliotecários devem procurar adquirir obras que contemplem essas temáticas
e desenvolver projetos que envolvam toda a comunidade escolar.
4 CONCLUSÃO – ÁLBUM DE VIAGEM E AS LEMBRANÇAS
O prêmio Nobel de Literatura (1998) José Saramago (2001) que escreveu “Ensaio
sobre a Cegueira”, foi convidado pelo diretor Fernado Meirelles para assistir à estréia do
filme baseado em seu livro. Ao final do filme, emocionadíssimo, Saramago diz para Meirelles:
“Fernando, estou tão feliz de ter visto esse filme como estava quando acabei de escrever o
livro”.(SARAMAGO,2008).
Com a alegria de quem aprecia as fotos do álbum de uma viagem muito desejada,
planejada e realizada é que essa pesquisa “pelos caminhos” literatura infanto-juvenil inclusiva
tem seu final. Melhor explicar o porquê da alegria: não pelo fim do trabalho, mas pelo fato de
ele ter possibilitado vários passeios (cada livro foi um passeio) por um mundo tão cheio de
surpresas e emoções. Conhecer um pouco desse mundo, perceber o crescimento de publicações
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que contemplam as deficiências, a diversidade e o respeito às diferenças e ter o contato com
obras fantásticas capazes de sensibilizar crianças e adultos leitores ou contadores de histórias
foi muito envolvente.
Porém, o decorrer da pesquisa revelou uma grande dificuldade: encontrar nas bibliotecas
livros de literatura infantil que contemplassem as temáticas abordadas nesse artigo. Algumas
bibliotecas não possuíam nenhuma obra, nada! E aqui cabe um questionamento: se é possível
observar o crescimento de publicações que tratam da inclusão, por que essas obras não estão nas
bibliotecas? E a militância continua...
Ao finalizar um artigo, algumas lacunas sempre ficam. No caso desse artigo, é possível
perceber que faltou uma descrição melhor das obras citadas antes da conclusão. Também não
foram apontadas sugestões de atividades para cada obra, questões analíticas e propositivas que
poderiam ser realizadas após a leitura ou contação de história.
Enfim, pensando sobre essas lacunas, quem sabe elas poderão servir de pretexto para
que uma “nova viagem” seja feita. Uma viagem maior, com mais passeios outros locais de
visitação... Que essa conclusão seja um próximo começo.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
AZEVEDO, A. O Menino que via com as mãos. São Paulo: Paulinas, 2007.
BARBOSA, R. A. Outros Contos Africanos: para crianças brasileiras. São Paulo: Paulinas,
2006.
BETTELHEIM, B. A Psicanálise dos Contos de Fadas. Tradução de Arlene Caetano. Rio de
Janeiro: Paz e Terra, 1980.
BRASIL. Constituição República Federativa do Brasil, 05 de outubro de 1988.
BRASIL. Diário Oficial da União, de 20 de dezembro de 2000.
BRASIL. Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
BRASIL. Lei n. 10.098, de 19 de dezembro de 2000.
BRASIL. Lei n. 11.645, de 10 de março de 2008.
CALDAS, R. Viva a Diferença. São Paulo: Paulus, 1997.
COTES, C. Criança Genial. São Paulo: Paulinas, 2007.
205

Inovação e Sustentabilidade - Desafios da Educação

EDUCAÇÃO

FIGUEIRA, E. As Pessoas com Deficiência no Contexto da Literatura Infanto-Juvenil e
Didática. Artigo disponível em:
<http://www.vaniadiniz.pro.br/Colunas/luiz_carlos_amorim/lca_as_pessoas_com_deficiencia.htm>. Acesso
em: 01/08/2010.
GARCIA, A. Quando um não quer, dois não brigam. São Paulo: Paulinas, 1994.
GOMBOLI, M. Ninguém é Perfeito. Coleção Conselhos do Lobinho. São Paulo: Paulus, 2002.
GOUVEIA, L. A. Lucas. Pernambuco: FMP, 1999.
HONORA, M. Dognaldo e sua Nova Situação. São Paulo: Ciranda Cultural, 2008.
HONORA, M. Meu Amigo Artur. São Paulo: Ciranda Cultural, 2008.
HONORA, M. O Charme de Tuca. São Paulo: Ciranda Cultural, 2008.
HONORA, M. Um Amigo Diferente. São Paulo: Ciranda Cultural, 2008.
HONORA, M. Uma Formiga Especial. São Paulo: Ciranda Cultural, 2008.
LOPES, K. F. O Giro da Bailarina. São Paulo: Paulinas, 2006.
MAIA, V. Coleção Seres Encantados. São Paulo: DCL, 1998.
MANTOAN, M. T. É. Inclusão promove a justiça. Artigo disponível em: <http://revistaescola.
abril.com.br/inclusao/inclusao-no-brasil/maria-teresa-egler-mantoan-424431>. Acesso em: 17/07/2010.
OLIVEIRA, C. E.; BOLDO, J. A Cigarra Surda e as Formigas. Erechim: Corag, s.d.
OLIVEIRA, C. M. Afinal, o que é Literatura Infantil? Artigo disponível em: <http://www.
graudez.com.br/litinf/origens.htm>. Acesso em: 24/07/2010.
PHILIPS, Bárbara. Não me Chame de Gorducha. São Paulo: Ática, 2000.
PINGUELLY, Y. Contos e Lendas da África. São Paulo: Companhia das Letras, 2005.
ROCHA, R. Direitos das Crianças. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 2002.
206

EDUCAÇÃO

ROCHA, R. Bom Dia, Todas as Cores. São Paulo: Quinteto, 1998.
ROCHA, R. Mulheres de Coragem. São Paulo: FTD, 2006.
ROCHA, R. O Amigo do Rei. São Paulo: Ática, 2005.
ROCHA, R. O Guarani. São Paulo: Ática, 1995.
ROSA, U. (Org.). Supervisão de Adriano da Gama Kury. Minidicionário Gama Kury da
Língua Portuguesa. São Paulo: FTD, 2010.
SOARES, M. Contra ou a favor?. Artigo disponível em:
<http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/artigos/livro-didatico-contra-ou-a-favor.php>.
08/08/2010.

Acesso

em:

SOUZA, M. Acessibilidade. São Paulo: Globo, 2006.
TATAR, M. Contos de Fadas. Edição Comentada e Ilustrada. Rio de Janeiro: Jorge Zahar
Editor, 2004.
URBIM, C. Um guri daltônico. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1984.
VICENT, L. R.; TEIXEIRA, E. O Abraço de Antônio. São Paulo: Paulinas, 2009.
WERNECK, C. Meu Amigo Down. Rio de Janeiro: WVA, 2004.
WERNECK, C. Meu Amigo Down em Casa. Rio de Janeiro: WVA, 2004.
WERNECK, C. Meu Amigo Down na Escola. Rio de Janeiro: WVA, 2004.
WERNECK, C. Meu Amigo Down na Rua. Rio de Janeiro: WVA, 2004.
WERNECK, C. Ninguém mais vai ser bonzinho na Sociedade Inclusiva. Rio de Janeiro:
WVA, 1997.
WERNECK, C. Uma Amiga Diferente. São Paulo: Ciranda Cultural, 2008.
WRIGHT, B. R. Minha Irmã é Diferente. São Paulo: Ática, 2000.
207

Inovação e Sustentabilidade - Desafios da Educação

EDUCAÇÃO

ZELONKUY, J. Nem sempre posso ouvir você. São Paulo: Ática, 2000.
SHEREK. Filme. Direção de Andrew Adamson e Vicky Jenson. Produção de Dreamworks
Animation. EUA, 2001.

208

Inovação e Sustentabilidade - Desafios da Educação

EDUCAÇÃO

Fracasso Escolar no Processo de
Alfabetização uma Revisitação Histórica
Esp. Larissa Pinto Boeira
la.pboeira@gmail.com
Professora da rede particular em educação Infantil. Graduada em Licenciatura plena em
pedagogia pela Universidade de Caxias do Sul e Pós-graduada em alfabetização e letramento
pela Faculdade da Serra Gaúcha (FSG).
Esp. Viviane Folchini Costa
vfolchini@hotamil.com
Especialista em Política Públicas pela Universidade de Brasília (UnB). Especialista em
Educação pela Universidade de Caxias do Sul (UCS). Professora de Pós-Graduação da FSG.
Coordenadora Pedagógica e professora da Rede Municipal de Ensino de Caxias do Sul.
Esp. Rozeunice Pacífico
rpacifico@ibest.com.br
Doutoranda em Ciências da Educação pela UTAD – Portugal- Psicopedagoga Institucional.
Graduada em Pedagogia com Habilitação em Deficiência Mental. Professora da Rede Municipal
de Ensino de Caxias do Sul na modalidade de Educação Especial. Atua principalmente nos
seguintes temas: gestão educacional, inclusão, acessibilidade, psicopedagogia escolar e
alfabetização.
RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo revisitar o conceito de fracasso escolar no processo de alfabetização,
no período compreendido como o primeiro ciclo do ensino fundamental, ou seja, do 1º ao 3º ano, analisando a
bibliografia existente a partir da institucionalização da educação no Brasil, fazendo um resgate histórico deste
conceito. Considerando, porém, a existência de múltiplos fatores que contribuem para o sucesso ou insucesso
no processo de aquisição do código alfabético, é fundamental identificar os que, com maior visibilidade, são
apontados no dia a dia como responsáveis ou preponderantes no estabelecimento dos índices. Como método de
pesquisa, foi utilizada a pesquisa bibliográfica e, quanto ao procedimento, a análise qualitativa das informações
levantadas. Para a coleta de dados utilizou-se a revisão bibliográfica e, para a interpretação de dados, a análise
de conteúdo. Foi possível observar que ao longo das décadas as relações entre contexto cultural, família e escola,
sempre estiveram ligadas à questão do fracasso escolar, no entanto, no decorrer histórico desse processo, surgem
políticas públicas cujo foco é o de avançar nos níveis de alfabetização. Há, porém, a necessidade de se ter um
olhar atencioso a cerca desse assunto a fim de que as ações propostas para tal fim obtenham resultados satisfatórios.
Palavras-chave: Fracasso escolar; Métodos de alfabetização; Contexto familiar; Políticas públicas.

1 INTRODUÇÃO
A preocupação referente ao tema fracasso escolar é recorrente. As recentes iniciativas
209

EDUCAÇÃO

de estabelecer políticas públicas eficientes em relação à alfabetização, que deem conta das
demandas sociais e da inclusão das camadas populares no processo escolar, vêm sendo pauta
de discussões atualmente e constitui-se num desafio. Os fatores que auxiliam a compreensão
do “por que as crianças aprendem ou não aprendem”, estão centrados, principalmente, em três
categorias distintas, a saber: fatores cujas causas estão focadas no contexto escolar, sendo os
métodos de alfabetização a maior preocupação; fatores cujas causas estão focadas no aluno e
no contexto familiar; e fatores cujas causas estão focadas na incipiência de políticas públicas
específicas para a alfabetização.
Segundo pesquisas, falar sobre o fracasso escolar significa falar de uma problemática
existente há muitas décadas, apresentada com configurações diferentes, porém denunciando
grande número de alunos não alfabetizados ou semi- alfabetizados, embora apenas a partir do
início do século XX estes dados sejam tratados como problema. Conforme cita Ferraro (1990),
o fato de grande parte de a população brasileira ser analfabeta não se constituía em problema,
inclusive era-lhe vedado o acesso à escola.
Diante de tais verificações, o presente trabalho busca analisar a concepção do fracasso
escolar no decorrer da institucionalização da educação, mais especificamente ao longo das duas
últimas décadas.
Nesse contexto coube analisar duas variáveis importantes, que mantém relação estreita
com o tema proposto, subsidiam reflexões e serão exploradas no presente texto. São elas:
a família e a escola. Pois, de um lado a família é vista como distante do universo escolar
e destituída de comprometimento com seus filhos. Em contrapartida a escola é vista como
culpada, por diversos fatores, dentre eles os métodos de alfabetização ou ineficiência em “dar
conta”. Também temos a inexistência ou a não implementação de políticas públicas que visem
atender essa demanda e assim comprometem a possibilidade de encontrarmos caminhos para a
superação do fracasso escolar no que se refere à alfabetização.
O fato é que vivemos em um tempo complexo, onde aqueles que não sabem ler e escrever
são considerados pessoas de “segunda categoria”. Muitas são as produções de discursos sobre
essa abordagem, porém há falta de alternativas que resultem em uma real contribuição para o
fim das desigualdades sociais e suas repercussões no campo da alfabetização.
A estruturação desse artigo apresenta-se na seguinte ordem: o primeiro capítulo consiste
na Introdução, com as principais ideias do tema abordado. O segundo capítulo, Fundamentação
Teórica, expõe a opinião de diversos autores no que se refere a Fracasso Escolar, Métodos
de Alfabetização, Contexto Familiar e Políticas Públicas, terceiro capítulo Procedimentos
Metodológicos, apresenta os procedimentos de pesquisas utilizados. E o quarto capítulo
Considerações Finais, a conclusão da autora sobre a pesquisa bibliográfica.
2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este artigo ancorado em uma pesquisa exploratória - bibliográfica pretende, conforme
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objetivo elencado, abordar o conceito de fracasso escolar no decorrer da institucionalização da
educação, dando enfoque prioritário em estudos realizados ao longo das duas últimas décadas.
De acordo com Lima e Mioto (2007), a pesquisa bibliográfica significa realizar um
movimento de apreensão dos objetivos, de leitura, de questionamentos e de interlocução crítica
com o material bibliográfico.
Durante a pesquisa, houve estudo e exploração das obras de diferentes estudiosos sobre
o tema. Também houve reflexões e indagações sobre o tema; questões a respeito das dificuldades
de aprendizagem e sobre qual seria a configuração dessa abordagem. Foi possível perceber,
que há diferentes linhas de investigação adotada pelos autores, cada um buscando elucidar a
coerência existente na sua tese.
Portanto essa pesquisa tem caráter exploratório, pois foi preciso recorrer ao uso de
materiais como livros, artigos, sites especializados em educação além de observar as variáveis
de fatos já ocorridos analisando os resultados e comparando os fatos da atualidade.
Quanto ao procedimento adotado na pesquisa, afirma-se que é de caráter qualitativo,
pois apresentam tipos de comportamento, os rumos que os processos tomaram no que se refere
aos métodos de alfabetização, as relações de aprendizagem frente aos métodos realizados em
sala de aula. O contexto familiar, o papel da família nas questões que tangem a aprendizagem
e os projetos educativos, assim como questões e estatísticas como as políticas públicas, estão
contempladas neste trabalho.
Nesse sentido, fica entendido essa pesquisa como “exploratório-bibliográfica” tendo
características investigativa, descritiva e relacionando a pesquisa com a vivência, pois de
acordo com Oliveira (2003), “o estudo descritivo possibilita o desenvolvimento de um nível
de análise em que se permite identificar as diferentes formas dos fenômenos, sua ordenação e
classificação”.
3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
3.1 Fracasso Escolar
Pode-se afirmar que o fracasso da escola brasileira, vem sendo motivo de preocupação
ao longo das últimas décadas. Mais especificamente, no que se refere ao processo de aquisição
da leitura e da escrita, há que se considerar que saber ler e escrever representa poder. Aqueles
que não sabem interpretar um texto ou registrar por escrito, acabam por ser excluídos e essa
exclusão tem um preço para a sociedade como um todo.
O direito de acesso à escola das classes populares é uma conquista recente e,
consequentemente, esse poder do saber ler e escrever tornou-se ato democrático. Logo a escola
tem o papel de transformação no que se refere à competência em servir àqueles que vêm
conquistando seu direito a ela.
Essa face histórica do fracasso escolar foi tendo características próprias de um
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determinado grupo social, ou seja, as camadas mais pobres da população. Há muito se discute
a partir desta ótica. O fracasso escolar está expresso em dados estatísticos e apontam para uma
complexidade e atualidade que reforçam ainda mais a existência de uma relação estreita entre o
fracasso escolar e as classes populares.
Nesse sentido, afirma Morais (2009)
Tenho defendido que é preciso compreender o fracasso escolar de maneira mais
complexa. O que supõe vê-lo como a produção de um fracasso social, e não como
resultado de um malogro individual. Para isso basta olharmos aqueles que não
aprendem a ler e escrever - são, em sua grande maioria, oriundos das camadas
mais pobres da população. Isso significa que o fracasso escolar não está distribuído
democraticamente por todos os segmentos da população, mas se encontra concentrado
em um mesmo grupo social. Sempre o mesmo grupo. Coincidentemente os mais
pobres.

Baseando-se no que afirma Arroyo(1997), o fracasso escolar volta, ou melhor, nunca nos
abandonou. Está posto pela realidade atual e os mesmos índices de reprovação, se repetem por
décadas, acompanhados da teimosia em atribuir o fracasso a uma análise clínica e individualizada
como se fosse uma doença crônica.
A cerca disso o autor discute ainda que existe entre nós, uma cultura do fracasso, e põe
em questionamento de “o porquê o pensamento educacional brasileiro tem tantas dificuldades
em ultrapassar essas velhas concepções?”
Talvez seja porque, falar desse tema seja falar de conceitos pré-estabelecidos a cerca de
classes populares, rótulos sobre os fracassados e também porque a prática de ensinar-aprenderavaliar desencadeia em uma reprovação, ou seja, uma exclusão.
Não que a cultura da exclusão escolar seja privilégio das redes públicas de ensino e
não aconteça nas instituições de ensino privado e, consequentemente, não atinja classes sociais
e econômicas que têm condições de arcar com os custos estabelecidos pelas instituições
educacionais. Pesquisas apontam que este fato é mais evidenciado nas áreas educacionais
públicas, resultando numa seleção “natural”, onde os que não se enquadram, acabam por ser
excluídos, ou seja, não são pertencentes ao grupo que tem direito de acesso ao conhecimento
letrado.
Citando novamente Arroyo ( 1997)
Partimos da hipótese de que tanto na escola privada quanto na pública a lógica não é
muito diferente: há uma indústria, uma cultura da exclusão. Cultura que não é desse ou
daquele colégio, desse ou daquele professor, nem apenas do sistema escolar, mas das
instituições sociais brasileiras, geradas e mantidas ao longo deste século republicano,
para reforçar uma sociedade desigual e excludente.(p.13)

Expectativas negativas acabam interferindo no processo de aprendizagem ao longo da
vida dos indivíduos e este fator está intimamente relacionado ao sucesso ou ao fracasso escolar
que, por sua vez, remete às relações entre a instituição escola, o contexto familiar e as relações
em sala de aula. Falar em aluno fracassado não deve significar que não há progresso em nada
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durante sua vida escolar. Há de se convir que existam os aspectos sociais e de desenvolvimento
pessoal, os quais devem ser considerados.
Se uma instituição educacional for rotulada como um símbolo de insucesso em função
do não alcance dos níveis que se esperam dela, comete-se um grande equívoco. É necessário
considerar a responsabilidade de outros agentes como o sistema educacional, o contexto social
econômico e cultural do público que atende e a dinâmica da sala de aula. É prudente analisar o
fracasso ou o sucesso escolar para além dos diagnósticos que colocam em questão o desempenho
das escolas em relação aos índices nacionais ou regionais, as capacidades dos alunos ou os
métodos eficientes, isolando assim a estrutura e funcionamento do próprio sistema educacional,
destacando que esses fatores não são determinantes. As análises e as propostas devem ser mais
enfáticas com o peso que as próprias estruturas escolares têm no fracasso e sucesso escolar.
Para Arroyo (1997) referimo-nos à escola e ao sistema de ensino como unidade
organizada, burocrática, segmentada, gradeada. Isso é determinante para o processo e para o
produto, logo o sistema pode ser produtor de fracasso e sucesso.

3.2 Métodos de Alfabetização
Historicamente conceituar alfabetização é identificá-la ao ensino aprendizado da
tecnologia da leitura e da escrita. Ler significa a capacidade de decodificar os sinais gráficos,
transformando-os em sons e escrever é a capacidade de codificar os sons da fala, transformandoos em sinais gráficos.
A partir dos anos 1980, o conceito de alfabetização foi ampliado. Um grande marco
foram os estudos sobre a psicogênese da aquisição da língua escrita das autoras Emilia Ferreiro
e Ana Teberoski. Esses estudos têm por objetivo explicar como se dá o processo através do qual
a escrita se constitui em objeto de conhecimento para a criança, isto é, a escrita como toda a
representação, baseia-se em uma construção mental.
O sujeito constrói seu processo de elaboração individual da escrita.
Citando Ferreiro e Teberoski (2008) “Entendemos por processo o caminho que a criança
deverá percorrer para compreender as características, o valor e a função da escrita, desde que
esta se constitui no objeto da sua atenção, portanto, do seu conhecimento”.
Logo a condição básica para o uso escrito da língua, que é a apropriação do sistema
alfabético, envolve aprendizagens muito específicas. Pois há uma pluralidade de relações com
a aprendizagem nesse contexto.
Ao contemplar essa pluralidade de saberes, é que estão relacionados os métodos de
alfabetização. Como ponto de interesse, no que se refere aos três anos iniciais do ensino
fundamental, o trabalho a ser feito é de suma importância no processo da alfabetização. Levandose em conta que a alfabetização não se esgota nesse período, no entanto o aprendizado e a
progressão dependerão do processo desenvolvido e das possibilidades que o ambiente escolar
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lhe propiciar em direção a avanços e expansões, fato este relacionado também ao fracasso e ao
sucesso escolar.
De acordo com Mirian Lemle ( 2006 ) “as capacidades que o aluno precisa ter para se
alfabetizar são: compreender a ideia de símbolo, discriminar as formas das letras; discriminar
os sons da fala; ter a consciência da unidade palavra e a organização da página escrita.”
Neste contexto apresentam-se os métodos de alfabetização que por sua vez buscam
alcançar os diferentes saberes produzidos e fazer relações pertinentes às práticas de alfabetização:
a) Sintéticos - são métodos que levam o aluno a combinar elementos isolados da língua:
sons, letras e sílabas. O método sintético estabelece uma correspondência entre o som e a grafia,
entre o oral e o escrito, através do aprendizado letra por letra, ou sílaba por sílaba e palavra por
palavra. É dividido em três tipos: Alfabético, Fônico e o Silábico.
- Alfabético - o aluno aprende inicialmente as letras, depois forma as sílabas juntando as
consoantes com as vogais, para depois formar as palavras que constroem o texto.
- Fônico - o aluno parte do som das letras, unindo o som da consoante, com o som da
vogal, pronunciando a sílaba formada.
- Silábico - o aluno aprende primeiro as sílabas e a combinação entre elas, para depois
formar as palavras. Exemplo: ba, be, bi, bo, bu.
b) Analíticos - são métodos que levam o aluno a analisar um todo (palavra) para chegar
às partes que o compõe. (Sílabas/ grafemas/ fonemas). Podem ser palavração, sentenciação e
contos ou historietas.
O método analítico defende que a leitura é um ato global e audiovisual. Partindo desse
princípio, começa a trabalhar primeiro de unidades completas de linguagem para depois dividilas em partes menores, ou seja, a criança parte da frase para extrair as palavras e depois dividilas em unidades mais simples: as sílabas.
Palavração - O aluno aprende algumas palavras associadas à sua imagem visual. É usada
a memória visual. Depois que o aluno já reconhece algumas palavras, estas são divididas em
sílabas para formar outras palavras.
Sentenciação - O aluno parte de uma frase que a turma está discutindo, visualiza e
memoriza as palavras e depois analisa as sílabas para formar novas palavras.
Contos ou historietas - É uma ampliação do método de sentenciação. O aluno parte de
pequenas histórias para chegar às palavras, sílabas e com estas sílabas formar novas palavras.
Analisando os métodos de alfabetização acima elencados, sabe-se que cada um possui
suas especificidades e colaborações, porém todos têm o mesmo objetivo: preparar as gerações
futuras para saber ler e escrever, obedecendo à determinada organização, sistema e intenção, o
que implica, em outras palavras, a apropriação do sistema alfabético.
Nesse sentido, considera-se importante focar no histórico desses métodos. Ressaltando
que a escola consolidou-se como lugar institucionalizado para aquisição de conhecimentos,
objetivando o desenvolvimento social, partindo do domínio da leitura e escrita como instrumentos
de acesso à cultura letrada. As práticas de alfabetização provocam questionamentos, pois todos
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os métodos possuem suas indicações e restrições.
Baseando- se em Mortatti (2006)
As primeiras cartilhas produzidas no final do século XIX baseavam-se nos métodos
de marcha sintética (de soletração, fônico e de silabação). Já no início do século
XX, passaram a se basear no método de marcha analítica (processos da palavração e
sentenciação), iniciando-se uma acirrada disputa entre partidários do “novo” método
e os que defendiam e utilizava os tradicionais métodos sintéticos com destaque à
silabação. A partir de então, passaram-se a utilizar os métodos mistos ou ecléticos
(analítico-sintético e vice-versa).

Já no início da década de 1980, introduziu-se no Brasil o pensamento construtivista,
que traz importantes dimensões como a das aprendizagens significativas e as interações sociais,
focando a escrita e a leitura como finalidade de uso social.
Desde então, citando novamente Mortatti (2006):
Desencadeou-se uma tensa disputa entre os partidários do construtivismo e os
defensores dos métodos tradicionais e do tradicional diagnóstico do nível de
maturidade com fins de classificação dos alfabetizandos. Contudo, o resultado dos
questionamentos parece ter sido satisfatório e compreendido pelos envolvidos,
decorrendo na produção de cartilhas “construtivistas” ou “sócio-construtivistas” ou
“construtivistas-interacionistas” em paralelo as tradicionais. (p.7)

De acordo com esse histórico, o construtivismo surgiu não como mais um método, ou
novo método de alfabetização e sim como uma “revolução conceitual” que consequentemente
demandou dentre outros aspectos abandonarem-se as teorias epráticas tradicionais, surgindo
questionamentos entre o processo de alfabetização e a utilização das cartilhas. Fica claro que
o construtivismo não é um método propriamente dito, mas sim um conceito, uma teoria que
subsidia o processo de ensino aprendizagem. Porém, tem-se hoje a institucionalização do
construtivismo visto o embasamento dado aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs).
Diante desta análise, Mortatti (2006) afirma:
Quanto aos métodos e cartilhas de alfabetização, os questionamentos de que foram alvo
parecem ter sido satisfatoriamente assimilados, resultando: na produção de cartilhas
“construtivistas” ou “sócio construtivistas” ou “construtivistas-interacionistas”; na
convivência destas com cartilhas tradicionais e, mais recentemente, com os livros de
alfabetização, nas indicações oficiais e nas estantes dos professores, muitos dos quais
alegam tê-las apenas para consulta quando da preparação de suas aulas; e no ensino e
aprendizagem do modelo de leitura e escrita veiculado pelas cartilhas, mesmo quando
os professores dizem seguir uma “linha construtivista” ou “interacionista” e seus
alunos não utilizarem diretamente esse instrumento em sala de aula. ( p.8 )

No viés desta abordagem, faz–se necessário comentar sobre a questão do letramento
que, ao final da década de 90, teve grandes repercussões e mudanças com a divulgação deste
conceito.
O conceito de letramento permite compreender que a aprendizagem no ato de ler e
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escrever implica também num modo de pensar o mundo e transmitir este pensamento através
da escrita. Sendo assim, não basta apenas ensinar a ler e escrever, estabelecendo relações entre
sons e letras. Tal concepção limita a alfabetização a simples decodificação do código alfabético,
imprimindo ao processo uma metodologia estanque e sem significado.
É necessário que se faça uso da leitura e da escrita com uma função social, ou seja,
algo que faça parte da cultura do sujeito, que provoque reflexões, que resulte em autonomia e
cidadania, contribuindo para que o sujeito desta aprendizagem seja capaz de fazer escolhas que
qualifiquem a vida em sociedade.
Magda Soares (1998) considera como “estado ou condição de quem não apenas sabe ler
e escrever, mas cultiva as práticas sociais que usam a escrita”.
Concluindo, este conceito tem uma visão ampla na questão da aprendizagem, pois se
caracteriza em possuir ordenamentos atingindo o aspecto cultural, social, histórico e permite
que se compreenda as condições socioculturais em que se dá a distribuição da cultura escrita
dentro e fora da escola.
3.3 Contexto familiar no processo de alfabetização
Entende-se que a alfabetização não começa na escola. Caracteriza-se por um processo
anterior à vida escolar, constituída de experiências, vivências socioculturais e visões de mundo,
nas quais o sujeito está inserido. Em outras palavras acredita-se que a leitura de mundo precede
a leitura da palavra, parafraseando Paulo Freire.
Logo a alfabetização não começa na escola, e sim se inicia com a vida, levando em
conta os estímulos recebidos e as condições familiares, físicas e biológicas.
Portanto pretende-se abordar o meio familiar no processo de alfabetização, visto que, de
acordo com Figueira( 2007), “ Acredita-se que o produto da educação enquanto várias formas e
incluindo várias instituições como família e escola, deveria propiciar à criança a possibilidade
de fazer análise e síntese, ou seja, que lhe ensinasse a pensar.”
De acordo com as pesquisas, a família já teve seu papel alfabetizador. Porém com o
surgimento das escolas, foram acontecendo mudanças no comportamento das crianças. Diante
de uma nova realidade financeira, a mulher, a quem era delegada a tarefa da educação dos
filhos, precisou ingressar no mercado de trabalho a fim de ajudar no orçamento familiar e,
muitas vezes, de manter a sua prole. No entanto, o que ocorre é que as famílias encontram-se
envolvidas com trabalho de sobrevivência do sistema familiar, e consequentemente acabam
delegando esse papel, quase que totalmente, à escola. O estabelecimento dessa prioridade
resulta na adoção de um comportamento alheio ao processo de alfabetização, distanciando-o do
cotidiano familiar, não por falta de interesse, mas sim de compreensão, pois entendem que esse
processo é meramente mecânico, consistindo em apenas saber ler e escrever.
A família é o espaço físico e emocional, onde se aprende padrões de comportamento,
onde é possível constituir o sujeito, a partir de valores experienciados. Então, o convívio
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familiar lhe imprime uma série de significados, permitindo- lhe, dentre inúmeras vivências,
estabelecer o grau de importância da leitura e da escrita no dia a dia de sua vida. Resultado disso
é a formação como sujeito cidadão atuante na sociedade, com maior ou menor grau de inserção.
Todavia, a questão da organização familiar, vem apresentando novas configurações,
deixando de existir um modelo padronizado de família, ou seja, pai, mãee filhos. As constelações
familiares são de inúmeras possibilidades e a cada dia aumentam as alternativas de configuração
das famílias. Faz- se necessário apontar que muitos estudiosos afirmam que a nova tendência da
família moderna é a sua composição baseada na afetividade.
Dentre os estudiosos do assunto, cita-se Mariano (2009), a qual reitera que a afetividade
é, sem dúvida nenhuma, uma das características determinantes da família contemporânea.
A família atual está matrizada em paradigma que explica sua função atual: a afetividade.
Assim enquanto houver affectio haverá família, unida por laços de liberdade e
responsabilidade, e desde que consolidada na simetria, na colaboração, na comunhão
de vida. Modernamente, o afeto que se origina espontânea e profundamente, com
significado de amizade autêntica, de reciprocidade profunda entre companheiros,
vem sendo a principal motivação para o estabelecimento de uma união entre os seres
humanos. (p.5)

Há a necessidade de a família estar inclusa no processo de alfabetização, bem como
no acompanhamento da vida escolar, dando sentido aos conceitos trabalhados pela escola. Os
familiares têm, portanto, a possibilidades de contribuir para o sucesso escolar tendo em vista
que podem dar, cotidianamente, concretude ao que for apreendido na escola.
A origem do problema de aprendizagem não se encontra na estrutura individual. O
sintoma se ancora em uma rede particular de vínculos familiares, que se entrecruzam
com uma também estrutura individual. A criança suporta a dificuldade, porém,
necessária e dialeticamente, os outros dão o sentido. ( p.30-31)

Segundo Fernandez (1991) para aprender é necessário um ensinante e um aprendente
que entrem em relação.
No que se refere à aprendizagem, essa questão abrange a família, a instituição educativa,
o professor ou quem esteja investindo pelo aprendente. O convívio familiar e suas relações são
de suma importância para o desenvolvimento e aprendizagem do sujeito, principalmente no
processo de alfabetização.
3.4 Políticas Públicas
Inicia-se a abordagem a respeito das políticas públicas analisando o quadro histórico,
considerando os diferentes movimentos que primavam pela educação de qualidade. Pretendese aqui fazer um resumo dos acontecimentos nesta área, para então, adiante, apresentar alguns
projetos educativos atuais, bem como seus índices.
Tendo como referência o que Weisz afirma ao comentar a LDB de 1971, que esta
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produziu uma política de garantia de acesso, ou seja, garantiu a todas as crianças a entrada
na escola, mas não a progressão. Não garantiu que elas chegariam ao fim da escolaridade
obrigatória de oito anos nem que aprenderiam o que precisavam aprender na escola. A
reprovação era o único dispositivo capaz de garantir a educação de qualidade.
Dois fatores, que Weisz considera importantes são, conforme a autora os caracteriza,
os de cunho científico e os baseados no senso comum. Os fatores científicos buscavam
no aluno a razão do seu fracasso, pois supunham que a aprendizagem dependeria de prérequisitos (cognitivos, psicológicos, linguísticos) e as crianças que fracassavam não possuíam
essas habilidades prévias. Pode-se citar como marcante, neste momento histórico, o teste ABC
de Lourenço Filho, onde foi difundida a ideia de que todas as crianças deveriam passar por
esses exercícios conhecidos como “prontidão para a alfabetização”.
Já os fatores baseados no senso comum, relacionavam o fracasso à pobreza. As
crianças não aprendiam porque tinham fome, em contrapartida, os professores relatavam
que o motivo da reprovação em massa a falta de interesse da família pela vida escolar dos
filhos. A partir daí houve o programa “Merenda Escolar” acreditando que a causa do fracasso
escolar era devido à fome. Porém, após sucessivas tentativas e o fato de não haver mudanças
nos índices, foi necessário ter um olhar mais amplo da sociedade brasileira para a questão da
educação.
Já na década de 80, os estudos sobre a psicogênese da língua escrita, trouxeram aos
educadores o entendimento de que a alfabetização envolve um complexo processo mental de
elaboração de hipóteses sobre a representação linguística. Esses estudos fizeram com que se
rompesse definitivamente a ideia de separação entre o sujeito que aprende e o professor que
ensina, rompeu também com o reducionismo que delimitava a sala de aula como sendo único
espaço de aprendizagem.
Desta maneira, adverte Garcia (2008), é preciso refletir crítica e coletivamente sobre as
consequências sociais, culturais e políticas na vida de quem passa pela escola e dela sai tantas
vezes e, ao final do tempo de escolaridade obrigatória, nem sequer sabe ler e escrever.
Nota-se aí que a ideia de alfabetizar, implica compromisso político, ou seja, muito
mais que mero empenho técnico ou metodológico. As questões: Para quê? Para quem? e Por
que alfabetizamos?, são perguntas fundamentais e apontam concepções epistemológicas e
políticas, como já dissera Freire (1997).
A partir desse olhar histórico acerca das Políticas Públicas é válido ressaltar o que
Weisz comentaque, em relação à preocupação com a alfabetização, alunos aptos ou não,
a progressão e repetência, a questão dos indicadores que a escola usa para avaliar essas
questões, vêm de longa data.
Cita-se aqui o desenvolvimento de um programa elaborado pelo Ministério da
Educação, chamado “PCN em Ação”, o qual tinha dois objetivos a saber:
a)
Oferecer às Secretarias Municipais de Educação uma referência metodológica
para formação de professores em exercício; e
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b)
Ajudar a compreender os marcos teóricos dos Parâmetros Curriculares
Nacionais.
Segue a citação de Weisz(2002) referente ao programa:
À medida que o Programa era desenvolvido em dois mil municípios, foi ficando
clara, principalmente para os próprios professores, a dificuldade que eles tinham com
a alfabetização. Começou-se então a produzir um programa específico de formação
de professores alfabetizadores, com duração de um ano, que ficou conhecido como
PROFA. Espera-se que este Programa que está, neste momento, sendo desenvolvido
em 1.188 municípios de 22 estados, atingindo 75.436 professores ajude a desmontar
a armadilha que tem tornado a escola pública brasileira uma fábrica de analfabetos.
Um instrumento poderoso na perpetuação da miséria. (p.227)

Já, trazendo para a realidade local, pretende-se aqui citar o “Projeto Mais
Alfabetização 2011”, implementado pela Secretaria Municipal da Educação (SMED) do
Município de Caxias do Sul, em consonância com o Compromisso Todos pela Educação e em
perfeita sintonia com o PNAIC (Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa).
Faz-se necessário situar a respeito do recentemente lançado “PNAIC”, o qual tem
previsto, como objetivo, garantir que todas as crianças estejam alfabetizadas até os oito anos
de idade. O mesmo visa dar recursos e apoio técnico do MEC, para as redes que aderirem ao
programa. Também indica a criação de uma prova que será aplicada a todos os alunos do 3°
ano do Ensino Fundamental, para medir o nível de alfabetização.Estabelece também a respeito
dos seguintes tópicos: a formação continuada de professores alfabetizadores; materiais
didáticos, literatura e tecnologias educacionais; avaliação e gestão; controle e mobilização
social.
Referindo-se ao programa Mais Alfabetização, pretende-se elucidar a logística desse
projeto, bem como seus resultados através de quadros.
De acordo com informações oficiais, obtidas junto à referida Secretaria Municipal, o
Projeto Mais Alfabetização, visa atender prioritariamente, alunos com defasagem no processo
de alfabetização. Cumprindo assim a meta de alfabetizar plenamente a criança até os oito
anos.
Conforme o Plano Nacional de Educação (PNE) “Fomentar a estruturação do ensino
fundamental de nove anos com foco na organização de ciclo de alfabetização com duração de
três anos, a fim de garantir a alfabetização plena de todas as crianças, no máximo, até o final
do terceiro ano”.Seguem quadros ilustrativos da abrangência do projeto:
Números de escolas
atendidas
69

Números de alunos
atendidos
4082

Número de professores
participantes
85

Quadro 1: Projeto Mais Alfabetização
Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Caxias do Sul. Projeto Mais Alfabetização
(2011).
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1º ano

2º ano

3º ano

4º ano

5º ano

558

1073

1338

699

378

Outros
anos
36

Total
4082

Quadro 2: Atendimento por ano de escolaridade
Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Caxias do Sul. Projeto Mais Alfabetização
(2011).

De acordo com o quadro acima, o atendimento prioritário do projeto se dá no nível
do 3º ano, período em que ficam mais evidentes as distorções de aprendizagem no processo
de alfabetização, tendo em vista que a Rede Municipal de Ensino recomenda promoção
automática no 1º e no 2º ano.
No entanto, há um considerável quantitativo de alunos atendidos que cursam o 5º ano
e os anos subsequentes, corroborando a hipótese de que, se a alfabetização não se dá nos três
primeiros anos do Ensino Fundamental, período reconhecido como ciclo da alfabetização,
gera uma lacuna que acompanha a vida escolar do educando, sendo, de suma importância, se
fazer esta correção o quanto antes.
Outra análise significativa se faz se considerarmos que a Rede Municipal de Ensino
atende cerca de 39.000 (trinta e nove mil) alunos, então o Projeto Mais Alfabetização atinge
10,54% dos alunos matriculados no Ensino Fundamental. Dado no mínimo preocupante,
levando-se em conta que são atendidos alunos com defasagem no processo de alfabetização.
Anos

3º
4°
5º
outros
Total

Alunos atendidos e
liberados

1002
635
347
36
2020

Permanecem

Total de alunos

( + Alfabetização em
2012)
336
64
31
0
431

1338
699
378
36
2451

Quadro 3 – Fluxo de atendimentos 3º, 4º e 5ºs anos.
Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Caxias do Sul. Projeto Mais Alfabetização (2011).
O quadro acima se refere aos alunos do 3° ano em diante, público que até 2010 não
havia completado o processo de alfabetização de maneira satisfatória. Ressalta-se aqui que
a quantidade de alunos que permanecem com apontamento de atendimento demonstra que o
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projeto apresentou dados positivos, pois promoveu a aprendizagem de cerca de 75% do público
atendido no 3º anos, recuperando a lacuna de alfabetização apresentada por esses alunos.
A partir dos dados obtidos, pode-se afirmar que 25% dos alunos de 3º ano que recebiam
atendimento no Mais Alfabetização no ano de 2011, não superaram a defasagem na alfabetização.
No 4º ano, este índice chega a 10%, no 5º ano o índice cai para 9%.
Ao que consta nesse projeto, os alunos dos anos iniciais do ensino fundamental obtiveram
avanços significativos na aprendizagem.
Conforme dados oficiais da Secretaria responsável pela implantação do projeto, registrase que 82,4% de alunos do 3° ao 5° se alfabetizaram, tendo impacto positivo na correção do
fluxo.
Na fundamentação do referido projeto, há também relatos de que houve aperfeiçoamento
das práticas dos professores, notando-se, a utilização, com maior frequência, de jogos e materiais
que possibilitem a aprendizagem através do lúdico, permitindo aos alunos desenvolver maior
grau de participação, autonomia e confiança.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Tema Fracasso escolar tem sido uma constante em meio a pesquisas sobre educação.
O fato é que, de acordo com o estudo realizado, percebe-se que são indissociáveis as relações
entre a família, o contexto cultural ao qual o aluno está inserido, os métodos de alfabetização
utilizados, levando em consideração o processo de aprendizagem de cada sujeito.Essa interrelação no decorrer do processo de alfabetização tem dado sinais há muito tempo e pesquisas
a respeito do assunto mostram que, embora apresente características diferentes, a problemática
nota-se ser a mesma.
Acredita-se que já foi dado um grande passo com o desenvolvimento de Políticas
Públicas, as quais dedicam um olhar mais específico em relação à questão da aprendizagem
do código alfabético, permitindo assim atingir melhores resultados, combatendo o fracasso
escolar e apresentando-se como uma alternativa para elevação dos índices de aprendizagem.
Em contrapartida vale também ressaltar o cuidado que se deve ter em não fazer desses projetos
algo alienado e sem sentido, ou seja, o esvaziamento das políticas públicas em função da suposta
economia de recursos, pois o objetivo é colaborar com a melhoria dos níveis de ensino e corrigir
a defasagem no processo de alfabetização, garantindo assim qualidade na promoção desses
alunos para o ano seguinte. Ou seja, possibilitando que os alunos estejam aptos a continuar seus
estudos com autonomia de aprendizagem.
É importante levar em conta o papel das políticas públicas nos anos iniciais onde se
constata a promoção automática do aluno nos três primeiros anos do Ensino Fundamental. Eis
aí um gargalo no sistema que há de se analisar criteriosamente, sob pena de comprometer a vida
escolar de inúmeros alunos já que não se alfabetizam durante os três primeiros anos do Ensino
Fundamental, sendo simplesmente promovidos em função de garantir o fluxo escolar.
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Neste aspecto, o papel do Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa é
importantíssimo, já que propõe a formação de professores alfabetizadores. Assim como o
Projeto Mais Alfabetização que propõe atendimentos individualizados ou em pequenos grupos,
semanalmente, aos alunos com dificuldades e qualificação ao professor alfabetizador.
Todos têm direito de acesso ao conhecimento letrado, independente da classe econômica
e do contexto familiar. Cabe não só aos governos preservar esse direito, mas também aos
professores no sentido de buscar sempre sua qualificação profissional e, neste contexto, o
papel da família é primordial, fazendo com que o ato de ler e escrever não seja um processo
meramente escolar e automatizado, mas que faça sentido na vida do aluno. Por sua vez, as
instituições escolares devem desenvolver mecanismos que garantam a permanência do aluno
na escola e a qualidade do processo educacional.
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RESUMO
Refletindo sobre a disponibilidade das TIC’s a alunos e professores, e o interesse dos alunos pelas redes
sociais, este artigo objetiva expor as possibilidades dessas para professores, dado o grande número de recursos
disponíveis gratuitamente na internet. Levando em conta a ampla utilização das tecnologias no ensino à distância,
e considerando também que computadores estão acessíveis a grande parte da população, procurou-se investigar de
que maneira a rede social denominada Facebook poderia ser empregada de modo a dinamizar as aulas e aumentar
a interação entre alunos professores. O resultado da pesquisa demonstrou que os alunos estão aptos a fazer uso
dessa ferramenta, não tendo encontrado grandes dificuldades ao serem orientados, e que os professores têm uma
ferramenta utilíssima, que possibilita maior dinamismo e plasticidade a suas aulas.

Palavras-Chave: Tecnologia; Educação; Internet; Hipertexto; Rede social.
1 INTRODUÇÃO
Com a expansão do uso das tecnologias da comunicação em áreas diversas - desde os
antigos mimeógrafos, passando por retroprojetor, projetor multimídia e agora a internet - vêse a área da educação também ser privilegiada, deparando-se com um quadro favorável haja
vista o aumento das possibilidades de interação com os alunos, ultrapassando os limites da
sala de aula.
As TIC’s (Tecnologia de Informação e Comunicação) ensejam a alunos e professores
uma ampliação de ferramentas que ultrapassam os limites físicos e temporais, da escola e da
aula respectivamente, já que se tornou comum um aluno ter acesso à internet, seja em casa,
na escola ou nas concorridas lan houses. Mesmo áreas menos favorecidas estão recebendo
atenção especial do governo e da UNESCO, esta colaborando com o programa TV Escola e
com a Educação à Distância em muitas universidades brasileiras. Já o Ministério da Educação
procura cumprir com suas metas de disponibilizar laboratórios de informática em cada escola
pública do país, incluindo-se aí as escolas rurais.
Pensando nisso, e com recursos disponíveis (acesso à internet, abundantes aplicativos
voltados à educação e alunos com acesso a esses mesmos recursos), esse artigo apresenta
algumas ações na área no que diz respeito à utilização das redes sociais como ferramenta
educacional. A principal justificativa que dá sustentação à pesquisa é que grande parte do
tempo usado por alunos na internet é gasto nessas redes, de modo que utilizá-las é ir ao
encontro de seus interesses com algo mais que um passatempo.
A metodologia empregada nesta pesquisa foi baseada na utilização de uma rede social
com uma turma de primeiro ano de ensino médio de uma escola da rede pública, buscando
promover a interação destes com os professores.
Utilizando-se o procedimento de estudo de caso, os alunos dessa turma participaram
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como sujeitos de um experimento cujo objetivo era verificar a possibilidade do uso de uma
ferramenta específica, no caso o Facebook, para o implemento de atividades educativas
a serem desenvolvidas totalmente fora da sala de aula, possibilitando uma interação mais
dinâmica entre docente e discentes.
Na investigação realizada levou-se em conta o grau de dificuldade encontrado quanto
ao recurso propriamente dito, a possibilidade de interação entre professor e aluno e entre os
próprios alunos, os quais necessitaram interagir para a execução da tarefa.
O presente artigo está estruturado da seguinte maneira: a primeira seção apresentou
a delimitação do tema e o objetivo do trabalho; a seção 2 aborda a revisão da literatura; a
seção 3 apresenta a metodologia aplicada; a quarta seção traz uma análise dos resultados da
pesquisa; a quinta seção apresenta considerações finais.
2 REVISÃO DA LITERATURA
2.1 Preceitos epistemológicos
Lévy (1993, p. 5), ao discorrer sobre ensino, chama a atenção para o histórico da
escola, dizendo que: “[...] a escola é uma instituição que há cinco mil anos se baseia no falar/
ditar do mestre, na escrita manuscrita do aluno e, há quatro séculos, em um uso moderado da
impressão”. Paralelamente a isso, Leal, Alves, Hetkowski (2006, p. 19) observam ser um fato
novíssimo o uso da tecnologia na educação, conforme observam: “A efetivação da articulação
entre educação e tecnologia ainda caminha lentamente, embora essa discussão já venha sendo
feita no cenário acadêmico há mais de três décadas, com diferentes contornos”; levando-se
em conta que eles escreveram na década de 1990, tem-se pouco mais de cinco décadas de
uso. Têm-se, assim, algumas décadas confrontadas com milênios, o que torna ínfimo o tempo
dessa articulação. Portanto, não é de se estranhar a oposição e desconfiança que a tecnologia
na educação sofre por parte dos educadores. Também é de se perguntar como ela, a tecnologia,
consegue abalar toda uma prática educacional que não pertence apenas a poucas culturas, mas,
pode-se afirmar a toda humanidade.
Lévy (ibid., p. 7) demonstra entender com clareza o que ocorre em nossa época ao
afirmar:
Novas maneiras de pensar e de conviver estão sendo elaboradas no mundo das
telecomunicações e da informática. As relações entre os homens, o trabalho, a própria
inteligência dependem, na verdade, da metamorfose incessante de dispositivos
informacionais de todos os tipos. Escrita, leitura, visão, audição, criação, aprendizagem
são capturados por uma informática cada vez mais avançada. Não se pode mais
conceber a pesquisa científica sem uma aparelhagem complexa que redistribui as
antigas divisões entre experiência e teoria. Emerge, neste final do século XX, um
conhecimento por simulação que os epistemologistas ainda não inventariaram.

E em relação à oposição encontrada, ele entende que: “Uma verdadeira integração da
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informática (como do audiovisual) supõe, portanto, o abandono de um hábito antropológico
mais que milenar, o que não pode ser feito em alguns anos. (ibid., p. 5).
Algumas são as oposições por parte de educadores quanto ao uso da tecnologia em sua
prática pedagógica. No entanto seus argumentos são falaciosos, demonstrando carência de uma
análise bem fundamentada sobre o problema, como atesta o mesmo autor (ibid. p. 8, 9.):
O cúmulo da cegueira é atingido quando as antigas técnicas são declaradas culturais
e impregnadas de valores, enquanto que as novas são denunciadas como bárbaras e
contrárias à vida. Alguém que condena a informática não pensaria nunca em criticar a
impressão e menos ainda a escrita. Isto porque a impressão e a escrita (que são técnicas!)
o constituem em demasia para que ele pense em apontá-las como estrangeiras.

E, de fato, mesmo um giz ou um pedaço de carvão, que permanece sendo usado em
algumas culturas, são tecnologias; o quadro-negro, ou o mimeógrafo, ou o papel, tudo é
tecnologia, e são usados naturalmente, por já terem sido incorporados à nossa cultura, assim
essa rejeição é, antes de tudo, fruto do preconceito.
Outro problema detectado é a falta de capacitação dos educadores para atuarem com os
novos recursos; porém, como afirmam Leal; Alves; Hetkowski (2006):
As contribuições teóricas que permitiram um novo olhar das tecnologias impulsionaram
a criação nos cursos de formação de professores de disciplinas que promovessem
discussões, reflexões e construção de caminhos metodológicos agora mediados por
esses elementos. (p. 20)

Desta forma, havendo interesse, seria possível o delineamento de práticas para formação
adequada de professores. No entanto, todo progresso exige um preço, e, ao se comparar os
resultados do uso de novas tecnologias com o que se tinha até então, vê-se que, na relação custobenefício, os resultados poderiam justificar o esforço. Porém aqui esbarramos no comodismo
frente ao novo, o qual é compartilhado com os alunos (ibid.).
Segundo os autores, há, ainda, certa ideia geral de que os professores perderão seus
empregos. Quanto a isso, é mais provável que os percam antes por inércia do que pela
tecnologia em si, pois esta sempre exige profissionais qualificados que vão substituindo os
que não acompanham as mudanças dos tempos. E, como já observado, as novas tecnologias
vieram para ficar, e não se pode mais conceber o mundo hoje sem elas, de modo que, em algum
momento, deverá haver uma adaptação a elas.
Deixando de lado tradição, preconceito e oposição, é necessário fazer pelo menos um
questionamento: qual a vantagem das TIC’s para a educação? As seções a seguir discutem tal
questionamento.

2.2 Conhecimento não linear
Retomando Levy (1993, p. 5), entendemos que o modelo vigente é linear, de cima para
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baixo: professor/aluno. No entanto, as novas tecnologias apresentam um modelo que rompe
essa estrutura, conforme afirmam Leal, Alves e Hetkowski (2006, p. 22):
As crianças que nasceram no mundo tecnológico compreendem que podem ocupar
diferentes lugares ao mesmo tempo, diminuindo as distâncias geográficas. [...]
Configuram-se novas cartografias cognitivas que elevam-se, principalmente, na
interação com as redes de comunicação. A cartografia heterárquica vai permear
o pensamento rizomático, rompendo a linearidade, emergindo uma infinidade de
conexões; o indivíduo vai estabelecendo relações mediante o seu desejo e subjetividade.

Ou seja, o professor deixa de ser a única fonte de conhecimento de que o aluno dispõe,
as redes de comunicação proporcionam a este uma variedade de experiências que enriquecem
seu aprendizado. Ele tem acesso, por assim dizer, a uma infinidade de “professores” que não
estão circunscritos aos limites tempo/espaciais da escola; consoante afirmam Leal, Alves e
Hetkowski (2006, p. 23):
Reconstrói-se também a cartografia de tempo/espaço, já que hoje, por intermédio
das tecnologias digitais e telemáticas, é possível interagir com diferentes pessoas ao
mesmo tempo, sem precisar se deslocar do seu espaço físico, superando os limites e
as fronteiras geográficas, as relações são, portanto, sincrônicas.

Levy (1993, p. 33) aborda a mesma questão ao tratar do hipertexto, que ele conceitua
como:
[...] um conjunto de nós ligados por conexões. Os nós podem ser  palavras, páginas,
imagens, gráficos ou partes de gráficos, sequências sonoras, documentos complexos
que podem eles mesmos ser hipertextos. Os itens de informação não são ligados
linearmente, como em uma corda com nós, mas cada um deles, ou a maioria, estende
suas conexões em estrela, de modo reticular.

Essa diferença de conceito de aprendizado poderia ser ilustrada segundo a figura 1
abaixo:
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Figura 1: Conceitos de aquisição de conhecimento
Fonte: Elaboração própria com base teórica de Levy (1993).
Esse modelo rizomático é superior ao linear por ser muito mais dinâmico; o aluno tem
acesso, através dos hipertextos, a uma infinidade de informações impossível em um aprendizado
tradicional. Num mesmo instante, ele tem inúmeras possibilidades de acesso à informação, numa
interatividade intuitiva, prática, em que ele se torna o sujeito de seu conhecimento, procurando
aquilo que mais lhe desperta a atenção, atendendo aos seus interesses imediatos. Para qualquer
dúvida, mesmo aquelas que ultrapassam os limites do plano de estudo do professor, o aprendiz
tem recursos. Se num momento, um ponto do estudo lhe chamou atenção, aquilo que não pode
ser atendido em uma aula de cinquenta minutos, pode ser abordado em outro momento mais
propício.

2.3 “Hipervelocidade”
Outra vantagem das TIC’s, em relação aos recursos existentes, é a velocidade. Levy
(1993) chama a atenção para sua dinamicidade, para a facilidade e rapidez com que se encontram
textos, a variação desses e a quantia de informação disposta em um pequeno espaço (texto,
filme, slides, música).
Nas práticas de ensino mais tradicionais, quando o aluno se depara com um assunto
específico de um livro, é natural que este queira buscar mais informações a respeito de algo ali
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contido. Uma palavra que não se conhece, por exemplo, obriga o estudante a abandonar o texto,
pegar um dicionário, procurar o termo em uma sequência alfabética e voltar ao estudo do qual
se afastou momentaneamente. Também não é raro uma definição do dicionário remeter a outra
palavra, o que obriga a outra procura. Muitas vezes o processo de aprendizagem relacionado
a determinado tema é prejudicado pela ausência de determinada informação que deve ser
encontrada talvez em uma biblioteca.
Já as TIC’s, por meio de sua intrincada rede, podem poupar tempo ao aluno, além de dar
acesso à informação de maneira mais simples e flexível do que em uma biblioteca tradicional.
Com os chamados “buscadores” ou “motor de busca” (Google, Bing, Yahoo! e outros) tem-se
acesso muitas vezes aos próprios acervos das bibliotecas, dos museus, pinacotecas e outros,
acelerando e enriquecendo o processo de pesquisa como não seria possível em nenhuma outra
situação.
2.4 Interatividade e aprendizado
Outro fator importante nos processos de aprendizagem é abordado por Levy (1993, p.
40) ao investigar possibilidades exploratórias da rede. Ele, pois, afirma:
O hipertexto ou a multimídia interativa adéquam-se particularmente aos usos
educativos. É bem conhecido o papel fundamental do envolvimento pessoal do aluno
no processo de aprendizagem. Quanto mais ativamente uma pessoa participar da
aquisição de um conhecimento, mais ela irá integrar e reter aquilo que aprender. Ora,
a multimídia interativa, graças a sua dimensão reticular ou não linear, favorece uma
atitude exploratória, ou mesmo lúdica, face ao material a ser assimilado. É, portanto,
um instrumento bem adaptado a uma pedagogia ativa.

Deve ser lembrado aqui que, tendo escrito na década de 90, aquilo de que falava
eram apenas conjecturas. Hoje, de fato, essa ciência se multiplicou – porém, abordá-la nesse
momento foge ao escopo desse trabalho. Contudo suas observações a respeito do envolvimento
pessoal do aluno em seu aprendizado não estão desatualizadas. De fato, mesmo obedecendo à
tradição linear de ensino, hoje o professor deixou de ser apenas um palestrante para uma classe
desinformada, passando a ser um orientador, ou um facilitador, como às vezes é denominado,
Assim, o professor bem preparado, conhecedor desse instrumento de trabalho, pode
conduzir o aluno, fazendo-o participante de sua instrução, pois na rede há todo tipo de informação
e conhecimento capazes de extrapolar os limites de uma sala de aula. A disponibilidade de
textos, filmes, demonstrações de experiências, figuras, jogos e outros materiais possibilitam um
aprendizado segundo um pensamento rizomático, mais amplo que o linear.
Neste contexto ainda cabe salientar que o uso das TIC’s permite aos alunos desenvolver
seu potencial de maneira autônoma, ao considerar-se que cada um é detentor de conhecimentos
e hipóteses que guiam seus processos de aprendizagem. Conforme assere Vigotsky (2007,
p. 94): “[...] o aprendizado das crianças começa muito antes de elas frequentarem a escola.
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Qualquer situação de aprendizado com a qual a criança se defronta na escola tem sempre uma
história prévia”.
Ele também argumenta a respeito da capacidade de aprendizado da criança, fazendo
distinção entre um nível de desenvolvimento real, que é “o nível de desenvolvimento das funções
mentais da criança que se estabeleceram como resultado de certos ciclos de desenvolvimento
já completados”, em que ela pode resolver problemas sozinha, e o nível de desenvolvimento
potencial, chamado por ele de zona de desenvolvimento proximal, situação em que pode
desenvolver problemas mais complexos “sob a orientação de um adulto ou em colaboração
com companheiros mais capazes” (VIGOTSKY, 2007, p. 95-97).
Dessa forma, cada aluno pode se desenvolver segundo seu próprio potencial, sem
desmotivar-se pelo ritmo diferente de seus colegas.
3 METODOLOGIA
O tipo de pesquisa escolhido para esta investigação foi o exploratório. Conforme Gil
(1991, p. 45),
Estas pesquisas têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema
com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir 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. Na maioria dos
casos, essas pesquisas envolvem: a) levantamento bibliográfico; b) entrevistas com
pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado; e c) análise de
exemplos que “estimulem a compreensão”.

Esse tipo de pesquisa colabora com o objetivo geral do artigo que foi o de verificar a
possibilidade de se trabalhar com redes sociais com as quais os estudantes já estão familiarizados.
O procedimento selecionado foi estudo de caso, que conforme Gil “é caracterizado pelo
estudo profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira que permita o seu amplo
e detalhado conhecimento” (GIL 1991, p. 58).
Também é definido por Young como:
[...] um conjunto de dados que descrevem uma fase ou a totalidade do processo social
de uma unidade, em suas várias relações internas e nas suas fixações culturais, quer
seja essa unidade uma pessoa, uma família, um profissional, uma instituição social,
uma comunidade ou uma nação” (YOUNG, 1960 apud GIL, 1991, p. 59).

A abordagem desta pesquisa foi qualitativa, definido por Maanen (1979a, apud NEVES,
2012) como:
[...] um conjunto de diferentes técnicas interpretativas que visam a descrever e a
decodificar ou componentes de um sistema complexo de significado. Tem por objetivo
traduzir e expressar o sentido dos fenômenos do mundo social; trata-se de reduzir a
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distância entre indicador e indicado, entre teoria e dados, entre contexto e ação.

A população escolhida, para a coleta dos dados, foram os alunos da escola E. E. E. M.
Rachel Calliari Grazziotin, estudantes do 1º ano do ensino médio, cuja faixa etária situa-se entre
15 e 17 anos. Sendo investigada uma amostragem de 25 alunos, consta que, com exceção de
dois alunos, todos possuíam naquele momento computador pessoal e acesso à internet.
O desenvolvimento da pesquisa ocorreu da seguinte forma. Todos os alunos da
amostragem abriram uma conta no Facebook, rede social com grande aceitação entre jovens
da faixa etária abordada pela pesquisa. O pesquisador também foi cadastrado para ter sua conta
e, nessa conta, abriu um grupo de estudo, recurso fornecido pela própria rede utilizada. Esse
grupo, para efeito da pesquisa, foi denominado Gramática 1, e teve seu acesso controlado por
um administrador, que foi o docente da turma. Essa restrição foi estabelecida para impedir
intromissões de outras pessoas adicionadas ao Facebook, de modo que pudessem ser criados
tantos grupos quantas fossem as turmas de alunos com que se quisesse trabalhar com a
ferramenta. Ouve a possibilidade de um só documento ser trabalhado por várias pessoas, o que
proporcionou uma maior interação entre os participantes.
Também fez parte dos instrumentos utilizados na pesquisa um editor de texto próprio da
rede. Havia a possibilidade de se carregar um arquivo de outro editor (no caso desse trabalho,
dois tipos de arquivos foram utilizados, o doc, do Office Windows, e o rtf). Estando o arquivo doc
ou rtf carregado, qualquer pessoa do grupo podia baixá-lo e editá-lo, carregando-o novamente
para disponibilizá-lo na rede. A vantagem desses em relação ao primeiro é que o arquivo criado
pelo próprio Facebook não podia ser salvo no computador, também não podia ser impresso e
seu editor continha muito poucos recursos.
Estando, pois, o arquivo carregado, o professor tinha a possibilidade de visualizá-lo
ou baixá-lo para seu computador, o que lhe permitia fazer as correções necessárias, utilizando
todos os recursos de seu editor. Na edição já comentada, novamente o arquivo era carregado,
para que o grupo de aluno tivesse acesso a ele e pudesse fazer as devidas correções. Além
disso, a interatividade foi incrementada pelo envio de mensagens aos demais componentes
do grupo, empregando as ferramentas de troca de mensagens da própria rede. Deste modo,
os demais participantes não necessitavam pesquisar o tempo todo para saber se determinado
arquivo comum já havia sido editado.
Outra vantagem nesse recurso, embora não tenha sido usado nesse caso, é que os
alunos podiam se reunir em grupo virtualmente, pelo próprio Facebook. Tal recurso poderia ser
utilizado para realização de trabalho, tendo cada um acesso aos documentos, aos colegas com
quem estivessem trabalhando e ao professor, caso necessário.
Para técnica de análise foi selecionada a Análise de Conteúdo, que conforme Bardin
(2002 apud EMER, 2011) pode ser conceituada como “sendo um conjunto de técnicas de
análise das comunicações, visando, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição
do conteúdo das mensagens, obter indicadores quantitativos ou não, que permitem a inferência
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de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) das
mensagens. Como categorias para estas análises, foram estabelecidas:
a) contexto da pesquisa; e
b) aplicabilidade do uso da ferramenta.

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS DA PESQUISA
4.1 Contexto da pesquisa
A E. E. E. M. Rachel Calliari Grazziotin, onde foi feito o experimento, situa-se em um
bairro de classe baixa da cidade de Caxias do Sul, cidade serrana do Rio Grande do Sul. É
recorrente no bairro cenas de violência, roubo e tráfico de drogas, posto que haja na localidade
famílias mais abastadas.
A escola, segundo ranking do ENEM 2011, ficou em segundo lugar entre escolas
públicas da cidade, perdendo apenas para a Escola Est. Técnica Caxias do Sul.
A turma escolhida para a pesquisa foi uma turma de 1º ano de ensino médio, com 25
alunos, idade média de 15 anos, a maioria oriunda de escola municipal e moradora do próprio
bairro. Com exceção de dois alunos, todos possuíam computadores pessoais.

4.2 Aplicabilidade do uso da ferramenta
4.2.1 Recursos disponíveis
Entre as ferramentas disponíveis, o Facebook foi escolhido como rede social para
desenvolvimento da pesquisa. Além deste, dois aplicativos que dispõem também de rede social,
o Gmail e o Skydrive, da Microsoft, foram considerados.
Entre estas ferramentas, o editor do Facebook tem o recurso de se trabalhar com
arquivos criados dentro da própria rede ou com arquivos carregados pelo usuário. Os editores
disponíveis na própria ferramenta têm recursos limitados, permitindo apenas a criação de textos
muito simples, como ilustrado na figura abaixo. Seus únicos recursos são: negrito, itálico, itens
numéricos ou com símbolos, conforme se observa na figura 2, além de ser possível carregar
uma imagem. O texto pode ser corrigido por outros, mas torna-se um texto só, sem marcas
de autoria, elemento necessário no caso de trabalho em grupo. Não há uso de tabela, ou de
tabulação, ou de tamanha de folha.
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Figura.2:Janela do editor de texto do Facebook
Fonte: Facebook.
A segunda ferramenta considerada para desenvolvimento da pesquisa (Google Docs)
permite criar vários tipos de documentos, podendo ser um texto, uma apresentação de slides
ou uma planilha. Seus recursos para a criação de documentos são mais completos, conforme se
observa na figura 3. Todo o trabalho é feito nas nuvens, de modo que não é necessário instalar
nenhum editor específico no próprio computador para utilizá-lo. O único inconveniente é que
os editores do Google Docs também não deixam registrado um histórico de edição que permita
com facilidade identificar a contribuição de cada autor no documento.

Figura 3: Janela do editor de textos do Google Docs
Fonte: Google Mail.
A terceira opção, o Skydrive, também permite criar arquivos de texto, slides e planilhas
(figura 4). Seus recursos de edição, que também são completamente nas nuvens, possuem
alguns recursos adicionais, se comparados aos editores do Google Docs. Também permitem ao
usuário compartilhar a edição e abrir o documento no Word, da própria Microsoft, onde pode
usufruir de todos os recursos que esse proporciona.
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Figura 4: Editor de texto do SkyDrive
Fonte: SkyDrive.
Entre essas opções, a escolha recaiu sobre o Facebook. Apesar de o editor da rede social
apresentar algumas limitações, segundo foi observado na pesquisa para escolha de ferramenta,
constatou-se que cerca de 70% dos alunos já eram cadastrados nessa rede. Pelo que se pôde
observar posteriormente, alguns alunos passam, diariamente, horas conectados nesta rede
social. Ou seja, a primeira dificuldade de fazer o discente se aproximar do trabalho proposto, já
estava vencida.
Outra vantagem é o fato de haver acesso rápido entre aluno e professor, pois, por ser
uma ferramenta de uma rede social com suporte a conversas online, ao lado da área de trabalho
fica a lista dos alunos que estão acessando a rede naquele momento, de modo que dúvidas
poderiam ser dirimidas ali, sem a necessidade de se aguardar a próxima aula para tratá-las.
Também foi considerado que a edição de um documento poderia ser feita com os recursos
de software do próprio aluno, já que também era possível trabalhar com o arquivo baixado para
seu computador. Dessa forma, mesmo que o editor usado fosse de código aberto, empregando
uma máquina com sistema operacional qualquer, ainda assim seria possível trabalhar o arquivo
e enviá-lo novamente para o espaço compartilhado com o grupo e professores.
Durante a realização da pesquisa constatou-se que a escolha da ferramenta foi adequada,
já que houve pouca dificuldade ou resistência da turma ao trabalho proposto.
4.2.2 Procedimentos para uso da ferramenta

O primeiro passo da pesquisa foi solicitar tanto a professores quanto a alunos que se
cadastrassem na ferramenta, procedimento fácil de seguir, de acordo com a orientação da
própria rede social.
Ao se conectar na rede, o link “ajuda” na “Página inicial” já fornecia todo o procedimento
para se criar o grupo e enviar o usuário para a página criada.
Nesta página, uma sequência de abas disponibilizava as opções de uso e um espaço para
comunicação com o grupo. Entre as ofertas havia informações de todas as atividades realizadas,
com nota de atividade, data e nome da pessoa (fig. 5), e uma lista em ordem cronológica dos
arquivos carregados (fig. 6).
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Figura 5: Janela principal do grupo de trabalho do Facebook
Fonte: Facebook.

Figura 6: Janela da aba Arquivos do Facebook
Fonte: Facebook.

4.2.3 O trabalho com processadores de texto
Como já mencionado, a ferramenta de edição do Facebook permite que se trabalhe com
arquivo de diferentes formatos. Nesse caso, um arquivo é criado e carregado no Facebook.
Estando o arquivo carregado, o professor pode baixá-lo para seu próprio computador e editá235
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lo sem problema, com todos os recursos de que seu editor dispõe: tabelas, gráficos, fontes
variadas, marcas de edição como: cores diferentes, grifos, comentários à parte e abreviatura
do editor. Ao término, carrega-o novamente, o qual fica à disposição do aluno para fazer as
correções necessárias. Nesse experimento foi usada a ferramenta Word, do Office, da Microsoft.
Apesar de algumas dificuldades, a rede social se mostrou facilitadora da comunicação
entre professor e alunos, levando-os a um contato mais próximo em um espaço fora da sala de
aula. Além disso, também foi possível observar que, o professor pôde ter total controle sobre
o desenvolvimento do trabalho. Em muitos momentos os alunos foram atendidos no exato
instante em que solicitavam auxílio, em um atendimento online em tempo real. De fato, com
planejamento, o docente também tem a possibilidade de utilizar a rede social para se reunir com
todo um grupo para acompanhamento.
Entre as coisas tidas como positivas para eles está o fato de já estarem fazendo seus
trabalhos no computador. Relataram que, depois do trabalho pronto, não havia a necessidade de
imprimi-lo. Outro ponto positivo destacado foi o fato de não se ter que levar o trabalho para a
escola e entregá-lo em uma determinada data, já que o trabalho fica disponível na rede.
Também é possível perceber o aumento da interação entre professores e aluno facilitada
e maximizada por meio da rede social, percebível por estar em uma atividade formal da aula,
da disciplina, sendo desenvolvida em um ambiente informal, acostumados a relações sociais,
como se pudessem estar aprendendo por meio de uma ferramenta que eles estão familiarizados e
identificados socialmente. Neste caso, houve um fortalecimento do vínculo afetivo de confiança
entre aluno e professor, o aluno e seus pares através da comunicação escrita no Facebook,
percebida nesta pesquisa.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo apresentou um estudo sobre o emprego da rede social Facebook como
ferramenta educacional para instigar a interação entre professores e alunos fora da sala de aula.
A ferramenta usada, pôde ser aplicada com facilidade, tanto pelos alunos como pelo
professor, mesmo sendo esses inexperientes em relação aos recursos propostos para trabalho
em grupo.
Apesar do uso da ferramenta em si não ter apresentado dificuldades, outros problemas
foram observados durante a pesquisa. A mudança na forma de interação com os alunos no mundo
virtual acarretou alguma dificuldade inicial, principalmente no que diz respeito à organização
do material recebido. O procedimento de devolução de material corrigido para o aluno também
se mostrou algumas vezes dificultado, pois passou a ser feito via Facebook ou em algumas
vezes por email.
O maior problema verificado no desenvolvimento do trabalho foi levar o aluno ainda não
cadastrado na rede a se cadastrar. Neste sentido, fazê-lo compreender a importância e interesse
da atividade mostrou-se em alguns casos um desafio.
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Em relação ao aluno, as dificuldades para esse também não foram muitas. Há, é claro, a
questão da adaptação a um novo método de trabalho, o domínio do uso de um processador de
texto, a disponibilidade de um computador e acesso à rede. Quando indagados sobre a pesquisa,
os alunos informaram que não houve, por parte deles, nenhuma dificuldade. Pelo contrário,
demonstraram ter gostado da experiência.
Por meio da rede, também foi possível observar que os alunos puderam sanar dúvidas
em momentos fora da sala de aula, considerando-se que muitas vezes a explicação dada
presencialmente não é suficiente. Também, a explicação em nota, acrescida à área de trabalho
do grupo, mantém presente a orientação sobre o trabalho.
Tais considerações permitem concluir que ainda há muito espaço a ser explorado com
relação à utilização das TIC`s em práticas complementares à sala de aula. Há ainda outros
recursos dentro do próprio Facebook que não foram abordados por essa pesquisa, e que poderiam
ser explorados como trabalhos futuros, como por exemplo a possibilidade de se criar eventos,
de se trabalhar com recursos como fotos e vídeos, ou empregar ainda outros mecanismos de
comunicação da ferramenta para agilizar a interação entre grupos.
6 REFERÊNCIAS
CUNHA, A. C. O que é etnografia in <http://www.c2marketingdigital.com.br/artigos/o-quee-netnografia-4/) em 12/09/12.
EMER, S. O. Inclusão escola: formação docente para o uso das TIC’s aplicadas como tecnologia
assistiva na sala de recurso multifuncional e sala de aula, Dissertação. Universidade Federal do
Rio Grande do Sul – Faculdade de Educação, Porto Alegre, 2011.
GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 3. ed. São Paulo : Atlas, 1991.
LEAL, J; ALVES, L.; HETKOWSKI, T. M. Práticas pedagógicas e tecnologias digitais. Org.
Edméa Santos, Lynn Alves. Rio de Janeiro: E-papers, 2006) Educação e tecnologia: rompendo
os obstáculos epistemológicos.
LÉVY, P. As tecnologias da inteligência. Trad.Carlos Irineu da Costa. Rio de Janeiro: Ed. 34,
1993.
MAANEN, 1979a, apud NEVES, José Luis em Pesquisa qualitativa: características, usos
e possibilidades in <http://www.ead.fea.usp.br/Cad-pesq/arquivos/C03-art06.pdf>. Acesso em
20/09/2012.
MONTARDO, S. P.; PASSERINO, L. M. Estudo dos blogs a partir da netnografia:
237

EDUCAÇÃO

possibilidades e limitações in <http://penta3.ufrgs.br/midiasedu/modulo8/etapa1/leituras/
estudo_dos_blogs.pdf>. Acesso em 12/09/12.
VIGOTSKY, L. S. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 2007.

238

