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Apresentação

Com satisfação apresentamos a oitava edição da Revista de Divulgação Científica
CAMINHOS, que contempla a produção científica dos docentes e discentes da UNIDAVI em
2006.

Esta produção, desenvolvida e organizada pela da Pró-Reitoria de Pós-Graduação,
Pesquisa e Extensão (PROPPEX), vem se consolidando a cada edição como um importante
mecanismo de divulgação da publicação científica.

Nessa edição apresentamos os seguintes temas: O contrato de compra e venda no
sistema jurídico brasileiro e no direito comparado; O CONTRATO DE COMPRA E VENDA
NO SISTEMA JURÍDICO BRASILEIRO E NO DIREITO COMPARADO1  A Instrumentação  de
laboratórios de ensino em engenharia; A Instrumentação  de laboratórios de ensino em
engenhariaGestão do conhecimento nas empresas de hospitalidade; O lugar do saber na
família: analisando a produção do conhecimento nas relações familiaresO lugar do saber
na família: analisando a produção do conhecimento nas relações familiares.; O cotidiano
de mães inseridas em meio rural e sua relação com seus comportamentos de cuidar de
filhos com idades entre 0 e 6 anos neste contexto; O cotidiano de mães inseridas em meio
rural e sua relação com seus comportamentos de cuidar de filhos com idades entre 0 e 6
anos neste contextoLanguage laboratories and their importance in the courses at UNIDAVI;
Language laboratories and their importance in the courses at unidaviProjeto Político-
Pedagógico: O fazer fundamentado no saber; IProfa Msc.Katia Regina Koerich Fronzasabel
Allende: Constelación  de personagens femininas que construye y se apropria del concepto
de ciudadanía en el proceso histórico-cultural latino-americano; sabel allende: Constelación
de personagens femininas que construye y se apropria del concepto de ciudadanía en el
proceso histórico-cultural latino-americanoReavaliação de ativos; O controle jurisdicional
do mérito administrativo; Escola de Educação Básica da Unidavi: 10 Anos de referência na
construção do conhecimento; Escola de Educação Básica da Unidavi: 10 Anos de referência
na construção do conhecimentoLevantamento preliminar da mastofauna e herpetfauna do
baixo Rio Itajaí-Açú; Identificação e interpretação dos fatores que interferem no
aproveitamento escolar de alunos da 5ª e 8ª séries do Ensino Fundamental – e da 3ª série
do Ensino Médio – Estudo de caso em Ibirama, Santa Catarina (Brasil).
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Desejamos a todos os leitores, que possam encontrar um pouco de si nesta
construção. Podemos adotar como desafio central da educação superior, segundo Demo
(1993) a afirmação de que “A alma da vida Acadêmica é constituída pela pesquisa, como
princípio científico e educativo, [...] como estratégia de geração de conhecimento e de
promoção da cidadania. Isto lhe é essencial, insubstituível.” Portanto, este é nosso desafio
enquanto instituição universitária.

Não poderemos esquecer que a nossa missão é “Servir de pólo irradiador do
desenvolvimento regional, pelo exercício solidário do Ensino, da Pesquisa e da Extensão,
com qualidade de suas ações e seus resultados”.

A Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão disponibiliza a seus leitores
esta edição, agradece a todos e convida os integrantes da academia para continuar juntos,
na missão de fazer da Pesquisa, da Extensão e do Ensino um caminho de possibilidades na
Universidade.

Prof. MSc. Ilson Paulo Ramos Blogoslawski
Pró-Reitor de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão
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IDENTIFICAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DOS FATORES QUE INTERFEREM

NO APROVEITAMENTO ESCOLAR DE ALUNOS DA 5ª. E 8ª. SÉRIES DO

ENSINO FUNDAMENTAL E DA 3ª. SÉRIE DO ENSINO MÉDIO –

ESTUDO DE CASO EM IBIRAMA, SANTA CATARINA (BRASIL)1

Alberto Coelho Gomes Costa2

Clóvis Metzker3

Resumo: Este artigo lida com uma questão-chave: Que fatores afetam o desempenho escolar dos estudantes
matriculados em estabelecimentos de ensino municipais e estaduais? Ele compara os princípios derivados
das avaliações do desempenho escolar dos estudantes brasileiros para a elaboração de diretrizes da política
nacional de educação com as conclusões que se extraem de um estudo de caso específico. A pesquisa foi
realizada junto a alunos das 5ª e 8ª séries do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio. A amostra
é composta por 414 observações.  A análise considera como fatores causais do desempenho escolar a 10
variáveis: nível de renda familiar, escolaridade do pai, escolaridade da mãe, horas dedicadas ao estudo,
vínculo do estudante com atividades de trabalho, disponibilidade de ajuda ou orientação na realização das
tarefas escolares, acesso a tecnologias da informação, uso educacional das tecnologias da informação,
experiência passada de mudança de estabelecimento de ensino e experiência passada de reprovação e
repetência. Os resultados indicam que as experiências de reprovação e de mudança de estabelecimentos
escolares, bem como o uso educacional das tecnologias da informação são os fatores que exercem maior
influência sobre o atual desempenho escolar dos informantes.

Palavras-chave: política educacional, desempenho escolar, discursos, reprovação, tecnologias da informação.

Abstract: This paper deals with a key issue: Which factors are determining students’ performance in public
schools? It analyses the impact of ten factors on the current school grades achieved by students of three
levels from public schools at a small county at Santa Catarina state (Southernmost Brazil) and compares the
conclusions that may be drawn from this case study to the guidelines extracted from nation-wide evaluations.
The sample size amounts to 414 observations. The factors considered are: family income, parents school
grades, daily hours of study, working duties, availability of guidance and tutorial advice, access to information
technology, educational uses of information technology, school change in the past, and school failure rates.
The main finding is that previous experiences of school failure and school change as well as access and use
of information technologies for educational purposes have the highest impacts on school performance.

Keywords: educational politics, school performance, discourse, reprovation, information technology.

1 Projeto Pesquisa do Programa Institucional de Iniciação Científica – PIBIC
2 Professor Orientador do Projeto
3 Acadêmico do Curso de Letras e pesquisador do Projeto
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INTRODUÇÃO

A que se devem atribuir variações no desempenho escolar dos estudantes brasileiros?
Está o baixo desempenho escolar vinculado ao nível de renda familiar, à escolaridade e ao
capital cultural de pais e/ou de responsáveis? Encontra-se associado às taxas de reprovação
e repetência e decorre de um sentimento de baixa auto-estima diante da grande defasagem
entre série e idade vivenciada por muitos estudantes? Seria a sistemática da progressão
continuada um paliativo apropriado para melhorar o desempenho escolar e a qualidade
do ensino?

OBJETIVOS

Ao defrontar-se com essas questões, o presente artigo tem um duplo objetivo.
O primeiro é, a partir de um estudo de caso, identificar e analisar os fatores que aí

contribuem para o aproveitamento escolar e determinam suas variações.  Para fazê-lo,
interpretam-se auto-avaliações a respeito do aproveitamento escolar feitas por alunos de
três séries de ensino dos estabelecimentos escolares de Ibirama (Santa Catarina).  Essas
percepções lidam com um conjunto de fatores que hipoteticamente condicionam ao
desempenho escolar ou são assumidos como tal pelas avaliações governamentais do
desempenho escolar dos estudantes brasileiros – a saber: renda familiar, nível ocupacional,
nível de escolaridade dos pais ou responsáveis, acompanhamento das atividades escolares
pelos pais, experiência passada com mudança de estabelecimento de ensino e com
reprovação e repetência, tempo dedicado ao estudo no período do contra-turno escolar,
acesso a tecnologias da informação e uso das mesmas com objetivos educacionais.

O segundo objetivo é confrontar os resultados desse estudo de caso com os
postulados princípios que são extraídos das avaliações institucionais e governamentais do
desempenho escolar e da qualidade do ensino feitas recentemente no Brasil e que norteiam,
em grande medida, senão integralmente, às políticas nacionais de educação.

Perseguindo-se a esse duplo objetivo, não se pretende realizar e não se realiza uma
revisão das proposições teóricas sobre a temática das causas do fraco desempenho e
alternativas de mitigação que abundam na produção dos estudiosos da educação.  O que se
intenta é (a) uma interpretação crítica de discursos institucionais a respeito dos fatores
que condicionam o desempenho escolar e a qualidade de ensino à luz dos resultados do
estudo de um caso concreto. Tomando-se esse caso, a questão que se aborda é: são válidas
as determinações de causa e efeito que são derivadas das avaliações institucionais da
qualidade do ensino e do rendimento escolar? Em que medida a Política Educacional que
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a partir daí se molda e se estabelece responde aos fatores que efetivamente condicionam o
desempenho escolar? O resultado é menos uma teorização sobre a prática pedagógica do
que uma discussão dos pressupostos que sustentam a política educacional.

METODOLOGIA DE COLETA DE DADOS

Os dados utilizados nesse estudo de caso foram obtidos através de pesquisa
sociológica de natureza quantitativa – “survey” – realizado durante o ano de 2005 a respeito
das comunidades escolares do município de Ibirama, da percepção do ambiente escolar e
do papel da escola no processo de educação e aprendizagem.  Após obter o consentimento
das direções dos estabelecimentos escolares e dos próprios alunos, foi aplicado um
questionário padrão, usando o método do “paper-and-pencil assessments”.1 Orientados
sobre o objetivo do estudo, que seus resultados basear-se-iam em médias para o conjunto
da amostra e sobre o caráter confidencial das informações prestadas, cada informante era
solicitado a preencher seu formulário individualmente, mas sob orientação e supervisão
de um ou mais instrutores. A consecução da tarefa teve duração média de 40 minutos por
turma. Os questionários foram aplicados em quatro estabelecimentos de ensino (três
estaduais e um municipal, três na cidade de Ibirama e um na sede do Distrito de Dalbérgia),
junto a alunos matriculados nas 5ª e 8ª séries do Ensino Fundamental e na 3ª série do
Ensino Médio.  A pesquisa abrangeu uma amostra de 450 estudantes.  Após uma análise de
consistência dos questionários preenchidos, 36 foram eliminados. Os resultados aqui
considerados compreendem, por conseguinte, uma amostra de 414 questionários.2

O artigo está dividido em quatro seções.  Na primeira, faz-se uma breve análise de
diversas avaliações institucionais sobre qualidade de ensino e desempenho escolar dos
estudantes brasileiros recentemente divulgados e interpretados e dos postulados que daí
se derivam para conformar a política de educação brasileira.  Na segunda, procede-se à
apresentação dos resultados da pesquisa, descrevendo-se a composição da amostra e
traçando-se um perfil dos informantes de acordo com os fatores a serem considerados
como condicionantes de seu desempenho escolar.  Na terceira, analisam-se os fatores

1 Este método de coleta de informações em pesquisas sobre ensino, qualidade do ensino e aproveitamento escolar vem
sendo empregado e, por conseguinte, referendado por Estudos como as avaliações do Sistema de Avaliação do Ensino
Básico (no Brasil) e o PISA (Programme for International Student Assessment) da OECD (Organisation for Economic Co-
operation and Development).

2 De acordo com o Censo Escolar 2005, o universo escolar ibiramense do Ensino Fundamental e do Ensino Médio é
composto por 1.219 alunos matriculados da 1ª. a 4ª. Séries do Ensino Fundamental, 1.213 alunos matriculados da 5ª. A
8ª. Séries do Ensino Fundamental e 715 alunos matriculados no Ensino Médio. (Disponível através da página http://
www.inep.gov.br/download/censo/2005/Internet2005.zip, acessada em 1/2/2006.).  A amostra do estudo corresponde,
portanto, a 13,2% do universo.
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condicionantes do desempenho escolar no contexto particular sob investigação. Enfim,
discutem-se os resultados desse estudo de caso à luz das idéias que vêm predominando
nas avaliações governamentais do desempenho escolar no Brasil.

AVALIAÇÕES DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES BRASILEIROS:
CONSTRUINDO PRINCÍPIOS NORTEADORES PARA A POLÍTICA EDUCACIONAL

A preocupação com a qualidade do ensino em decorrência dos níveis cada vez mais
baixos de aproveitamento escolar dos estudantes brasileiros constitui, hoje, uma das principais
questões de um sistema educacional que, pelo incremento nas verbas públicas nas últimas
décadas, vai atingindo a universalização do acesso ao ensino básico.3

A relevância da questão emerge de inúmeras pesquisas e análises.  Assim, na última
avaliação do PISA da OECD (2003), o Brasil alcançou o pior resultado entre todos os 41
países pesquisados.4 Em seu Relatório Mundial de Monitoramento sobre Educação para Todos,
a Unesco julga que o “Brasil está incluído no grupo de países próximos de atingir algumas das
metas de Educação para Todos”, mas ainda enfrenta problemas para cumprir a meta da
qualidade, cuja centralidade é destacada por ela encontrar-se no cerne da educação,
“influenciando o que os estudantes aprendem, o quanto aprendem e quais benefícios adquirem
através da educação”.  Este relatório enfatiza três causas da baixa qualidade do ensino: a) as
turmas superlotadas, pois nos países com “maior razão aluno/professor, “um terço dos alunos
que ingressam no primário mal chegam á 5ª série”; b) os professores mal qualificados; e, c)
as escolas mal equipadas com parcos materiais de aprendizado.”5 Já O IPEA (Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada), através da publicação Radar Social, destaca:

“Embora registre hoje 97% das crianças de 7 a 14 anos na escola, o Brasil ainda
convive com graves deficiências na área da educação. Entre os problemas a serem
enfrentados, se destacam o elevado índice de analfabetismo (sobretudo entre adultos e
idosos), a baixa escolaridade média da população, o acesso restrito aos níveis de ensino
não-obrigatórios e a baixa qualidade do ensino básico.” (grifo dos autores)6

3 Reduzir o analfabetismo entre a população adulta, garantir o acesso das camadas mais pobres ao ensino médio, viabilizar
o ensino profissionalizante e assegurar a segurança do ambiente escolar nos centros metropolitanos se lhe equivalem em
relevância.

4 Resultados, estatísticas, orientações metodológicas, instrumentos de pesquisa do PISA estão disponíveis através da página
http://pisaweb.acer.edu.au/oecd_2003/oecd_pisa_data_html. Os resultados do PISA 2000 para o Brasil, estão disponíveis
através da página http://www.inep.gov.br/download/internacional/pisa/PISA2000.pdf.

5 UNESCO. Educação para todos: o imperativo da qualidade, relatório de acompanhamento global de Educação para Todos,
2005; Relatório Conciso.  Brasília, DF: UNESCO, 2005.

6 IPEA. Radar Social: Parte 4 - Educação.  Brasília, DF: IPEA, 2005. (páginas 64-77).
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E, embora considere que não há ordem de relevância entre esses problemas,
argumenta que a baixa qualidade do ensino “é uma das principais causas dos problemas
educacionais já mencionados”, na medida em que “induz a um aumento na taxa de
reprovação dos alunos, bem como a um incremento na taxa de evasão escolar”. Enfim, a
análise aponta um conjunto de fatores que determinam o ensino sem qualidade – a saber:

“Infra-estrutura física deficiente; professores mal-remunerados e,por vezes,
desestimulados e pouco qualificados para a intervenção pedagógica junto a grupos e
contextos sociais desfavorecidos; subnutrição e precária condição de saúde dos alunos;
necessidade da criança de ingressar no mercado de trabalho para complementar a renda
familiar; falta de suporte educacional dos pais e de acesso aos meios de comunicação e
veiculação do conhecimento.”7

As reedições das pesquisas de desempenho escolar pelo Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Básica (SAEB) a cada biênio revelam tendências alarmantes de
deterioração dos níveis de aproveitamento escolar nas três séries acompanhadas (4ª e 8ª
séries do Ensino Fundamental e 3ª série do Ensino Médio), que apresentam não só o
crescimento da parcela de estudantes com desempenho abaixo do esperado, mas, também,
a redução dos estudantes com resultados adequados ou avançados em relação à série
escolar.  Na Tabela 1, a seguir, registram-se os resultados do SAEB 2003.8

7 IPEA, op. cit.
8 Este artigo estava redigido antes da publicação dos resultados da “Prova Brasil 2006”. Os resultados dos estudantes

ibiramenses nesse exame foram inferiores às médias estadual e nacional (Fonte: INEP/Ministério da Educação, http://
www.provabrasil.inep.gov.br, acessada em 12/4/2007.

Língua Portuguesa Matemática Estágio 
4ª. Série 8ª. Série 3ª. Série 4ª. Série 8ª. Série 3ª. Série 

Muito crítico 22% 5% 5% 13% 7% 5% 
Crítico 37% 20% 37% 40% 52% 63% 
Intermediário 36% 65% 53% 41% 39% 27% 
Adequado 4% 10% 5% 7% 3% 6% 
Avançado <1% <1% s/info 0% <1% s/info 
Fontes: INEPINEP. Qualidade da Educação: Uma nova leitura do desempenho dos estudantes 
da 4ª. Série do Ensino Fundamental.  Brasília: INEP/MEC, 2003; INEPINEP. Qualidade da 
Educação: Uma nova leitura do desempenho dos estudantes da 8ª. Série do Ensino 
Fundamental.  Brasília: INEP/MEC, 2003; INEPINEP. Qualidade da Educação: Uma nova 
leitura do desempenho dos estudantes da 3ª. Série do Ensino Médio.  Brasília: INEP/MEC, 
2003. 
 

TABELA 1 - Resultados do SAEB 2003:
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Esses resultados mostram a baixa qualidade do sistema educacional brasileiro e
que ele não está sendo eficiente.  A análise dos resultados para a 4ª série do Ensino
Fundamental enfatiza que há:

a) há marcantes diferenças regionais, mas mesmo as regiões que apresentam
melhores resultados (Sul e Sudeste) estão longe de possuírem sistemas de ensino
de boa qualidade, pois mesmo nelas os resultados são deficientes;

b) existe também uma forte associação entre o desempenho dos alunos e a
escolaridade do professor, salientando a urgência de se investir em programas
eficazes de formação inicial e continuada dos docentes, pois enquanto a maioria
(58%) dos professores dos alunos com desempenho muito crítico têm no
máximo oito anos de escolaridade, a escolaridade média é mais alta entre os
professores dos alunos com desempenho adequado;

c) o percentual de alunos com desempenho muito crítico que mudaram uma ou
mais de duas vezes de escola é alto, 56,7%;

d) há uma alta taxa de distorção idade-série  entre os estudantes com desempenho
muito crítico, muito acima da média nacional, enquanto que os alunos com
desempenho adequado têm um percentual bem abaixo da média nacional;
todavia,

e) uma parcela extremamente significativa (62%) dos estudantes com desempenho
muito crítico estudam em escolas com programas para redução da taxa de
repetência e é idêntica a dos alunos com desempenho adequado (64%), de
modo que se admita “um impacto diminuto dessas políticas para evitar a
repetência, considerando que os alunos com desempenho muito crítico e
adequado estão sendo submetidos a elas na mesma proporção”.9

O relatório de análise do SAEB 2003 sobre os resultados dos estudantes da 4ª série
do Ensino Fundamental, destaca como fatores que afetam o desempenho escolar a) às
condições de vida dos alunos, suas famílias e seu contexto social, cultural e econômico;  b)
às condições do estabelecimento escolar (salas de aula e materiais pedagógicos adequados
e suficientes); c) às qualificações específicas para liderança e gestão escolar dos diretores
dos estabelecimentos de ensino; d) a formação inicial e continuada dos professores; e) a
realização da pré-escola pelos alunos; e, com especial destaque,  f) as taxas de reprovação
e abandono, que são vistos como fatores que interferem diretamente na aprendizagem,
cujos resultados “pioram à medida que o estudante foi reprovado ou abandonou a escola
por mais de uma vez”.  Já a análise dos resultados da 8ª série do Ensino Fundamental e da

9 INEP. Qualidade da Educação: Uma nova leitura do desempenho dos estudantes da 4ª série do Ensino Fundamental.
Brasília: INEP/MEC, 2003.
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3ª série do Ensino Médio agregam a esses fatores a questão da vinculação dos estudantes
ao trabalho, o tamanho das famílias e o recurso aos cursos supletivos para conclusão do
Ensino Fundamental como outros fatores que explicam os baixos desempenhos.

A centralidade da temática da reprovação e do abandono se expressa na conclusão
de que:

 O atraso escolar, conseqüência da reprovação e do abandono, figura como um
dos fatores do baixo desempenho.  Alunos na idade correta obtiveram média de
183 pontos na avaliação, e aqueles que tinham um ano de atraso, 20 pontos a
menos na escala.  Os dados indicam que a reprovação e o abandono devem estar
entre as principais preocupações dos gestores educacionais, pelo impacto que têm
na auto-estima do estudante e no seu aproveitamento escolar.10

Por fim, vale destacar duas conclusões expressas em dois documentos recentemente
divulgados pelo INEP.  No primeiro desses trabalhos,11 os autores enfatizam que “os entrevistados
entendem que novos sistemas de avaliação e promoção acarretam menor empenho de professores
e alunos [...] passar de ano tornou-se bem mais fácil”, que “80,6% dos pais ou responsáveis
entrevistados concordam com a afirmativa [...] o medo da reprovação faz os alunos estudarem
mais”, 58,3% acham que “os trabalhos para complementar as notas fazem com que os alunos
estudem menos” e, por fim, 62,8% consideram que “a aprovação no final do ano está muito
fácil”.  No segundo,12 reforçam essa descrição da visão dos pais sobre os fatores que afetam a
qualidade do ensino e o desempenho escolar quando relatam que:

Em Curitiba, Brasília e Belém, os pais e mães (particularmente no segmento médio)
demonstraram no mínimo estranheza, quando não uma rejeição frontal em face
dos novos métodos de ensino e avaliação dos alunos.[...]  Entendem que o novo
sistema acarreta um menor empenho, tanto de professores como de alunos. Para
eles, os professores tiveram redução considerável em suas cargas de aulas
expositivas e de provas, substituídas por trabalhos em grupos, apresentações,
valorização da freqüência, organização dos cadernos e aprovação automática.  Os
alunos, por sua vez, sentem-se menos exigidos, livres de cobranças e aferições
mais rígidas, uma vez que passar de ano tornou-se bem mais fácil.

10 INEP, Resultados do SAEB 2003 – Brasil e Santa Catarina.  Brasília, DF: INEP, 2004..
11 Eliezer Pacheco e Carlos Henrique Araújo, Pesquisa Nacional Qualidade da Educação: A Escola Pública na opinião dos

(Resumo Técnico Executivo). Brasília, DF: INEP, 2005, p. 7.
12 Eliezer Pacheco e Carlos Henrique Araújo, Pesquisa Nacional Qualidade da Educação: A Escola Pública na opinião dos

pais (Pesquisa qualitativa – resultados preliminares). Brasília, DF: INEP, 2005.
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Coerente com a tendência predominante entre os gestores das políticas educacionais
do país, a interpretação dos próprios autores é, entretanto, a de que a visão dos pais é
equivocada e reflete antes sua ignorância a respeito dos objetivos das novas pedagogias e
da sistemática da promoção continuada, do que limitações das mesmas.  Assim, argumentam
que:

A falta de comunicação adequada leva ao desconhecimento dos objetivos e
fundamentos da nova sistemática.  Diante disto, alguns pais e mães passam a
interpretar a novidade como destinada, essencialmente, a engordar as estatísticas
do setor de educação, sobretudo as taxas de alfabetização.13

E que:

Os pais não compreendem os novos métodos de avaliação implementados por
uma parte das escolas públicas brasileiras e, de certa forma, acreditam que houve
uma espécie de falta de rigor para com os alunos.  O que se sabe com precisão,
pelos dados de avaliação da educação básica, é que a reprovação impacta
negativamente no aprendizado das crianças e jovens brasileiros, além de representar
desperdícios financeiros para os estados e municípios.14

Em sua visão, expressa no primeiro relatório, o que realmente explica o baixo
desempenho escolar do estudante brasileiro são os baixos níveis de escolaridade, de renda
e de “capital cultural das famílias responsáveis pelas crianças matriculadas no ensino
fundamental”.  De um lado, “a proficiência obtida pelas crianças e jovens brasileiros
correlaciona-se fortemente com o nível socioeconômico das famílias desses estudantes.”
De outro, “pais de baixa escolaridade, com pouco capital cultural e constituintes de famílias
pobres, dispõem de poucos recursos escolares para um acompanhamento fino da vida
escolar dos filhos e mesmo para uma efetiva ajuda em questões de aprendizado e insumos
complementares à vida escolar.”15

O que se descobre, porém, sobre os fatores que determinam o desempenho escolar
quando se pesquisam os estudantes de um pequeno município catarinense?

13 Eliezer Pacheco e Carlos Henrique Araújo, Pesquisa Nacional Qualidade da Educação: A Escola Pública na opinião dos
pais (Pesquisa qualitativa – resultados preliminares). Brasília, DF: INEP, 2005, p.15.

14 Eliezer Pacheco e Carlos Henrique Araújo, Pesquisa Nacional Qualidade da Educação: A Escola Pública na opinião dos
(Resumo Técnico Executivo). Brasília, DF: INEP, 2005, p. 15.

15 Eliezer Pacheco e Carlos Henrique Araújo, Pesquisa Nacional Qualidade da Educação: A Escola Pública na opinião dos
(Resumo Técnico Executivo). Brasília, DF: INEP, 2005, p. 9.
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DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA

Composição da Amostra

A amostra da pesquisa é composta por 414 observações colhidas entre alunos das
quintas e oitavas séries do Ensino Fundamental e da terceira série do Ensino Médio
matriculados em quatro estabelecimentos de ensino escolar do município de Ibirama (Santa
Catarina). 44% dos informantes estavam matriculados na 5ª série e 39% na 8ª série do
Ensino Fundamental e 17% na 3ª série do Ensino Médio.

Caracterização dos Informantes

Entre os informantes da 5ª série do Ensino Fundamental predomina o gênero
masculino.  As amostras das outras séries estão perfeitamente balanceadas de acordo com
o gênero.  No conjunto da amostra também predominam os informantes oriundos de famílias
de baixa renda (35% possuem renda familiar mensal igual ou inferior a dois salários
mínimos e 75% igual ou inferior a 5 salários mínimos), embora este predomínio seja
menor entre os informantes da 3ª série do Ensino Médio (63% nesta última faixa de renda
familiar mensal).
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GRÁFICO 1 - Composição da Amostra por Estabelecimento e Série
Fonte: Acervo do Autor
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O nível de escolaridade dos pais ou responsáveis é baixo, predominando os que
não completaram o Ensino Fundamental e havendo correlações positivas e estatisticamente
significativas entre sua escolaridade e a renda familiar.16

26%

20%

54%

5a. Série 8a. Série 3a. Série

46% dos informantes trabalham (com ou sem carteira assinada ou ajudando suas famílias
sem remuneração), sendo que esta parcela cresce à medida que se vai da 5ª série do
Ensino Fundamental para a 3ª série do Ensino Médio.

16 Entre renda e escolaridade do pai encontra-se um Coeficiente de Pearson equivalente a 0,318 (P-value < 0,0005) e entre
renda e escolaridade da mãe tem-se um Coeficiente de Pearson equivalente a 0,290 (P-value < 0,0005).

0%
10%"

20%"
30%"

40%"
50%"

60%"
70%"

Pai Mãe

Analfabeto

Fundamental Incompleto"
Fundamental Completo"
Médio

Superior

QUADRO 2 - Escolaridade dos Responsáveis
Fonte: Acervo do Autor

QUADRO 3 - Parcela de informantes que trabalham por série
Fonte: Acervo do Autor
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Uma parcela significativa dos informantes tem acesso regular a tecnologias digitais
de informação (29% possuem um computador doméstico e 47% têm acesso regular à
Internet), mas a parcela dos que fazem uso pedagógico desses meios é pequena.  Tanto o
acesso às tecnologias da informação, quanto seu uso pedagógico cresce à medida que se
avança nas séries escolares.

É também significativa a parcela dos informantes (19%) que não dedica nenhum
período de tempo para estudos fora das salas de aula.  Eles representam mais do que o
dobro dos que estudam duas horas ou mais por dia (8%).  O tempo de dedicação diário a
essas atividades se reduz substancialmente com o avanço nas séries escolares.  Enquanto
apenas 8% dos alunos da 5ª. Série do Ensino Fundamental afirmam não estudar, 22% dos
alunos da 8ª. Série do Ensino Fundamental e 40% dos alunos do Ensino Médio o fazem.17

17 Quanto à forma de ocupação do tempo livre e conforme seria esperado, há grande diferença entre os alunos de cada uma
das três séries. Confrontados com um repertório de 13 atividades possíveis e a alternativa de acrescentar qualquer outra
atividade a que dedicassem uma parte relevante de seu tempo fora da escola, 69% dos informantes mencionaram assistir
televisão, 56% trabalhar ou ajudar em casa, 46% estudar e fazer tarefas, 39% ficar com os amigos e 38% a prática de
alguma atividade desportiva. Assistir televisão, brincar, estudar e fazer tarefas são as atividades mais constantes entre os
alunos da 5ª série do Ensino Fundamental. Assistir televisão, ficar com os amigos, trabalhar e ajudar em casa, as mais
comuns entre os alunos da 8ª série do Ensino Fundamental. E trabalhar ou ajudar em casa, assistir televisão e namorar, as
mais citadas entre os alunos da 3ª série do Ensino Médio, dentre os quais apenas 20% mencionam o estudo e o cumprimento
de tarefas como uma atividade regular.  Enquanto as atividades de a) trabalhar ou ajudar em casa, b) namorar e c) dançar
apresentam tendências de crescimento à medida que se avança nas séries; as de d) estudar e cumprir tarefas escolares, e)
brincar, f) jogar “video-games” e g) fazer passeios apresentam tendências de queda.  Por sua vez, h) assistir televisão, i)
navegar pela Internet, j) ficar com amigos, k) atividades desportivas e l) atividades religiosas apresentam um pico entre os
alunos da 8ª série do Ensino Fundamental.

QUADRO 4 - Acesso e Uso Educacional de Tecnologias da Informação
Fonte: Acervo do Autor
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No cumprimento das atividades escolares, 39% dos informantes contam com a
ajuda de terceiros. Os pais – e, especialmente, as mães – são as principais fontes de auxílio
para o cumprimento dessas tarefas, tendo sido indicados por 46% dos informantes (as
mães foram apontadas por 42% deles).

A parcela dos que contam com essa ajuda se reduz imensamente à medida que se
avança nas séries escolares. Enquanto apenas 19% dos alunos da 5ª série informa que
ninguém os ajuda com seus afazeres escolares, 44% dos alunos da 8ª série e 67% dos
alunos da 3ª série do Ensino Médio o fazem. Comparando-se a 5ª série do Ensino
Fundamental com a 3ª série do Ensino Médio, enquanto o auxílio fornecido pelos pais se
reduz de 69% para 11%, o auxílio de colegas de classe sobe de 1% para 10%.

GRAFICO 5 - Tempo Diariamente Dedicado ao Estudo
Fonte: Acervo do Autor

GRÁFICO 6 - Alguém os ajuda nas tarefas escolares
Fonte: Acervo do Autor

GRÁFICO 7 - Os pais costumam cobrar/
acompanhar as lições
Fonte: Acervo do Autor
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A mesma tendência se encontra quando se consideram as respostas dadas à questão
sobre a atitude dos pais em relação ao cumprimento das atividades escolares. Enquanto 77%
dos alunos da 5ª. Série do Ensino Fundamental afirmam que seus pais costumam cobrar
regularmente suas lições, apenas 39% dos alunos da 3ª. Série do Ensino Médio o fazem.

Mais de 80% dos entrevistados mudaram de estabelecimento de ensino ao menos
uma vez ao longo de sua vida escolar.  Essa taxa é maior entre os informantes da 8ª. Série
do Ensino Fundamental e tem seu valor mínimo entre os da 5ª. Série desse mesmo nível de
ensino. 32% já foram reprovados e repetiram ao menos uma série escolar. É entre os
alunos da 3ª. Série do Ensino Médio que se encontra a maior freqüência de estudantes com
experiência de reprovação, mas as diferenças entre as séries não são significativas.

Neste universo, 20% dos informantes são estudantes com nível de aproveitamento
escolar elevado, 57% têm aproveitamento escolar regular e 23% apresentam aproveitamento
escolar baixo. A 5ª. Série do Ensino Fundamental é a que apresenta a maior parcela de
estudantes com aproveitamento escolar baixo e a 8ª. Série desse mesmo nível de ensino a
que apresenta maior parcela de estudantes com nível de aproveitamento escolar elevado.

GRÁFICO 8 - Já freqüentou outra(s) escola(s)
Fonte: Acervo do Autor

GRÁFICO 9 - Já foi reprovado alguma vez durante a
carreira escolar
Fonte: Acervo do Autor
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INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

Identificação de Fatores Que Afetam o Aproveitamento Escolar

Como as características dos informantes interferem em seu desempenho escolar?
Neste estudo, o desempenho escolar é aferido a partir do nível de aproveitamento escolar
atual dos informantes.

Para o estabelecimento de relações causais entre o desempenho escolar e os fatores
considerados recorre-se a modelos de análise estatística de regressões lógicas, utilizando-
se, para tal, o software Minitab 13.0.  Procede-se, também a dois exercícios complementares.
O primeiro consiste em estabelecer os resultados da análise para o conjunto da amostra.
O segundo, consiste em realizar a análise para cada uma das séries escolares consideradas.

De início, observa-se que há uma tendência no sentido do desempenho ser pior
entre os alunos das classes mais avançadas. A correlação entre aproveitamento e séries
não é, contudo, estatisticamente significativa.  Também não se encontra nenhuma correlação
com os indicadores de renda familiar e de existência de ajuda aos alunos no cumprimento
de suas tarefas escolares.

Muito mais sólidas são as correlações do desempenho escolar com seis fatores: a)
ter tido a experiência da troca de estabelecimentos escolares, b) ter tido em sua carreira
escolar alguma experiência de reprovação e repetição de séries, c) a condição de trabalhador
ou não do informante, d) os indicadores de nível de escolaridade dos pais, (e) a quantidade
de horas dedicada ao estudo fora da escola e f) o acesso e utilização das tecnologias da
informação para fins educacionais. As três primeiras dimensões mantêm uma relação inversa
com o desempenho escolar atual dos estudantes. Tanto a troca de escola, quanto a

GRAFICO 10 - Aproveitamento Escolar dos Informantes
Fonte: Acervo do Autor
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experiência passada de repetição de séries estão negativamente correlacionadas aos níveis
de aproveitamento escolar atuais.  A correlação inversa entre reprovação no passado e
aproveitamento escolar no presente é a mais significativa dentre todas consideradas.  As
três últimas estão diretamente correlacionadas a ele, sendo particularmente relevante a
correlação entre aproveitamento escolar e tempo dedicado ao estudo fora da escola.  A
Tabela 2 sintetiza as correlações entre aproveitamento escolar atual e as diversas variáveis
consideradas..

18 A variável que afere o aproveitamento escolar é de natureza ordinal.

Ordinal Logistic Regression: 
 
Link Function:  Logit 
 
Response Information 
 
Variable  Value       Count 
Aproveit  Alto           58 
          Médio         167 
          Baixo          69 
          Total         294 
 
  294 cases were used 
  129 cases contained missing values 

Tabela 2 - Correlação entre Aproveitamento Escolar e Fatores

Correlações sugerem, mas não implicam, necessariamente, causalidade.  Para
estabelecer causalidade, procedeu-se à análise de regressão lógica ordinal (usando logit,
como link function)18 e empregando como modelo ao conjunto de fatores cujas correlações
foram acima estabelecidas.  O resultado do exercício é apresentado no Quadro 1.

Aproveitamento Escolar Variáveis Correlacionadas 
Coeficiente de Pearson P-Value 

V01 = Série 0,050 0,313 
V02 = Renda familiar 0,006 0,913 
V03 = Receber ajuda nas tarefas escolares 0,056 0,260 
V04 = Mudança de escola -0,098 0,049 
V05 = Reprovação e repetição -0,264 <0,0005 
V06 = O informante trabalha -0,084 0,093 
V07 = Escolaridade do Pai 0,156 0,005 
V08 = Escolaridade da Mãe 0,122 0,022 
V09 = Tempo complementar de estudo 0,161 0,001 
V10 = Acesso a tecnologias da informação 0,119 0,017 
V11 = Uso educacional das tecnologias da informação 0,195 <0,0005 

Fonte: Acervo do Autor

Continua...
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Verifica-se, portanto e inicialmente, que o aproveitamento escolar está positivamente
relacionado ao avanço nas séries escolares, à maior quantidade de horas despendidas com
estudo fora da escola, à maior escolaridade do pai e da mãe do estudante, à obtenção de
ajuda na realização das tarefas escolares, ao acesso a tecnologias da informação e/ou seu

QUADRO 1 - Regressão Logística Ordinal para Aproveitamento Escolar – Amostra Total
Fonte: Acervo do Autor

 
Logistic Regression Table 
                                                   Odds        95% CI 
Predictor       Coef    SE Coef        Z     P    Ratio    Lower    
Upper 
Const(1)     -2.7809     0.7803    -3.56 0.000 
Const(2)      0.1517     0.7590     0.20 0.842 
V01           0.11832    0.06401    1.85 0.065     1.13     0.99     
1.28 
V02          -0.0798     0.1426    -0.56 0.576     0.92     0.70     
1.22 
V03           0.0846     0.2624     0.32 0.747     1.09     0.65     
1.82 
V04          -0.6126     0.3085    -1.99 0.047     0.54     0.30     
0.99 
V05          -0.8394     0.2675    -3.14 0.002     0.43     0.26     
0.73 
V06          -0.4099     0.2430    -1.69 0.092     0.66     0.41     
1.07 
V07           0.06096    0.07387    0.83 0.409     1.06     0.92     
1.23 
V08           0.04516    0.07656    0.59 0.555     1.05     0.90     
1.22 
V09           0.1938     0.1043     1.86 0.063     1.21     0.99     
1.49 
V10           0.1130     0.3396     0.33 0.739     1.12     0.58     
2.18 
V11           0.6600     0.2754     2.40 0.017     1.93     1.13     
3.32 
 
Log-likelihood = -266.059 
Test that all slopes are zero: G = 45.098, DF = 11, P-Value = 0.000 
 
Goodness-of-Fit Tests 
Method      Chi-Square    DF      P 
Pearson        592.347   565  0.206 
Deviance       522.755   565  0.898 
 
Measures of Association: 
(Between the Response Variable and Predicted Probabilities) 
Pairs           Number  Percent     Summary Measures 
Concordant       17751    70.4%     Somers' D               0.41 
Discordant        7317    29.0%     Goodman-Kruskal Gamma   0.42 
Ties               143     0.6%     Kendall's Tau-a         0.24 
Total            25211   100.0%"

Continuação
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uso educacional.  Ademais, o aproveitamento escolar está negativamente relacionado ao
crescimento da renda familiar, às experiências passadas de mudança de estabelecimento
de ensino e de reprovação e à condição de trabalhador do estudante.

Se os resultados da regressão servem para demonstrar que há evidência suficiente de
que ao menos um dos coeficientes difere de zero (Log-likelihood resultando em G = 45.098
e P-value < 0.0005) e que não há evidência suficiente para reivindicar que o modelo não se
adapte adequadamente aos dados (Goodness-of-Fit tests para os coeficientes de Pearson e
Deviance apresentam p-values equivalentes a 0,206 e 0,898, respectivamente), eles também
demonstram que: a) apenas três daquelas relações são estatisticamente significantes (p-value
< 0,05) – as que se estabelecem com o uso educacional das tecnologias da informação e
com as experiências passadas de mudança de estabelecimento de ensino e de reprovação e
b) que, no geral, o modelo apresenta uma capacidade de predição razoável, mas inferior ao
desejável (“summary measures of association” variando entre 0,24 e 0,42).

Quando se procede à análise por séries a capacidade de predição do modelo eleva-
se.  Verifica-se que, entre os alunos da 3ª série do Ensino Médio, o uso educacional das
tecnologias da informação e a quantidade de horas dedicadas ao estudo são os dois únicos
fatores do modelo que continuam a ter significação estatística como fatores condicionantes
do aproveitamento escolar (mesmo assim, reduzida ao nível de 10%). O modelo ganha em
capacidade de predição com as Medidas Sumárias de Associação atingindo 0,64 para o índice
Somers’D, 0,65 para o índice Goodman-Kruskal Gamma e 0,34 para o índice Kendall’s Tau-a.

Em relação ao aproveitamento escolar dos alunos da 8ª série, as relações causais
válidas para o conjunto da amostra – que convertem as experiências de mudança de escola
e repetência e o uso educacional de tecnologias da informação em elementos condicionantes
essenciais do aproveitamento escolar – continuam a prevalecer, mas a capacidade de
predição do modelo aumenta (0,50 para o índice Somers’D, 0,50 para o índice Goodman-
Kruskal Gamma e 0,31 para o índice Kendall’s Tau-a).

Enfim e em relação ao aproveitamento escolar dos alunos matriculados na 5ª. Série
do Ensino Fundamental, a capacidade de predição do modelo se reduz e nenhum dos
fatores considerados apresenta-se estatisticamente significativo.19

Revisão Crítica dos Postulados Derivados das Avaliações Institucionais

Dois pontos merecem destaque ao se confrontarem os resultados obtidos junto à
amostra de estudantes dos Ensinos Fundamental e Médio dos estabelecimentos municipais

19 Os resultados da análise de regressão lógica ordinal para as sub-amostras compostas a partir da divisão da amostra total
de acordo com as séries são apresentados no Anexo 1.
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e estaduais de ensino do município de Ibirama (SC) com os postulados extraídos das
avaliações institucionais sobre qualidade de ensino e rendimento escolar para a Política
Educacional brasileira.

O primeiro refere-se à contradição entre os resultados observados e a tendência de
levantamentos nacionais que vinculam o baixo desempenho escolar ao nível de renda
familiar, escolaridade e capital cultural de pais e/ou de responsáveis. O estudo de caso não
encontrou relações estatisticamente significantes ou significativas entre o desempenho
escolar e as variáveis da renda, da escolaridade do pai e da escolaridade da mãe. Mais, ela
encontra uma relação invertida entre aumento do nível de renda familiar e da escolaridade
do pai e o desempenho escolar dos estudantes.  Dadas as vantagens comparativas do tamanho
amostral das pesquisas nacionais, esse resultado deve ser interpretado com cautela.  Ou
ele expressa uma realidade local muito específica, ou  simplesmente reflete as tendências
amostrais à baixa diferenciação nos níveis de renda familiar.

Resultado muito mais significativo é o que relaciona de forma estatisticamente
significativa e positiva o desempenho escolar dos estudantes ibiramenses aos fatores a) do
uso de tecnologias da informação com propósitos educacionais, b) à experiência de
mudança de estabelecimento de ensino e, e essencialmente, c) à experiência de reprovação
e, portanto, de atraso escolar.  Esta última conclusão está de acordo com os resultados das
avaliações institucionais e aparentemente apóia as conclusões que elas daí derivam a favor
de uma sistemática de progressão continuada, de modo que o atraso escolar não prejudique
a auto-estima do aluno e não afete seu desempenho escolar.

Esta é, contudo, uma conclusão que está à mercê de um equívoco lógico, onde
efeitos são tomados como causas. Aparentemente é inquestionável que o desempenho escolar
dos alunos com defasagem série-idade ou atraso escolar tende a ser inferior ao dos alunos
que não tiveram experiências de reprovação e/ou abandono no passado. Todavia, a real
questão é: Por que o processo de atraso escolar foi inicialmente propelido? A resposta
evidente é que o foi em virtude do baixo desempenho escolar do estudante.  Logo, a causa
– baixo desempenho escolar inicial – não pode ser explicada pelo efeito – impacto do
atraso escolar sobre a auto-estima – e a panacéia da progressão continuada merece ser
cuidadosamente revista.

Neste sentido, as conclusões do presente estudo de caso não só corroboram o
resultado do SAEB 2003 – quando revela pouca (se alguma) diferença entre estudantes
com desempenhos adequado e muito crítico entre alunos matriculados em estabelecimentos
de ensino com programas para redução da taxa de repetência, levando a admitir um impacto
diminuto dessas políticas para evitar a repetência,– mas também apóia a conclusão que aí
se extrai da análise dos resultados obtidos junto aos estudantes da 3ª série do Ensino
Médio:
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Se a ‘pedagogia da repetência’ cumpriu e ainda cumpre um papel perverso para a
educação nacional, retendo alunos, desmotivando-os e expulsando-os do sistema;
passar de ano sem aprender também é perverso. A aprovação automática merece
ser estudada com cuidado, para não se transformar num mecanismo equivocado.20
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Anexo 1 - Sub-amostra: 5ª série do Ensino Fundamental 
 
Ordinal Logistic Regression 
 
Link Function:  Logit 
 
Response Information 
 
Variable  Value       Count 
Aproveit  alto           15 
          médio          61 
          baixo          29 
          Total         105 
 
  105 cases were used 
   81 cases contained missing values 
 
Logistic Regression Table 
                                                   Odds        95% CI 
Predictor       Coef    SE Coef        Z     P    Ratio    Lower    Upper 
Const(1)     -1.4096     0.9755    -1.45 0.148 
Const(2)      1.5375     0.9788     1.57 0.116 
V02           0.1000     0.2098     0.48 0.633     1.11     0.73     1.67 
V03          -0.6765     0.5338    -1.27 0.205     0.51     0.18     1.45 
V04          -0.6036     0.4396    -1.37 0.170     0.55     0.23     1.29 
V05          -0.2661     0.4503    -0.59 0.555     0.77     0.32     1.85 
V06          -0.3122     0.4047    -0.77 0.440     0.73     0.33     1.62 
V07           0.1966     0.1352     1.45 0.146     1.22     0.93     1.59 
V08          -0.1422     0.1294    -1.10 0.272     0.87     0.67     1.12 
V09           0.0408     0.1749     0.23 0.815     1.04     0.74     1.47 
V10           0.4826     0.5567     0.87 0.386     1.62     0.54     4.83 
V11          -0.2476     0.5091    -0.49 0.627     0.78     0.29     2.12 
 
Log-likelihood = -95.259 
Test that all slopes are zero: G = 8.743, DF = 10, P-Value = 0.557 
 
Goodness-of-Fit Tests 
 
Method      Chi-Square    DF      P 
Pearson        231.748   196  0.041 
Deviance       187.745   196  0.651 
 
Measures of Association: 
(Between the Response Variable and Predicted Probabilities) 
 
Pairs           Number  Percent     Summary Measures 
Concordant        2056    65.9%     Somers' D               0.33 
Discordant        1038    33.3%     Goodman-Kruskal Gamma   0.33 
Ties                25     0.8%     Kendall's Tau-a         0.19 
Total             3119    100.0% 
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Anexo 2 – Sub-Amostra: 3ª série do Ensino Médio 
 
Ordinal Logistic Regression 
 
Link Function:  Logit 
 
Response Information 
 
Variable  Value       Count 
Aproveit  alto            9 
          médio          33 
          baixo           9 
          Total          51 
 
   51 cases were used 
   19 cases contained missing values 
 
Logistic Regression Table 
                                                   Odds        95% CI 
Predictor       Coef    SE Coef        Z     P    Ratio    Lower    Upper 
Const(1)      -1.913      1.974    -0.97 0.332 
Const(2)       2.480      1.975     1.26 0.209 
V02          -0.4333     0.4205    -1.03 0.303     0.65     0.28     1.48 
V03          -0.5114     0.7461    -0.69 0.493     0.60     0.14     2.59 
V04          -0.8779     0.8256    -1.06 0.288     0.42     0.08     2.10 
V05          -1.2911     0.8428    -1.53 0.126     0.27     0.05     1.43 
V06          -0.1819     0.9162    -0.20 0.843     0.83     0.14     5.02 
V07          -0.0686     0.2079    -0.33 0.741     0.93     0.62     1.40 
V08           0.0632     0.1830     0.35 0.730     1.07     0.74     1.52 
V09           0.5826     0.3321     1.75 0.079     1.79     0.93     3.43 
V10           0.057      1.086     0.05 0.958     1.06     0.13     8.89 
V11           1.3575     0.7529     1.80 0.071     3.89     0.89    17.00 
 
Log-likelihood = -35.699 
Test that all slopes are zero: G = 19.779, DF = 10, P-Value = 0.031 
 
Goodness-of-Fit Tests 
 
Method      Chi-Square    DF      P 
Pearson         76.233    86  0.765 
Deviance        68.625    86  0.915 
 
Measures of Association: 
(Between the Response Variable and Predicted Probabilities) 
 
Pairs           Number  Percent     Summary Measures 
Concordant         553    81.9%     Somers' D               0.64 
Discordant         119    17.6%     Goodman-Kruskal Gamma   0.65 
Ties                 3     0.4%     Kendall's Tau-a         0.34 
Total              675   100.0%"
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Anexo 3 – Sub-Amostra: 3ª. série do Ensino Médio 
 
Ordinal Logistic Regression 
 
Link Function:  Logit 
 
Response Information 
 
Variable  Value       Count 
Aproveit  alto            9 
          médio          33 
          baixo           9 
          Total          51 
 
   51 cases were used 
   19 cases contained missing values 
 
Logistic Regression Table 
                                                   Odds        95% CI 
Predictor       Coef    SE Coef        Z     P    Ratio    Lower    Upper 
Const(1)      -1.913      1.974    -0.97 0.332 
Const(2)       2.480      1.975     1.26 0.209 
V02          -0.4333     0.4205    -1.03 0.303     0.65     0.28     1.48 
V03          -0.5114     0.7461    -0.69 0.493     0.60     0.14     2.59 
V04          -0.8779     0.8256    -1.06 0.288     0.42     0.08     2.10 
V05          -1.2911     0.8428    -1.53 0.126     0.27     0.05     1.43 
V06          -0.1819     0.9162    -0.20 0.843     0.83     0.14     5.02 
V07          -0.0686     0.2079    -0.33 0.741     0.93     0.62     1.40 
V08           0.0632     0.1830     0.35 0.730     1.07     0.74     1.52 
V09           0.5826     0.3321     1.75 0.079     1.79     0.93     3.43 
V10           0.057      1.086     0.05 0.958     1.06     0.13     8.89 
V11           1.3575     0.7529     1.80 0.071     3.89     0.89    17.00 
 
Log-likelihood = -35.699 
Test that all slopes are zero: G = 19.779, DF = 10, P-Value = 0.031 
 
Goodness-of-Fit Tests 
 
Method      Chi-Square    DF      P 
Pearson         76.233    86  0.765 
Deviance        68.625    86  0.915 
 
Measures of Association: 
(Between the Response Variable and Predicted Probabilities) 
 
Pairs           Number  Percent     Summary Measures 
Concordant         553    81.9%     Somers' D               0.64 
Discordant         119    17.6%     Goodman-Kruskal Gamma   0.65 
Ties                 3     0.4%     Kendall's Tau-a         0.34 
Total              675   100.0% 
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O CONTRATO DE COMPRA E VENDA NO SISTEMA JURÍDICO

BRASILEIRO E NO DIREITO COMPARADO1

Alexandra Silvia Scoz2

Resumo: No Direito Romano, somente possuíam o direito ao contrato os cidadãos civis; eram excluídos
desta classe, os peregrinos (peregrini). Já no Direito francês, o Código Napoleônico adotou o princípio da
transmissão da propriedade solo consensu, abandonando a formalidade romana e dando prioridade ao
consensualismo. Assim como no contrato de compra e venda romano, no Direito franco-italiano, o consenso
sobre a coisa e o seu preço tornam a venda perfeita, independentemente da entrega da coisa e do seu
pagamento, porém com o diferencial em relação ao Direito romano, da translação imediata ou o seu efeito
real instantâneo solo consensu, sem necessidade da tradição. O Direito alemão segue o sistema romano no
que tange à compra e venda de caráter obrigatório, introduzindo algumas modificações. O direito brasileiro
anterior ao atual Código Civil, primeiramente seguiu o Direito romano, adotando a forma dicotômica que
distinguia o contrato de compra e venda e a aquisição da propriedade. A compra e venda no Direito brasileiro
atual, admite caráter real, pois a transferência do domínio ou propriedade, realiza-se por meio de um
negócio complexo, integrado pela compra e venda e pela transcrição ou tradição, conforme o bem alienado
seja imóvel ou móvel.

Palavras-chave: direito, contrato, propriedade, bem imóvel.

Abstract: In the Roman law, only the civil people have contract law; not the pilgrim. In the French law, the
Napoleão Code had the principle of the transmission of the property solo consensus, without formality and
with consensus. Like in the Roman contract, in the French and Italian law, the consensus about the thing and
the price become perfect the sale; until without the delivery of the thing e the payment, but whit instantaneous
real effects solo consensus, without tradition. The German law, in general, follow the Roman law in the
obligatory contract. The Brazilian law before the actual Civil Code, follow the Roman law, and distinguished
the purchase and sale contract and the acquisition of the property. The purchase and sale in the actual
Brazilian law, has real character, so the transmission of the property happens across of a complex business,
combined with the purchase and sale and the acquisition of the property.

Keywords: law, contract, property, real state.

1 Pesquisa desenvolvida no curso da especialização em Direito Público.
2 Bacharel em Direito pela FURB; Pós-graduada em nível de especialização em Direito Notarial e Registral pela BB&G

Sociedade de Ensino em parceria com o INOREG; Pós-graduada em nível de especialização em Direito Público pela
UNIDAVI; Pós-graduada em nível de especialização em Direito Civil pela UCAM/DIEX; Pós-graduanda em nível de
especialização em Direito Tributário pela UNISUL/LFG.
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INTRODUÇÃO

Desde o nascimento do homem, no sentido de espécie racional, há o direito de
usar, gozar e dispor por parte deste, ou seja, este ser humano adquiria domínio e propriedade
sobre bens, através da realização do direito natural, saciando primeiramente as necessidades
a evoluir para a criação de conforto e bem-estar, antes mesmo de qualquer determinação
de ordenamento jurídico.

Porém, conforme afirma Darcy Bessone (1987, p. 331) , “Seria fácil intuir-se, ainda
que os historiadores do direito se omitissem a respeito, que, antes de qualquer formulação
jurídica, já as coisas se submetiam ao poder do homem, como condição de fato para o uso
e gozo delas.”

Do poder de fato, emergiu o poder de direito para regular a ação do homem sobre
a coisa e, em relação às outras pessoas, por meio do exercício do direito subjetivo, amparado
no direito objetivo que é a lei, segundo a noção de Jhering, citado por Darcy Bessone
(1987, p. 333).

Relevante se faz explanar sobre o pensamento de Santo Tomás de Aquino, quando
nega que a natureza do homem regulou a propriedade ou o domínio de bens, afirmando
que a razão humana foi responsável pelo surgimento da propriedade à utilização do homem
(BESSONE, 1987, p. 337).

Evidentemente, a propriedade do pater familias, sob a forma individual de domínio,
permitia e, às vezes, encobria o domínio coletivo da horda, mas evoluiu progressivamente
em favor da individualização, tendo em vista, segundo Bessone (1987, p. 333), o “confisco
dos bens dos vencidos pelos vencedores, ou do pecúlio castrense, ou da demissão voluntária
da propriedade, [...] pois a garantia das dívidas não era, antes da Lei Poetelia (ano 326
a.C.), fornecida pelo patrimônio, senão pelo próprio corpo do devedor.”

Afirma Pontes de Miranda (1962, p. 49) que no século II antes de Cristo, a
simultaneidade entre o contrato obrigacional e o real, gerava o contrato de compra e
venda de contado (o adimplemento faz ocultar “como folha de papel sobre o que está na
mesa, o que foi o contrato”) de natureza real sendo que a compra e venda de bens genéricos,
ficou desconhecida até mesmo no período pós-clássico.

No feudalismo, manteve-se a individualização, porém não o caráter unitário, visto
que o soberano era o dominador eminente e, o senhor feudal, o dominador útil, característica
repudiada na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e regulamentada no código
francês, porém consagrada no Direito Pátrio, na forma de enfiteuse.

Através da marcante influência da Igreja na área contratual, firmou-se o instituto da
fé jurada perante Deus no contrato, sem qualquer menção da autonomia da vontade,
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evoluindo-se no sentido da inexistência de distinção entre convenção e contrato, erguida
pelos romanos.

Transformação profunda neste contexto, ocorreu a partir do Iluminismo, onde se
seguia “la liberté, la igualité et la fraternité”, fundamento da Revolução Francesa, mais
especificadamente, com o efeito da Revolução Industrial em que a individualização propiciou
a concentração de muitos bens a poucos, em detrimento da pequena quantidade de bens a
muitos, no reflexo clarividente do capitalismo.

Consagrado no século XIX, o princípio da autonomia da vontade veio de encontro
ao Direito Canônico, precursor da verdade perante Deus, pois vingou a concepção laica do
homem como soberano na relação contratual, sob influência jusnaturalista.

Embasada na ideologia de Léon Duguit do início do século XX, sobre a função
social da propriedade inspirada no socialismo e, na teoria de Josserand, em relação à
relatividade do direito de propriedade, a Constituição de Weimar, citada por Bessone (1987,
p. 335), positivou em seu artigo 153 que “A propriedade obriga e o seu uso e exercício
devem, ao mesmo tempo, representar uma função no interesse social”, alinhado com o
artigo 147, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1946 que preceitua: “O
uso da propriedade será condicionado ao bem-estar social. A lei poderá, com observância
do art. 141, § 16, promover a justa distribuição da propriedade, com igual oportunidade
para todos.”

Atualmente, faz-se mister o dirigismo contratual, através da limitação da vontade
das partes por meio da atuação estatal e, segundo Ripert, citado por Darcy Bessone (1987,
p. 336) “todos apelam para o Estado, exigindo-lhe a ordem econômica. Premido por tão
urgentes solicitações, o Estado passa a dirigir o contrato, não tanto segundo a vontade
comum e provável dos contratantes, mas atentando, sobretudo, às necessidades gerais da
sociedade.”

O CONTRATO DE COMPRA E VENDA NO DIREITO ROMANO

O contrato, no Direito Romano, era regido pelas normas do jus civile, que instituía
o direito ao contrato somente aos cidadãos civis; eram excluídos desta classe, os peregrinos
(peregrini).

A res mancipi, que abrangia a mancipatio e a in jure cessio, compreendia os imóveis
rurais e urbanos, algumas servidões, animais de tiro e caça e os escravos; as restantes
coisas transferiam-se pela simples tradição e faziam parte da res nec mancipi, alheias ao
Direito.
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Posteriormente à vigência da mancipatio3, primeiro tipo contratual, que possuía
natureza jurídica real e da in jure cessio4, adveio a compra e venda de caráter obrigacional,
portanto, apenas relativo às partes.

Desta forma, a compra e venda perfeita e acabada necessitava dos seguintes
elementos, tidos pelos romanos como essenciais (essentialia negotii): a coisa (res), o
preço (pretium) e o consenso (consensus) que se realizava solenemente, sendo necessária
a sua manifestação por meio da língua latina.

Para efetivar-se a transferência da propriedade ao comprador, tratando-se de um
direito absoluto, erga omnes, era imperioso o anúncio da realização do contrato a toda
sociedade e o sancionamento pela mesma5, conforme ocorria com o usucapião, modo
originário de aquisição da propriedade, mediante o usus da coisa.

Especificando-se, de acordo com Magalhães (1981, p. 3), ao citar Mainz,

para a aquisição desta propriedade, protegida por uma sanção estatal absoluta, a
rei vindicatio, exigiam-se a capacidade pessoal do indivíduo, prerrogativa do
cidadão romano, a da coisa, que devia ser uma res mancipi, e um modo de aquisição
reconhecido pelo jus civile, mancipatio ou in jure cessio. Somente da coexistência
destas três condições legais, resultava a aquisição do dominium ex jure Quiritium
e a falta de uma só delas importava na sua desfiguração, podendo o adquirente ter
a coisa entre os seus bens, in bonis, sob a regência dos princípios do jus gentium,
que lhe conferiam um poder de fato sobre a mesma, tolerado pelos Quírites, mas
sem a garantia específica da propriedade civil romana.

O jus gentium foi instituído em Roma, devido às influências de estrangeiros,
tornando-se este poder apenas de fato do indivíduo sobre a coisa (in bonis), para transmissão
de imóvel provincial, do qual se tornava possuidor, cabendo ao Estado a propriedade e ao
accipiens para adquirir uma res mancipi, permanecendo o tradens o verdadeiro proprietário,
amparado pelo jus civile.

3 “A mancipatio (aes signatum) desenvolvia-se perante cinco testemunhas, representantes das cinco classes de Sérvio Túlio,
testes classici, e mais o portador da balança, libripens, declarando o adquirente que o bem que, se móvel, devia achar-se
presente, lhe pertencia ex jure quiritium. Em seguida, colocava uma pequena moeda (aes), que simbolizava o preço, na
balança, entregando-a ao alienante, como se fosse o pretium (quasi preti loco).” (MAGALHÃES, 1981, p. 4).

4 Segundo Magalhães (1981, p. 5), a in jure cessio abrangia também os bens incorpóreos, porém era menos freqüente,
devido à sua complexidade. “Consistia na simulação da ação reivindicatória, pelo que se denominava legis actio,
comparecendo as partes, não in judicio, mas in jure, quando o adquirente (vindicans), que desempenhava o papel de
demandante, proclamava-se dono da coisa, sem contestação do alienante (cedens), enquanto a autoridade pública declarava
o primeiro proprietário.”

5 Segundo Magalhães (1981, p. 2), no direito justineaneu, este ato formal à aquisição da propriedade, denominou-se
tradição.
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Em razão do desenvolvimento do povo romano e, conseqüentemente de Roma,
acirrou-se, em princípio, o confronto entre o jus civile e o jus gentium, na medida em que
os imóveis provinciais, de propriedade do Estado, adquiriram maior importância e os
peregrinos pressionavam a conquista de direitos, ocasionando, então, a estagnação de
Roma, por causa das proibições impostas pelo jus civile.

Consideráveis modificações ocorreram com o nivelamento de imposto (vectigal)
entre os imóveis provinciais e os itálicos (que possuíam imunidade fiscal), com a instituição
pelo Pretor de ação idêntica à reivindicatória (in rem actio) que abrangia também os
peregrinos, em substituição aos interditos possessórios e com a outorga imperial da
Constituição de Caracalla que muniu todo o povo do jus civitatis.

Entretanto, o modo de adquirir a propriedade pelo accipiens, através da traditio (in

bonis), continuava proporcionando o direito ao tradens ou seu sucessor universal à ação
reivindicatória do bem vendido, “se não fossem criadas, em seu benefício pelo Pretor a exceptio

doli, que paralisaria aquela ação real e a exceptio rei venditae et traditae, que obstaria a
mesma demanda ajuizada pelo seu sucessor particular.” (MAGALHÃES, 1981, p. 7)

Porém, somente por meio da concessão pelo Pretor de uma in rem actio, que se
denominou ação publiciana, equiparada à ação reivindicatória, o accipiens recebeu em
seu favor a prescrição aquisitiva através da usucapião consumada, cabendo ao anterior
proprietário do imóvel, somente o nudum jus quiritium, equiparando-se a propriedade
bonitária e a quiritária.

Foi Justiniano que formalizou o regime jurídico então vigente, extinguindo o nudum

jus quiritium, eliminando a diferença entre imóveis itálicos e provinciais, consagrando um
único modo de aquisição da propriedade que, foi a tradição e proclamando todos os homens
do império livres através de uma nova Constituição.

As principais obrigações derivadas do contrato de compra e venda, segundo
Magalhães (1981, p. 11), “eram, da parte do vendedor, e da entrega da coisa (tradere), a
cujo cumprimento podia ser compelido pela actio empti (emptore quidem ex empto actione)
e da parte do comprador, a do pagamento do preço (dare), cuja execução coativa obtinha-
se pela actio venditi (venditore ex vendito agente).”

O ensinamento de Ortolán (19—, p. 94), da seguinte forma delineia a venda de
coisa alheia:

Si alguno ha recibido de buena fe, de aquel que por error creía proprietario, un
fundo de tierra por venta, donación, o cualquiera  outra causa, la razón natural ha
aconsejado decidir que haga suyos los frutos que perciba, en recompensa de su
cultivo y cuidado [...] En cuanto a aquel que a sabiendas posee el fundo de outro,
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no se le concede el mismo derecho; y con el fundo se le obliga a restituir todos los
frutos, y aún los consumidos.6

O CONTRATO DE COMPRA E VENDA NO ATUAL DIREITO ESTRANGEIRO

Os sistemas do Direito francês e do italiano

O Direito francês e o italiano convergem de tal forma, em relação ao contrato de
compra e venda e à aquisição da propriedade que, neste trabalho, abordar-se-ão ambos
esses direitos, advertindo, contudo, que se tratam de dois sistemas soberanos e
independentes7.

A traditio do jus gentium romano influenciou o direito francês, que substituiu a
tradição real romana por modos simbólicos de aquisição: traditio longa manu, traditio

brevi manu e constituto possessório.
A tradição simbólica era realizada por “atos dos notários [...] a indicar

mentirosamente que já se fizera a tradição, mediante a inserção nos contratos de cláusulas
que se tornaram de estilo de vendidit et tradidit [...], denominadas devest-vest, ou dessaisine

- saisine, com ou sem constituto possessório, de sorte que se pôde dizer que “a tradição no
papel tinha o mesmo efeito da tradição real’”.(MAGALHÃES 1981, p. 14)

Desta forma, o Código Napoleônico (DINIZ, 1962, p. 227) adotou o princípio da
transmissão da propriedade solo consensu, abandonando a formalidade romana e dando
prioridade ao consensualismo, conforme dispõe o seu artigo 1.583 sobre a compra e
venda, baseado nos artigos 711 e 1.138: “É ela perfeita entre as partes, e a propriedade é
adquirida de pleno direito pelo comprador ante o vendedor, desde que haja acôrdo sôbre
a coisa e o preço, embora a coisa não tenha sido ainda entregue nem o preço ainda pago.”

Assim como no contrato de compra e venda romano, no Direito francês o consenso
sobre a coisa e o seu preço, tornam a venda perfeita, independentemente da entrega da
coisa e do seu pagamento, porém com o diferencial em relação ao Direito romano, da
translação imediata ou o seu efeito real instantâneo solo consensu, sem necessidade da
tradição.

6 Tradução da autora deste trabalho: Se alguém recebeu de boa fé, daquele que por erro acreditava ser proprietário de uma
área de terra por venda, doação ou qualquer outra causa, a razão natural tem aconselhado decidir que seja seus os frutos
que percebeu, em recompensa de seu cultivo e cuidado [...]. Em quanto àquele que sabia que o outro não era proprietário,
não se concede o mesmo direito e se obriga a restituir todos os frutos, e também os consumidos.

7 Objetivando-se proporcionar a total compreensão dos sistemas francês e italiano, explanar-se-á o assunto primeiramente
em relação ao sistema francês e posteriormente no que se refere ao sistema italiano, demonstrando-se, desta forma, a
unidade ideológica entre estes sistemas.



38 Revista Caminhos, Rio do Sul, v. 1, n. 8, p. 31-50, jan./jun. 2007

Na exposição de Espínola ao citar Planiol (ESPÍNOLA, 1953, p. 24), “[...] os
elementos essenciais e permanentes do contrato de compra e venda são os mesmos em
ambos os sistemas, embora muito divirjam na estrutura.”

Todavia, a compra e venda no Direito francês, assume a natureza de um contrato
solene, quando, por exemplo, versar sobre imóveis, acentuando, Magalhães (1981, p. 16)
ao citar Mazeaud et Mazeaud “que sendo necessária a redação de um escrito por notário
para a publicidade da venda de imóveis, a falta desta formalidade não afeta o caráter
consensual do contrato, que não se reveste assim da natureza de ato solene, vinculando, ao
contrário, os contraentes, vez que transfere a propriedade inter partes [...].”

O contrato de compra e venda francês, ao transferir a propriedade solo consensu8,
cria obrigações entre as partes, como a entrega da coisa e a garantia pelo devedor e o
pagamento do preço pelo comprador.

O comprador, de acordo com Magalhães (1981, p. 19), ao citar Mazeaud et

Mazeaud, “não só tem o animus, ou seja, a vontade de proprietário, como o corpus, pois
embora não mantendo a coisa em seu poder, a possui corpore alieno, por intermédio de
um detentor, que é o vendedor.”

A regulamentação imobiliária francesa é composta pelo Decreto de 4 de janeiro de
1955 que veio em substituição da Lei de 23 de março de 1855, com as modificações
introduzidas pelos Decretos nº 89 e 90, de 7 de janeiro de 1959, Ordenança nº 67.839, de
28 de setembro de 1967 e Decreto nº 67.252, de 22 de dezembro de 1967.

As sanções impostas ao descumprimento da obrigação de publicidade do contrato
de compra e venda são a inoponibilidade a terceiros, multa pecuniária, perdas e danos e
proibição da publicação de título sem a do anterior, instituindo a continuidade dos registros.

A publicidade, embora marcada por sanções, não deixa de ser declaratória,
evidenciando-se, portanto, sempre o caráter declaratório da publicidade e não o constitutivo,
tendo por função a informação e a proteção de terceiros.

O lugar onde deve ser publicada a aquisição de imóvel, segundo Magalhães (1981,
p. 22), ao citar Mazeaud et Mazeaud, é o da situação do bem, vigendo os seguintes princípios:
“1 º) entre adquirentes sucessivos de imóvel do mesmo alienante, a preferência cabe não
ao primeiro, mas ao que mais cedo procedeu à publicação; 2 º) a falta de publicação de
um ato tem unicamente o efeito de tornar a transferência inoponível a terceiros; 3 º) visando

8 O princípio consensualista no Direito francês sofre exceções, segundo Magalhães, quando se trata de venda alternativa, em
que a transmissão ocorre no momento da escolha, de coisa indeterminada, genérica, futura ou quando as partes, por
vontade própria retardam o seu efeito translativo, por motivo da implementação de termo ou condição suspensiva. Relevante
é de se expor, segundo Mazeaud et Mazeaud, citado por Magalhães que, “a transferência da propriedade é apenas retardada,
resultando sempre da convenção e não dos fatos posteriores na mesma previstos.” (MAGALHÃES, 1981, p. 20)
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a publicação apenas o fim de publicidade, os terceiros têm o direito de ignorar a transferência
não publicada.”

Na compra e venda francesa de bens móveis corpóreos, a transferência também
ocorre solo consensu, porém, na venda sucessiva do móvel para mais de uma pessoa, a
aquisição dar-se-á preferencialmente àquela que tem a posse do bem, desde que de boa fé,
de acordo com o artigo 1.141 do Code Civil (DINIZ, 1962, p. 180).

Expõem, Cristas e França Gouveia (CRISTAS-GOUVEIA E NEVES, 2001, p. 124), de
forma conclusiva que, tanto no Direito inglês como no francês, “as disposições que o
vendedor faça são tidas, mediante certas circunstâncias, como eficazes, embora o vendedor
não seja já o proprietário. O segundo comprador prevalece se estiverem reunidas duas
condições: primeiro, a coisa tem de lhe ter sido entregue e, segundo, ele tem de ter estado
de boa fé e sem conhecimento da primeira venda.”

O Direito italiano representado pelo Codice Civile de 1865 e pelo atual Codice de
1942, seguiu o sistema francês no que tange à transmissão da propriedade solo consensu,
codificado na França em 1804. Desta forma, o Codice Civile (DINIZ, 1961, p. 218) dispõe
em seu artigo 1.376: “Nos contratos que têm por objeto a transferência da propriedade de
uma coisa determinada, a constituição ou a transferência de um direito real, ou então a
transferência de um outro direito, transmite-se e adquire-se a propriedade ou o direito por
efeito do consentimento das partes legitimamente manifestado.”

A transferência da propriedade é prevista no Direito italiano mediante o pagamento
de um preço equivalente, devendo o vendedor fazer o comprador adquirir a propriedade
se, a aquisição não derivar imediatamente do contrato. Assim, estabelece o artigo 1.470 do
Codice Civile (DINIZ, 1961, p. 229): “A venda é o contrato que tem por objeto a transferência
da propriedade de uma coisa ou a transferência de um outro direito contra um preço
equivalente.” Enquanto o artigo 1.476 do mesmo diploma legal (DINIZ, 1961, p. 230)
dispõe: “As principais obrigações do vendedor são: [...] 2. fazê-lo adquirir a propriedade
da coisa ou o direito, se a aquisição não fôr o efeito imediato do contrato.”9

Referindo-se principalmente ao artigo 1.376, e aos artigos 1.321 e 1.350 do Codice

Civile, Messineo, citado por Bessone (1997, p. 48-49), afirma que deles advém o fundamento
de que o contrato pode produzir efeitos reais.

À luz do pensamento francês, o Direito italiano determina forma especial para a
realização do contrato de compra e venda de imóvel e permite que a compra e venda real
gere obrigações, evidenciadas na de entrega da coisa e na de garantia, impostas no Codice

9 Neste sentido, também dispõe o Direito português, de acordo com o artigo “874. º ‘Compra e venda é o contrato pelo qual
se transmite a propriedade de uma coisa, ou outro direito, mediante um preço. ’[...] A lei não estipula ‘obriga a transmitir’ou
‘transmitir-se-á’, mas sim ‘transmite-se’, pelo que a doutrina tem qualificado a compra e venda como um contrato de
natureza, indubitavelmente, real.” (CRISTAS-GOUVEIA e NEVES, 2001, p. 23)
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Civile (DINIZ, 1961, p. 227, 230, 235, 411), no artigo 1.476 pelo vendedor e na de
pagamento do preço pelo comprador que, se não cumprida, permite ao vendedor, a exceptio

inadimpleti contractus (artigo 1.460), a hipoteca legal (artigo 2.817, primeira alínea) e a
venda coativa por inadimplemento do comprador (artigo 1.515).

A doutrina italiana abrange o sujeito como elemento essencial da compra e venda,
além da coisa, do preço e do consenso, identificados pelo Direito romano, podendo a
coisa compreender a propriedade e outros direitos patrimoniais corpóreos e incorpóreos,
como o crédito, os direitos imateriais, os direitos autorais e os de patente.

Conforme explanação de Magalhães (1981, p. 36), “Devido, porém, à característica
função jurídico-econômica, que é a realização da transformação jurídico-real, a compra e
venda não se confunde com os contratos obrigatórios propriamente ditos, cujos efeitos
pessoais são permanentes e constituem exclusivamente o seu conteúdo.”

Todavia, a compra e venda real pressupõe que a coisa seja determinada, conforme
dispõe o artigo 1376 do Codice Civile (DINIZ, 1961, p. 218), que não se trate de venda
alternativa, genérica e de coisa futura e que o contrato não esteja subordinado a uma
condição suspensiva ou termo. Não sendo a coisa determinada e evidenciando-se a
ocorrência destas últimas situações, a compra e venda gerará efeitos apenas obrigacionais,
o que é exceção no sistema contratual franco-italiano10.

Sendo a compra e venda um contrato sinalagmático para o Direito francês e para o
italiano, como estabelecer, então, uma correlação de prestações quando este contrato produzir
a translação imediata da coisa? Esclarece Rubino, citado por Magalhães (1981, p. 43) que,

Não sendo possível assim o estabelecimento de relação de correlatividade entre
obrigações, por inexistirem totalmente as do vendedor, a doutrina recorreu à
elaboração da figura da atribuição patrimonial. Consiste esta em qualquer vantagem
econômica proporcionada, mediante declaração de vontade de uma parte à outra,
e caracteriza-se por consistir não só na assunção de uma obrigação, mas também
num ato de disposição jurídica que, sem passar pelo trâmite daquela, incida
diretamente sobre um precedente direito [...] Desta forma, uma parte pode, em
vez, de contrair obrigações, transferir à outra um próprio direito, como efeito do
simples consentimento, sem se desnaturar o contrato sinalagmático, desde que
entre as duas atribuições patrimoniais estabeleça-se precisamente o nexo de
correlatividade.

10 Greco, Cottino e Rubino, citados por Magalhães (1981, p. 39), embora contra o pensamento de Gorla, afirmam que “a
compra e venda obrigatória é um contrato translativo em que a transferência do direito é o resultado, não de um particular
e posterior negócio jurídico, mas da originária convenção, cujo efeito transmissivo fora adiado, tendo antes produzido
somente obrigações.”
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 Conforme no Direito francês, o Codice Civile (DINIZ, 1961, p. 383) dispõe em seu
artigo 2643, alínea primeira, que o contrato de compra e venda deve ser transcrito no
registro público. O motivo da transcrição é dar publicidade sobre o negócio, por tratar-se
de contrato erga omnes.

Na compra e venda italiana de bens móveis, assim como na França, a translação
imediata também ocorre solo consensu se o bem é determinado e se a compra e venda não
for genérica, alternativa ou futura.

O artigo 1153 e seguintes do Codice Civile (DINIZ, 1961, p. 192) estabelece normas
para situações especiais, originando a venda de bem móvel a non domino. É o caso da venda
por um não proprietário em que o comprador adquire somente a posse e da venda sucessiva
para várias pessoas em que adquire o bem o último comprador, se agiu com boa fé.

Resulta, contudo, o sistema italiano no que tange à compra e venda e à aquisição da
propriedade, da ratificação do sistema francês sobre estes institutos, pois, analisadas
especificadamente as estruturas do Direito italiano11 e do Direito francês12, emerge uma
única forma de pensamento dos sistemas francês e italiano, que diverge com o pensamento
exposto e defendido pelo sistema contratual e aquisitivo da propriedade alemão.

O SISTEMA DO DIREITO ALEMÃO

Em posição contrária ao sistema francês e ao italiano, o Direito alemão segue o
sistema romano no que tange à compra e venda de caráter obrigatório, introduzindo algumas
modificações.

Os essentialia negotii do contrato de compra e venda alemão são a res, o pretium e
o consensus e, tornado perfeito e acabado, gera a obrigação ao vendedor de transferir a
propriedade de uma coisa e ao comprador de pagar o preço.

Enneccerus (p. 72), da seguinte forma pronuncia-se em relação ao negócio jurídico
alemão: “Los negocios jurídicos bilaterales o contratos contienen declaraciones de voluntad

correlativas y recíprocas de dos o más partes.”13

11 Convergem com o pensamento do Direito italiano, de acordo com Bessone (1997, p. 27), os seguintes autores, além dos já
citados: Gian Battista Tendi, Emidio Pacifici-Mazzoni, Torquato Cuturi, Francesco Ricci, Cesare L. Gasca, Alfredo de Gregório,
Chironi, Giovanni Lomonaco, Roberto de Ruggiero, Luigi Tartufari, Ferdinando Umberto di Blasi e Ruggero Luzzato.

12 Segundo Bessone (1997, p. 25-26), são, também, os seguintes autores os propulsores e defensores da doutrina contratual
francesa: Caillet, Pothier, Toullier, Duverger, Argou e Denisart, Laurent, Théophile Huc, Duranton, Colmet de Santerre, Demante,
Crome, entre outros. Apresentam-se como autores contrários ao entendimento francês: Grotius, Bourjon e Troplong.

13 Tradução da autora deste trabalho: Nos negócios jurídicos bilaterais, os contratos contêm declarações de vontade correlativas
e recíprocas de duas ou mais partes.
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Desta forma, dispõe o § 433, 1ª alínea do Código Civil alemão: “Pelo contrato de
venda, o vendedor de uma coisa obriga-se a efetuar a sua entrega ao comprador e a lhe
transmitir a respectiva propriedade. O vendedor de um direito obriga-se a transmiti-lo ao
comprador e, se este direito habilita à posse de uma coisa, a efetuar a sua entrega. O
comprador obriga-se a pagar o preço da venda convencionado e a receber a coisa.”
(MAGALHÃES, 1981, p. 24)

A compra e venda de bem imóvel necessita de forma especial – notarial ou judicial
– sob pena de nulidade do ato, de acordo com o disposto nos §§ 313, 1ª alínea e 125, 1ª
alínea do Código Civil alemão. Contudo, se não for cumprida esta formalidade, o contrato
sobre a transferência de bem imóvel poderá tornar-se válido se as partes firmarem um
convênio de transmissão que não se subordina à forma especial, e inscreverem este convênio
no Registro de Imóveis, segundo os §§ 929 e 313, 2ª alínea, respectivamente, do Código
Civil alemão (DINIZ, 1960, p. 38, 65, 155).

De acordo com Magalhães (1981, p. 26), “não se confunde o ‘convênio’ de
transmissão, ou ‘acordo translativo’ com o contrato obrigatório ou causal, do qual é
independente, pois, enquanto os efeitos do último se produzem inter partes, os daquele,
consistindo na transferência da propriedade, prevalecem erga omnes.”

A compra e venda alemã é abrangida pelo princípio da abstração da causa que,
consiste na interferência de ineficácia do negócio obrigatório no acordo translativo. Assim
sendo, a ineficácia do negócio causal não afeta o negócio translativo que, permanece perfeito,
mesmo se declarada a inexistência daquele, de acordo com o Código Civil alemão (DINIZ,
1960, p. 40 - 41,136), no artigo 142, 1a. alínea. Porém, caso se comprove a ausência de
causa, a coisa deve ser restituída, segundo o artigo 812, 1a. alínea daquele instituto14.

Para Bessone (1997, p. 49), o Direito alemão realizou

a primazia da regulamentação do contrato real, pelos efeitos. O § 872 do BGB
declara que, para a transmissão da propriedade imobiliária, a sua oneração e a
transmissão do ônus, é necessário o acordo abstrato das partes, que se complementa
com a inscrição no Registro Imobiliário. O caráter abstrato do acordo (Einigung)
significa que ele se refere ao próprio direito real e é independente de qualquer
relação obrigacional porventura existente.

14 A jurisprudência alemã, segundo Magalhães (1981, p. 28), embora entendendo que “a ilicitude do negócio de alienação
não provoca a do negócio de cumprimento, em razão da natureza abstrata deste”, não aplica este princípio no caso em
que “o fim ilícito se vincule precisamente ao processo jurídico-real, para declarar ‘nulo o ato de constituição ou de
transferência do direito real’”. Sobre a abstração da causa, indica-se a seguinte obra: (HEDEMANN, 19—)
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Divergente da doutrina majoritária alemã que considera o convênio de transmissão
de móveis e imóveis, um contrato, é o pensamento de Wolff que afirma que o convênio
juntamente com a inscrição é que constituem o contrato. Segundo o autor, citado por
Magalhães (1981, p. 29),

Trata-se de um contrato real e abstrato, sendo que, nas transmissões imobiliárias o
ato estatal da ‘inscrição’ não o desnatura, por se achar dentro e não fora do mesmo.
O contrato é real porque o seu efeito imediato é a criação ou a modificação de um
direito real, e é abstrato, por ser independente da relação causal em que se funda,
como a compra e venda, e assim, uma vez verificada a nulidade desta, persiste o
direito real transmitido ou constituído, gerando, todavia, pretensões de repetição,
fundadas nos princípios sobre o enriquecimento injusto.15

O convênio de transmissão necessita, todavia, do consentimento simultâneo das
partes através de declaração unilateral de vontade, para a sua inscrição perante o Registro
de Imóveis, de acordo com o § 925 combinado com o § 125 do Código Civil alemão
(DINIZ, 1960, p. 38 e 154).

O convênio de transmissão, pode preceder ou seguir a inscrição. Na primeira
situação, de acordo com Wolff, citado por Magalhães, “o titular do direito alienado
permanece proprietário e, conseqüentemente, até que se efetive a inscrição, o adquirente
não poderá cedê-lo nem gravá-lo.” Na segunda situação, segundo Magalhães, “configura-
se inexatidão do registro, a que corresponde uma pretensão de retificação, e até que se
realize o ‘acordo’, ter-se-á produzido a aparência de um direito real, correspondente à
situação análoga à da posse.” (MAGALHÃES, 1981, p. 32)

Possui o convênio de transmissão que precede à inscrição do contrato de compra
e venda, caráter vinculante? De acordo com o § 878 do Código Civil alemão (DINIZ, 1960,
p. 49), o convênio nesta situação vincula a inscrição, já que esta não será prejudicada após
iniciada a demanda.

No entanto, explana Wolff, citado por Magalhães (1981, p. 33) que, “no caso de
morte ou perda da capacidade jurídica do disponente, se o ‘acordo’ tem caráter vinculante,
tais fatos não influem na eficácia plena da inscrição que, uma vez realizada, produzirá a
modificação jurídica. Ao invés, não sendo vinculante o ‘convênio’, poderá ser revogado
pelos herdeiros do disponente falecido, ou pelo representante legal do transmitente incapaz.”

15 O Direito holandês, ao contrário do alemão, adota o princípio da causalidade, “segundo o qual o acordo real está na
dependência do contrato subjacente que é a sua causa.” (CRISTAS; GOUVEIA; NEVES, 2001, p. 125)
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Nos negócios mobiliários, o princípio da abstração da causa pode ser eliminado
pelo convênio, condicionando-o à causa, de acordo com o § 929 do Código Civil alemão
(DINIZ, 1960, p. 84 e 155), transferindo-se a coisa independentemente do pagamento do
preço, segundo o § 452 daquele instituto legal, a não ser que outra tenha sido a estipulação
das partes.

Além da tradição real, o direito alemão admite as formas presumidas de tradição,
quais sejam, a traditio brevi manu, o constituto possessório e a cessão da ação de
reivindicação.

Em se tratando de coisas móveis, evidencia-se inadmissível o convênio de transmissão
precedente à tradição, sendo, todavia, possível no direito imobiliário, tendo em vista que o
acordo pode ou não ter caráter vinculante16.

O CONTRATO DE COMPRA E VENDA NO DIREITO BRASILEIRO

É comum a corrente que afirma que, o direito brasileiro anterior ao atual Código
Civil, seguiu o Direito romano, adotando a forma dicotômica que distinguia o contrato de
compra e venda e a aquisição da propriedade que, somente efetivava-se com a tradição da
coisa, tanto para os móveis como para os imóveis anotando Teixeira de Freitas (1915, p.
298) que os elementos essenciais do contrato eram, conforme o Direito romano, a res, o
pretium e o consensus.

Contudo, o contrato era livre de forma especial, a não ser que se tratasse de imóvel
de valor superior a duzentos mil réis, caso que exigia a escritura pública como substância
do ato, sob pena de nulidade da compra e venda.

A compra e venda no Direito das Ordenações, era sinalagmática, onerosa, consensual
e a tradição, conforme o Direito romano, ocorria na forma real, com a entrega manu in

manum da coisa, na forma simbólica por meio da traditio longa manu e da brevi manu e na
forma fictícia através da cláusula constituti inserida no contrato ou presumidamente, na
compra e venda com a instituição de usufruto.

No entanto, relevante modificação no âmbito aquisitivo ocorreu com o advento da
Lei Hipotecária nº 1237 de 1864, regulamentada pelo Decreto nº 3453 de 1865 que, visava
impor segurança e notoriedade aos negócios: quando o objeto da venda sucessiva fosse

16 Em relação ao contrato real alemão, indicarei a seguinte bibliografia, citada por Bessone (1997, p. 162): “Martin Wolf,
Tratado (cit. (Enneccerus-Kipp-Wolf), trad. Gonzalez y Alguer, v. 3, § 38; Guilhermo Mundt, Contributions à l’étude
comparative du Code Civil allemand et du Code Civil français, p. 110; Wieland, Les droits réels dans le Code Civil suisse, v.
1, p. 527; Saleilles, Étude, cit., n. 5; Soriano Neto, Publicidade material do registro imobiliário, p. 76 e s.; Lacerda de
Almeida, Direito das coisas, cit., § 23, nota 9; Filadelfo Azevedo, Registro de imóveis (valor da transcrição), n. 2; Serpa
Lopes, Tratado dos registros públicos, v. 1, n. 15, 16 e 17.”
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imóvel, somente adquiria domínio erga omnes o comprador que transcrevia o título aquisitivo
no Registro Público, instituindo o “regime da publicidade das mutações imobiliárias [...],
o que já ocorria na França, desde o sétimo ano da República, por força da lei 11 brumaire,
instituída também para a proteção do crédito hipotecário.” (MAGALHÃES, 1981, p. 53)

Todavia, como as operações de crédito necessitavam de informações acerca da
situação dos bens objeto de seus negócios a fim de garantir segurança nas transações,
instituiu-se a Lei de Orçamento nº 317 de 1843 que criava um Registro Geral de hipotecas,
de acordo com Magalhães (1981, p. 54).

Em 1864, iniciou a sua vigência, a Lei nº 1237, regulamentada pelo Decreto nº
3453 de 1865 que, submetia à transcrição todas as transmissões entre vivos, onerosa ou
gratuitamente, de bens suscetíveis de hipoteca e a constituição dos respectivos direitos
reais. Porém, a transcrição não induzia a prova do domínio, permanecendo este a salvo de
quem fosse, de acordo com Magalhães (1981, p. 55).

Embora o Direito brasileiro anterior ao atual Código Civil sempre mantivesse o
mesmo sistema contratual, iniciou-se uma divergência após as modificações introduzidas
pela legislação que envolvia o caráter constitutivo ou declaratório da transcrição.

De acordo com o relato de Magalhães (1981, p. 57), doutrinadores como Dímino
da Veiga, Carlos de Carvalho, Martinho Garcez, Lafayette e Teixeira de Freitas apoiaram o
caráter constitutivo da transcrição, enquanto que Clóvis Beviláqua e Eduardo Espínola
defenderam a natureza declaratória da mesma.

O Direito brasileiro anterior ao atual Código Civil estabelecia, em convergência
com os sistemas francês e italiano, segundo conclusão de Magalhães (1981, p. 62-63), o
caráter declarativo da transcrição. Então,

Se as mutações jurídico-reais dos imóveis só se tornavam eficazes perante terceiros,
após a transcrição e se a transcrição não induzia a prova do domínio que ficava
salvo a quem for, é evidente que não se poderia interpretar em favor da natureza
constitutiva do registro a regra de que antes da transcrição, os referidos atos
consideravam-se simples contratos que só obrigavam as partes contratantes. [...]
A referida regra, portanto, acentuava a natureza obrigatória da compra e venda, no
nosso direito anterior, aludindo à sua função constitutiva de direitos pessoais, sem
retirar da tradição a função constitutiva de direitos reais.

A tradição, portanto, era responsável pela transferência de imóveis erga omnes,
sendo a transcrição o meio utilizado para tornar pública e segura esta transferência. Desta
forma, a aquisição de um bem imóvel não transcrito, extinguia-se retroativamente, ou seja,
com efeitos ex tunc, enquanto nascia a aquisição de quem transcrevia primeiro o seu título
com a cláusula constituti que, o tornava proprietário por tradição ficta.
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Evidenciadas estas condições, a transferência da propriedade ocorria em duas etapas, de
acordo com o pensamento de Magalhães (1981, p. 63) “na primeira das quais, adquiria o domínio
erga omnes o comprador a quem fosse feita a tradição, e na segunda, tornava-se proprietário
definitivamente erga omnes quem vencesse por razões de anterioridade da transcrição.”

No Direito brasileiro anterior ao atual Código Civil, com o apoio das considerações
anteriormente expostas, existia, como regra geral, a transcrição de caráter declarativo e,
de maneira excepcional, a transcrição de natureza constitutiva à quem transcrevia antes o
título com a cláusula constituti, possuindo esta, também função desconstitutiva da
propriedade de quem adquiriu o imóvel por tradição real, mas não o transcreveu.

A compra e venda mercantil no Direito brasileiro atual, admite caráter real, pois
analisados os principais sistemas contratuais do Direito estrangeiro, verifica-se que a compra
e venda mercantil brasileira, conforme os artigos 191 a 220 do Código Comercial, de
acordo com Carvalho de Mendonça, citado por Bessone (1997, p. 33) fundamentam-se
nos artigos 463 e 504 do Código Comercial português de 1833 que, por sua vez, basearam-
se no Código Civil francês, contemplador da realidade da compra e venda.

A compra e venda civil no Direito brasileiro atual, assim como no Direito dos demais
sistemas analisados, possui natureza sinalagmática, onerosa e consensual, tornando-se
perfeita e acabada com o consensus das partes sobre a res e o pretium, de acordo com os
artigos 481 e 482 do Código Civil (MALDANER, 2002, p. 125).

Muito embora, a maioria da doutrina (MONTEIRO, 2002, p. 03; RODRIGUES, 2000,
p. 11; SOUZA, 1946, p. 29) afirma que o contrato de compra e venda civil brasileiro atual,
não transfere a propriedade, gerando apenas obrigações, quais sejam a de transferir a
propriedade pelo vendedor e a de pagar o preço pelo comprador, citando o artigo 481 do
Código Civil (MALDANER, 2002, p. 125), o artigo 108 do atual Código Civil (MALDANER,
2002, p. 80, 228 e 231), aliado aos artigos 1.245, caput  e § 1o e 1.267 do mesmo instituto,
permitem afirmar-se que, no Direito pátrio, pode haver contratos reais.

Bessone (1997, p. 32) justifica o pensamento de que a compra e venda civil brasileira
gera apenas obrigações, em razão da semelhança entre o artigo 481 do Código Civil brasileiro
e o § 873 do Código Civil alemão que serviu de inspiração para o projeto do Código Civil
realizado por Clóvis Beviláqua. Porém, o respeitado jurista, de acordo com Bessone, não
assimilou o § 873, gerando equivocada interpretação do mesmo.

Ademais, expõe Bessone (1997, p. 50) que, “Os tradutores ibéricos do Tratado de
Enneccerus-Kipp-Wolf, [...] invocam o art. 1.280 do Código Civil da Espanha, de conteúdo
idêntico ao do art. 134 do nosso Código Civil, para concluir que a figura do contrato real
não lhe é estranha e abrange a hipoteca. Também Messineo, ao demonstrar o ingresso do
contrato real no Codice Civile de 1942, invocou o seu art. 1.350, relativo, como o art. 134
citado, à forma do contrato.”
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A transcrição perante o Registro de Imóveis do contrato de compra e venda civil,
segundo Bessone (1997, p. 50), não afeta o seu caráter real, “sempre admitido na Alemanha,
de onde importamos o sistema do nosso Registro Imobiliário.”

Contudo, de acordo com a discordância parcial de Magalhães (1981, p. 65-66),

se, ao acolher a transcrição como modo de aquisição da propriedade imóvel, o
nosso direito louvou-se no caráter constitutivo do registro, criado pelo ordenamento
alemão, deste, porém, afastou-se no sentido de que, enquanto no sistema tedesco,
o ato material do ‘convênio’ de transmissão (Einigung), de natureza real e abstrata,
não se confunde com o contrato causal, configurando-se, assim, dois contratos,
um obrigatório ou causal, e outro real e abstrato, entre nós, ao invés, é a própria
compra e venda que se submete à transcrição, sem necessidade de um novo negócio
jurídico.

É válido o consenso estipulado livremente pelas partes, a não ser, conforme dispõe
o Código Civil (MALDANER, 2002, p. 80), em seu artigo 108, quando o contrato de compra
e venda civil tratar de imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo
vigente no país, sendo necessária, neste caso, a utilização de forma pública, sob pena de
nulidade absoluta.

Distancia-se, contudo, o Direito contratual brasileiro atual, da concepção romana
sobre a transmissão da propriedade através da tradição e do pensamento francês e italiano,
que dá ao contrato de compra e venda a natureza constitutiva, e à transcrição o caráter
declarativo erga omnes do direito real de propriedade, assemelhando-se ao pensamento
alemão, que prevê o contrato obrigatório e o convênio de transmissão, separando a vontade
causal da vontade formal para adquirir o domínio, embora com relevantes diferenças.

Acerca da aquisição a non domino no Direito brasileiro atual, dois pensamentos
divergentes, segundo Magalhães (1981, p. 77)17: o primeiro é integrado por Lisipo Garcia,
Astolfo Rezende, Sá Freire e Filadelfo Azevedo, entre outros e, afirma que a norma disposta
no artigo 1.245, caput, do Código Civil brasileiro valida as aquisições a non domino de
imóveis, “nas transações imobiliárias, a título oneroso, em favor de terceiro de boa-fé que
confiara na exatidão do registro, o que impediria o uso da ação reivindicatória pelo versus

dominus.” O segundo é composto por Soriano Neto, Hahnemann Guimarães e Otávio Moreira
Guimarães, entre outros e, defende a relatividade da presunção do artigo 1.245, caput, do
Código Civil a conter o mesmo “mera regra sobre o ônus da prova, em razão do que basta

17 Este assunto, da mesma forma é exposto por Bessone (1997, p. 32-33), afirmando que o primeiro pensamento abriga a
presunção juris et de jure e o segundo abrange a presunção juris tantum.
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àquele, indicado proprietário do imóvel no registro, exibi-lo para provar a respectiva
titularidade, competindo ao seu adversário provar o contrário.”

Esclarece Bessone (1996, p. 184) que, “Se a lei estabeleceu a presunção e foi
omissa quanto à sua força probante, cabe ao intérprete perquiri-la, através do sistema
estruturado. Com tal orientação, chegaria, pelo menos, à conclusão de que a presunção é
juris et de jure, em relação aos terceiros de boa-fé, que, confiantes no registro, adquiriram
o domínio ou outro qualquer direito real.”

Segue, contudo, o Direito brasileiro atual, em convergência com a concepção
romana, o segundo pensamento anteriormente exposto de que, ninguém pode transmitir o
que não tem, eliminando-se, através da ausência de disposição legal e da doutrina dominante,
a possibilidade de efetivar-se a aquisição a non domino  de bem imóvel, mesmo ao comprador
de boa fé.

Tanto quanto aos bens imóveis, o pensamento apresentado e defendido neste trabalho
referente aos bens móveis, também é refutado por muitos doutrinadores. Contudo, procurar-
se-á reforçar ainda mais o entendimento em exposição à sua absorção para o aprimoramento
da teoria dos efeitos contratuais.

O contrato de compra e venda de bens móveis, de acordo com os artigos 1.267 e
1.268 do atual Código Civil brasileiro (MALDANER, 2002, p. 231-232), produz efeitos reais.

A propósito e à semelhança do Direito brasileiro, Bessone (1997, p. 33) se refere
ao § 929 do BGB em relação aos móveis, no sentido de que a tradição (entrega da coisa)
não é suficiente para transmitir a propriedade, sendo necessário, “o acordo das partes
sobre a translação dominical [...]”

O § 2º do artigo 1.268 do atual Código Civil brasileiro (MALDANER, 2002, p. 232)
determina que “Também não transfere o domínio a tradição, quando tiver por título um
ato nulo.” Desta forma, não basta a tradição para a transferência do domínio, é necessário
um contrato entre as partes.

A tradição, todavia, pode efetivar-se na forma real, ocorrendo a transferência do
bem do vendedor para o comprador, na forma brevi manu, sendo o comprador o seu
antigo detentor, na forma de constituto possessório, em que o vendedor continua possuindo
diretamente o bem e, na de cessão de ação reivindicatória, quando o bem se encontra em
poder de terceiro. Nestas duas últimas formas de tradição ficta, a posse indireta equivale à
tradição (MAGALHÃES, 1981, p. 69).

Nas aquisições de móveis a non domino, no Direito brasileiro atual, que diverge do
pensamento alemão, francês e italiano, tal como no Direito imobiliário, segue-se a concepção
romana de que, mesmo a tradição realizada ao comprador de boa fé por quem não possui
a propriedade, este não a transfere, de acordo com o artigo 1.268 do atual Código Civil
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(MAGALHÃES, 2002, p. 232), cabendo ao proprietário do móvel a ação reivindicatória18 de
coisas perdidas e furtadas, regulada pelos artigos 1.223 e 1.224 do mesmo instituto legal
(MALDANER, 2002, p. 224).

Conforme o pensamento de Bessone (1997, p. 51), para o qual converge, “entre
nós e à semelhança do direito germânico, a transmissão dominial realiza-se através de um
negócio complexo, integrado pela compra e venda (como acordo de vontades sobre a
própria transferência do domínio, não sobre a obrigação de transferi-lo no futuro) e pela
transcrição ou pela tradição, conforme o bem alienado seja imóvel ou móvel.”

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No decorrer do estudo e da pesquisa para a realização deste trabalho, inúmeras
dificuldades ocorreram, tais como a impossibilidade de encontrar determinada obra de
consulta, a escassez de fontes jurisprudenciais e outras.

Contudo, de todas as obras pesquisadas, muitas delas propiciaram relevantes estudos,
fundamentação e conhecimento em relação ao tema proposto neste trabalho acadêmico.

O contrato de compra e venda, pelos efeitos, constitui direito real que é formalizado
na realização do ato juridicamente perfeito e acabado do contrato de compra e venda.

O contrato de compra e venda, real pelos efeitos, conjuntamente com o registro do
imóvel, constitui um ato complexo de aquisição.

Através da realização do contrato de compra e venda de bem imóvel, é constituído
direito real ao comprador, porém, até o registro do respectivo contrato no competente
registro imobiliário, ele somente gerará efeitos entre as partes.

Evidenciada a morte do vendedor após a efetuação do contrato de compra e venda
de bem imóvel, mas antes de registrá-lo, o imóvel permanece, conseqüentemente, no
domínio do comprador, que se constituiu por meio da realização do ato de transmissão do
imóvel.

Em contraposição ao conceito clássico de contrato que abrange somente os efeitos
obrigacionais, advém o conceito moderno deste instrumento, fundamentado no Direito
romano, que converge com a atual sistemática jurídica: trata-se do contrato real, pelos
efeitos.

18 Há, pelo menos, dois pensamentos distintos acerca da reivindicação de bens. Conforme o definido escopo proposto por
este trabalho, limitar-se-á a esta exposição sobre este assunto, porém, ao conhecimento destes pensamentos, indica-se a
seguinte o seguinte texto de obra: (MAGALHÃES, 1981, p. 73)
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GESTÃO DO CONHECIMENTO NAS EMPRESAS DE HOSPITALIDADE1
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Resumo: O atual cenário econômico mostra uma nova tendência, o nascimento de uma nova era, a era da
informação, o que pressupõe a existência de padrões, nos processos de produção, tecnologia e alto nível de
educação organizacional, possibilitando o aperfeiçoamento do modelo atual, ao qual denominamos de
globalização. Diante de tantas padronizações, o recurso humano torna-se singular, no sentido de ser o
único que pode manifestar-se diferentemente. No entanto, para ser competitivo na vanguarda da indústria,
entende-se que deverão incluir deliberadamente serviços de alto nível como sendo um dos principais valores
da empresa, sobretudo nas empresas de hospitalidade. Neste contexto, faz-se necessário salientar a indústria
da hospitalidade como grande potencializadora para implantação da gestão do conhecimento em sua
administração, que será a ressalva deste artigo. Para tanto utilizou-se a pesquisa exploratória, consolidando-
se a partir do referencial teórico existente. O que nos leva a compreender que muito ainda tem a se aprender
quanto à gestão do conhecimento, sobretudo nas empresas de hospitalidade. Pois é algo que deve ser
acompanhado por meio de inúmeras avaliações dos resultados.

Palavras-Chave: gestão do conhecimento, hospitalidade, mudanças organizacionais.

Abstract: The current economic scenery shows a new trend, the raise of a new age, the age of the information,
which estimates the existence of standards in the processes of production, technology and high level of
organizational education, making possible the improvement of the current model, which we call globalization.
Facing so many standardizations, the human resources become singular in the direction of being the only
one that can be worked differently. However, to be competitive in the vanguard of the industry, it is understood
that they will deliberately have to include services of high level as being one of the main values of the company,
over all in the hospitality industry. In the past, the physical work was the most important in many functions.
In the future, the mental work will have this position. Considering such new expectation, this article considers
the management of the knowledge in the hospitality industry as an important factor for the cultural
transformations and efficient management initiatives, the exchange of experiences and knowledge, the
identification and measurement of the intellectual capital, and the importance of the valuation of the human
element as basic factors for the success of the organizations in the “age of the knowledge”. For the construction
of this article the explorer research was used, consolidating itself from the existing theoretical referential.

Keywords: management of the knowledge, organizacionais industry of the hospitality, changes.
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INTRODUÇÃO

O surgimento de uma sociedade cada vez mais globalizada e interdependente tem-
se caracterizado por profundas mudanças. O momento é um ponto de incertezas entre a
era da certeza e do raciocínio lógico - era industrial, e uma nova era peculiar, caracterizada
pela imprecisão, pelo futuro desconhecido e pelo número infinito de possibilidades objetivas
que se apresentam - era do conhecimento.

O aspecto central dessa nova sociedade é a caracterização do conhecimento como
o ativo da produção mais importante, diante dos ativos tradicionais de mão-de-obra, capital
e tecnologia, onde o valor central é ocupado pelas idéias, informações e códigos digitais,
valorizados em sua imaterialidade produtora de inovações, criatividade e serviços. Esse
fator está acompanhando a passagem de uma “sociedade industrial”, para a “sociedade da
informação”.

As organizações vencedoras neste século XXI serão aquelas que conseguirem acúmulo
de saber, ou seja, a participação de muitos, o empenho coletivo, a capacidade das
pessoas envolvidas de se relacionarem umas com as outras, dentro de uma linguagem
comum, de esforço conjunto. Para tanto, inclui-se as mudanças, também relacionadas
ao perfil do líder de organizações, e suas habilidades requeridas, que fica caracterizado
a necessidade de mudanças de sua postura, estabelecendo novos padrões de
comportamento, novos valores e atitudes que deverá ser absorvido pelos membros
da empresa, seja identificando-se com os novos valores, seja aprendendo novas atitudes
e comportamentos, mas que os conduza a desenvolver desempenhos eficazes.
(DRUCKER, 2000 citado por FIATES, 2001).

A gestão do conhecimento está entre as questões mais discutidos nos tempos atuais.
Para Karl (1997) sua importância não é uma descoberta nova, pois ao longo da história
mundial sempre foram destaques os homens que se encontravam na vanguarda do
conhecimento, não sendo desconhecido o fato de que, possuindo conhecimento, mais
facilmente poder-se-ia triunfar e sobressair perante os demais. O mesmo autor complementa
afirmando que é desta maneira que a gestão do conhecimento está sendo colocada, por
empresários, consultores, docentes e discentes, como sendo a grande vantagem competitiva
das empresas frente ao mercado de atuação e conseqüentemente o sucesso empresarial.

Neste contexto, faz-se necessário salientar as empresas de hospitalidade como grande
potencializadora para implantação da gestão do conhecimento em sua administração, que
será a ressalva deste artigo.

Para Guerrier (2000, p. 54) fazem parte das empresas de hospitalidade, hotéis,
restaurantes e serviços. Estas empresas por sua vez são também incluídas na indústria de
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lazer, interligando hotéis, restaurantes, bares, clubes, atrações turísticas, museus, galerias,
teatros e instalações esportivas. É derivada do ato de dar e receber, e sua essência é atender
as necessidades e expectativas dos clientes, com foco principal na prestação de serviços.
Devido a esta diversidade, que desde pequenas empresas de administração familiar até
grandes corporações globais, possibilitam uma gama de questões organizacionais e, desta
forma, o objetivo deste artigo é vislumbrar a importância da gestão do conhecimento nas
empresas de  hospitalidade como fator importante para as transformações culturais e
iniciativas gerenciais eficientes, com o intuito de obter, cultivar, transferir e renovar o
conhecimento, mobilizando potenciais criadores e transformadores para sobreviverem a
essa complexidade e a imprevisibilidade do futuro.

Para a construção deste artigo foi utilizada a pesquisa exploratória. Tendo em vista
que a pesquisa implica no levantamento de dados de variadas fontes, quaisquer que sejam
os métodos ou técnicas empregadas e que nada se faz ao acaso, buscou-se levantar o maior
número possível de informações através de livros, periódicos e pesquisas de meios
eletrônicos. Fazer pesquisa é fazer ciência. Em outras palavras, dispor-se a conhecer
cientificamente alguma coisa e efetivar tal intenção. A ciência é uma maneira de conhecer
e explicar o universo físico e social (RICHARDSON, 1999, p. 36).

Inicialmente serão apresentados conceitos referentes à gestão do conhecimento
explorando disjunções conceituais existentes para melhor entendimento de tema. A seguir,
abordaremos a importância da gestão do conhecimento nas organizações, as mudanças
organizacionais nos últimos tempos e a evolução das empresas de hospitalidade, a partir
de dados estatísticos extraídos de sites do Instituto Brasileiro de Turismo (EMBRATUR) e
da Santa Catarina Turismo S.A (SANTUR) e a abordagem da gestão do conhecimento nestas
empresas como fator importante para uma melhor atuação dos atores nela envolvido, e
finalizando será apresentado as considerações finais.

DEFINIÇÃO DE GESTÃO DO CONHECIMENTO

Na tentativa de contribuir para um melhor entendimento sobre o tema, gestão do
conhecimento, será apresentada uma série de definições formuladas por diversos estudiosos
da área.

Gestão do conhecimento é identificar o que se sabe, captar e organizar esse
conhecimento e utilizá-lo de modo a gerar retornos. (STEWART, 2002, p. 172).

Para Figueiredo (2005) a gestão do conhecimento é responsável pela criação de
mecanismos e procedimentos dedicados a estimular a formação de competências e prover
a ampliação generalizada do conhecimento relevante em todos os níveis desejados. O autor
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ainda argumenta que a gestão do conhecimento veio para que as empresas encontrem as
melhores maneiras de mobilizar e alavancar o conhecimento individual, para que este
possa se tornar parte integrante do conhecimento organizacional.

Segundo Sveiby (1985 citado por FIATES, 2001) gestão do conhecimento é a arte
de criar valor alavancando os ativos intangíveis. Para conseguir isso, é preciso que os
gerentes consigam visualizar as organizações apenas em termos de conhecimento e fluxos
de conhecimento.

Na visão de Motta (2000) no cenário da gestão do conhecimento, o modelo de
conhecimento pode ser usado para desenvolver modelos e competências nas organizações,
e que pode servir como suporte a uma variedade de tomada de decisões.

“A gestão do conhecimento supõe a adoção de uma diversidade de fontes de
conhecimento, a utilização de banco de dados internos e externos (inclusive o know how
e a expertise dos funcionários), de parceiros (fornecedores, clientes, entre outros) e de
medidas que venha incentivar este conhecimento[...]” (LARA, 2004, p. 22).

À luz dos conceitos trazidos pelos autores, é possível vislumbrar a importância da
gestão do conhecimento nas organizações, aliado as ferramentas desta gestão observa-se a
importante das transformações culturais e iniciativas gerenciais, objetivando aprimorar,
esboçar, alterar, incrementar e ampliar o conhecimento que as organizações precisam
para auxiliar melhores nas tomadas de decisões. Estas ferramentas poderão servir de base
de incentivo para que os atores atuantes nas empresas, compartilharem seus ativos de
conhecimento.

IMPORTÂNCIA DA GESTÃO DO CONHECIMENTO NAS ORGANIZAÇÕES

Vivemos em um tempo de mudanças contínuas, uma época de desafios cada vez
maiores, em que o conhecimento é a maior alavanca de riqueza em todas as áreas e o
aprender assume um grande e importante papel. A busca da melhoria do desempenho
organizacional dentro desses enfoques faz-se por meio de um elemento fundamental - a
informação - cuja gestão, por sua vez, é ponto crucial na gestão do conhecimento.

Na economia da sociedade globalizada, o que se pode observar é que o grande
diferencial competitivo das empresas e dos países deixou de ser a mão de obra barata ou
os recursos naturais, para estar centrado na capacidade de gerar conhecimento e produzir
inovação. Segundo Shariq (1997) enquanto o conhecimento progressivamente torna-se o
recurso chave estratégico do futuro, nossa necessidade de desenvolver o entendimento
compreensivo dos processos de conhecimento para criação, transferência e desenvolvimento
deste valor único está se tornando crítico. Salientando também que em face de uma global
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e altamente competitiva economia baseada no conhecimento, o que se percebe é que as
organizações tradicionais estão procurando urgentemente por “insights” para ajudá-las a
gerir o potencial imenso de seus valores de conhecimento pela capacidade de superar o
seu fio de inovação.

O conhecimento é criado apenas pelos indivíduos e a eles pertence, e, portanto,
uma organização não pode criar conhecimento sem as pessoas – o que pode é apoiar as
pessoas a serem criativas e prover contextos para que estas gerem conhecimento. (STEWART,
1998).

Na empresa Alcoa, bem como na Toyota, qualquer trabalhador que enfrenta um
problema, seja máquinas em más condições, produtos com defeitos, ou até mesmo que
tenha uma nova idéia, o colaborador toca um alarme para chamar o líder, com o objetivo
de tratar do assunto naquele momento. Um problema, uma causa, uma solução, tudo
imediatamente – é assim que se promove a melhoria contínua nas fábricas, em vez de
transferir as tarefas para os engenheiros, que as resolverão mais tarde (STEWART, 2002).
E dentro deste conceito que se inseri a educação corporativa, expandindo de forma
emergente necessária na educação profissional, não mais apenas como preparação para o
desempenho de suas atividades específicas, mas sim para a preparação das pessoas, vista
como cidadão e trabalhadores, em busca do desenvolvimento de suas competências que
garantam tanto o sucesso das organizações quanto o sucesso pessoal e sua própria satisfação,
mediante uma carreira que privilegie não apenas o simples desempenho de funções
mecânicas, mas também o desenvolvimento de um trabalho que tenha sentido e do qual o
trabalhador se orgulhe de participar.

Por esta razão, no contexto das empresas de hospitalidade, que é exercido o ato
humano, desempenhado no contexto doméstico, público ou profissional, de recepcionar,
hospedar, alimentar e entreter pessoas temporariamente deslocadas de seu habitat
(DENCKER, 2003) esta questão se torna tão importante. Mediante este cenário, torna-se de
extrema importância que os atores envolvidos nas empresas de hospitalidade encontrem
bem estar na empresa e com eles mesmos, encorajando-os a pensar, a serem criativos,
inovadores, dinâmicos, fazendo com que todos os membros da equipe possam ter “algo a
mais” a acrescentar à organização e/ou mesmo à sua própria vida. Muitas vezes um operador
criativo pode inserir algo inovador, conveniente ou com excelente custo-benefício, de modo
que as pessoas se sentirão motivadas a adotar tal inovação, mesmo que, até vê-la, não
soubessem que dela precisariam. Muitos funcionários sentem-se inibidos em dar sugestões
ou reclamar de algo que vem acontecendo na empresa, isto pode acontecer por diversos
motivo, por virem de empresas que não incentivam a participação dos funcionários ou até
mesmo por estarem em empresas que possuem a administração vertical, as quais não
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trabalham em contato direto com seus chefes, onde não possibilitam abertura para exposição
de novas idéias e/ou sugestões.

Geralmente quando as pessoas pesam em empresas, imaginam apenas os produtos
tangíveis, como móveis, equipamentos e arquitetura predial ou então uma vasta linha de
produção, que são manuseados e estocados para uso futuro e produzidos homogeneamente,
e este se detectado uma falha podem retornar a linha de produção para serem consertados
e até mesmo excluídos, se necessário, tais procedimentos com intuito de produzir produtos
de extrema qualidade. Nas empresas de hospitalidade especificamente, imaginam-se
apartamentos decorados, restaurantes com uma boa carta de vinho, business center
totalmente equipado e outros itens, que no primeiro momento, poderão ser fatores
diferenciais em qualquer área do ramo. Sobretudo, por outro lado, temos os produtos
intangíveis, que é o respeito pelo cliente, o ato de puxar uma cadeira para um hóspede, o
cumprimento cordial e amigável, a comunicação eficaz, o atendimento rápido, enfim, as
empresas de hospitalidade estão orientadas para a prestação dos serviços, e está depende
das pessoas com habilidades interpessoais, naturais e desenvolvidas. A prestação de um
produto intangível, muitas vezes, poderá vir a ser fator determinante para a fidelização do
cliente.

E desta maneira, ver-se a importância de investimento no capital intelectual, pois é
o conhecimento que transforma a matéria-prima e as torna mais valiosa, STEWART, (2002,
p. 40). Um restaurante de luxo poderá alcançar o seu sucesso e o seu diferencial, sobretudo,
por causa do capital humano de seu chef, por causa da garçonete que chama o cliente pelo
seu nome e sabe que ele gosta de café sem açúcar, enfim, os ativos intangíveis poderão
tornar os ativos tangíveis mais valiosos, personalizados e por fim, diferenciados dos demais.

Para Stewart (2002, p. 40) o capital intelectual de uma empresa é a soma de seu
capital humano (talento), capital estrutural (propriedade intelectual, metodologias, software,
documentos e outros artefatos de conhecimento), e capital em clientes (relacionamentos
com os clientes).
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FIGURA 1 - Modelo de Capital Intelectual
Fonte: Adaptado de Stewart (2002, p. 40).

As habilidades exigidas dos trabalhadores do conhecimento sugerem novos
investimentos em capital humano, para a força de trabalho tornar-se mais qualificados,
sendo capaz de aplicar suas habilidades de maneira não planejada. E deste modo que se
nota que a educação corporativa deverá estar ao alcance de todos, desenvolvendo um
papel sócio-econômico-cultural fundamental ao alcance das habilidades do capital humano
intelectual. As organizações investindo maciçamente no aprendizado de valores do
conhecimento para o seu desenvolvimento, como evolução integrativa na emersão da gestão
do conhecimento e como fonte de alternativa, comprometendo as pessoas mais efetivamente
no desempenho de suas atividades, com o intuito de que os serviços prestados seja mais
humanizado, eficiente e personalizado, tencionando amenizar a desqualificação profissional
e o amadorismo que nos dias atuais ainda são freqüentemente detectados.
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MUDANÇAS ORGANIZACIONAIS

O que se contempla atualmente é que as mudanças são inevitáveis, atualmente tudo
gira em torno das expectativas dos clientes. Para Zabot e Silva (2002) o diferencial
competitivo das organizações e suas estratégias de qualidade, tempo e custo, poderão ser
fatores que ao serem naturalmente aplicadas em conjunto e a serem desenvolvidas
adequadamente, tendo como base informações com qualidade, atualizadas e no tempo
certo, se fazem extremamente importante para que possam inserir-se e adaptar-se com
êxito ao ambiente externo. E neste processo, vale salientar o quanto à cultura organizacional
está aberta positivamente aos processos de mudanças, do quanto apóia a evolução das
pessoas, do quanto favorece ao aproveitamento, a retenção e atração, da evolução de si
mesma, da facilidade a percepção a mudanças, da projeção as oportunidades e ameaças,
do quanto influência a implantação de novas ações necessárias, etc. Para Drucker, (1996),
na dinâmica do conhecimento, cada gerente de organização, precisa embutir o
gerenciamento das mudanças em sua própria estrutura.

Zabot e Silva (2002), relatam que os desafios gerenciais para as empresas da era
do conhecimento são conseguir acompanhar as mudanças, considerando que elas podem
acontecer em três perspectivas: estrutura, pessoas e tecnologia. No que tange a estrutura,
deve-se observar as estrutura organizacional aos novos conceitos, como também as
mudanças necessárias quanto ao estilo gerencial e o respeito à cultura organizacional;
referente às pessoas, deve-se respeitar a intuição, a criatividade e a inovação, à aprendizagem
e compartilhamento de conhecimento e à visão dos modelos mentais (citado por  SENGE,
1990); já no que diz respeito à tecnologia, novas técnicas de armazenamento e recuperação
de dados e informações, gerenciamento eletrônico de documentos, sistema de trabalho
em grupo (groupware), controle de fluxo de documentos e outros aspectos que serão as
bases que darão condições às organizações para ter capacidade de explorar, acumular e
compartilhar informações, gerando novos conhecimentos de forma contínua dentro de
um processo dinâmico de busca de eficiência, eficácia e competitividade.

Portanto, pode-se salientar que o grande desafio das organizações na era do
conhecimento é desenvolver práticas sistemáticas para administrar a autotransformação,
pois as organizações devem aprender a criar novos conhecimentos por meio de melhoria
contínua de todas as atividades, mediante o desenvolvimento de novas aplicações com base
em seus próprios sucessos, e manter uma inovação constante como processo organizado,
visando sempre responder ao desafio de aumentar continuamente a produtividade dos
trabalhadores.
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Segundo Lara (2004, p. 62) “a estratégia orientada para o conhecimento, ao
contrário da estratégia da informação, focaliza o potencial humano para aumentar a receita
da organização, envolvendo a habilidade profissional para a solução de problemas”.

CRESCIMENTO MUNDIAL NA INDÚSTRIA DA HOSPITALIDADE

A palavra hospitalidade deriva de hospice (asilo, albergue), uma antiga palavra
francesa que significa “dar ajuda /abrigo aos visitantes” Walker (2002).

A indústria da hospitalidade surgiu em decorrência da necessidade de viajar a
negócios. Muito tempo atrás, por  volta de 3000 a.C., os comerciantes sumérios
que viajavam de uma região a outra do reino da Mesopotânia, para vender grãos,
necessitavam de abrigos, comida e bebidas. Pessoas empreendedoras encontravam
maneiras de satisfazer essas necessidades. Entre a ascensão e a queda de impérios,
na Mesopotânia, na China, no Egito e, mais tarde, em outras partes do mundo, as
rotas de comércio se expandiram e os estabelecimentos de hospedagem
prosperaram (CHON, 2003, p. 03).

Nas empresas de hospitalidade, segunda dados estatísticos da EMBRATUR e SANTUR,
é uma atividade que vem crescendo continuamente, conforme pode ser analisado na tabela
a seguir, e este aumento pode está relacionado à necessidade do ser humano em estar em
contato com outras pessoas e ser bem atendida, de possuir pouco tempo para a família, em
virtude das doenças modernas como o stress, violência, insegurança e outros fatores,
despertam nas pessoas a procura pela tranqüilidade, pela qualidade de vida, pelo bem
estar, enfim, por serviços que agreguem à hospitalidade.

Nesta tabela pode-se analisar o aumento dos equipamentos e serviços cadastrados
na EMBRATUR.

TABELA 01 - Equipamentos e serviços turísticos cadastrados na EMBRATUR - Agência de turismo, meios de
hospedagem, transportadoras turísticas e organizadoras de eventos – 2002/2004.

Fonte: EMBRATUR, 2006.



61Revista Caminhos, Rio do Sul, v. 1, n. 8, p. 51-70, jan./jun. 2007

Esta tabela 01 relata o crescimento dos empreendimentos turísticos cadastrados pela
EMBRATUR em todo o Brasil, compreendido entre o período de 2002 a 2004. Nesta investigação
foram pesquisadas as agências de turismo, os meios de hospedagem, as transportadoras
turísticas e as empresas organizadoras de eventos. É sabido que muitos empreendimentos
não fazem seu cadastro junto aos órgãos competentes, talvez por falta de exigência dos órgãos
e devida fiscalização, ou pelo valor a ser pago, ou até mesmo por falta de conhecimento.

Podemos observar que as agências de viagens tiveram um aumento significativo de
24% na região Norte, no Nordeste 18%, já na região Sudeste houve um declínio de 1%, e na
região Sul o aumento foi de 4%. Referente aos meios de hospedagem observou-se que o
aumento na região Norte foi de 38%, Nordeste 31%, Sudeste 28% e na região Sul este
crescimento foi de 45%. As Transportadoras Turísticas no Norte tiveram aumento de 28%,
no Nordeste 30%, no Sudeste 36% e na Região Sul o crescimento foi de 25%, e no que
tange as Organizadoras de Eventos no Norte o aumento foi de 6%, no Nordeste 23%, Sudeste
10% e no Sul este aumento foi de 29%.

Já na tabela 2, a seguir, pode ser analisado o crescimento da receita cambial.

TABELA 02 - Receita Cambial gerada pelo Turismo no Mundo, América do Sul e Brasil  1994/2003.

Ao analisar a tabela 02, é possível observar este desenvolvimento, analisado no
período de 1994 a 2003, há um forte e importante crescimento tanto em análise mundial,
quanto no Brasil. Refere-se à receita cambial gerada pelo turismo, onde pôde ser observado
que no mundo houve um incremento de 42,05%, na América do Sul atingiu 56,45%, e no
Brasil este aumento foi de 96,48%. Este aumento causa efeito multiplicador na economia
local, pois o dinheiro gasto pelo turista em hotéis, restaurantes, souvenir e outros, forma
uma reação em cadeia contínua, ou seja, será pago aos funcionários, através de seus salários,
que serão gastos no mercado local até haver um “vazamento” quando o mesmo dinheiro
for usado para compras fora desta área.

Na tabela 3 analisa-se a chegada de turista no Mundo, na América do Sul e no Brasil.

Fonte: Embratur, 2006.
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Conforme demonstra a tabela acima, refere-se à chegada de turista no mundo, no
período entre 1994 a 2003. No mundo evoluiu de 550,5 em 1994 para 694,0 milhões no
ano de 2003. Na América do Sul elevou de 10,8 para 14,2 milhões e no Brasil sofreu
crescimento de 1.853,3 para 4.090,6 mil no mesmo período. Este aumento talvez venha de
encontro as necessidade das pessoas de conhecerem o novo, o diferente e saírem de suas
rotinas, e isto nos remete a colocar que o serviço e sua qualidade são fatores que estão
extremamente associados à ação das pessoas, tanto cliente como dos funcionários. Pois a
obtenção da satisfação do cliente com os serviços oferecidos farão com que este volte ou
não a consumir os serviços de determinada empresa (RUSCHMANN, et al  2004).

Na tabela 4 apresenta o crescimento de número de estabelecimento e de empregados
que a atividade proporciona.

Fonte: Embratur, 2006.

TABELA 03 - Chegada de Turistas no Mundo, América do Sul e Brasil –   1994/2003.

Fonte: Embratur, 2006.

TABELA 04 - Número de estabelecimentos e empregados em atividades turísticas – 1994/2003
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Com relação às condições do número de estabelecimentos do setor turístico,
observou-se um aumento de 53% entre o período de 1994 a 2003, enquanto o acréscimo
do número de empregados nesta área no mesmo período foi de 50%. Isto nos leva a
perceber a importância da atividade turística para o desenvolvimento sócio-econômico.

 Já na tabela 5 o crescimento se refere à mão de obra em setores desta área.

As empresas de hospitalidade são um ramo de atividade que oferece muitas
oportunidades de carreira. A tabela 05 mostra um aumento da mão de obra na atividade
turística entre o período de 1994 a 2003. Em atividades de alojamento houve um acréscimo
de 27%, na área de alimentação 48%, agência de viagens 25% e transporte rodoviário
regular 18%, já os transportes aéreas regulares tiveram um declínio de 34%, e os transportes
aéreo não regular aumentaram 7%. Já no período de 1999 a 2003 a mão de obra nas
atividades recreativas aumentaram 12% e nas atividades de aluguel de automóveis tiveram
crescimento de 10%. Esta tabela nos leva a analisar a importância do turismo, pois a
atividade gera empregos e renda a uma grande parte da população residente. Mesmo que
de forma indireta os benefícios acontecem. A moeda gira dentro da cidade em todos os
estabelecimentos, seja um posto de combustível, lanchonete, hotéis, atrativos turísticos,
lojas e outros. Com o surgimento do turismo rural e/ou agro-turismo e meio rural também
se beneficia da atividade, através de vendas de suas hortaliças e demais produtos oferecidos.

No âmbito catarinense, pode ser observado na tabela 6, o crescimento do movimento
estimado de turista no período de 2004 a 2006.

Atividades  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Alojamento 149.404 175.511 181.073 187.010 191.028 190.742 197.309 208.455 204.696 204.206
Alimentação 360.748 450.258 473.345 512.438 532.287 542.077 580.495 622.426 669.584 692.101

Agência de 
Viagens 

27.894 46.439 44.202 44.004 30.966 32.165 33.749 34.203 34.745 37.167

Transporte 
Rodoviário 
Regular 

113.291 194.851 140.409 139.608 137.319 133.272 133.986 138.966 140.335 137.451

Transporte 
Aéreo 
Regular 

47.235 41.134 39.965 40.321 41.804 29.124 32.822 37.425 34.749 31.461

Transporte 
Aéreo não 
Regular 

4.857 3.161 3.221 3.312 3.421 3.846 4.802 4.602 4.606 5.173

Atividades 
Recreativas 

- - - - - 241.063 245.965 252.425 261.232 271.056

Aluguel de 
Automóveis 

- - - - - 16.751 12.580 14.460 16.379 18.601

TABELA 05 - Mão de obra em setores das atividades turísticas – 1994/2003

Fonte: Embratur, 2006.
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Em Santa Catarina, pesquisa realizada pela SANTUR com 22 municípios, divulgada
em 30/05/2006, com o objetivo de traçar o perfil do visitante e avaliar o impacto econômico,
aponta que o número de visitantes aumentou de 2,7 milhões no ano de 2005 para 3,1
milhões em 2006, conforme pode ser observado na tabela 06.

O crescimento também é percebido na receita estimada em dólar.

O turismo no ano de 2006 movimentou US$ 605 milhões no Estado de Santa Catarina,
17% a mais do que na temporada de 2004/2005, conforme pode ser observado na tabela
07. Isto revela um aumento na atividade econômica do estado importante e que deverão
ser fatores relevantes e considerado em ações estratégicas futuras de empresas
governamentais e privadas.

Dados estatísticos apontam que empreendimentos turísticos como transportadoras
aéreas, terrestre, hospedagem, atividades recreativas, locações de automóveis, restaurantes,
e outros empreendimentos afins, são atividades que crescem para dar suporte as expansões
globais, que representa um papel importante no desenvolvimento das nações, e estes
aumentos significam automaticamente maiores níveis de emprego, criação de novos postos
de trabalho, aumento no PIB e estímulo as vendas de bens e serviços. Porém, é fato que a
atividade precisa ainda de profissionais qualificados para atuarem no seu planejamento e
em sua operacionalização. O empreendedor precisa estar disposto a compreender como
funciona a motivação dos turistas, quais são seus objetivos e preparar adequadamente seus
funcionários, até então despreparados para a prestação de serviços (RUSCHMANN, 2004).
Todo planejamento turístico deverá está amparado na sustentabilidade local, para isto, é
necessário estudos de impacto ambiental que a atividade poderá causar. A atividade possui
diversos pontos positivos, mas caso seja mal planejada ela poderá acarreta conseqüências
negativos.

Fonte: SANTUR, 2006.

TABELA 07 - Receita estimado em dólar – 2004/2006

TABELA 06 - Movimento estimado de turista – 2004/2006

Fonte: SANTUR, 2006.
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Em relação aos dados analisados da EMBRATUR e SANTUR, pode-se observar que
houve um acréscimo significativo em boa parte dos quesitos das atividades turísticas,
compreendido como departamento de serviços. E esta expansão da oferta de serviços,
exige não só o aperfeiçoamento dos serviços prestados como também maior cuidado na
administração e gerenciamento dos recursos humanos, que segundo Ruschmann (2004) a
qualidade dos recursos humanos na prestação dos serviços turísticos se constitui na chave
do sucesso dos empreendimentos e das destinações.

A GESTÃO DO CONHECIMENTO NAS EMPRESAS DE HOSPITALIDADE

A globalização trouxe para o dia-a-dia das empresas de hospitalidade abertura de
novos mercados e conseqüentemente novos segmentos na concorrência global.

Vivemos em uma época em que as pessoas estão reorganizando suas vidas para
tentar encontrar o tempo que necessitam para atividades essenciais que as levam ao seu
bem estar, além do trabalho. As mudanças nos estilos de vida estão influenciando um forte
desejo por conveniências, recreação, lazer, amizade familiar, saúde, boa alimentação,
melhores acomodações, variedade e valores nos serviços oferecidos. Porém, quase tudo
depende da expectativa que se nutre em relação a um determinado lugar, a um serviço e o
que realmente se encontra. Tais experiências podem inspirar uma expectativa agradável ou
mesmo aversão, excitação, desafio e decepção. Mesmas experiências podem ser vividas de
várias maneiras diferentes por diversas pessoas diferentes.

Segundo Walker (2002) são vários os motivos que levam as pessoas a procurarem
por serviços de hospitalidade, como: vivenciar novos ambientes e novas culturas, descansar
e relaxar, visitar parentes e amigos, aumento da expectativa de vida, jornada de trabalho
flexível, facilidade em viajar, melhoria no padrão de vida, além de outros quesitos que
fazem atualmente as pessoas terem maiores acessos e desfrutarem de serviços que compõem
esta atividade.

O mercado cada vez mais competitivo devido à globalização e o avanço tecnológico
levaram as organizações de hospitalidade a desenvolver-se cada vez mais dependente da
qualidade do conhecimento que aplicam a seus processos organizacionais. O desafio de
utilizar o conhecimento presente nas organizações, com o objetivo de criar vantagens
competitivas sustentáveis têm-se tornado cada vez mais um ponto decisivo para a sua
sobrevivência. Figueiredo (2005, p. 123) reforça que “os esforços e as iniciativas de gestão
do conhecimento mais fáceis de serem aprovados são aqueles destinados a atender, melhorar,
agregar valor, prestar ou gerar algum benefício que seja valorizado, percebido e pago pelo
cliente”.
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Tendo em vista que o mercado turístico é um fator importante do ponto de vista
sócio-econômico-cultural, e que vem adquirindo novas funções, a partir da implantação
de novas estruturas, novos equipamentos e novos serviços, destinado a atrair mais demanda
para este segmento e diante de suas inúmeras inovações, vimos também o desenvolvimento
tecnológico como um dos grandes direcionador de mudanças, que aqui podemos citar alguns
exemplos já existentes no dia-a-dia dos clientes das empresas de hospitalidade, como é o
caso das facilidades de compras de viagens aéreas, check-out’s automático por meio de
programa de vídeo interativo em televisores em unidades habitacionais, reservas on line para
empresas aéreas, hotéis e locadoras de automóveis, tour’s virtuais para conhecer melhor o
local que pretendesse hospedar e/ ou visitar, além de uma gama imensurável de facilidades e
inovações importantes que são usados e que poderão auxiliar no processo decisório do
consumidor,  resultante em mudanças no comportamento do consumidor de hoje.

E essas mudanças poderão ser mais notórias quando se consideram as inovações
tecnológicas e o conhecimento do mercado, que irão determinar as inovações dos produtos,
das operações funcionais, resultado da combinação do conhecimento e o crescimento do
mercado com base no conhecimento de suas mutações e necessidades.

O sistema de gestão do conhecimento nas instituições não se empenha em criar
grande quantidade de novos conhecimentos, no lugar disso, implementa-se meios para
descobrir conhecimentos já existentes e depois organizá-los de modo a fazê-los trabalhar
com mais energia, com mais inteligência e com mais rapidez (STEWART, 2002).

Para Fiates (2001) o conhecimento cresce ao ser compartilhado e ao ser utilizado.
Quando transferimos nosso conhecimento à outra pessoa, esta absorve e nós continuamos
com ele, assim, há uma troca de informações, e esse conhecimento é duplicado. Muitas
vezes, na primeira impressão, vislumbramos apenas componentes tangíveis, que são as
estruturas de um hotel, carros, equipamentos, etc, e às vezes, por não aproveitar o
conhecimento, as idéias, as informações – que são os componentes intangíveis, estes se
deteriorizam. De fato, o conhecimento perde seu valor quando não utilizado. E se as empresas
de hospitalidade tem seu foco na prestação dos serviços, derivados do ato de dar e receber,
então, podemos inferir que são constituídas de mais ativos intangíveis do que tangíveis,
sendo assim, os intangíveis constituem em fator determinante para o sucesso destas
organizações. Para tanto, pressupõe que é necessário que a alta gestão, preocupe-se com
a preservação do conhecimento de seus funcionários, a fim de garantir a transformação do
conhecimento tácito em conhecimento explícito, por ter um alto índice de turn-over3 nas

3 Turn-over- Rotatividade de funcionários nas empresas.
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empresas de serviço, acabam levando e retendo o conhecimento, que está na cabeça de
cada membro da instituição, e este fator poderá comprometer a qualidade e a eficiência
dos serviços prestados.

Ruschmann (2004, p. 04) et al, afirma que várias experiências vêm demonstrando
que, na prestação dos serviços de turismo, a capacitação profissional pode fazer a diferença
na captação e na fidelização de turistas, tornando os investimentos na formação de recursos
humanos, seguros e rentáveis a médio e longo prazo para os empreendedores. O valor do
capital humano, que cresce com o aumento do capital físico, uma vez que equipamentos
mais sofisticados aumentam o valor dos treinamentos especializados e da educação
necessária. Isso quer dizer que os próprios capitais físicos e financeiros adicionam valor
ao capital humano, pois permitem que este aumente sua produtividade e suas habilidades
profissionais. Acumular as melhores práticas, internas e externas talvez seja uma das
melhores formas de implementar a gestão do conhecimento, aprendendo de forma a fazer
melhor e mais rápido da próxima vez e com mais eficiência. Entende-se que os
relacionamentos internos deverão se constituir em uma verdadeira rede de
compartilhamento de informações e conhecimento, e desta forma é indispensável
caracterizar o esforço explícito para descobrir um conhecimento tácito, explicitá-lo e passá-
lo posteriormente.

Desta forma, é proposto entender que o verdadeiro desenvolvimento organizacional
das empresas de hospitalidade depende essencialmente da aprendizagem organizacional e
que um mundo em permanente transformação exige pessoas e organizações com total
disponibilidade para aprender a aprender.

Segundo Zabot (2002) et al, se a capacitação permite ao indivíduo, no mundo do
trabalho, realizar uma tarefa ou ocupar uma função, é somente a formação humana que é
capaz de criar as condições para que cada um possa viver no auto-respeito, no respeito
pelo outro e pelo entorno. A capacidade pode fazer surgir técnicas eficientes, bem treinadas,
bem adaptáveis a determinadas condições de trabalho.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Muitos fatores estão moldando o futuro das empresas de hospitalidade: as influências
internacionais e multinacionais, a globalização, o aumento da diversidade cultural, as
diferentes preferências dos consumidores, suas expectativas cada vez maiores e as mudanças
constantes na área tecnológica (CHON, 2003). Precisamente, o desenvolvimento tecnológico,
a diversidade e as mudanças comportamentais dos consumidores são manifestações que
estão transformando a sociedade, que se beneficiam com serviços cada vez mais sofisticados
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e de fácil acesso. Porém as empresas de hospitalidade é um ramo de negócios voltado para
serviços, ela tradicionalmente se orgulha de atender as necessidades dos consumidores.
Entretanto, existem indícios de que o atendimento aos clientes precisa de melhoria.

Outro fator que nos leva a concluir que o atendimento aos clientes necessita de
melhorias, são os dados apresentados pela Embratur, que demonstram o crescimento da
atividade turística, tanto no Brasil como em Santa Catarina. Na análise estatística, podemos
ressaltar a importância do turismo enquanto atividade econômica. Referente a receita
cambial o Brasil atingiu 96,48% ocasionando um efeito multiplicador na economia local.
Já em relação às condições do número de estabelecimentos do setor turístico, observou-se
um aumento de 53% entre o período de 1994 a 2003, enquanto o acréscimo do número de
empregados nesta área no mesmo período foi de 50%. No estado de Santa Catarina no ano
de 2006 a atividade movimentou US$ 605 milhões no Estado de Santa Catarina, 17% a mais
do que na temporada de 2004/2005. Isto revela um aumento na atividade econômica do
estado importante e que deverão ser fatores relevantes e considerado em ações estratégicas
futuras de empresas governamentais e privadas.

 E por esta razão, tendo como objetivo demonstrar o crescimento dessas empresas
e mencionar a gestão do conhecimento como forma de um modelo de processo
administrativo adotado por gestores, observa-se que o aspecto estratégico fundamental
dessa visão refere-se à viabilidade de “Programas de Capacitação Profissional Continuada”,
mediante o estabelecimento de um contexto permanente de aprendizagem que valorize o
processo formativo dos funcionários baseado no entrelaçamento das dimensões humanas,
técnicas e organizacionais. Nesta estratégia, a opção pelo uso intensivo de modernas
tecnologias educacionais visa permitir que colaboradores construam novos modelos mentais
de aprendizagem e trabalho.

Este é, portanto, o grande desafio dos gestores, investir num processo de mudança
cultural, no qual os programas de treinamento e desenvolvimento devam ocupar lugar de
destaque, mas que possam ser viabilizados por estratégias criativas e inteligentes, que
garantam a sustentabilidade do processo ao longo do tempo. Outras questões também
poderão  ser cuidadas como, remuneração compatível com sua função, plano de promoção
de carreira, avaliação de desempenho, assim como também regime de trabalho. Todos
estes aspectos norteadores propõem-se serem vistos em conjunto, estrategicamente
abrangendo a educação corporativa como a única forma de gerar a mudança de mentalidade.

A visão orientada da educação corporativa nas empresas de hospitalidade deverá
ser a de transformar funcionários burocráticos e “mecanizados” em trabalhadores do
conhecimento, com base em um novo modelo mental apoiado em espírito empreendedor,
idéias, criatividades e inovações. E esta, tenciona-se as bases humanas e culturais necessária
para o desafio dessas empresas se habilitarem-se para um novo despertar, no qual tenderão
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a  obter maiores  sucessos corporativos. Para tanto, vislumbra-se a necessidade de criar,
sistematizar e compartilhar o conhecimento por toda a organização, o que só será viável se
for feito emergir verdadeiramente a uma ação de aprendizado coletivo.

Muito ainda tem a se aprender quanto à gestão do conhecimento, sobretudo nas
empresas de hospitalidade, pois é algo que deverá ser acompanhado por meio de avaliação
dos resultados de maneira contínua e que deverá ser conseguido pelas diferentes iniciativas
de um número cada vez maior de empreendedores. A gestão do conhecimento poderá
contribuir muito para repensar a gestão dessas empresas, porém questões ficam em aberto
para futuros debates.
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O LUGAR DO SABER NA FAMÍLIA: ANALISANDO A PRODUÇÃO DO

CONHECIMENTO NAS RELAÇÕES FAMILIARES.
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Resumo: Compreender os modos de produção do conhecimento nas relações intra-familiares é de grande
importância para o desenvolvimento de estratégias de intervenção junto às crianças escolares. A compreensão de
como os pais lidam com a elaboração do conhecimento de seus filhos traz subsídios sobre as capacidades cognitivas
das crianças em idade pré-escolar, capacidades que certamente irão influenciar no estabelecimento da modalidade
de aprendizagem dos mesmos. As crianças iniciam sua aprendizagem antes da inserção na escola e encontram no
seu contexto familiar, como mostra a Teoria Bioecológica do Desenvolvimento Humano de Bronfenbrenner, o
suporte necessário para a aprendizagem. O público alvo desta pesquisa foram 17 famílias que estavam vivenciando
a entrada de seu primeiro filho na pré-escola, residentes da área urbana da cidade de Rio do Sul. A pesquisa
objetivou compreender os modos de produção do conhecimento nas relações intra-familiares, identificando como
pais e mães estimulam a elaboração do conhecimento de seus filhos e filhas e as diferenças entre as crianças de
escola pública e de escola particular. Além de uma entrevista com as famílias, foi utilizado um inventário sobre o
contexto familiar (Home) e um teste de prontidão escolar com as crianças (Lollipop), assim como um momento
de observação de atividade conjunta entre pais e criança. Os resultados demonstraram que as famílias, especialmente
aquelas cuja criança estuda na escola publica, trabalham mais no nível de desenvolvimento real da criança (no
que ela já sabe), apresentando pouco estímulo material e pouco promovendo atividades que potencializem o
desenvolvimento cognitivo da criança.

Palavras-Chave: aprendizagem, família, suporte parental.

Abstract: In order to develop strategies of intervention with scholars it is very important to understand how knowledge
is produced within family relations. Understanding how parents deal with children’s learning process gives us ideas
about the cognitive skills of the pre-scholars. These skills will certainly influence in the establishment of children’s
learning modals. Children start their learning process before they enter in school and they have in their family
context, as it is pointed by Bronfenbrenner in his Bio-ecological Theory of Development, the support needed to
learning process. The aim public of this research was 17 families that were having the experience of their first kid
as a pre-scholar. They were all residents in the urban area of Rio do Sul. The objective of the research was to
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comprehend how the families produce knowledge, identifying how parents deal with their kids elaboration of
knowledge as well as identifying the differences between the children in the public school and the children in the
private school. An interview eith parents was used as well as an inventory about the family context called HOME, a
test to evaluate children’s skills before entering school (Lollipop) and an observation moment of parents and
children in activity were also used as instruments to data collection. Results demonstrate that most of the families,
specially the families of the children who study in public schools, work with their children on the level of real
development (what the children already know), presenting them few material stimuli and promoting few activities
that raise children’s cognitive development.

Keywords: learning process; family; parent support
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INTRODUÇÃO

Compreender os modos de produção do conhecimento na relação intrafamiliar é
no Brasil algo pouco pesquisado em psicologia6 e, portanto, torna-se uma área de grande
importância para pesquisas sobre o desenvolvimento. Compreender como os pais lidam
com a elaboração do conhecimento de seus filhos poderá indicar como a criança irá
estabelecer a sua modalidade de aprendizagem, ou seja, como irá se relacionar com o
conhecimento, especialmente no período de ensino fundamental.

As crianças iniciam sua aprendizagem muito antes da inserção na escola, segundo
Vygotsky (2001), pois elas aprendem e se desenvolvem nas interações com seu contexto
familiar, sendo influenciadas pelo tipo e freqüência de interações, pelos estímulos do meio,
pelas respostas dos pais, entre outros aspectos importantes (BRONFENBRENNER, 1994).

Dessa forma, a presente pesquisa teve como objetivo geral compreender os modos
de produção do conhecimento nas relações intrafamiliares e como objetivos específicos
identificar como pais e mães estimulam a elaboração do conhecimento de seus filhos e
filhas e identificar diferenças entre as crianças de escola pública e de escola particular.

O público alvo da pesquisa foram 17 famílias que estavam vivenciando a experiência
de ter seu primeiro filho na pré-escola, todos residentes da área urbana da cidade de Rio
do Sul. Foram utilizados também um inventário de análise do ambiente familiar (Home),
um teste de prontidão escolar (Lollipop) e um instrumento de observação da família em
atividade. Além disso, a pesquisa realizada teve seu próprio instrumento de coleta de dados,
uma entrevista semi-dirigida, buscando mostrar os aspectos socioeconômicos, recursos
da criança e dos pais, relação e interação entre pais e criança.

Os resultados apontam aspectos importantes para a realização de orientação
psicopedagógica com as famílias, capacitando pais e mães para a superação de possíveis
dificuldades, a fim de tornar a transição da criança para a primeira série do ensino
fundamental uma fase tranqüila.

O MODELO BIOECOLÓGICO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO

O desenvolvimento conforme Koller (2004) é um processo de interação recíproca
entre a pessoa e o ambiente ao longo do tempo, ou seja, a pessoa nunca está “pronta”,

6 Pesquisando a base de dados IndexPsi, Lilacs e Scielo Brasil foram encontrados trabalhos no eixo família-escola somente
na década de 90. Na base IndexPsi foi encontrado apenas um artigo sobre recursos no ambiente familiar e crianças com
dificuldade de aprendizagem (MARTURANO, 1999); na base Lilacs, foram encontrados 2 artigos sobre influência da
família no rendimento escolar (MAIMONI & BERTONE, 2001; MARTURANO, E.M.; FERREIRA, M.C.T. (2002); na Scielo,
um artigo específico sobre suporte parental e crianças com dificuldade de aprendizagem (D’ÁVILA-BACARJI, MARTURANO
& ELIAS, 2005).



74 Revista Caminhos, Rio do Sul, v. 1, n. 8, p. 71-86, jan./jun. 2007

“acabada”, ela está sempre se desenvolvendo. O modelo bioecológico de Bronfenbrenner
propõe que o desenvolvimento humano seja estudado através da interação recíproca dos
quatro núcleos inter-relacionados, PPCT – Processo, Pessoa, Contexto e Tempo. Os processos
são as relações entre o ambiente  e as características da pessoa em desenvolvimento, onde
os processos são o núcleo principal, com destaque para os processos proximais, formas
particulares e individuais de interação entre o organismo e o ambiente, que acontecem ao
longo do tempo, e que são responsáveis pelo desenvolvimento.

Os processos são considerados como o núcleo principal devido ao fato de que as
características, forma de ser e agir de uma pessoa somente aparecem e são estimuladas ou
quando a pessoa está em relação, ou seja, através dos processos proximais. Os processos
proximais, que são os motores do desenvolvimento, são definidos a partir de cinco  aspectos
de acordo com (BRONFENBRENNER citado KOLLER, 2004, p. 54)

1) para que o desenvolvimento ocorra é necessário que a pessoa esteja engajada
em uma atividade; 2) para ser efetiva, a interação deve acontecer em uma base
relativamente regular, através de períodos prolongados de tempo; 3) as atividades
devem ser progressivamente mais complexas, daí a necessidade de um período
prolongado de tempo; 4) para que os processos proximais sejam efetivos, deve
haver reciprocidade entre as relações interpessoais; 5) para que a interação
recíproca ocorra, os objetos e símbolos presentes no ambiente imediato devem
estimular a atenção, a exploração, a manipulação e a imaginação da pessoa em
desenvolvimento.

Os processos proximais são responsáveis por produzir efeitos de competência e
efeitos de disfunção que levam a diferentes resultados evolutivos. O primeiro é a capacidade
para conduzir o próprio comportamento; o segundo é a dificuldade de manter o controle
e a integração do comportamento, ao longo do desenvolvimento. Esses efeitos ocorrem em
virtude da exposição aos processos proximais, variando conforme a duração dos períodos
de contato, freqüência do contato, interrupção ou estabilidade da exposição, “timing” da
interação e intensidade e força do contato.

O segundo componente do modelo bioecológico é a Pessoa, que envolve as
características que são determinadas biopsicologicamente e as características que são e
foram construídas ao longo dos processos de interação com o ambiente. Segundo Koller
(2004) as características da pessoa são tanto produtos como produtoras do desenvolvimento,
são responsáveis pela dinâmica dos processos proximais.

Existem três características da Pessoa que atuam no desenvolvimento, influenciando
os processos proximais: a força, que impulsiona os processos proximais, tanto para colocá-
los em desenvolvimento (características geradoras) quanto para impedi-los (características
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desorganizadas); os recursos biopsicológicos, que são as habilidades e experiências
responsáveis pelo funcionamento dos processos proximais no decorrer dos estágios do
desenvolvimento; e as demandas, que são aspectos responsáveis pelo estabelecimento dos
processos proximais que estimulam ou desencorajam as reações do ambiente social.

Para Bronfenbrenner; Morris (1998 citado por KOLLER, 2004, p. 56) “a combinação
de todas estas características em cada pessoa produzirá diferenças na direção e na
intensidade dos processos proximais e nos efeitos do desenvolvimento” . O Contexto é o
terceiro componente do modelo  bioecológico, e compreende o meio ambiente ecológico,
que é a interação de quatro níveis ambientais, o microssistema, o mesossistema, o
exossistema e o macrossistema.

O microssistema, conforme Bronfenbrenner (1979/1996; 1999 citado por KOLLER,
2004),  é o  contexto no qual a pessoa em desenvolvimento possui padrão de atividades,
papéis sociais definidos e relações interpessoais experienciados7 no dia a dia, ou seja, é o
contexto direto onde a pessoa participa ativamente.

O mesossistema é um conjunto formado pelos microssistemas da pessoa e das
inter-relações entre eles; os processos que ocorrem nos microssistemas são interdependentes
e influenciam-se mutuamente.

O último componente do modelo bioecológico é Tempo,  que se refere a mudanças
que ocorrem no desenvolvimento do decorrer do ciclo de vida, e pode ser analisado em
três níveis: microtempo, refere-se à continuidade e descontinuidade, observadas dentro
dos pequenos episódios dos processos proximais, pois os processos proximais precisam
funcionar dentro de uma regularidade; mesotempo, está relacionado com a periodicidade
dos episódios de processos proximais através de intervalos de tempo maiores (dias,
semanas) e macrotempo são as mudanças que ocorrem dentro das sociedades em que a
pessoa participa, e que também faz parte da construção do seu desenvolvimento.

O desenvolvimento humano proposto por Bronfenbrenner (citado por KOLLER,
2004), só pode ser estudado e compreendido quando estes processos (PPCT) do modelo
bioecológico forem considerados, pois eles influenciam e são influenciados pela pessoa
em desenvolvimento.

Além da influência dos ambientes e dos processos proximais ali engendrados, a
aprendizagem é fundamental para podemos desenvolver nossas capacidades cognitivas, ou
em termos vygotskianos, nossos processos psíquicos superiores. São justamente tais
processos que nos diferenciam significativamente dos animais, pois segundo Meal; Díaz;
Hamaia-Willians (1996,p.124), auto-reguladas, (não limitadas ao campo de estímulo

7 O termo experiênciado, de acordo com Koller (2004), se refere a maneira pela qual a pessoa percebe e dá significado ao
que vivencia no ambiente, perpassando as características objetivas do meio.
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imediato), sociais ou culturais (em lugar de biológicas na origem), objeto de uma atenção
consciente (em lugar de automáticas e inconscientes) e mediadas através do uso de
instrumentos e símbolos culturais.

Sendo assim, algumas características importantes do processo de aprendizagem
podem ser destacadas: o fato de que para alcançarmos os processos psíquicos superiores
necessariamente nós precisamos estar em contato com outras pessoas, visto que na origem
são sociais ou culturais. O conhecimento é, portanto, sempre mediado por instrumentos
culturais ou por símbolos, especialmente a linguagem. De modo mais específico, segundo
Meal, Díaz e Hamaia-Willians (1996, p. 124) para Vygotsky o ambiente adulto desde o
nascimento da criança medeia e regula as interações desta com seu ambiente imediato:

“[...] as funções psicológicas superiores têm origens sociais, de duas maneiras a
seguir relacionadas. Primeiro, funções superiores, como a atenção voluntária,
aparecem inicialmente nos planos interpessoal e social antes de surgirem como
parte do repertório cognitivo-comportamental da criança no plano intrapsicológico.
Segundo, funções psicológicas superiores podem ser entendidas como interiorização
de interações sociais reguladoras, ou mais apropriadamente, como interiorizações
de adaptações determinadas culturalmente que medeiam a relação da criança com
seu ambiente”.

Em outras palavras pode-se presumir que os processos psicológicos dependem das
formas de mediação, ou seja, das interações sociais vividas pela criança em desenvolvimento.
Tais mediações têm seu início no nascimento da criança, onde seus cuidadores imprimem
os primeiros significados acerca das coisas ao seu redor e dos seus próprios
comportamentos.

Certamente que a criança não é um ser passivo nesse processo, pois assimilar
significados impressos pela cultura não indica que a criança simplesmente

“[...] copia meticulosamente um modelo de comportamento proveniente das
pessoas, dos muitos outros com os quais interage. Os comportamentos são
apropriados pela criança muitas vezes por imitação, que nessa perspectiva não
significa cópia, pois sempre há um elemento novo” (ANDRADA, 2001, p.25).

Além disso, suas manifestações durante as interações são meios de regular o
comportamento dos adultos, que reagem conforme as demandas do bebê. Segundo Vygotsky
(1998), identifica dois níveis de desenvolvimento: um se refere as conquistas já efetivadas,
que ele chama o nível de desenvolvimento potencial ou proximal, que se relaciona as
capacidades em vias de serem construídas. Para que estas capacidades se transformem em
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conquistas consolidadas, é fundamental a ajuda de outras pessoas (adultos ou crianças
mais experientes).

O autor chamou de “zona de desenvolvimento proximal” a distância entre aquilo que
o indivíduo é capaz de fazer de forma autônoma (nível de desenvolvimento real) e aquilo que
ele realiza em colaboração com outros elementos de seu grupo social (nível de desenvolvimento
potencial). Ou seja, a criança passa por três níveis de desenvolvimento que Vygotsky (1998)
chama de “zona de desenvolvimento real”: o que a criança já consegue realizar sozinha;
“zona de desenvolvimento proximal”: aquilo que a criança consegue realizar com a ajuda de
outra pessoa; “zona de desenvolvimento potencial”: o que a criança já sabe.

Partindo desta perspectiva é importante estar analisando a produção do
conhecimento nas relações familiares para identificar qual o nível que as famílias trabalham
com o conhecimento de seus filhos,  podendo ser real ou potencial. Os pais podem interferir
na zona de desenvolvimento proximal de seus filhos provocando, avanços que não
ocorreriam espontaneamente. Ao auxiliar e mediar o filho, os pais fazem com que ele
evolua, ou seja, tornam a criança capaz de realizar sua atividade sozinha, além de formar
um conceito para si. Assim, o que era potencial torna-se real.

Método

Para essa pesquisa foi utilizado o sistema qualitativo, por ser considerado o que
mais exige do pesquisador em termos de complexidade e cuidados de elaboração (BIASOLI-
ALVES & ROMANELLI, 1998). A partir da perspectiva de Bronfenbrenner (1994), a pesquisa
procurou identificar no microssitema família as relações familiares e o ambiente físico
como dados de suporte para a aprendizagem escolar.

Instrumentos

1) Home (BRADLEY & CALDWELL, 1979):

Este inventário é constituído de 55 itens que contemplam as seguintes sub-escalas:
I. Estimulação através de brinquedos, jogos e material de leitura; II. Estimulação da
linguagem; III. Ambiente físico seguro, limpo e conduzindo ao desenvolvimento;  IV. Orgulho,
afeto e carinho; V. Estimulação do comportamento acadêmico; VI. Oferecendo modelos e
encorajando maturidade social; VII. Variedade de estimulação; VIII. Punição física. O objetivo
principal é avaliar a quantidade de estimulação no ambiente familiar, assim como a qualidade
da relação pais/mães e filhos.
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2) Lollipop (Tradução “Pirulito”), Teste de Prontidão Escolar (CHEW, A.L., 1981).

O teste não tem caráter diagnóstico, mas pretende identificar as habilidades já
adquiridas pela criança com o intuito de encontrar áreas pouco estimuladas e desenvolver
estratégias de estimulação com a criança antes de ela entrar na primeira série do ensino
fundamental. O Lollipop busca a identificação das habilidades da criança nas seguintes
áreas: matemática (identificação de números e contagem); português (identificação de
letras e escrita); identificação de cores, formas e formas copiadas; descrição de figuras,
posição e reconhecimento espacial.

3) Entrevista semi-dirigida:

Elaborada com o intuito de investigar os aspectos socioeconômicos da família, o
perfil dos Pais (escolaridade, idade, média salarial), os recursos da criança (autonomia,
curiosidade, agressividade e afetividade), os recursos dos pais (hábitos e freqüência de
leitura, escrita, lazer) as interações entre pais e criança (atividades que exercem juntos:
educativas, quando envolve jogos numéricos, com letras, etc; ou de brincadeira, quando
envolve atividades físicas e brincadeiras não diretamente ligadas a aprendizagem escolar).

4) Instrumento de observação

Filmagem das famílias em atividade com a criança. Cada família construiu com
peças de lego um objeto, algo que tivesse algum significado. O intuito desse instrumento
era verificar se as famílias tendem a investir no desenvolvimento potencial das crianças ou
tendem a trabalhar mais no nível real de desenvolvimento, seguindo o que a criança já
conhece e sabe fazer sozinha. Observou-se o incentivo parental para a atividade e a iniciativa
da criança.

O quadro 1 apresenta um resumo dos instrumentos utilizados para avaliação de
cada variável dentro de cada um dos núcleos ambientais.
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PARTICIPANTES E PROCEDIMENTOS

Participaram da pesquisa 17 famílias da cidade de Rio do Sul, cujo primeiro filho
estava estudando na pré-escola no momento da pesquisa. As famílias foram abordadas nas
escolas, quando livremente aceitaram participar da pesquisa. As entrevistas e a aplicação
do HOME foram feitas na casa das famílias, na presença dos pais e da criança, com duração
aproximada de uma hora.

Após as entrevistas as famílias marcaram dias específicos para a aplicação do Lollipop
com as crianças, feita nas dependências da Clínica de Psicologia da UNIDAVI, em local apropriado,
sem barulho ou estímulos áudio-visuais. Nesse mesmo dia, as famílias foram submetidas ao
momento de observação, quando foram filmadas em atividade com suas crianças.

Das crianças, nove eram estudantes de pré-escolas públicas e oito de particulares.
Grupo A corresponde às famílias cuja criança está na escola pública e Grupo B às famílias
cujas crianças estão na escola particular. Aspectos a destacar: no grupo B três mães e dois
pais têm ensino superior, mas no grupo A somente uma mãe. Pais e mães do grupo B
apresentam maior média salarial se comparados aos pais e mães do grupo A.

Após as análises dos dados as famílias receberam a devolução dos resultados de
seus filhos, com devida orientação psicopedagógica para a estimulação das crianças nas
áreas em que apresentaram maiores necessidades, cumprindo a meta da pesquisa.

Nível Ambiental Variáveis  Instrumentos 

Avaliação da 
Criança: 
(pessoa) 

Identificação de números e contagem;identificação 
de letras e escrita; identificação de cores, formas e 
formas copiadas; descrição de figuras, posição e 
reconhecimento espacial. 

Lollipop 

Avaliação dos 
hábitos parentais 
(microssistema) 

Hábitos pessoais de leitura, escrita, brincadeira e 
atividades cognitivas da criança, assim como 
iniciativa, curiosidade, afetividade e agressividade. 

Entrevista 

Avaliação do 
ambiente 
familiar: 

(microssistema) 

Fatores ambientais / sociais, condições no 
ambiente familiar e recursos materiais existentes 
na casa que estimulam o comportamento 
acadêmico e promovem o desenvolvimento 
cognitivo da criança. 

Entrevista; 
HOME. 

Avaliação dos 
Processos 
Proximais: 

Interações entre pais e criança (investimento 
parental nas questões de autonomia e curiosidade) 

Entrevista; 
Filmagem 

QUADRO 1 - Variáveis e Instrumento utilizados
Fonte: Acervo do Autor
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TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS

Os protocolos foram avaliados conforme as indicações de cada técnica. Os relatos
das entrevistas foram analisados de acordo com a freqüência de cada atividade ou hábito
numa escala de cinco pontos e o perfil das crianças foi analisado de acordo com os relatos
parentais sobre seus comportamentos. A comparação entre os grupos não foi estatística
devido ao número reduzido de participantes, utilizou-se dessa forma os dados totais para
comparação entre os grupos. Dessa forma, as tabelas apresentam a freqüência que os pais,
mães e crianças, na realização de atividades ou hábitos, ou a freqüência com que apresentam
as características discriminadas nas variáveis, sendo que essa freqüência varia de sempre à
raramente. O número tabelado

Os resultados dos tipos e freqüências dos hábitos dos pais e mães sobre leitura, TV,
escrita e lazer são apresentados na Tabela 2. “N” corresponde ao número de pais e mães
em cada Grupo e os escores são os números de pais ou mães que realizam a atividade, de
acordo com sua freqüência. Cabe observar que um pai ou uma mãe pode aparecer em
mais de uma atividade, por isso os escores ultrapassam o número de pessoas.

TABELA 2 - Freqüência dos Hábitos Parentais

VARIÁVEL GRUPO “A” N= 15 GRUPO “B” N= 18 

ESCRITA Sempre Quase 
Sempre Às vezes Raramente Sempre Quase 

sempre Às vezes Raramente 

Bilhetes 02 - 03 - 02 02 01 - 
Lista de 
compras 03 - 01 - - - 02 - 

Carta 01 - 03 - - - - - 
Cartões de 

Recado 01 - 04 - 01 - - - 

Cartões 03 - 03 02 - - - - 
Receitas 
culinárias 01 - - - - 01 - 01 

Livro de contas - - - - - - - - 
Diário - - - - - - - - 

Internet - - - 02  - - - 

TV Sempre Quase 
Sempre Às vezes Raramente Sempre Quase 

sempre Às vezes Raramente 

Tele-Jornal 05 03 - - 08 01 - - 
Novelas 05 02 - - 04 - 01 - 
Filmes 01 02 - - 01 - - - 

Diversos 02 - - - 02 02 - 02 
Desenhos 01 - - - - - - - 

LAZER Sempre Quase 
Sempre Às vezes Raramente Sempre Quase 

sempre Às vezes Raramente 

Passeio - 02 09 - - - 03 02 
TV - - 02 - - - 02 - 

Academia 01 - - - - - - - 
Andar de 
bicicleta - - 01 - - 02 - - 

Viagens - - 01 - - - - 01 
Esporte - 02 - 02 - 03 02 - 
Igreja - - - - - 02 - - 

Fonte: Acervo do Autor



81Revista Caminhos, Rio do Sul, v. 1, n. 8, p. 71-86, jan./jun. 2007

Pais e mães do grupo B lêem mais, e apresentam maior variedade de tipo de leitura,
somando 21 respostas de freqüências “sempre ou quase sempre”, contra um total de 13
do grupo A que lêem “sempre ou quase sempre”. Ambos grupos apresentam pouca variedade
de Lazer e baixa freqüência nessa categoria. Interessante notar que pais do Grupo B
apresentam baixa freqüência de escrita, enquanto que os pais do grupo A costumam escrever
de forma variada (bilhetes, cartas, listas de compras ou cartas) com muita freqüência.

A Tabela 3 apresenta os dados acerca dos perfis das crianças entrevistadas. As
categorias curiosidade, agressividade, autonomia e afetividade correspondem aos
comportamentos das crianças nas suas relações familiares. “N” corresponde ao número
de crianças em cada Grupo e os escores indicam quantas crianças de cada grupo apresenta
a característica indicada na coluna de variáveis, segundo os pais e mães.

Tabela 3 - Perfil das Crianças

Os dados apresentam certa homogeneidade no perfil entre as crianças dos grupos
A e B. As diferenças mais relevantes estão no item Agressividade verbal (A=8 e B=4);
Autonomia quanto aos cuidados de higiene pessoal (A=5 e B=7) e principalmente na
questão da organização de brinquedos e material escolar, sendo que no Grupo B, mais da
metade das crianças apresenta essa característica em oposição à nenhuma criança do
grupo A.

A Tabela 4 mostra a freqüência de atividades conjuntas (pais e criança) de cada
grupo, divididas em atividades educativas (que envolvem números, letras, formas, etc) e
atividades de brincadeiras livres, sem ligação direta com aprendizagem escolar, sendo N o
número de famílias de cada grupo.

VARIÁVEL GRUPO “A” N=8 GRUPO “B” N=9 

CURIOSIDADE 07 09 

AGRESSIVIDADE   

Verbal 08 04 
Física 03 04 

AFETIVIDADE   

Verbal 01 01 
Física 07 06 

AUTONOMIA   

Tarefas  escolares 08 07 
Dormir 04 06 
Cuidados (higiene) 05 07 
Organização - 05 

Fonte: Acervo do Autor
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Os dados demonstram certo equilíbrio nas respostas acerca dos processos proximais
entre pais e crianças referentes às atividades, ou seja, ambos os grupos apresentam uma
participação com freqüência alta (sempre e quase sempre somadas) nas atividades
educativas, (A=6 e B=5), como também nas atividades de brincadeira livre (A=5 e B=4).
Isso indica que os pais e mães se engajam com freqüência em atividades conjuntas com as
crianças, apesar de que no Grupo B, as atividades conjuntas mais freqüentes são as de
brincadeira.

A Tabela 5 traz os resultados do Lollipop em termos de números de crianças
que estão entre as pontuações apontadas na coluna da esquerda, os resultados parciais de
cada criança foram preservados para evitar constrangimento com as famílias.

Tabela 4 - Freqüência das Atividades Pais/Criança
VARIÁVEL GRUPO “A” N = 08 GRUPO “B” N= 09 

LEITURA Sempre Quase 
sempre 

Ás 
vezes 

Raramente Sempre 
Quase 
sempre 

Ás 
vezes 

Raramente 

ATIVIDADES 
EDUCATIVAS 

2 3 1 1 2 4 1 - 

ATIVIDADES 
BRINQUEDOS 

2 2 3 - 4 1 1 - 

Tabela 5 - Resultado Geral do Teste de Prontidão Escolar

Total de Pontuação Grupo “A” Grupo “B” 

61-69 02 04 

56-60 03 02 

40-55 04 02 

Os resultados que se encontram entre 61 e 69 pontos correspondem às crianças
consideradas com alto nível de prontidão escolar. Interessante notar que metade das crianças
do Grupo B apresentou os melhores índices de prontidão escolar, contra apenas 2 crianças
do Grupo A. Entre os escores 56 e 60 estão as crianças que no momento da pesquisa
apresentavam nível médio de prontidão escolar, com deficiência em algumas das áreas
estudadas. Finalmente, as crianças que marcaram entre 40 e 55 foram consideradas com
baixo nível de prontidão escolar, com deficiências importantes a serem trabalhadas em
casa e na escola.

Fonte: Acervo do Autor

Fonte: Acervo do Autor
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Finalmente, a Tabela 6 demonstra os resultados totais do HOME, avaliados em relação
aos grupos estudados.

Tabela 6 - Resultados do Inventário HOME

Os escores entre 46 e 55 pontos apontam famílias com alto índice de Estimulação
no Ambiente Doméstico, notadamente diferente entre os grupos estudados (A = 3 e B= 6).
Entre 36 e 45 estão as famílias com índice médio de estimulação, onde se encontra a
maioria das famílias do Grupo B.

As observações de atividade em conjunto entre pais e crianças foram avaliadas de
acordo com duas categorias de estimulação parental: estimulação no nível de desenvolvimento
real e estimulação no nível de desenvolvimento potencial. A análise das fitas de vídeo demonstrou
que os pais e mães, na sua maioria, tendem a investir mais no nível de desenvolvimento real
dos filhos e filhas e menos nas potencialidades destes. Isso significa que os pais e mães
analisados, com exceção de 4 famílias do grupo B, interagem com as crianças apresentando
comportamentos mais reativos do que ativos no desenvolvimento das mesmas, ou seja, os
pais e mães tendem a acompanhar o que o filho (a) já conhece, já sabe fazer sozinho, e pouco
estimulam ou encorajam a ir além do que já sabe.

DISCUSSÃO

Embora não tenham sido avaliados em termos estatísticos, os dados apontam para
questões importantes acerca do modo de produção de conhecimento nas famílias analisadas,
questões estas que merecem novas investidas em pesquisa. A primeira delas refere-se às
diferenças das características pessoais das crianças: as crianças da escola particular são
mais organizadas nas questões de arrumar brinquedos e materiais escolares, além disso,
apresentam maior escore de prontidão escolar. Por outro lado, as crianças da escola pública
demonstram mais agressividade e baixo escore de prontidão escolar.

Certamente que essa diferença não pode ser atribuída somente ao fato de as crianças
serem da rede pública, pois de acordo com o modelo bio-ecológico de desenvolvimento

HOME Grupo “A” Grupo “B” 

46-55 03 06 

36-45 05 01 

20-35 01 01 

Fonte: Acervo do Autor
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(BRONFENBRENNER, 1994), faz-se necessário identificar fatores dos microssistemas, além
das características pessoais. Assim, nota-se que em relação aos hábitos parentais de leitura,
escrita e lazer há também diferenças importantes, que podem decifrar as diferenças de
capacidade cognitiva entre as crianças estudadas.

Percebe-se, portanto, que os pais e mães que lêem mais e que apresentam maior
variedade de leitura, são os pais do Grupo da Escola Particular. Entretanto, os pais e mães
do Grupo da Escola Pública são os que apresentam maior variedade na escrita, ou seja,
escrevem com mais freqüência e executam tipos diferentes de escrita. Quanto às atividades
de lazer, a freqüência dos pais do Grupo da Escola Particular apresenta-se um pouco acima
quando comparado ao Grupo da Escola Pública.

Apesar de que a freqüência no hábito de escrita dos pais do Grupo A é superior ao
Grupo B, a variedade de leitura e de atividade de lazer dos pais e mães explica em parte os
resultados superiores das crianças no teste de prontidão escolar. Essa descoberta é
fundamental, pois pesquisas como a de Marturano (1999); Marturano, E.M.; Ferreira,
M.C.T. (2002), demonstram claramente que famílias que apresentam estímulos ambientais
para aprendizagem têm filhos e filhas com melhores resultados na escola. Assim, o fator
estimulação ambiental precoce apresenta-se como um fator de proteção do desenvolvimento
cognitivo, podendo evitar futuros fracassos escolares.

Isso fica ainda mais comprovado pelo inventário HOME, segundo os resultados as
famílias do Grupo da Escola Particular são as que apresentam maior escore de estimulação
ambiental. Os resultados das crianças do Grupo B, que estudam na Escola Particular, sugerem
que esse grupo possui boa estimulação da linguagem, sendo que o ambiente físico era
adequado para o seu desenvolvimento. Foi notória também a variedade de estimulação
recebida para o bom desempenho no teste Pirulito, através de produções artísticas, viagens
e instrumento musical. Identificou-se que as famílias desse grupo encorajavam suas crianças
e davam suporte para o desenvolvimento da maturidade social.

Outro fator que possivelmente explica a diferença nos resultados do teste de
prontidão escolar das crianças refere-se aos processos proximais entre pais e criança, ou
seja, os pais e mães do Grupo B brincam mais do que os pais e mães do Grupo A. Além
disso, chama a atenção o fato de que no Grupo B além da média salarial ser maior, o que
implica na possibilidade de as famílias apresentarem estímulos ambientais variados e
potencialmente mais ricos ao desenvolvimento da criança, o nível de escolaridade dos pais
e mães é superior.

Finalmente, a avaliação das filmagens demonstra que os pais do Grupo B são os
que conseguem potencializar a aprendizagem das crianças com seus comportamentos ativos
e estimuladores da curiosidade e da autonomia da criança.
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Os resultados indicam, portanto, possíveis relações entre escolaridade parental,
estimulação ambiental adequada (através de brinquedos, jogos e material de leitura),
incentivo para o desenvolvimento da autonomia para organizar tarefas, brinquedos e material
escolar (estimulação do comportamento acadêmico) e bom índice de prontidão escolar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considera-se que o fato de as crianças do Grupo A, alunos das pré-escolas públicas,
apresentarem índices de prontidão escolar, se comparadas às crianças provenientes de
pré-escolas particulares, se deve muito mais a escassez de estimulação ambiental familiar
do que as características pessoais da criança, visto que os dados sobre as características
pessoais diferem apenas em dois aspectos: agressividade verbal e organização de brinquedos
e materiais escolares.

Os resultados, embora preliminares, apontam para aspectos da relação família e
aprendizagem que precisam ser melhores pesquisados, com avaliações estatísticas que
apontem o grau de significância das diferenças aqui apontadas. Um dos aspectos principais,
fruto dessa pesquisa, refere-se ao fato de que um ambiente familiar escasso de estímulos
para aprendizagem, com baixo escore no HOME e pais que raramente brincam com seus
filhos, pouco promove a capacidade cognitiva da criança.

Em contrapartida, uma criança do Grupo B que na sua avaliação doméstica obteve
baixo índice de estimulação ambiental familiar, teve alto escore no teste de prontidão escolar.
Isso sugere investigações no mesossitema escola-família, pois talvez os processos proximais
engendrados na escola sejam os responsáveis por potencializar características cognitivas
nas crianças e promover sua aprendizagem apesar de um ambiente familiar pobre de
estímulos.

Os resultados sugerem que pais e mães podem, em conjunto com a escolar,
potencializar o desenvolvimento acadêmico das crianças com processos proximais mais
interessantes e estimuladores, que convidem as crianças a construir um saber com autonomia
e criatividade.

Importante lembrar que os processos proximais são formas particulares e individuais
de interação entre o organismo e o ambiente, que acontecem ao longo do tempo, e que são
responsáveis pelo desenvolvimento. Dessa forma, os processos proximais estimulam ou
desencorajam as reações do ambiente social e para serem eficazes precisam acontecer
com certa regularidade. Em suma, os resultados da pesquisa, ainda que de maneira
precipitada, apontam para a necessidade de famílias com filhos pré-escolares apresentarem
estímulos variados e atividades regulares que encorajem reações favoráveis à aprendizagem
escolar, potencializando a capacidade cognitiva das crianças.
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O COTIDIANO DE MÃES INSERIDAS EM MEIO RURAL E SUA RELAÇÃO

COM SEUS COMPORTAMENTOS DE CUIDAR DE FILHOS COM IDADES

ENTRE 0 E 6 ANOS NESTE CONTEXTO

Fernanda Ax Wilhelm1

Resumo: Introdução: É importante o estudo sobre comportamentos de cuidar de mães em relação aos seus filhos.
Estudos são encontrados em sua maioria em contextos urbanos. Diferentes contextos representam configurações
familiares distintas, e portanto, modos diferenciados de cuidar dos filhos. Objetivos: Analisar de que forma se
configuram, em contextos rurais, o comportamento de cuidar de mães em relação a seus filhos Metodologia:
Foram entrevistadas oito mães com idades entre 21 e 44 anos, residentes em um meio rural cujos filhos tinham
entre 0 a 6 anos de idade. Os dados coletados possibilitaram examinar o que as mães rurais definem como cuidar
de seus filhos e também de que modo a vivência em meio rural pode contribuir no cotidiano da relação entre mães
e filhos rurais. Resultados obtidos: Como resultados constatou-se que todas as mães rurais consideram o cuidar
relacionado ao atendimento de necessidades básicas, como cuidados referentes a higiene e alimentação,
considerando, portanto, o conceito de forma reducionista, ou seja, suas preocupações voltam-se mais diretamente
a integridade física e ao atendimento a solicitações feitas pelas crianças. Apesar da pouca idade dos filhos as mães
rurais realizam suas atividades de forma rotineira, incluindo seus filhos nessa rotina em que permanecem ao
longo do dia em companhia das mães. O estudo possibilitou a caracterização sobre o que é cuidar para as mães e
descobrir que seus comportamentos de cuidar são influenciados pelas peculiaridades do meio rural.

Palavras-chave: meio rural, comportamentos maternos de cuidar, educação familiar rural.

Abstract: Introduction: It is important the study about mother’s behavior in taking care in relation to their
children. Studies are found in its majority in urban contexts. Different contexts represent distinct familiar
configurations, and therefore, differentiated ways to take care of children. Objectives: Considering that different
context result in distinct family configurations it is important to inquire which are the characteristics behaviors
from mothers inserted in the rural area Methodology: Eight mothers from the rural area with ages from 21 to 44
years were interviewed. They have children from zero to six years old. The gathering data enabled to examine
what rural mothers define as taking care of their children and also how the experience of living in rural areas
can contribute on the daily relation among mothers and rural children. Obtained results: As results the research
showed that all mothers consider the care directly related to basic needs as feed and hygiene, therefore,
considering the concept of reducing form, in other words, its concerns turn more directly to the physical
integrity and to the attendance of requesting made by children. Despite the little age of their children the rural
mothers carry through activities as a daily routine and include their kids in this routine. Children stay with their
mother all day long. The research allowed the characterization about what is take care for mothers and discovered
that their behaviors are influenced by peculiarities from the rural area.

Keywords: rural area, mother’s behavior in taking care, family rural education.
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INTRODUÇÃO

Relação de cuidados entre mães e filhos em contextos rurais: de que forma ocorrem
os comportamentos de cuidar considerando outros contextos que não somente o urbano?
São encontrados com freqüência estudos voltados a relação entre mães e filhos no contexto
urbano. É importante a produção de conhecimento sobre os comportamentos de cuidar
em contextos rurais, uma vez que é possível destacar que esta relação sofre influências de
muitos fatores, inclusive considerando o contexto em que as famílias se inserem.

O estudo tem o foco sobre o comportamento de cuidar das mães em que é possível
afirmar que na dinâmica familiar, além das tarefas domésticas, ela é responsável pela
socialização e criação dos filhos em que os cuidados, as relações de afeto, investimento e
envolvimento diário com atividades lúdicas e diversas dos filhos, governo da casa e assistência
moral à família são vistos como imperativo para estas. Em uma perspectiva histórica é possível
constatar o papel da mãe atribuído a responsabilidade pelo bem estar de seus filhos e também
do marido (BENINCÁ e GOMES, 1998; BIASOLI-ALVES, 2000; BRASILEIRO et al. 2002; CHAVES
et al. 2002; FERNANDES, 1992; MARCON, 1998; 2002; MELLO, 1995; POSSATTI e DIAS, 2002;
ROMANELLI, 1995; SÂMARA, 2002; SAFFIOTTI, 1979; STESEVSKAS e SCHOR, 2000).

Alguns autores na literatura (BRASILEIRO et al. 2002; STESEVSKAS e SCHOR, 2000;
CHAVES et al. 2002; MANZINI-COVRE, 1995) enfatizam a maternidade como função de
cuidar dos filhos. Portanto, tanto em contextos urbanos como rurais a maternidade exerce
importante função em relação aos filhos, compreendendo que cuidar dos mesmos ocorre
em consonância com o contexto em que a família se insere sendo também influenciada por
este. As famílias desenvolvem atividades de cuidados conforme a cultura em que estão
inseridas, ou seja, o grupo familiar sofre influência do ambiente em que se encontra,
configurando modos de vida diversificados.

O papel atribuído à mulher ao longo da história: Os cuidados com os filhos

A partir de uma perspectiva histórica é possível destacar que o papel da mãe inserida
na família acarretou em profundas mudanças em três momentos distintos. Na sociedade
medieval se caracterizava como uma mãe completamente desapegada aos filhos em que
não dispensava maiores cuidados a estes, não ocorrendo, portanto, função afetiva
(BADINTER, 1985; ÁRIES, 1978). A partir do século XVIII ocorre a configuração de um
novo papel, como esposa e mãe, centrado no âmbito doméstico. Referências utilizadas
como “santa mulher” partiam do pressuposto de que toda boa mãe era considerada uma
santa, em que duas condições eram importantes ao seu ofício: sacrifício e reclusão. Portanto,
sua função era dedicar-se aos filhos, a casa e aos seus membros.
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A partir do século XIX são percebidas mudanças nas relações familiares, ocorrendo
um maior envolvimento de afeição entre pais e filhos. É desenvolvida a idéia de privacidade e
sentimento familiar (MIOTO, 1997). O papel da mulher é central na configuração familiar,
papel bem definido, voltado a uma mãe exemplar que instrui e educa os filhos, além dos
cuidados com os afazeres domésticos (DEL PRIORE, 1993). É possível destacar que à mulher,
ao longo da história, é atribuído o papel de esposa e mãe centrado na esfera doméstica. A
maternidade está associada à afetividade e ao cuidado com a família, ou seja, a ênfase na
maternidade como condição de cuidar dos filhos em que “Os cuidados atentos, ativos e
presentes são vistos como imperativos para as mães” (BRASILEIRO et al., 2002, p. 292).

Mas o que significa cuidar? O cuidar é uma atividade inerente aos procriadores,
principalmente na espécie humana, constituindo responsabilidade dos pais a execução dos
cuidados visando promover o desenvolvimento global dos indivíduos (ABREU, 2003). O
comportamento de cuidar caracteriza-se a partir de um percurso histórico como atividade
eminentemente feminina, fundamental aos seres humanos, sendo garantia pela continuidade da
vida, em que a sobrevivência ocorre porque nas espécies estas se cuidam e cuidam dos seus.

O cuidado encontra-se na própria raiz da história das mulheres, para assegurar a
manutenção e a continuidade da vida. Em todas as sociedades do mundo, mulheres
desenvolveram cuidados principalmente relacionados ao corpo e à alimentação,
além de ser o elemento que cuida dos outros durante os momentos críticos da vida
tais como o nascimento, a doença e a morte (MARCON, 1998, p. 14).

É importante salientar que ocorre uma diversificação em relação aos
comportamentos de cuidar, uma vez que esses devem ser considerados a partir de aspectos
como o contexto de vida das pessoas, seus valores e comportamentos. Os comportamentos
de cuidar são complexos, sendo constituídos pela apropriação de comportamentos de
acordo com características peculiares a cada família, não havendo uma única forma de
exercê-los (CECCONELLO et al., 2003; PICCININI et al., 2003; ALVARENGA; PICCININI, 2001;
SZYMANSKI, 2002).

Szymanski (2002) utiliza o conceito de comportamento de cuidar definido como
ações contínuas dos membros mais velhos das famílias, visando promover aos mais novos
a construção e apropriação de comportamentos. Os comportamentos de cuidar em diferentes
etapas do desenvolvimento humano, ou seja, infância, adolescência, idade adulta e terceira
idade, possibilitam examinar que os comportamentos aprendidos pelas crianças, desde
tenra idade, a partir da ocorrência de diferenciados tipos de educação, repercutem
diretamente no decorrer da vida das pessoas, de diferentes idades. Em etapas distintas,
permitem apresentar habilidades adequadas diante de diferentes situações interpessoais,
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de acordo com as características de desenvolvimento das pessoas e o contexto em que
estão inseridas. Na educação dos filhos, os comportamentos de cuidados promovem
benefícios na relação entre pais e filhos e no decorrer do desenvolvimento infantil
possibilitam comportamentos relacionados à independência, autonomia e responsabilidade.

Contextos rurais e comportamentos de cuidar diversificados em relação aos filhos
de 0 a 6 anos

É importante considerar que o ser humano se caracteriza principalmente pela
inserção no mundo que o rodeia, ou seja, um ambiente específico, fazendo parte desse
grupo outros membros. Como ocorrem os comportamentos de cuidar em configurações
familiares rurais? São encontrados poucos estudos voltados a esse contexto sendo mais
comuns os estudos voltados aos fenômenos psicossociais do ambiente urbano
(ALBURQUERQUE, 2002) inclusive no meio acadêmico (BUDÓ, 2000). Portanto, é
necessária a produção de conhecimento sobre os meios rurais bem como de seus habitantes,
a partir do contexto especifico em que vivem. É importante discernir os conceitos rural e
urbano, a partir de características próprias a cada um (TULIK, 2003; BARROS, 1967;
BERTRAND, 1973; FUKUI, 1979; STROPASOLAS, 2002; KARAM, 2004; PEREIRA, 2001).

São encontradas diferentes definições em relação ao meio rural, sendo encontrados
também termos relacionados como contexto rural, ruralidade, zona rural, comunidade
rural, localidade rural, ou seja, a referência por termos diferentes (área, espaço, zona e
meio). Neste estudo é utilizado o termo meio rural em que sua definição parte do aspecto
que mais caracteriza este contexto, que são as atividades produtivas que as famílias realizam,
caracterizando serviços relacionados ao contexto rural, sendo assim, a fonte de renda das
famílias são provenientes do trabalho rural.

Do grupo em que está inserido o individuo adquire, segundo Skinner (1974; 1983)
um extenso repertório de usos e costumes, influenciados por diferentes formas de como as
pessoas vivem, como criam seus filhos, como cultivam os alimentos que produzem, como
se vestem, dentre outros. A cultura e as constantes interações sociais desempenham
importante papel no desenvolvimento do sujeito. O ambiente social, para Skinner (1983)
é chamado de cultura, que modela e mantém o comportamento dos sujeitos que nela
vivem. Na vida cotidiana, no interior da organização familiar, as famílias desenvolvem
comportamentos de cuidar fortemente influenciadas de acordo com as suas condições
sócio-econômicas, interações e principalmente relacionadas com seu meio cultural.

É perceptível a diversidade de comportamentos de cuidar desenvolvidos pelos diferentes
agrupamentos humanos, encontrados nos mais diversos contextos e também inseridos nos
mesmos contextos. Os comportamentos maternos de cuidar diferenciam-se e
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A partir de sua inserção num dado contexto cultural, de sua interação com membros
de seu grupo e de sua participação em práticas sociais historicamente construídas,
a criança incorpora ativamente as formas de comportamento já consolidadas na
experiência humana (REGO, 1995, p. 55).

É possível destacar que inseridas em diferentes contextos, seja urbano ou rural, as
famílias possuem uma organização familiar própria que incide sobre os comportamentos
maternos de cuidar de seus filhos. Portanto, as famílias desenvolvem atividades de cuidados
conforme a cultura em que estão inseridas, ou seja, o grupo familiar sofre influência do
ambiente em que se encontra, configurando modos de vida diversificados.

MÉTODO

Características gerais da localidade na qual as mães rurais residiam

Tratava-se de uma comunidade rural, situada em um município no interior do Estado
de Santa Catarina, onde residiam aproximadamente doze famílias, numa distância de dez
quilômetros do centro da cidade mais próxima. A região onde se inseria a comunidade
possuía muitas serras, característica do local. A estrada principal, assim como suas
transversais não possuía calçamento, constituindo estrada de chão, com presença de
buracos, sendo dificultoso transitar pela estrada em dias chuvosos. A área verde da localidade
era abundante e vistosa, com a presença de muitos pinheiros. As residências em sua maioria
eram distantes umas das outras cerca de 500 metros, sendo que algumas casas eram distantes
da casa vizinha cerca de um ou dois quilômetros. As casas não possuíam cerca ou muro. As
famílias se conheciam e a maioria possuía grau de parentesco em primeiro grau.

A atividade produtiva da região era caracterizada basicamente pela plantação de fumo,
que constituía fonte de renda de grande parte das famílias que ali residiam. A comunidade era
servida de água tratada, energia elétrica, rede telefônica e saneamento. Crianças e jovens
freqüentavam as escolas próximas, sendo transportadas por meio de ônibus escolar da rede
municipal. Havia uma igreja católica que se localizava na estrada principal. Não haviam lojas,
hospitais, postos de gasolina ou qualquer outro tipo de serviço na localidade.

Sobre os sujeitos

Foram sujeitos oito mães com idade entre 21 e 44 anos. Todas as mães eram casadas
e com filhos na faixa etária de 0 a 6 anos. Também haviam nascido e residido em meio
rural desde sua infância, residindo atualmente neste contexto.
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As entrevistas foram gravadas conforme consentimento e autorização das mães.
Anteriormente ao início da entrevista foi entregue a cada mãe o Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido (TCLE) de sua participação na pesquisa, assinado em duas vias, sendo
que uma cópia foi entregue a mãe e outra cópia permaneceu com a pesquisadora. Foi feita
a leitura do TCLE para cada mãe sendo que a pesquisadora explicou no que consistia esse
documento. Das oito mães entrevistadas, apenas uma  mãe não assinou seu nome justificando
ser analfabeta, indicando não saber escrever seu nome próprio. Nessa situação a mãe
carimbou sua assinatura por meio de impressão digital.

As entrevistas ocorreram nas residências das famílias, sendo o local a cozinha.
Foram feitas individualmente, sem a presença dos maridos e filhos, para não haver
interferências ou interrupções, bem como, oportunizar as mães um momento para se
sentirem à vontade para relatarem seus comportamentos de cuidar em relação aos seus
filhos. As datas de realização das entrevistas ocorreram em um período em que as mães
estavam com maior disponibilidade de tempo, em razão de não ser período de plantar ou
colher o fumo sendo que o produto estava em processo de secagem nas estufas.

Características gerais de moradia das famílias rurais

Todas as famílias possuíam casa própria, com exceção de uma delas. A quantidade
de cômodos nas residências variavam entre três a sete cômodos, constituídos por quartos,
cozinha, sala e lavação. Todas as famílias possuíam máquina de lavar, televisão, fogão a
lenha, fogão a gás, geladeira e rádio. Quatro famílias possuíam veículo próprio, das quais
duas possuíam moto e duas famílias carro. Duas famílias possuíam apenas tobata para
auxiliar nas atividades relacionadas ao meio rural. Sete casas eram de madeira e não
possuíam pintura.

A metragem das casas em sua maioria ficava em torno de 48 m², constituindo casas
pequenas. O terreno ao redor das casas era de terra exposta, sendo que em duas residências
havia grama. Na maioria das casas o local estava limpo. Em uma residência havia presença
de móveis velhos e cascas de milho em seus arredores e também animais soltos como
galinhas e gatos. Em outra casa foram encontradas embalagens usadas no chão, que
constituíam latas em geral.

Em apenas uma residência os animais (cachorros) encontravam-se presos.
Diferentes animais (cachorros, gatos, galinhas, bezerros) circulavam pelos seus arredores
e em alguns casos dentro da própria residência. As residências não possuíam muros ou
cercas, sendo que a maioria dessas casas ficava de frente com a estrada geral.

Em relação as condições dos banheiros, em cinco residências estes ficavam
localizados dentro das casas, possuindo vaso sanitário, pia e chuveiro elétrico. Três banheiros
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de três residências possuíam como característica principal estarem localizados fora da
residência, chamados pelos moradores de “buraco”. Este tipo de banheiro é construído de
forma manual não tendo os mesmos recursos dos banheiros localizados dentro das casas.
Conforme dado obtido com uma funcionária da EPAGRI (Empresa de Pesquisa Agropecuária
e Extensão Rural de Santa Catarina) esses banheiros são denominados pelos técnicos de
“privada com fossa”.

RESULTADOS OBTIDOS

No Gráfico 1 estão representadas as percentagens de indicações feitas por mães
rurais sobre o que consideram ser sua obrigação em relação aos seus filhos. Dentre as
indicações a ocorrência de maior indicação é para categorias que se referem a “cuidar dos
filhos” representando 30% e “atendimento de necessidades básicas” representando 29%.

GRÁFICO 1 – Percentagens de indicações feitas por mães de meio rural sobre o
que consideram ser sua obrigação em relação aos seus filhos.
Fonte: Acervo do Autor
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Na Tabela 1 estão representadas a distribuição de ocorrências e proporções feitas
por mães de meio rural sobre o que significa cuidar de seus filhos de 0 a  6anos.

Sobre o que significa cuidar na perspectiva das mães rurais, conforme dados contidos
na Tabela 1, é possível constatar que seus cuidados estão voltados ao atendimento das
necessidades básicas da criança, como cuidar da higiene. Para essas mães cuidar de seus
filhos se refere diretamente ao atendimento das necessidades básicas.

Os dados obtidos permitem verificar que além das atividades exercidas no âmbito
rural e doméstico, todas as mães possuem ainda como atividade os cuidados com os filhos
que permanecem o dia todo em sua companhia. Todas as mães, com exceção de uma mãe
que não exerce atividades relacionadas ao meio rural, produzem algum tipo de produto
derivado do leite (nata, queijo e queijinho branco). Quatro mães vendem os produtos que
produzem e três mães produzem esses produtos apenas para consumo próprio.

TABELA 1 - Indicações feitas por mães de meio rural sobre o que significa cuidar dos filhos

Fonte: Acervo do Autor
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As famílias rurais possuem uma rotina de atividades a serem desempenhadas
diariamente. Ao longo do dia a maioria das mães se ocupam com uma tripla jornada de
trabalho, ou seja, os afazeres relacionados às atividades domésticas, afazeres do meio
rural e os cuidados com os filhos, que ficam sob sua responsabilidade ao longo do dia, por
não freqüentarem centros de educação infantil.

DISCUSSÃO

O que mães rurais consideram como sendo sua função no processo de cuidar de
seus filhos? O estudo possibilitou constatar que o cuidar está relacionado diretamente ao
atendimento às necessidades básicas de seus filhos, como por exemplo, cuidados com a
higiene e a alimentação, indicando, portanto que esta, é sua função primordial. Demais
aspectos relacionados ao cuidar tais como os referentes às relações afetivas e necessidades
com a educação de seus filhos são mencionados em proporções menores. É possível sugerir
que o educar para as mães é sinônimo de atender os filhos ou mantê-los limpos.

As mães se atribuem concepções muito próximas ao que indicam diversos autores
na literatura. Dentre estes, Brasileiro e col. (2002, p. 297) examinam que “as mulheres
tendem a associar sua identidade à maternagem, ao cuidar”. A mulher sempre ocupou um
importante papel no desenvolvimento do cuidado principalmente com os filhos (MARCON,
1998; ELSEN, 2002). É a principal responsável pelos cuidados com os filhos e com a
família, também no meio rural.

Em relação ao contexto em que estão inseridas é possível destacar que diariamente
possuem muitas funções e atividades a serem desempenhadas. As mães possuem “tripla
jornada de trabalho” se ocupando dos afazeres domésticos, afazeres do meio rural e
cuidados com os filhos, em um processo no qual essas três funções (dona de casa,
trabalhadora rural e mãe) precisam, muitas vezes, ser exercidas concomitantemente, pois
segundo seus relatos, os filhos permanecem ao longo do dia em sua companhia, em que
realizam os afazeres domésticos e cuidam destes ao mesmo tempo.

Os comportamentos de cuidar das mães com seus filhos em meios rurais possibilitam
concluir que entendem o conceito de cuidar de forma reducionista, ou seja, o cuidar para
essas mães está voltado diretamente a integridade física e ao atendimento a solicitações feitas
pelas crianças. Apesar de seus filhos terem idades compreendidas entre 0 a 6 anos as mães
realizam suas atividades de forma rotineira incluindo seus filhos nessa rotina. Não há indicação
por parte dessas mães de cuidados e atividades mais direcionadas a essa faixa etária, como
por exemplo, encontrar objetos infantis pela casa como bicos ou uma fralda ou até atividades
das mães para com os filhos, como por exemplo, a leitura de um livro infantil.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O nascimento de um filho acarreta em muitas famílias algumas mudanças, como
por exemplo, a preocupação com a acomodação física e a mudança na rotina de atividade
dos pais com a chegada do novo membro. É possível concluir que em meios rurais as
crianças nascem e vão aos poucos se incorporando a rotina das famílias, apesar de sua
condição peculiar de desenvolvimento. É insuficiente o recurso usado pelas mães no que
diz respeito a educação e criação de seus filhos. É importante, portanto, educar as famílias
e principalmente as mães, em geral responsáveis pelos cuidados com seus filhos, referente
a uma educação pautada em comportamentos de cuidar que envolvam aspectos mais
abrangentes do que o atendimento as necessidades básicas dos filhos e também educar as
mães para cuidar do ambiente físico em que sua família está inserida.

A partir da observação direta das condições de moradia e higiene dos filhos foi
possível constatar que suas condições não são favoráveis ao desenvolvimento integral de
seus membros, principalmente de seus filhos. Entende-se por desenvolvimento integral o
desenvolvimento do ser humano em todos os aspectos, sendo estes: físico-motor, intelectual,
afetivo-emocional e social (BOCK et al., 1999). É possível concluir que o fato das famílias
viverem em contextos rurais não é impedimento para que possam ter boas condições de
moradia, principalmente referentes as condições de higiene.

A comunidade conta com serviço de saneamento e energia elétrica, acessível a
todos os moradores. Isso significa afirmar que as famílias possuem recursos para modificar
seus comportamentos de cuidar dos filhos e suas condições de moradia, proporcionando
uma melhor qualidade de vida aos seus membros.
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Resumo: Desde muito tempo, o ensino da Língua Inglesa vem sendo estudado e pesquisado por diversos
autores e importantes nomes da Lingüística mundial tais como Noam Chomsky. Especula-se o porquê dos
indivíduos sofrerem extrema dificuldade ao tentar adquirir um idioma estrangeiro após um determinado
período de suas vidas, e o que pode ser feito para auxiliar este processo posteriormente. Diversas teorias
abordam o tema e buscam responder às questões mais difíceis através de testes e análises, complementando
o que já se sabia sobre o processo de aquisição da linguagem pelo ser humano. Dentro das universidades
existem diversos aspectos e parâmetros a serem analisados com relação ao ensino da Língua Inglesa. Dentre
eles está o fato de os alunos já terem uma certa idade, o que traz a necessidade de um ensino diferenciado.
Um outro fator é o número de indivíduos no grupo, característica determinante no processo de aprendizagem
de idiomas. O presente trabalho procura analisar a eficácia da utilização do Laboratório de Línguas da
UNIDAVI em seus cursos de graduação, assim como também o interesse e aproveitamento pelos alunos dos
cursos que possuem a Língua Inglesa em sua grade curricular. Tendo em mente a necessidade de aquisição
da Língua Inglesa pelos alunos de alguns dos cursos de graduação da UNIDAVI, as pesquisas foram
desenvolvidas em torno de informações e dados coletados ao longo do ano, interagindo constantemente
com os alunos em questão. Sendo de característica quantitativa, a pesquisa analisará os resultados obtidos
através de questionários aplicados a alunos e professores da instituição.

Palavras-chave: laboratório de línguas, aquisição da língua, interação.

Abstract: For a long time, the process of English Language teaching has been studied and researched for
many authors and important names of the Linguistics’ world. It is studied why some individuals suffer too
much difficulty in trying to acquire a foreign language after some period of their lives, and what can be done
to improve this process afterwards. Several theories talk about this and try to answer the most difficult
questions through tests and analysis, complementing what was known about the language acquisition process
by the human beings. Inside the universities there are several aspects related to the process of English
Language Teaching that must be analyzed. This paper aims to analyze the efficiency of the use of UNIDAVI’s
Language Laboratory in the undergraduate courses, such as the student’s interest as well. Having in mind the
necessity of English Language Acquisition by the students at UNIDAVI, the research has been developed
around information and collected data, which happened all over the year, interacting with the students in the
laboratory.

Keywords: language laboratory, language acquisition, interaction.
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INTRODUCTION

It is possible to observe in our society that, nowadays, the use of a foreign language
such as English is becoming more and more necessary. Being it for work or study, each day
more and more people are searching for different and fast ways to learn a language, always
having in mind the fact that it is extremely important to know how to use it in the real life as
well. Teaching languages just by teaching grammar and vocabulary has developed, along
the years, fearful students who had never learned anything and still think that learning
another language is something painful and difficult. Why does that situation exist?

Learning languages at school has been something related to translation and
memorization, through many decades. Teachers had not had another choice, they would always
just “punish students” by making them memorize rules, words and structures and this had
made people become afraid of learning English as well. Later on, these students had grown up
and came to the university, in order to learn how to be good professionals. According to
Scovel (2000),”the emergency of ‘foreign accents’ in the speech of bilingual children at about
the age of twelve suggests to some psycholinguists that there exists a critical period for first
language learning which is biologically determined.” The same process almost happens with
a foreign language. After a specific period of time, the child will have more and more difficulties
in acquiring a foreign language, and his/her original accent will remain. This is why teaching
adults a foreign language has been such a difficult task. Chomsky (1995) says that everyone
has what he calls a “Learning Acquisition Device”. According to him (1995), every human
being is able to acquire a language in a period of time. He also points out that, this “device”
sort of “weakens” with the time and especially because of that is why the older the student
gets, the more difficult it is for him/her to acquire a foreign language.

The students who came to the university did not expect to find so many different
aids in the process of learning a language. To their surprise, the university brought them
resources, visual information and new methodologies, different from the ones they had
already seen. Obviously, this way of learning had a very important effect on the way foreign
languages were taught.

Based on the information above, what can we say about the use of language
laboratories in the university? Can we say it is a good way to improve learning, a discouraging
process of teaching, or something teachers and students must fear? Looking back to the old
theories, asking students interesting questions and analyzing the use of the laboratory in
practice, made us get some conclusions. Using as many resources as possible it is a very
interesting way to learn a foreign language, and it can make students change their point of
view when talking about English in the classroom.



104 Revista Caminhos, Rio do Sul, v. 1, n. 8, p. 101-114, jan./jun. 2007

A BRIEF INTRODUCTION TO THE USE OF LANGUAGE LABORATORIES

Around the 50’s, language learning became something important because of several
aspects in the world. Teachers and researchers thought that it would be necessary to change
the way languages were being taught, in order to make it more efficient and fast, so that
people could learn languages in a short period of time. According to Brown (1994), the
U.S. military were providing the impetus with funding for special, intensive language courses
that focused on the oral skills. This is when the “Audio-Lingual Method” was brought up, a
method based mainly on the structural view of the language. By structural, we can say that
this method was worried with a system of structurally related elements for the transmission
of meaning. These elements are usually described as:

• phonological units (phonemes) ;
• grammatical units (phrases, clauses, sentences) ;
• grammatical operations (adding, shifting, joining or transforming elements);
• lexical items (function words and structure words).

With this idea in mind, it was believed that the language could be taught in “chunks”,
separating it in blocks which would be repeated or substituted, depending on the activity.
To make this process easier, language laboratories were created and largely used during
that period. The new content was presented through a dialog which was repeated following
models and structures, until the point when the student was able to produce sentences by
him/herself. The answers are automatic, and grammar is absorbed by an inductive process,
without any explanation. In order to make this method effective, the use of the laboratories
was extremely important. It was trough them that the students had enough access to models
and tapes, recording their voices and listening to it afterwards, practicing with different
kinds of drills. The role of the teacher in this classroom is to control the students’ productions
in order to make them build sentences free from mistakes or errors, and he/she is also the
one to offer models for the students to practice and memorize. In this situation, the teacher
does not need to be creative since he/she is always controlling the students’ behavior.

Something really interesting in the Audio-Lingual Method is the presence of
Behaviorism. Behaviorism is an approach to psychology based on the proposition that
behavior can be studied and explained scientifically without recourse to internal mental
states. It is through this approach that some people believed actions should be rewarded
with positive reinforcement, making students stimulated to repeat the same thing again, as
long as it is correct. Thinking about this, we must ask: “But how can we make learning
different from such mechanical method?” Some people obviously believe that by using the
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language laboratory one is also making use of this kind of old and repetitive methodology.
But we can show it is not like this. According to Krashen (discussed in BROWN, 1994),
language acquisition does not require extensive use of conscious grammatical rules, and
does not require tedious drill as well, it is a process in which the individual can acquire a
language through many other ways.

It is important to point out that when it was created, the language laboratory was not
totally accepted by every teacher around the world.

The language laboratory became a controversial issue immediately it was introduced.
There were those who attacked it as a mechanical soulless device which would
eliminate the teacher, and as a commercial gimmick which conned the students
into thinking they were being taught in a modern, and therefore effective, way
(HAYCRAFT, 1996, p.113).

On the other hand, many others thought the laboratories were the solution for all
the teaching problems existing at the moment, imagining that all they had to do was to put
the student in there and wait for the results. All very radical points of view related to the
language laboratory. Taking a moderate view, a language laboratory is a useful resource
that must be used as a blackboard or flashcards in the classroom. It cannot although,
become the only tool a teacher has in mind, but it must also be among others, an important
support to the students.

Can we ensure that the process of learning a language is just the same as habit
formation? For several years, students had been able to use only the Grammar Translation
Method, which took them some time to learn the language. The Audio Lingual method was
a response for that, a faster and different way to learn the language. Through drills, students
were able to see the grammar in the structures, without knowing them explicitly, practicing
models and memorizing the vocabulary. The dialogues are created specially for this occasion,
and the students know they will have to memorize it as well.

A DIFFERENT METHOD

Around 1970, teachers and educators started thinking about the way they were
teaching languages. It was obvious that the goal was teaching students to communicate well
in the target language, and for that, they realized that much more was necessary to make
students learn. In fact, in order to communicate, students needed to have communicative
competence, and not just master all kinds of structures. This way, communicative language
teaching came up, to change the way teachers taught foreign language to their students. It
became clear that communication required that students perform certain functions as well,
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such as promising, inviting, and declining invitations within a social context (WILKINS,
discussed in WIDDOWSON, 1990). In short, being able to communicate required more
than linguistic competence; it required communicative competence (HYMES, discussed in
WIDDOWSON, 1990), when and how to say what to whom. According to Widdowson (1990),
these observations contributed to a shift in the field in the late 1970’s and early 1980’s  from
a linguistic structure-centered approach to a Communicative Approach.

THE RESEARCH

Along our research, we have tried to investigate UNIDAVI’s language laboratory and
its use in the courses at the university. For that, we had analyzed what kind of method the
teachers were using for their classes, and how they had done it along the semester. It was
then, possible to conclude that, communicative language teaching was always present in
the classes and students were focusing communication. The audio lingual method was not
a priority, and teachers were adapting the facilities of the lab in order to make it work with
this methodology.  The Language Laboratory at UNIDAVI is totally digital one. It was settled
in UNIDAVI 2003 consisting in an intercomunication system, which allows the teacher to
monitor and communicate individually with all students. This way, the teacher is able to
orient and follow the student’s progress in separate, what makes an individual teaching.
The “LabSystem™” has  the following features:

• Tape-deck cassete;
• CD player
• Vídeo Cassete Recorder;
• Multimedia Computer;
• Microphone;
• DVD;
• Cable TV and Internet (forthcoming);
• Vídeo Presenter;
• Projector;
• 52 individual booths;
• 06 booths for computers (forthcoming).

In order to evaluate the usefulness of the laboratory, this research had analyzed the
courses in the university which use the above equipment with the support of the university
professors and students. In the next section the data analysis will be presented.
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DATA ANALYSIS

In order to get some data, some specific courses were analyzed during the research.
The analyzed courses were: Letras – Habilitação em Língua Inglesa, Língua Portuguesa e
Respectivas Literaturas (6th and 7th semesters), Administração (ênfase em Comércio
Exterior), and Sistemas de Informação. In order to know how students were feeling about
using the laboratory in the classes, some questions were developed focusing on the following
aspects:

• How many teachers have used the laboratory and what their subjects of work were;
• Methods used by the teachers;
• Activities that were developed at that moment;
• How much students participated;
• How difficult was to use the equipment;
• How much you interacted with your classmates;
• What feelings did the student have when using the laboratory;
• What feelings students hope to have in the future, the next time they use the

laboratory;
• What kind of activities the student would like to have next time she/he uses the

laboratory;
• How the laboratory, helpe/prejudiced his/her process of learning a foreign language.

After the elaboration of the questions, the teachers gave them to the students who
answered them in the end of the class. When analyzing the results, other questions were
created to evaluate the classes given in the laboratory, in order to know if the goals were
being reached. The findings on these questions are going to be presented in the next section.

FINDINGS

After analyzing the data taken from the questionnaires, several findings were brought
up. The most important issues were the comfort students feel when they are in a different
environment such as the languages laboratory. It showed that the laboratory brings the
students a new aspect in studying a foreign language, and that if it is well used, it is a very
good way to make students speak more fluently and listen more carefully. The graphs
presented below show it with property.
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In graph 1 we can see that most part of the students interacted constantly with the
other people in the laboratory.

Graph 2 represents that most part of the students found easy to use the equipment
in the laboratory. Only 29% said that using it was not so easy, and about 6% considered very
difficult to handle it. It is possible to say that the equipment is not so difficult to use.

GRAPH 1 - Interaction

GRAPH 2 - Equipment
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We can say by the graph 3, that students really interact more in the laboratory, for
their answers show they had more participation.

Regarding graph 4, we can see that the laboratory environment is more pleasant for
the students to feel more confident to speak. In here, they say they speak more than in the
classroom.

GRAPH 3 - Participation

GRAPH 4 - Environment
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In graphic 5, it is possible to assume that students feel more comfortable in the
laboratory than in the classroom, and for that, speak more. Other considerations about the
research which are relevant are going to be presented in the conclusion, next section.

CONCLUSION

According to the data gathered in this research, it is possible to say that the use of
the language laboratory has been, in a general aspect, a good tool for teachers at the university.
Although some students felt like it could have been different, the activities have shown good
results related to the process of learning a foreign language and making students feel more
comfortable when speaking it. It is very important to help students with their own self-
confidence in order to have better results. According to Brown (1994), the eventual success
that students attain in a task is at least partially a factor of their belief that they are capable
of accomplishing the task that it was given to them. This is how the language laboratory
really influences the process of learning, giving the students the opportunity to achieve
more confidence in what they are doing.

The results of the research show that most part of the students likes to use the
laboratory for several reasons. They consider it a fun and effective way to learn, and like the
activities developed in it as well. The only negative aspects of the research were the feeling
the students had towards the functions of the laboratory, hoping that everything worked
well. Some students also pointed out the fact that the teachers must be aware of how to use
it, in order to make the classes more interesting and practical. All respondents, without any

GRAPH 5 - Speaking



111Revista Caminhos, Rio do Sul, v. 1, n. 8, p. 101-114, jan./jun. 2007

exception, said that the classes in the laboratory were more interesting and fun than in the
classroom, and they learned what was expected.

In short, by using all information collected along the research, we were able to
conclude that the laboratory is a very useful device, and it is always a very good instrument
that makes students feel more confident and interested in foreign languages, when properly
used.

REFERENCES

BROWN, H. Douglas (1994). Teaching by Principles: an interactive approach to language
pedagogy. New Jersey: Prentice Hall Regents

ELLIS, Rod (1985). Understanding Second Language Acquisition. Oxford: Oxford University
Press.

HAYCRAFT, John (1996). An Introduction to English Language Teaching. Longman: England.

LARSEN-FREEMAN, Diane (2000). Techniques and Principles in Language Teaching. Oxford:
Oxford University Press.

SCOVEL, Tomas (2000). Psycholinguistics. Oxford: Oxford University Press.

WIDDOWSON, H. D. (1990). Teaching Language as Communication. Oxford: Oxford University
Press.

The Human Language Series (1995). Director: Gene Searchinger. Part I: Discovering Human
Language. Part II: Acquiring Human Language. Video.



112 Revista Caminhos, Rio do Sul, v. 1, n. 8, p. 101-114, jan./jun. 2007

APPENDIXES

APPENDIX A - QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO LABORATÓRIO

Responda:

1- Algum professor já o levou ao laboratório de línguas?   Sim ( ) Não ( )
2- Qual era sua disciplina?____________________
3- Qual (quais) atividade (s) foi (foram) desenvolvida(s) neste momento?
______________________________________________________________________________________________________________________________________

4- A sua participação foi:
a) Constante; (interagi com vários colegas)
b) Pouca;
c) Nenhuma; (não interagi com nenhum colega)

5- A operação de seu equipamento foi:
a) Fácil, não tive dificuldades;
b) Razoável, demorei pra conseguir utilizar;
c) Difícil, quase não consegui operá-lo.

6- A interação com seus colegas foi:
a) Interagi com apenas um colega, fiquei entediado;
b) Interagi com vários colegas, falei bastante;
c) Interagi com vários colegas, mas falei pouco.

7-  Qual a sua sensação ao utilizar o laboratório?
a) Fiquei com vergonha;
b) Fiquei desconfortável;
c) Fiquei à vontade para falar;
d) Fiquei mais à vontade para falar, do que ficaria na sala de aula;
e) Fico mais à vontade olhando para meus colegas, do que nas cabines, (prefiro a sala
de aula ao laboratório);
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f) As cabines me intimidam ou me constrangem.

 8 - Que sensações você ESPERA sentir no futuro, na próxima vez em que usar o
laboratório?
1-
____________________________________________________________________________________________________________________________
2-
____________________________________________________________________________________________________________________________
3-
____________________________________________________________________________________________________________________________

9-Que tipo de atividades gostaria de fazer na próxima vez em que utilizar o laboratório?

1-
____________________________________________________________________________________________________________________________
2-
____________________________________________________________________________________________________________________________

10- Em que o laboratório ajudou/prejudicou em seu aprendizado?
____________________________________________________________

11- Faça comentários sobre o laboratório:
____________________________________________________
After some classes based on the first questionnaire, a second one was given to the
students, see appendix B.
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APPENDIX B - QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DAS AULAS NO

LABORATÓRIO

RESPONDA:

1- Na aula de hoje:
a) Falei mais do que em sala de aula;
b) Falei menos ou igual à sala de aula;
c) Senti-me confortável para falar;
d) Não me senti confortável para falar;
e) Tive vergonha do professor;
f) Fiquei à vontade com o professor;
g) Preferia ter ficado em sala de aula.

2- A atividade realizada:
a) Foi descontraída;
b) Foi tediosa, chata;
c) Deixou-me nervoso e inseguro;
d) Fez-me rir e descontrair;
e) Não me interessou.

3- Com esta atividade:
a) Aprendi o esperado;
b) Fiquei confuso e/ou frustrado;
c) Atingi minhas expectativas.

Comentários adicionais: _____________________________
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O CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO ADMINISTRATIVO

José Sérgio da Silva Cristóvam1

Resumo: A consolidação de um modelo de Administração Pública voltada à satisfação dos direitos sociais
constitucionalmente assegurados, coloca na ordem do dia o debate acerca do controle judicial do mérito
administrativo, categoria que passa a interessar sensivelmente ao discurso jurídico. Esta é a temática central
do presente estudo: a discussão acerca dos limites e instrumentos jurídicos relacionados ao controle judicial
do mérito administrativo. A partir do presente debate, pretende-se a consolidação de um modelo de
Administração Pública mais comprometida com a satisfação da vontade da Constituição, o que passa,
necessariamente, por um responsável e comprometido ativismo judicial.

Palavras-chave: controle judicial, mérito administrativo, discricionariedade administrativa, separação de
poderes.

Abstract: The consolidation of a Public Administration model which goals to satisfacting social rights
constitutionally assured, places the up-to-date debate concerning administrative merit judicial control, which
begins to interest the legal speech. This is the central theme of this study: the legal quarrel concerning the
administrative merit judiciary control, its limits and instruments. From this debate, it’s intended the
consolidation of a Public Administration model compromised with the Constitution’s will satisfaction, passing
by a judicial activity responsible and compromised.

Keywords: judicial control, administrative merit, discricionary, separation of powers.
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INTRODUÇÃO

Os princípios constitucionais, sobretudo com os contornos traçados pelo pós-
positivismo jurídico2, representam verdadeiros refúgios à efetivação dos ideais de igualdade
e justiça, arrimos sólidos e concretizadores de um substancial Estado democrático de direito.
Nesta esteira, as máximas da razoabilidade e proporcionalidade3 se consubstanciam em
limites substantivos às restrições a direitos fundamentais, protegendo os cidadãos das ações
inconstitucionais do Poder Público.

A atuação estatal, além da imprescindível satisfação à finalidade legal, deve,
materialmente, guardar consonância com os ditames constitucionais, não sendo bastante a
conformidade à lei, mas, sobretudo, a adequação ao Direito. O parâmetro positivista da
legalidade carece de um alargamento, sobretudo com a consolidação do modelo pós-
positivista e a noção de juridicidade.

Desta forma, a discricionariedade administrativa não prescinde da estreita adequação
ao princípio constitucional da juridicidade, sendo que a simples adequação do ato à lei
não é o bastante, já que esta é apenas uma das fontes de Direito. A atividade administrativa
discricionária deve, por conseguinte, mostrar-se de acordo com o princípio da legalidade
material, guardando conformidade às máximas da razoabilidade e da proporcionalidade.
Se inadequado, desarrazoado ou desproporcional o ato discricionário, necessária será sua
invalidação quando do controle jurisdicional. Pode-se dizer que, em um Estado democrático
de direito como o brasileiro, marca pelos princípios republicano, da cidadania e da
dignidade da pessoa humana, só é possível admitir a discricionariedade administrativa se,
e somente se, vinculada aos princípios e valores que informam o ordenamento constitucional.

2 Não se pode desvincular as mudanças teóricas que respaldaram a passagem do positivismo jurídico para o pós-positivismo
ou novo constitucionalismo, das profundas mudanças sociais e econômicas do final do século XIX e do século XX. O
positivismo jurídico, aqui entendido como aquela teoria jurídica que encara o direito positivo como o único objeto da
“ciência jurídica” e que não admite conexão entre o Direito, a moral e a política, servia a um modelo de sociedade, o
modelo liberal-individualista. Em uma sociedade marcada pela homogeneidade política e igualdade formal jurídica, o
sistema normativo que melhor garante a propriedade e a liberdade de mercado é, por certo, o sistema de regras. Com a
mudança no cenário social, a consolidação dos movimentos de classe, o fortalecimento de novos atores sociais, o pluralismo
político e jurídico, a heterogeneidade política da sociedade, evidencia-se a necessidade de repensar as bases teóricas do
Direito. Neste sentido, fala-se em pós-positivismo, aqui entendido como a teoria contemporânea que procura enfrentar os
problemas da indeterminação do Direito e sustenta a situação de estreita relação entre Direito, moral e política. Para um
estudo mais aprofundado acerca do pós-positivismo, pode-se consultar, entre outros: CALSAMIGLIA (1998, passim). No
Brasil, o termo “pós-positivismo” é usado com forte semelhança de sentido, entre outros, por BONAVIDES (2000, p. 228-
66). Para aprofundar o estudo acerca das idéias que marcam o chamado pluralismo jurídico, aqui referido, pode-se
consultar: WOLKMER (2001, passim).

3 Para um estudo mais aprofundado sobre os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, pode-se
consultar: CRISTÓVAM (2006, p. 191-221); CRISTÓVAM (2001, p. 161-192).
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Neste contexto de superação das teorias positivistas e consolidação do pós-
positivismo, pautado pela supremacia da Constituição, pela força normativa dos princípios
constitucionais, a defesa da vinculatividade e eficácia dos direitos fundamentais, pretende-
se discutir os contornos do mérito administrativo e o dogma de sua insindicabilidade pelo
Poder Judiciário.

As pretensões deste texto se encerram no oferecimento de algumas considerações
acerca da justiciabilidade do mérito administrativo, sob parâmetros como a razoabilidade
e a proporcionalidade, substrato argumentativo capaz de sustentar a possibilidade de o
Poder Judiciário romper o denso manto que protege o mérito administrativo e anular atos
lesivos ou excessivamente prejudiciais aos direitos dos cidadãos.

O MÉRITO ADMINISTRATIVO

O Poder Público, no cumprimento do dever-poder de fazer atuar o Estado, concretiza
sua atuação por meio de atos administrativos, legislativos e jurisdicionais, conforme as
funções próprias de cada poder constituído. Compete, precipuamente, ao Poder Legislativo
criar as leis, ao Poder Executivo executar os mandamentos normativos, e ao Poder Judiciário
julgar a legitimidade das atuações legislativa e executiva, invalidando o que for destoante
do ordenamento jurídico.

A Administração Pública, como é sabido, cumpre sua função executiva por meio de
atos administrativos, numa atividade de subsunção dos fatos da vida real às previsões legais.
A atuação administrava, quando vinculada, não comporta apreciação subjetiva, valoração
por parte do administrador público, porquanto existe prévia descrição normativa do
comportamento exigido, visando o interesse público insculpido na norma.

Quando, por outro lado, a Administração atua no exercício de competências
discricionárias, tem lugar certa margem de liberdade decisória, legalmente prevista para
que seja tomada a medida que melhor satisfaça a finalidade normativa. Dentro dos limites
legais, a Administração deve avaliar as circunstâncias do caso concreto e decidir pela
solução que realize, na maior intensidade, a finalidade legal.

Por vezes, entretanto, a discricionariedade administrativa, concedida pela norma à
Administração Pública, quando da aplicação da lei ao caso concreto desaparece completamente,
restando apenas uma única solução a ser tomada. A Administração, neste caso, fica vinculada à
solução subsistente, não havendo mais que se cogitar de atividade discricionária.

Discricionariedade administrativa4, por conseqüência, somente subsiste quando
na subsunção do fato concreto à norma, pela existência de expressões vagas e imprecisas

4 Para um estudo mais detalhado acerca da discricionariedade administrativa, pode-se consultar o seguinte artigo: CRISTÓVAM
2006, p.
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ou mesmo por disposição expressa da norma, restar mais de uma solução legítima a ser
tomada pela Administração, ambas satisfazendo plenamente a finalidade legal. Neste caso,
se a decisão tomada pela Administração se encontrar dentro dos parâmetros traçados
pelos princípios constitucionais, fica vedado ao Poder Judiciário anular a medida
discricionariamente praticada, sob o fundamento da existência de outra medida também
legítima e razoável. Do contrário, o juiz estaria fazendo as vezes de administrador.

Quando a Administração Pública, no caso concreto, tiver de decidir acerca da
conveniência ou da oportunidade da prática de determinado ato administrativo, neste juízo
político do administrador, restará consubstanciado o mérito administrativo, o confim
discricionário do procedimento administrativo. Deduz-se, consequentemente, que o mérito
administrativo é elemento integrante de determinadas práticas discricionárias da
Administração, jamais existindo na atividade administrativa vinculada.

O entendimento de Bandeira de Mello, acerca do mérito administrativo, pode ser
resumido nos seguintes termos:

Mérito do ato é o campo de liberdade suposto na lei e que efetivamente venha a
remanescer no caso concreto, para que o administrador, segundo critérios de
conveniência e oportunidade, decida-se entre duas ou mais soluções admissíveis
perante a situação vertente, tendo em vista o exato atendimento da finalidade legal,
ante a impossibilidade de ser objetivamente identificada qual delas seria a única
adequada (BANDEIRA DE MELLO, 1999, p. 635).

Antes, porém, de aprofundar o estudo tangente ao conceito e aos elementos
integrantes do mérito administrativo, cabe uma breve e necessária diferenciação entre
mérito administrativo e mérito processual.

Mérito administrativo e mérito processual

As categorias jurídicas “mérito administrativo” e “mérito processual” devem ser
firmemente definidas para que não reste a menor confusão semântica entre os dois institutos,
dada a natureza equívoca da expressão “mérito”. O mérito processual é o cerne do litígio, a
pretensão que o autor leva ao Judiciário por meio do requerimento. É o conflito que se quer
conhecer e resolver com a propositura da ação judicial, o conteúdo material e substancial da
contenda, presente em todos os processos judiciais como uma parte constante e principal.

O mérito processual não se confunde com as questões preliminares ou prejudiciais,
que devem ser conhecidas antes do exame do cerne do litígio, podendo até, nos termos da
legislação processual civil, decidir o processo sem a apreciação do mérito. Mérito
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processual, deste modo, é o âmago do conflito que se põe em Juízo (CRETELLA JUNIOR,
1966, p. 190).

No Direito Administrativo é perfeitamente possível falar em mérito no sentido
processual, no que toca ao Direito Administrativo adjetivo, o processo administrativo. No
caso, v. g., de um processo administrativo disciplinar, o conteúdo do processo, o pano de
fundo da discussão a ser resolvida, será a demissão de um servidor. Fala-se, pois, em
mérito no sentido processual.

O mérito administrativo, de outra banda, é um elemento integrante da atividade
administrativa discricionária que se configura num juízo valorativo do administrador público,
acerca do caso concreto, buscando escolher a melhor solução possível à situação posta,
na intenção de satisfazer a finalidade imposta pela norma. Não se encontra presente em
toda a atividade administrativa, pelo contrário, é elemento integrante de parte das
competências discricionárias da Administração Pública.

Não há, pois, que confundir mérito processual com mérito administrativo. Este é a
valoração da Administração Pública acerca da utilidade, da razoabilidade, do acerto e
adequação de uma dada medida à solução de determinada situação concreta, enquanto
aquele, personifica “a pretensão que o autor deduz em juízo através do pedido” (CRETELLA
JUNIOR, 1966, p. 189).

CONCEITO DE MÉRITO ADMINISTRATIVO

A conceituação do que se possa entender por mérito administrativo reveste a mais
larga relevância, porquanto permite discriminar o cerne da discricionariedade
administrativa, a situação onde o administrador, obedecendo ao ordenamento jurídico e
por ele legitimado, pode, com certa margem de liberdade, decidir a extensão e a intensidade
da medida a ser praticada, a fim de solucionar o caso concreto e realizar o interesse
público.

Se estabelecer um conceito de mérito administrativo já não é tarefa tranqüila, árdua,
em verdade, é a sua identificação no ato administrativo. Conforme o escólio de Seabra
Fagundes, em alguns casos o mérito “parecerá confundir-se com o motivo do ato; noutros
com a finalidade. É que o mérito se constitui dessês imponderáveis [...], presentes no
procedimento administrativo, mas insuscetíveis de determinação precisa como a que
comportam os aspectos legais de tal procedimento” (SEABRA FAGUNDES, 1951, p. 02-03).

Para demonstrar a dificuldade da identificação do mérito administrativo, o autor
toma como exemplo um ato de demissão de servidor público, mediante processo
administrativo disciplinar. Os fatos apurados e as provas coligidas no inquérito, bem como
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tudo o que sirva de fundamento à decisão da autoridade administrativa, constituem a
apuração do motivo do ato de demissão, e não como possa parecer a alguns, no mérito ou
merecimento do ato. O conteúdo do inquérito diz respeito apenas ao motivo do ato,
envolvendo matéria de legalidade e não de mérito. Do contrário, segundo o autor, ficaria
vedado o controle jurisdicional da legalidade e legitimidade da demissão (SEABRA
FAGUNDES, 1951, p. 03-05).

O mérito, fator não essencial na integração do ato administrativo que, por vezes,
relaciona-se com o motivo e o conteúdo do ato administrativo, é a margem de atuação do
administrador público, no exercício de competências discricionárias, onde resta facultada
a valoração subjetiva acerca da utilidade e da necessidade do ato a ser praticado. Trata-se
de uma esfera de apreciação onde o administrador decide a conveniência e a oportunidade
da medida administrativa à satisfação da finalidade prevista no mandamento normativo.

Quando se afirma que o mérito administrativo, em certas circunstâncias, relaciona-
se com o motivo e o conteúdo do ato administrativo, não se está referindo à existência de
confusão conceitual entre os elementos do ato administrativo, mas sim, estreito
relacionamento quando da apreciação do caso concreto. Pode-se dizer, com mais acerto,
que o mérito, por vezes, relaciona-se com a própria causa do ato administrativo.

A causa do ato administrativo se configura em uma relação de adequação entre o
pressuposto de fato do ato (motivo) e o seu conteúdo, a correlação lógica entre o motivo
do ato, sua razão (por quê?), e o seu conteúdo (o quê?), a fim de cumprir a finalidade
prevista pela norma. O ato que demite servidor público (conteúdo) por improbidade
administrativa (motivo), destarte, se mostra adequado e proporcional, pois que a finalidade
da medida é preservar a moralidade administrativa. Acontece que, na análise do caso
concreto, os elementos do ato administrativo podem não aparecer bem nítidos e separados,
ocasionando possíveis confusões.

Interessante é o entendimento de Seabra Fagundes acerca de mérito administrativo,
como se infere do seguinte:

O mérito se relaciona com a intimidade do ato administrativo, concernente ao seu
valor intrínseco, à sua valorização sob critérios comparativos. Ao ângulo do
merecimento, não se diz se o ato é ilegal ou legal, senão que é ou não o que devia
ser, que é bom ou mau, que é pior ou melhor do que outro. E por isso é que os
administrativistas o conceituam, uniformemente, como o aspecto do ato
administrativo relativo à conveniência, à oportunidade, à utilidade intrínseca do
ato, à sua justiça, à fidelidade aos princípios de boa gestão, à obtenção dos desígnios
genéricos e específicos, inspiradores da atividade estatal (SEABRA FAGUNDES, 1957,
p. 174).
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 O vício de mérito do ato administrativo, conforme sustenta Diez, “implica la
inoportunidad o inconveniencia del acto, derivada de la apreciación errónea de los hechos
en relación com los fines que la ley se propone. En estos supuestos el acto no resulta
idóneo para el cumplimiento de los fines perseguidos por el legislador, sin que pueda
considerarse que és contrario a éstos” (DIEZ, 1961, p. 246).

Necessária a fixação do que se pode entender, em Direito Administrativo, por
conveniência e oportunidade, buscando certa determinação ao alcance do mérito
administrativo, imprescindível ao estudo de seu controle.

Conveniência e oportunidade da atividade discricionária

A conceituação e a definição do alcance do mérito administrativo é matéria um
tanto complexa e controvertida. Contudo, a quase unanimidade dos autores, quando da
especificação dos elementos formadores do mérito, refere-se à sintética expressão do
binômio conveniência-oportunidade5. O administrador, na apreciação do caso concreto,
por meio de valoração subjetiva sobre determinados fatos, decide pela conveniência e
oportunidade na prática de uma dada medida, de um ou de outro modo, ou, em inúmeros
casos, pela prudência em não praticar medida alguma.

O mérito administrativo, para usar novamente o escólio de Seabra Fagundes, “está
no sentido político do ato administrativo. É o sentido dele em função das normas da boa
administração. […] Compreende os aspectos, nem sempre de fácil percepção, atinentes
ao acerto, à justiça, utilidade, equidade, razoabilidade, moralidade etc. de cada procedimento
administrativo” (SEABRA FAGUNDES, 1957, p. 02).

O administrador, antes de decidir por editar o ato administrativo, ou abster-se de
sua prática, deve refletir satisfatoriamente acerca da conveniência e oportunidade da
atividade administrativa, ponderando sobre uma infinidade de aspectos que possam
influenciar no acerto ou desacerto da medida eleita. O julgamento do que se pode entender
por conveniente e oportuno, no mundo do ser, certamente não reflete uma uniformidade
plena, dada a indeterminação e vagueza do significado destas expressões.

Conveniente é aquilo que é adequado, apropriado ao objeto que se destinou. A
medida administrativa editada será conveniente se for apta a cumprir o objetivo previsto,
se for proporcional e útil, ajustada ao interesse público. “Conveniência diz respeito a fatos,
lugares, acontecimentos, situações, razoabilidade, utilidade, moralidade, economia”
(CRETELLA JUNIOR, 1966, p. 198).

5 Neste sentido: BASTOS (1999, p. 105); CRETELLA JUNIOR (1966, p. 189-204); DIEZ (1961, p. 246); GASPARINI (1995, p.
89); MEIRELLES (1999, p. 137); e, SEABRA FAGUNDES (1957, p. 01).
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A oportunidade se refere à adaptação da medida ao cumprimento dos fins
pretendidos pelo mandamento normativo que o ato administrativo busca satisfazer. Oportuno
é o que se pratica em tempo hábil, em boa hora. O critério de oportunidade guarda afetação
às circunstâncias de tempo e ambiente, sendo, portanto, variável de um indivíduo a outro,
em diferentes lugares e momentos históricos.

O mérito administrativo, no entendimento de Diez, é a exteriorização do princípio
da oportunidade, podendo ser entendido como regra que obriga o administrador a atuar,
sempre e necessariamente, para o cumprimento de certos fins. Apresenta-se como medida
de proporção entre o conteúdo do ato e o resultado que se quer obter. O princípio da
oportunidade, para o autor argentino, está relacionado com a observância das chamadas
normas de boa administração (DIEZ, 1961, p. 250-251).

As normas de boa administração, como as regras técnicas, não são jurídicas,
entretanto, enquanto estas são conhecidas pelo caráter de precisão, certeza e objetividade,
as normas de boa administração são consideradas elásticas, ligadas à avaliação subjetiva
do administrador, razão que as distingue das regras técnicas.

Por outro lado, ainda que entendidas como regras de conduta elásticas, os
mandamentos de boa administração pressupõem aquela atividade cujo exercício busca realizar
o que seja mais conveniente à satisfação do interesse público. Conforme ressalta Diez:

Cuando se habla de buena administración no debe referírsela a un criterio medio,
sino que se debe perseguir el fin que forma el objeto de la función realizándolo de
la mejor manera possible. La actividad debe desarrollarse en la forma más adecuada
y oportuna para la obtención del fin perseguido a través de la elección de los
medios que resulten más idôneos (DIEZ, 1961, p. 253)

Interessante é a relação entre os mandamentos de eqüidade e oportunidade, no
estudo dos elementos do mérito administrativo. A oportunidade tem visível caráter
econômico, estabelecendo quais as medidas mais adequadas para realizar uma boa
administração, ao passo que a eqüidade possui acentuado conteúdo jurídico, relacionando-
se à observância de um determinado comportamento em relação a outros sujeitos de direito.
“El principio de la equidad importa una relación entre administración y administrados y en
función de estos sujetos adecua la acción administrativa. El principio de la oportunidad se
desarrolla en el ámbito de la misma administración” (DIEZ, 1961, p. 254).

Tanto a oportunidade como a eqüidade são mandamentos que devem inspirar a
autoridade administrativa na obtenção dos meios mais idôneos à solução da situação prevista
pela norma, na decisão pelo ato que melhor respeite os interesses da Administração e dos
administrados. Se o ato não for oportuno e eqüitativo, a discricionariedade administrativa
restará viciada em suas questões de mérito.
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MÉRITO E LEGALIDADE

No entendimento de uma corrente doutrinária, os conceitos de mérito e legalidade se
repelem, enquanto para outros autores, há questões de mérito que excedem os limites da
legalidade, ao passo que há questões meritórias abrangidas pelo conceito de legalidade. Apenas
“determinados aspectos do merecimento (e não todos) é que são exorbitantes da noção de
legalidade”6.

A discussão acerca da relação entre questões de mérito e de legalidade não é de interesse
meramente teórico, guardando profunda repercussão prática quando da análise da justiciabilidade
da atividade administrativa. Como dito anteriormente, a maioria dos autores nacionais, seguindo
o entendimento estrangeiro, afirma que as questões de mérito não podem ser examinadas pelo
Poder Judiciário, pois que é vedado ao juiz controlar o mérito administrativo.

Entendendo-se, todavia, que existem questões de mérito insertas no conceito de legalidade,
e que somente em determinadas situações o mérito foge à órbita da legalidade, parece forçoso
inferir que somente quando, no caso concreto, o administrador puder decidir entre duas ou
mais medidas, todas convenientes, oportunas, razoáveis, justas, e capazes de alcançar, na mesma
intensidade, o resultado pretendido, com o mínimo de sacrifício aos direitos subjetivos dos
cidadãos, fica vedado ao Poder Judiciário anular a medida escolhida, sob o fundamento de que
outra medida alcançaria melhor resultado.

Conforme os ensinamentos de Alessi, o conceito de mérito pode ser considerado tanto
sob o aspecto meramente negativo, como limite ao conhecimento jurisdicional de mera legalidade,
como sob o aspecto positivo, indicando o pleno e perfeito ajustamento da medida à norma
jurídica, sua interação com o interesse público, segundo um critério de efetiva oportunidade e
conveniência. E arremata o autor italiano:

Sob o primeiro aspecto, o conceito de mérito se põe em antítese com o de
legitimidade em sentido estrito – adquirindo um e outro um valor meramente
processual – enquanto sob o aspecto positivo o conceito de mérito está
compreendido no conceito de legalidade – ou legitimidade em sentido lato – da
medida, adquirindo, ambos, valor substancial relativo à adequação efetiva, plena e
perfeita à norma jurídica (ALESSI, 1949, p. 135-136).

Parece necessário, ainda que brevemente, traçar os pontos distintivos entre os conceitos
de legalidade e legitimidade da atuação administrativa. A legalidade da atividade administrativa
se refere ao cumprimento das disposições já abstratamente previstas pelo ordenamento
normativo, o conhecido “agir conforme à lei”. Por outro lado, a legitimidade da atuação do
6 Cretella Junior dá notícia da existência desta dissonância doutrinária, posicionando-se segundo o primeiro entendimento,

da total contraposição entre os conceitos de mérito e legalidade (CRETELLA JUNIOR, 1966, p. 196).
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Poder Público guarda relação com os parâmetros de racionalidade, oportunidade e
razoabilidade do agir administrativo na consecução do interesse público, aforando
principalmente quando a Administração atua no exercício de competências discricionárias7.

O certo é que tanto sob o prisma da legalidade, quanto sob o aspecto da legitimidade,
a atividade administrativa se mostra passível de controle jurisdicional. A atuação
discricionária do Poder Público somente pode atender ao interesse da sociedade, mostrando-
se consequentemente legítima, se estiver de acordo com os parâmetros de racionalidade e
razoabilidade. A noção de legitimidade da atividade administrativa, portanto, demonstra
significar uma realidade mais ampla que a idéia de legalidade, envolvendo-a e se espraiando
sobre os campos da discricionariedade administrativa, da atuação político-administrativa.

Neste contexto, mérito e legalidade, ao contrário do entendimento de alguns autores,
não são conceitos que se repelem, fazendo parte de um conceito mais amplo, a noção de
“legitimidade lato senso”. Enquanto em um sentido estrito, legalidade e legitimidade se
relacionam e se eqüivalem, referindo-se à noção de lei, de atuação conforme à lei, em um
contorno mais abrangente, legitimidade quer se referir não apenas à noção de lei, mas à
noção de Direito, de juridicidade, que transcende aos meros confins limitados da legalidade.
Neste sentido, pode-se falar, positiva e substancialmente, em vício de mérito e vício de
legalidade dos atos administrativos. Se a medida administrativa escolhida for desarrazoada,
inconveniente e inoportuna, restará viciada por aspectos de mérito.

Bastante oportuno é o entendimento de Zanobini acerca do controle jurisdicional
da discricionariedade administrativa, sob os diferentes prismas da legalidade e do mérito
administrativo. Quando o juiz examina o ato discricionário com os olhos da legalidade,
segundo o administrativista italiano, decide uma controvérsia jurídica, confrontando a
medida praticada com as leis e os regulamentos que a elas se referem. De outra forma, o
juiz investido de uma competência de mérito não conhece tão-somente uma contenda
jurídica, mas, sobretudo, uma controvérsia de boa administração. Quando conhece o mérito
administrativo, o juiz “deve examinar se a autoridade, mesmo mantendo-se dentro dos
limites da lei, agiu útil e convenientemente, de modo mais útil ao interesse público e menos
gravoso para os interesses privados dos particulares” (ZANOBINI, 1946, p. 89).

Em seguida será abordado o controle jurisdicional do mérito administrativo, tema
bastante discutido no meio jurídico. Pretende-se, além de defender a legitimidade da
justiciabilidade do mérito administrativo, contribuir para a superação do dogma da
insindicabilidade do mérito administrativo, circunscrevendo-o em seus devidos contornos.

7 Na doutrina nacional, um estudo bastante abalizado acerca da distinção entre legalidade e legitimidade da atividade
administrativa, bem como dos contornos que tomam tais referenciais no controle da Administração Pública, pode ser
encontrado no Curso de Direito Administrativo de Moreira Neto (2002, p. 547-610).
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O CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO ADMINISTRATIVO

O controle jurisdicional da Administração Pública, conforme a doutrina dominante,
limita-se à verificação da estrita legalidade da atividade administrativa, vedando-se examinar
aspectos de mérito dos atos da Administração. O Poder Judiciário, na visão desta corrente
doutrinária, tem terreno próprio de atuação, não podendo invadir a seara privativa da
Administração Pública, qual seja, a livre apreciação acerca da conveniência e da
oportunidade do ato que pretende apto ao alcance do resultado almejado pela norma.

Neste sentido, a apreciação, o exame, a decisão pela prática de determinado ato
administrativo, ou até pela inércia da Administração, no que toca a aspectos de mérito, fica
afastada do contraste jurisdicional. Ao juiz é proibido invadir o campo privativo à
Administração, no intento de examinar possíveis vícios de mérito do ato administrativo.

Este entendimento doutrinário vem sustentado por expressa previsão legal, inserta
no artigo 13, § 9°, a da Lei 221 de 18948, pela qual o Judiciário deve se abster de apreciar
o merecimento dos atos administrativos sob o ponto de vista de sua conveniência ou
oportunidade. Por esse instrumento normativo contemporâneo ao início da Primeira
República, ficava vedado o controle jurisdicional do mérito administrativo, sendo que as
medidas administrativas tomadas em virtude de faculdades discricionárias somente poderiam
ser controladas por ilegalidade em razão da incompetência da autoridade respectiva ou de
excesso de poder – Lei n° 221/1894, artigo 12, § 9°, b.

A jurisprudência preponderante não tem destoado desta opinião, corroborando o
entendimento de que o mérito administrativo é parcela de livre apreciação subjetiva da
Administração Pública, limitado o exame jurisdicional da sua razoabilidade,
proporcionalidade, adequação e justiça9.

8 Lei n° 221/1894, art. 13, § 9°, a: “Consideram-se ilegais os atos ou decisões administrativas em razão da não aplicação ou
indevida aplicação do direito vigente. A autoridade judiciária fundar-se-á em razões jurídicas, abstendo-se de apreciar o
merecimento dos atos administrativos sob o ponto de vista de sua conveniência ou oportunidade”.

9 Neste sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, nos termos da ementa do aresto que segue: “ADMINISTRATIVO.
CANA-DE-AÇÚCAR. PORTARIA Nº 294, DE 13.12.96, DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, QUE LIBEROU OS PREÇOS DO PRODUTO,
A PARTIR DE 1º.05.98. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA HIERARQUIA DAS NORMAS,
DA LEGALIDADE, DA PROPORCIONALIDADE, DA SEGURANÇA JURÍDICA, E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. O art. 10 da Lei
nº 4.870/65, que previa a fixação do preço da cana-de-açúcar, foi alterado pelo art. 3º, III, da Lei nº 8.178/91, que deixou
a critério do Ministro da Fazenda, responsável pela execução da política econômica do Governo, a liberação, total ou
parcial, dos preços de qualquer setor, o que foi concretizado pela referida autoridade por meio do ato impugnado, em
face do manifesto descabimento da exigência de lei, ou de decreto, para fixação ou liberação de preços. Não há falar-se,
portanto, em ofensa aos princípios constitucionais sob enfoque. No que concerne ao mérito do ato impugnado, é fora de
dúvida que se trata de matéria submetida a critérios de conveniência e oportunidade, insuscetíveis, por isso, de controle
pelo Poder Judiciário. Recurso desprovido”. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso em Mandado de Segurança n°
23543/DF, Relator Ministro Ilmar Galvão, julgado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal em 27/06/2000,
publicado no Diário de Justiça da União – DJU em 13/10/2000.
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Em contraste com este entendimento, o próprio Supremo Tribunal Federal já se
posicionou favorável ao alargamento da atuação jurisdicional, na intenção de garantir o
respeito do Poder Público aos direitos subjetivos dos cidadãos, preservada, entretanto, a
vedação à justiciabilidade do mérito administrativo10.

O controle jurisdicional do mérito administrativo deve ser abordado sob o reflexo
da importante evolução da cláusula do devido processo legal, que, atualmente, não mais
comporta meros aspectos processuais, constituindo-se em expressiva garantia aos direitos
subjetivos dos cidadãos. A redefinição do princípio da razoabilidade como meio limitador
à atuação do Poder Público, no sentido de vedar restrições desarrazoadas e inadequadas a
direitos subjetivos dos cidadãos, acaba por reclamar o alargamento da atuação do Poder
Judiciário, a fim de proteger os cidadãos da atuação injusta e desproporcional do Estado,
onde quer que se alojem tais vícios.

O novo conteúdo conferido ao princípio da razoabilidade apresenta a insofismável
conseqüência de agigantar a atuação do Poder Judiciário, abrindo-lhe possibilidade ao
exame do mérito das leis e dos atos administrativos. Conforme sustenta Siqueira Castro, “a
ampliação da competência judicante a ponto de possibilitar aos juízes e tribunais o controle
meritório dos atos do Poder Público conduz à justificável proeminência dos órgãos do
Poder Judiciário na disputa decisória quanto à “razoabilidade” e “racionalidade” das leis
e dos atos administrativos” (SIQUEIRA CASTRO, 1998, p. 175-176).

10 Esta tendência, de aumentar o âmbito de controle jurisdicional da Administração, pode ser notada na seguinte decisão:
“MANDADO DE SEGURANCA – SANÇÃO DISCIPLINAR IMPOSTA PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA – DEMISSÃO QUALIFICADA
– ADMISSIBILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA –  PRELIMINAR REJEITADA – PROCESSO ADMINISTRATIVO –
DISCIPLINAR – GARANTIA DO CONTRADITORIO E DA PLENITUDE DE DEFESA – INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO
CONFIGURADORA DE ILEGALIDADE DO ATO PRESIDENCIAL – VALIDADE DO ATO DEMISSÓRIO -SEGURANCA DENEGADA.
1. A Constituição Brasileira de 1988 prestigiou os instrumentos de tutela jurisdicional das liberdades individuais ou
coletivas e submeteu o exercício do poder estatal – como convêm a uma sociedade democrática e livre – ao controle do
Poder Judiciário. Inobstante estruturalmente desiguais, as relações entre o Estado e os indivíduos processam-se, no plano
de nossa organização constitucional, sob o império estrito da lei. A “rule of law“, mais do que um simples legado histórico-
cultural, constitui, no âmbito do sistema jurídico vigente no Brasil, pressuposto conceitual do estado Democrático de
Direito e fator de contenção do arbítrio daqueles que exercem o poder. É preciso evoluir, cada vez mais, no sentido da
completa justiciabilidade da atividade estatal e fortalecer o postulado da inafastabilidade de toda a qualquer fiscalização
judicial. A progressiva redução e eliminação dos círculos de imunidade do poder há de gerar, como expressivo efeito
conseqüencial, a interdição do seu exercício abusivo. [...] A pertinência jurídica do mandado de segurança, em tais
hipóteses, justifica a admissibilidade do controle jurisdicional sobre ilegalidade dos atos punitivos emanados da
Administração Pública no concreto exercício de seu poder disciplinar. O que os juízes e tribunais somente não podem
examinar nesse tema, até mesmo como natural decorrência do princípio da separação dos Poderes, são a conveniência,
a utilidade, a oportunidade e a necessidade da punição disciplinar. Isso não significa, porém, a impossibilidade de o
Judiciário verificar se existe, ou não, causa legítima que autorize a imposição da sanção disciplinar. O que se lhe veda,
nesse âmbito, é, tão-somente, o exame do mérito da decisão administrativa, por tratar-se de elemento temático inerente ao
poder discricionário da Administração Pública. [...]”. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança n°
20999/DF, Relator Ministro Celso de Mello, julgado pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal em 21/03/1990,
publicado no Diário de Justiça da União – DJU em 25/05/1990.



128 Revista Caminhos, Rio do Sul, v. 1, n. 8, p. 115-132, jan./jun. 2007

Não se pode mais negar a justiciabilidade do mérito administrativo, sob o fundamento
de que as questões referentes ao mérito do ato administrativo não podem ser revistas pelo
Poder Judiciário, pois que, estaria o juiz atuando como administrador, em afronta ao
princípio da separação dos Poderes.

Defendendo a tese da sindicabilidade jurisdicional do mérito administrativo, ainda
que vencido, o juiz do Supremo Tribunal Federal, Ministro Orozimbo Nonato, em célebre
julgamento acerca da possibilidade do controle jurisdicional de legitimidade das demissões
de funcionários públicos, assim se manifestou:

Não me convenço, porém, de que, na apreciação do ato administrativo, deva o juiz
limitar-se a verificar a formalização, não entrando no mérito da decisão impugnada.
Não entendo que deva o poder judiciário limitar-se a apreciar o ato administrativo
do ângulo visual da legalidade extrínseca e não do seu mérito intrínseco, ou seja,
da sua justiça ou injustiça. A essa tese jamais darei meu invalioso apoio. Entendo,
ao revés, que ao Poder Judiciário é que compete, principalmente, decidir o direito
que a parte oponha à administração baseada em lei do país. Quem dirá se o ato foi
justo ou injusto: a própria administração, acobertada por um inquérito formalmente
perfeito, ou, a cabo de contas, o Poder Judiciário? A minha resposta é que cabe ao
Poder Judiciário, porque a este compete, especificamente, resolver as pendências,
as controvérsias que se ferem entre cidadãos ou entre cidadãos e o estado11.

Segundo o entendimento de Nogueira (1994, p. 749), “não é aceitável o mito de
que o mérito do ato administrativo é insindicável, bem como os atos discricionários. [...]
Todo ato administrativo é passível de controle. Não há ato “a priori” excluído da apreciação
jurisdicional, segundo Sayaguès Laso”. Pode-se concluir, pois, que onde há poder
governamental ilimitado não há Estado de direito e, tampouco, Estado democrático de
direito.

É que as questões de mérito derivam da discricionariedade administrativa, e são,
em última análise, a sua própria medida. O mérito administrativo, portanto, configura-se
naquela faixa decisória em que o administrador, segundo apreciação subjetiva, preenche a
finalidade da norma com uma medida capaz de alcançar o resultado pretendido. Ocorre
que, por vezes, o agente administrativo transborda a legitimidade de sua apreciação
meritória, editando medidas inadequadas, que restringem de forma desarrazoada direitos
subjetivos dos cidadãos.

11 Embargos na Apelação Cível n° 7.307, Relator Ministro Castro Nunes, julgamento pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal
Federal em 20 de dezembro de 1944. In. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, trimestral, vol. III, 1946, p. 80.
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Se a apreciação meritória do administrador se mostra desarrazoada e
desproporcional, é certo que não está ajustada à moldura legal – lei em sentido lato,
reclamando o legítimo controle jurisdicional a fim de garantir a invalidação da excessiva
restrição ao direito subjetivo dos cidadãos. Se a atuação administrativa limita de modo
inadequado e desproporcional determinado direito fundamental, ilegítima se mostra a
medida adotada, viciada quanto aos aspectos de mérito ou de legalidade, gravitando fora
do campo da legítima atividade discricionária.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ainda que a própria Constituição da República de 1988, em seu artigo 5º, XXXV,
tenha expressamente garantido a inafastabilidade do Poder Judiciário quando da existência
de qualquer lesão ou ameaça a direito, não se pode negar a existência de casos em que não
é possível dizer, sem certa margem de dúvida, qual dentre duas ou mais medidas traria
melhor resultado, com o menor ônus aos cidadãos. Nestes casos, pela própria limitação da
compreensão humana, fica difícil, senão impossível, asseverar qual a medida mais razoável,
oportuna, justa, conveniente e adequada.

Em determinadas situações, nem a Administração Pública nem o Poder Judiciário
podem seguramente dizer qual a medida mais adequada, já que, pelas peculiaridades do
fato concreto, pela indeterminação do mandamento normativo e pela subjetividade da
apreciação, não há como se pretender uma homogeneidade decisória. Nestes casos, não
há como o juiz invalidar a medida escolhida pelo administrador, sob o fundamento de que,
ao seu juízo, outra medida seria mais razoável. Neste aspecto reside o mérito administrativo
insindicável pelo Judiciário.

Com semelhante entendimento, Castro Nunes defende que a faixa meritória
insindicável pelo Poder Judiciário é, exclusivamente, o cerne da valoração subjetiva do
administrador, na escolha de um entre dois ou mais atos razoáveis e oportunos:

A apreciação do mérito interdita ao judiciário é a que se relaciona com a
conveniência ou oportunidade da medida, não o merecimento por outros aspectos
que possam configurar uma aplicação falsa, viciosa ou errônea da lei ou
regulamento, hipóteses que se enquadram, de modo geral, na ilegalidade por
indevida aplicação do direito vigente12.

12 Embargos na Apelação Cível n° 7.307. Op. cit., p. 76.
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O controle jurisdicional do mérito administrativo não guarda uma conotação positiva,
no sentido de invalidar determinada medida administrativa porque existe outra mais razoável.
Ao juiz é vedado invadir o mérito administrativo e anular o ato praticado sob o fundamento
de que, ao tempo da decisão administrativa, o administrador dispunha de outra medida
mais adequada ao cumprimento do resultado pretendido. Compete-lhe apreciar o mérito
do ato administrativo, no intento de apurar possível injustiça ou irrazoabilidade do meio
empregado à solução do caso concreto. Ao Judiciário compete o controle negativo do
mérito administrativo, anulando os atos que a Administração Pública tenha praticado de
modo desarrazoado.

A cláusula do devido processo legal substantivo não exige do administrador, sempre,
o ato mais razoável e oportuno, até porque, em inúmeros casos, não é possível estabelecer
qual o ato mais razoável. Por outro lado, a atuação desarrazoada da Administração, quer
por aspectos de mérito quer por aspectos de legalidade estrita, enseja o controle
jurisdicional.

Na maior parte dos casos é possível estabelecer uma linha fronteiriça dividindo as
medidas razoáveis e oportunas das desarrazoadas e inoportunas. O controle jurisdicional,
nestes casos, examina se o administrador escolheu o ato que se encontrava dentro dos
critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não sendo possível vedar ao Judiciário o
controle meritório do ato administrativo. Em outra reduzida parcela de situações, entre os
atos sabidamente razoáveis e desarrazoados, existe uma faixa de atos cujos conteúdos são
tidos, por uns como razoáveis e por outros como desarrazoados.

Pode-se analisar este quadro visualizando uma fruta de suculento mesocarpo
(carnuda). Toda a porção do mesocarpo, toda a polpa da fruta, constituir-se-ia nas medidas
razoáveis em maior ou menor intensidade, variando conforme a compreensão de cada
pessoa, uma zona de certeza positiva. Já a parte exterior da fruta seria a interminável zona
de medidas inadequadas, injustas, desproporcionais e inconvenientes, que, se praticadas,
ensejariam a legítima invalidação jurisdicional, ou seja, uma zona de certeza negativa. A
casca, aquela fina camada que separa a fruta do meio exterior, o invólucro exterior da
fruta, seria a zona de indeterminação, a faixa de incerteza, o espaço cinzento onde não se
pode definir, com precisão, se a medida é oportuna e conveniente e, mesmo que apreciada
pelo Judiciário deve ser mantida, pois que não se pode decidir precisamente acerca da sua
razoabilidade ou irrazoabilidade, justiça ou injustiça, adequação ou inadequação.

Nesta estreita faixa decisória é que reside o verdadeiro mérito administrativo, o
irresolúvel confim de incerteza acerca da conveniência, oportunidade, razoabilidade e justiça
da medida, restando uma margem de livre apreciação ao administrador, fortemente imbuída
de subjetividade, que deve ser respeitada pelo juiz quando do controle jurisdicional.
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A vedação ao controle jurisdicional desta parte do mérito administrativo não encontra
irrefutável fundamento no princípio constitucional da separação dos poderes, pelo qual
seria interdito ao juiz cumprir função própria de administrador público, porque a decisão
de mérito é atribuição que representa o núcleo essencial da função administrativa. Justifica-
se sim, na impossibilidade, pela própria limitação da compreensão humana, de se decidir,
certa e objetivamente, qual dentre as medidas oportunas e convenientes é a que melhor
alcança o resultado previsto no mandamento normativo.
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PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO:

O FAZER FUNDAMENTADO NO SABER

Profa Msc.Katia Regina Koerich Fronza1

Resumo: O presente artigo tem por objetivo apresentar os resultados de uma pesquisa realizada pelo Grupo
de Pesquisa Práticas em Educação, acerca do processo de construção do Projeto Político Pedagógico (PPP)
das Escolas da Rede Municipal do Pólo de Taió, envolvendo os municípios de Salete, Mirim Doce, Rio do
Campo e Taió, após um Curso de Formação Continuada, tendo o PPP como tema. Além da elaboração do
PPP, a grande expectativa é a sua concretização na prática pedagógica dos profissionais da educação nas
escolas destas Redes Municipais de Educação.

Palavras-chaves: projeto político-pedagógico, curso de formação continuada, prática pedagógica, escolas
públicas.

Abstract: The main goal of this article is to show the results of a research carried through the research group
of practices in education, concerning the process to elaborate the pedagogical project for the public schools
located in the region of Taió, involving the cities of Salete, Mirim Doce, Rio do Campo, and Taió after formation
courses, having the Pedagogical Project as subject. Beyond the elaboration of the Pedagogical Project the
great expectation is to bring about the pedagogical practice of the professionals in education from these
public schools.

Keywords: pedagogical project, formation courses, pedagogical practice, public schools.

1 Profª da Universidade para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí (Mestre em Educação - FURB), Coordenadora do
Grupo de Pesquisa Práticas em Educação, composto pelas professoras Aracy Santos Sens (Mestre em Educação e Cultura
- UDESC) e Profª Patrícia Rosa de Lima (Doutora em Engenharia de Produção - UFSC); e pelas acadêmicas Karla Pinheiro
Grimm, Nezir Fachini da Rocha e Sueli Ferrari  Heinz, colaboradoras da produção deste artigo.
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INTRODUÇÃO

O texto intitulado “O Fazer fundamentado no Saber: o desafio da (re) construção
do Projeto Político-Pedagógico”, é “inspirado” na experiência da Coordenação de um Curso
de Formação Continuada que tinha como tema central “O Projeto Político Pedagógico”.

Com a conclusão do curso procedeu-se a realização desta pesquisa, que empreende
as etapas de escolha do tema, leituras bibliográficas, organização do projeto, definição dos
instrumentos de coleta de dados, coleta e análise dos dados. É necessário mencionar, em
relação ao procedimento para coleta de dados da pesquisa, que foi dedicado um momento
para pesquisa de campo nas escolas municipais dos quatro municípios do Pólo de Taió.

Foi utilizada a entrevista através de questionários escritos e, mais tarde, pessoalmente,
para complementação das informações obtidas. As entrevistas caracterizaram-se como semi-
estruturadas.

A pesquisa teve como sujeitos os Secretários das Redes Municipais de Educação
(ou um representante legal), Diretores e/ou professores das Escolas da Rede dos Municípios
de Taió, Rio do Campo, Mirim Doce e Salete (que participaram do Curso) e a representante
da Amavi no Município de Rio do Sul. A escolha dos sujeitos e dos municípios se deu a
partir da amostragem de um Pólo, dos que fizeram parte do Curso de Formação. Os
municípios visitados foram os de Taió, Rio do Campo, Mirim Doce e Salete, nesta ordem.

Os primeiros dados que subsidiaram esta pesquisa foram obtidos a partir de um
questionário escrito, aplicado a alguns professores que participaram do Curso de Formação
Continuada e que se encontravam no Seminário de Socialização2, que não foram analisados,
pois as entrevistas contemplaram os mesmos aspectos.

De posse das respostas dos entrevistados é que se organizou um roteiro para que se
realizassem as entrevistas semi-estruturadas com o sujeitos elencados no item anterior. A
primeira pessoa a ser entrevistada foi a representante da AMAVI e, com a transcrição da
entrevista concedida, algumas dúvidas surgiram, o que exigiu uma segunda entrevista com
a mesma pessoa. Analisadas as transcrições das duas entrevistas, novas dúvidas apareceram,
originando outros questionamentos que complementaram as próprias perguntas da pesquisa,
contidas no Projeto:

As escolas têm efetiva e concretamente seu Projeto Político-Pedagógico? A proposta
que deve nortear a ação pedagógica tem, efetivamente servido/atendido às demandas que
se apresentam na educação e mais especificamente nas escolas que têm seu projeto
elaborado? Quais os entraves que dificultam não só a elaboração, mas também a aplicação

2 O Seminário de Socialização aconteceu nos dias 01 e 02 de Junho de 2003 no PUNF (Parque Universitário Norberto
Frahm).
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do Projeto Político-Pedagógico? Os profissionais da educação sentem-se preparados para
discutir e elaborar o Projeto Político-Pedagógico? De que forma a Universidade tem ou
pode colaborar para que esse processo aconteça?

A ansiedade era que, das respostas recebidas, houvesse a possibilidade de perceber
se o PPP deixa de ser apenas um instrumento legal e obrigatório para se tornar o norteador
das ações pedagógicas das escolas, definido no Objetivo Geral do Projeto de Pesquisa,
além de analisar o imbricamento do planejamento pedagógico com o cotidiano escolar,
em seus vários aspectos; provocar, em todos os sujeitos do processo pedagógico, a percepção
da necessidade de espaços e tempos para (re) discussão do Projeto Político-Pedagógico
nas escolas e, contribuir para a (re) significação de um documento para além das “gavetas”
e “arquivos” escolares, definidos como objetivos específicos.

Em Taió, a primeira escola visitada fica no centro do município e percebeu-se ali,
que toda escola estava envolvida em um projeto, pois as paredes estampavam a uniformidade
do tema. Nesta mesma escola, a Diretora mostrou-se satisfeita em ter o PPP construído na
escola, considerando seus benefícios e algumas alterações que já se perceberam necessárias.
A primeira pessoa a ser entrevistada foi a secretária da escola, que na época do curso,
trabalhava com a 1a série nesta mesma escola. Esta disse que o PPP tem atendido às
necessidades da escola, “Eu acredito que tem né? A comunidade toda participa desta escola.
Os professores trabalham com projetos, envolvendo a comunidade”.

Após a conversa com a secretária, uma professora que também havia participado
do Curso de Capacitação somente da segunda parte, ressaltou que “os professores tiveram
que fazer”. Esta professora confirmou que o PPP atende a demanda da escola “Eu acho
que sim né? [...] eu assim, se fosse eu, acho que foi bem legal”.

Percebeu-se o empenho de todos para a melhoria da escola e da qualidade de
ensino. De acordo com uma das professoras entrevistadas, o PPP “É importante pois preciso
conhecer o aluno para trabalhar com ele”.

Em outra escola, distante do centro da cidade, aproximadamente, 16 Km a coleta
de dados aconteceu sem uma conversa prévia ou agendamento, mesmo assim percebeu-se
um clima eufórico com elaboração, implantação e implementação do seu PPP. O que chamou
a atenção foi que a pessoa entrevistada, ao ser consultada da disponibilidade de falar sobre
o PPP, tirou de um armário, uma pasta “bem ajeitada”, fazendo questão de mostrar o PPP
que havia sido construído. Ao ser questionada sobre o PPP, a entrevistada confirmou que
“Começou a ser formulado com o Curso de capacitação. Um esboço se tinha”. Sabiam da
obrigatoriedade, mas faltava alguma organização para execução “Tipo assim, a gente sabia
que tinha que fazer, mas assim, não sabia em que momento estar se sentando, em qual
momento estar fazendo e qual esta capacidade que a gente tinha de estar fazendo [...]”.
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Falou também que agora há um espaço e um tempo pensados para discussão
contínua acerca do PPP “[...] daí sempre existe no nosso calendário alguns dias de estudo
né? Aí a gente pegava uma parte, fazia cópias e coisa e distribuía e esses dias de estudo”. As
dificuldades para por em prática são muitas, entre elas “a avaliação institucional, que fica
mais complicada né? Por que no ano passado a gente fez a avaliação institucional e ficou
limitado ao corpo docente né? [...] Então a gente gostaria assim né? De estar enviando um
questionário aos pais para eles não só lerem os pontos mas, analisar, mas ainda não
conseguimos chegar a isso”, mas a escola se mostra entusiasmada, pois “é uma comunidade
bastante ativa, eles na reunião levantam realmente, dizem se não concordam ou se
concordam”.

Ao falar sobre a Formação continuada enfatizou sua importância na contribuição
da elaboração do PPP, “Ah com certeza, que nem a gente já viu né? Na fundamentação, na
clareza, de como e por onde caminhar, como estar fazendo né? [...] sai daquela falação
para ir realmente para a prática na elaboração de um documento deste”.

A representante da Secretaria Municipal de Educação, ao ser entrevistada, destacou
o seu contentamento em fazer parte de um curso tão importante e de tão grande alcance. A
Secretária destacou o envolvimento e as dificuldades encontradas. Vencer o tempo estipulado
para o Curso e a conclusão da primeira versão “[...] foi um corre-corre, assim ó, apesar
de que... na verdade assim ó, tinha assim momentos de encontros presenciais e as tarefas
eram grandes sabe? E o pessoal funcionou beleza assim, foi horas e horas mesmo, foi
sábados o dia todo, o pessoal se comprometeu, final de ano, tinha tarefa pra entregar, tinha
terminado os dias letivos e a diretora convocou todo mundo, não, vamos terminar, né
[...]”, mas mesmo assim foi muito bom.

Em Rio do Campo, reuniram-se na Secretaria Municipal de Educação, para a
entrevista, a Secretária e três Diretoras, além de professoras das escolas que participaram
da formação continuada para (re) construção do PPP em suas escolas. No primeiro momento
da conversa, ainda informal, contaram que, na época do Curso de formação ocupavam
outros cargos em outras escolas, mas que isso, na opinião delas, só veio enriquecer quem
vem de fora e tem outra visão. Quando a Secretária foi questionada acerca do início do
processo, o convênio MEC/AMAVI e a definição do tema, a mesma argumentou que na
AMAVI “[...] tem reunião praticamente mensal né, [...] e lá foi feito um cronograma e os
secretários colocavam o que mais fazia necessário no município e daí era uma das coisas
que era pedido né, para ajudar a elaborar o projeto político-pedagógico das escolas né e
da educação infantil, enfim, e como cada município não tinha suporte para todos né, não
tinha como fazer sozinho então foi achado que através da AMAVI, solicitar através de um
convênio e que fosse trabalhado na forma de um curso a orientação do tema Projeto político-
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pedagógico”. Isso indica que a AMAVI foi fundamental para a parceria estabelecida com as
secretarias municipais, no sentido de proporcionar cursos de formação continuada.

Ao se falar do PPP, propriamente dito, uma Diretora de escola, mais uma vez,
ressaltou a importância do Curso para o início do processo de construção do PPP, enquanto
uma necessidade da própria graduação e dos colegas educadores das escolas: “eu acho
que tudo começou mesmo da necessidade de ter e até a gente vir junto a secretaria para se
realizar este trabalho quando a gente tava na faculdade quando a gente sentiu esta necessidade
dos professores pedirem para a gente né, todo projeto político pedagógico da escola e a
gente não tinha nada ainda em mãos. Então aí fechou né, que a própria secretaria como a
gente também tinha interesse em colocar no papel e [...]”.

O PPP é realmente visto como um plano, no sentido etimológico, um projeto a
lançar-se para frente, “nós temos um plano”. Algo que é construído coletivamente e que
nasce do chão da escola, “Este é nosso, não copiamos de ninguém, esse é nosso [...]”.

Em vista à Escola das Laranjeiras, pertencente ao município de Taió, localizada a
18 Km da Rodovia SC, percebeu-se que a realidade desta escola se resume em duas salas
multisseriadas, cozinha e banheiros. As professoras e as crianças chegam até a escola com
transporte escolar.

A professora entrevistada afirmou que a escola não tinha PPP antes do Curso de
formação e que o curso “ajudou na elaboração porque era uma coisa que a gente não
tinha uma noção de nada na verdade né. Ele ajudou bastante”. Destacou também das
dificuldades no embate com a legislação, que não dá a autonomia que, muitas vezes, é
necessária: “a gente, por exemplo, no PPP gostaria que algumas coisas fossem um pouco
diferente mas daí  a gente encontra uma lei superior que não permite né, que não dá
chance de agir”.

Em Mirim Doce as entrevistas iniciaram-se especificamente numa pequena escola,
localizada antes do centro da cidade.

Conversou-se com os professores desta escola que, a respeito do PPP concordaram
que ele “foi muito bem elaborado, muito bem trabalhado né, teve o envolvimento da
comunidade, então eu acho que tá muito claro, o projeto, que eu li depois ele é bastante
claro né [...]”. Afirmaram que a escola já tinha um PPP, mas que o Curso de formação
contribuiu com a re construção do mesmo.

Em seguida, a conversa se estabeleceu com a Secretária Municipal de Educação e o
Orientador Pedagógico, na Secretaria Municipal, além de uma professora que leciona numa
escola que fica localizada a uma distância aproximada de 38 Km do centro da cidade. O
primeiro questionamento diz respeito ao surgimento do convênio entre os municípios e o
MEC/AMAVI para o Curso, confirmando o início com os estudos dos PCNs e a necessidade
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da orientação da elaboração do PPP. De acordo com o orientador pedagógico “como as
escolas tinham iniciado já a elaboração do PPP e faltava dar a continuidade né, e para continuar
faltava um pouco da visão filosófica, teórica para dar suporte [...] a questão das concepções,
então veio a necessidade e a oportunidade através da formação continuada [...]”. Ele também
afirma, como os demais entrevistados, que agora todas as escolas tem o PPP.

Outro aspecto importante destacado é que além da legislação, conta o trabalho
pedagógico, pois “Além de vir ao encontro das unidades de ensino, né, questão de elaboração
desse documento corresponder às necessidades e a exigência da lei, o mais importante foi
que ele contribuiu no sentido de melhorar o ensino aprendizagem né, com certeza ele
melhorou no sentido de que cada escola tem sua filosofia, né, que cada professor tem uma
direção a seguir no seu trabalho [...]”. Isto mostra a relevância do PPP enquanto norteador
do processo pedagógico.

Em outro momento, realizou-se a entrevista com a Diretora e as professoras da
outra escola da comunidade de Mirim Doce. A diretora reforça a importância do curso e
do planejamento continuado para estudo do PPP em si. Com relação à importância do
curso de formação “contribuiu, porque foi através do curso que nós fizemos as modificações,
então nós também levávamos as dúvidas, pro curso, então eram levadas e então eram
sanadas [...]”, “a gente já deixou uns dias disponíveis no nosso calendário né, já pra se
aparecer alguma coisa já pra gente estar disponível né, a gente já reservou alguns dias no
calendário anual”.

Segundo uma professora desta escola, o PPP é “como uma abertura boa pra nós
profissionais né, e a gente também tem um anseio de melhorar o sistema educacional das
pessoas, alguma coisa tem que se fazer, ele nos permite né, uma vez elaborado em conjunto
em todo o município [...]”. Percebe-se a noção do PPP enquanto proposta norteadora de
uma prática progressista, em busca de transformações educacionais e sociais, pois até
então, nesta escola “não existia um regimento, não sabíamos as leis, copiávamos no capricho
[...]”, “[...] agora né, tem como defender com argumentos, nesse sentido o projeto foi
ótimo”, “ele revolucionou nosso trabalho né”.

Já no município de Salete, conforme relato de uma das diretoras, esta escola sofreu
uma verdadeira transformação, que só foi possível em função das orientações recebidas
no Curso de Formação Continuada sobre o PPP.  De acordo com uma professora entrevistada,
somente a partir de 2003 é que aquela escola passou a ter o PPP “foi assim, quando surgiu
o documento como PPP né. Uma pasta com tudo que a gente, os passos né, que tinham que
ser seguidos, tudo certinho”, “lógico que tem alguma reformulação a fazer, alguma coisa a
terminar, porque pronto não fica mesmo [...] Mas a partir de 2003, dá pra dizer assim que
a nossa escola, as escolas municipais têm o PPP. Isso é fundamental né”.
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Percebe-se também a preocupação da relação entre o cotidiano e o PPP, aspecto
fundamental para a validação do documento, mesmo apresentando alguns entreves, “pois
não adianta depois que a gente ter o PPP, que não for possível na prática, era fácil, era só
ter copiado de alguém”. Além disso, afirma-se que “O por em prática aquilo que ta no
papel ali, é viável, porque foi feito de acordo com a realidade de cada escola, ninguém pôs
lá uma coisa que não tinha como depois colocas em prática, até em função de já ter
construído ou não, isso tem que ser, a nossa realidade é essa, então tem que ser nessa
direção né, porque se fosse pegar, a gente vê assim modelos prontos, mas que pra nós não
serviam, porque não era nossa realidade aqui”.

Já em outra escola, se percebeu o mesmo envolvimento e euforia com o projeto, uma
vez que naquela escola “[...] não tinha um PPP assim definido, assim todas as etapas construído
coletivamente como foi feito [...]. A gente ta trabalhando ele mesmo a partir desse curso de
formação mesmo”.  A necessidade de estudos constantes acerca do documento passa a tornar-
se parte das atividades pedagógicas, “a gente sempre faz no início do ano, por exemplo, a
gente fez no ano passado, a gente fez, no início do ano a gente sempre faz a mesa né, e se
conversa, se lê, se acrescenta àqueles pontos que a gente acha que no ano anterior não ficou
legal, tira, acrescenta, e a gente também tem reuniões pedagógicas”.

Também nessa escola, de acordo com as pessoas entrevistadas, não fosse a
contribuição do curso de formação “a gente não, nem teria conseguido” elaborar o PPP,
pois “foi desde o início, desde os primeiros passos” que houve a orientação deste trabalho
“[...] de estudo, de aprofundamento, de junta as pessoas, de senta, de discutir, o que que
é melhor o que que não é [...] o que que vai nortear a nossa escola, como é que a gente vai
agir enquanto professor, qual é a visão, qual é a postura da escola”.

O Secretário de Educação explicou como surgiu o convênio entre as secretarias
municipais e a AMAVI, para a realização do curso sobre o PPP reforçando as informações
recebidas pela representante da AMAVI. Para o Secretário, a validade do curso está na
concretização do PPP, “porque hoje as nossas escolas todas já têm o seu PPP né [...]”. Isso
foi possível, talvez pelo fato de se ter oportunizado a participação de todos os professores,
“foi na totalidade os professores todos, é”, “só não participou quem não quis”.

A última escola visitada tinha, um esboço, mas “[...] a gente começou a elaborar ele
mesmo foi a partir do ano passado [...]”, “foi, quando a gente fez o curso né, aí a gente
começou a elaborar, não tá pronto ainda né, ainda tem modificações a serem feitas”. Percebe-
se aí também, a concretização do PPP a partir do curso de formação, pois o mesmo “Foi
assim um empurrão, né”, nas orientações dadas, nas visitas feitas e nas reuniões realizadas.
As pessoas entrevistas mostraram-se preocupadas com a relação estreita da concepção com
as ações pedagógicas, pois “ele ainda tem que ser mais adaptado a nossa realidade né, ainda
tá um pouco fora né, mas a gente ainda tem isso com linha como mapa tem isso ali”.
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Destacou-se também que o esforço, a pesquisa e o tempo escasso apresentaram-se
como entreves, mas não emperraram a construção do mesmo, até porque “[...] depois do
trabalho concluído é uma conquista e tanto né, depois é o coração da escola né, ele veste
tudo né, é a nossa base assim né”.

A partir da leitura e análise das falas surgiram algumas categorias [Verticalidade X
Horizontalidade; Legalidade X Importância; Formação continuada X Envolvimento dos
sujeitos X Concretização] que contribuíram no desvelamento das questões iniciais.

EDUCAÇÃO, LEGISLAÇÃO E PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO

Discutindo Educação (breve contextualização)

Partindo das leituras de mundo, percebe-se que a educação acontece de duas formas
principais: a quase automática, quando a família, que, segundo Moreno & Cubero (1995,
p. 190) “tem um papel central no desenvolvimento das pessoas, não somente porque garante
sua sobrevivência física, mas também porque é dentro dela onde se realizam as
aprendizagens básicas que serão necessárias para o desenvolvimento autônomo dentro da
sociedade [...]” ou o grupo de convívio social que faz do aprendizado, a garantia de
sobrevivência, além de prever que as técnicas possam ser aprimoradas (o que origina o
processo educacional) e a educação que acontece na escola permitindo a sistematização
de um conhecimento, agora partilhado. Para isso, é preciso compreender o ato de educar-
se. “Educar-se é, em primeiro lugar, projetar e buscar a própria identidade, seja pessoal
seja do grupo. Isto quer dizer que, pessoalmente ou em grupo, projetamos para nós um
futuro desejável e o buscamos [...] de uma forma ou de outra, isto é, nos educamos,
crescemos. [...] em segundo lugar, dotar-se de instrumentos para participar na sociedade”
(GANDIN, 1999, p. 101-102)

Se as ações humanas derivam de características próprias e plurais ao mesmo tempo,
educar tem seu fundamento na liberdade humana enquanto entendida como possibilidade
de transcender, superar a condição humana de puro instinto e atingir um horizonte cultural.

Os objetivos da educação não são menos subjetivos. Cada cultura almeja alcançar
determinada meta. Essa determinação é feita pelos sujeitos no que há de mais característico
em sua ação. As metas variam nas diferentes histórias da humanidade e não há nada senão
a vontade e a necessidade dos sujeitos que as tornem mutáveis (ou imutáveis). Estas
mudanças de metas dependem, sobretudo, da situação histórica em que os indivíduos se
encontram e das ferramentas que ora disponibilizam.

Aos sujeitos da escola cabe estar atentos às diversidades sócio-culturais, criando
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um ambiente favorável, agradável e atuante na realidade a que pertencem. A escola vista
como “espaço de relações sociais e humanas, é um campo propício para a discussão
política, pois, ser político nesse âmbito é conhecer profundamente essa instituição em
todas as suas características. É compreender como são estabelecidas as relações de poder
no seu interior e saber avaliar como isso repercute nos serviços que a unidade escolar
oferece à comunidade” (PADILHA, 2002, p. 22).

Desta forma o compromisso maior da educação é a práxis, entendida como ação
transformadora (GADOTTI, 1995), movimentos que levam às ações que vem melhorar a
relação entre os seres humanos. Para Freire (1982, p. 40) a teoria e a prática são
indicotomizáveis, inseparáveis, uma vez que “a reflexão sobre a ação ressalta a teoria, sem
a qual a ação (ou a prática) não é verdadeira”. A relação entre as “gentes”, expressão
usada por Freire, na escola, deve ser partilhada e eficaz num continum de renovação,
atualização e organização do trabalho como um todo.

Falar em educação não formal nos remete a discutir aspectos referentes a toda
formação do sujeito, sua inserção na sociedade, seu papel enquanto agente de transformação
social e, principalmente, na sua cidadania, entendida “como o exercício pleno, por parte
da sociedade, de seus direitos e deveres, baseado no exercício da democracia” (PADILHA,
2002, p. 62). É um aspecto importante e necessário de ser repensado constantemente por
todos os sujeitos, mas deve ter especial atenção dos educadores e das instituições de ensino,
uma vez que estes e estas têm papel fundamental na formação dos sujeitos, que devem
incorporar milhões de brasileiros à cidadania, aprofundando a participação da sociedade
civil organizada nas instâncias de poder institucional.

Já, falar em educação formal, certamente não descarta os aspectos acima
mencionados, mas nos remete também a outra discussão importante, isto é, os aspectos
legais, as diretrizes e bases da Educação Nacional, que, atualmente, estão fixadas pela Lei
9394 de 21/12/1996.

Mesmo sem entrar no mérito da discussão da Legislação Educacional, mas
necessariamente fazendo isso, pois do seu todo, o Projeto (PPP) faz parte e é também por
ela orientado, acredita-se que seja necessário apontar alguns aspectos importantes.

Discutindo Legislação (aspectos importantes para o estudo)

Antes mesmo do surgimento da primeira LDB (4024/61), decorrente de uma
exigência do Art. 5o, XV, d, da Constituição de 46, já havia indícios de que a União tinha a
prerrogativa de fixar as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, enquanto um direito de
todos, mas dando às entidades privadas, também, essa iniciativa, reafirmando que a educação
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não seria exclusividade do poder público. A partir de algumas regras já estabelecidas pela
Constituição, abria-se a possibilidade de elaboração da primeira LDB, que apresentou um
anteprojeto refletindo as mudanças sociais pelo qual a sociedade brasileira estava vivendo.

Analisando-se o texto da Lei 4024/61, nos seus Títulos, percebe-se uma abrangência
significativa do espírito liberal da mesma, entretanto não se percebeu uma especificidade
relacionada ao que hoje se denomina Projeto Político Pedagógico. No Título XIII, o Art.
100 apresenta algumas normas, que hoje fazem parte do referido projeto. Já o Art. 104, da
mesma Lei, faz menção à permissão para organização de cursos ou escolas, destacando as
questões dos currículos, métodos e períodos escolares próprios de cada instituição,
dependendo do seu funcionamento. O Art.115 menciona a necessidade de estimular a
formação de associações de pais e professores.

Quando se busca a Lei 5692/71, percebe-se que a mesma completou um ciclo de
reformas educacionais que visavam ajustar a educação brasileira às questões políticas
perpetradas pelo Golpe Militar de 1964 (SAVIANI, 1999). Nesta Lei aparece, no Parágrafo
Único do Art. 2o, que “A organização administrativa, didática e disciplinar de cada
estabelecimento de ensino será regulada no respectivo regimento, a ser aprovado pelo
órgão próprio do sistema, com observância de normas fixadas pelo respectivo Conselho de
Educação” (grifo nosso). Também no Art. 12 da 5692/71, aparece o termo Regimento
Escolar, que tem um caráter estritamente organizacional e disciplinar de ordem didática-
pedagógica e administrativa, devendo ser adaptado a partir da aprovação do Plano Estadual
(Art. 81) e que, caso os estabelecimentos não tenham, nos três primeiros anos, o regimento
próprio, regularmente aprovado, estes deverão se fundamentar nas normas expedidas pela
administração dos sistemas (Art. 81, Parágrafo Único). Segundo a Secretaria de
Modernização Administrativa do MEC, regimento é “um ato normativo da situação interna
de um órgão, designando a categoria, a finalidade, a estrutura em unidades organizacionais,
especificando as respectivas competências, definindo as atribuições de seus dirigentes e
indicando seu relacionamento interno e externo” (RAMA, 1987, p. 51). Percebe-se, a partir
deste conceito, que o regimento deve organizar todo o funcionamento da instituição, o que
lhe garante sua autonomia desde que observadas as regulamentações legais. Outra
característica interessante é que os preceitos do regimento devem ser amplos e gerais, o
que evita alterações e revisões constantes. Aí se percebe uma grande divergência relacionada
ao PPP, que é visto enquanto um processo em contínuo e constante estudo de reconstrução.

Os dispositivos a serem observados na elaboração do Regimento Escolar têm uma
legislação básica que deve ser seguida. A Lei 5692/71 fixa as principais diretrizes e bases
nos Artigos 12, 14 (em seus parágrafos e incisos), 70 e 81 (em seu Parágrafo Único).

Não se quer, com esta brevíssima contextualização, simplificar a complexidade de
todo processo de tramitação e promulgação das Leis da Educação, o que se objetiva é
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encontrar um eixo que aponte o caminho inicial, se é que se pode usar esta expressão, da
idéia de um documento que norteie as ações das Instituições de Ensino. Também não se
pretende com isso, comparar questões regimentais com aspectos mais profundos, essência
do PPP, mesmo porque este apresenta toda uma fundamentação filosófica e tem autonomia
dentro do que permite a legislação, para discussões mais democráticas.

As primeiras discussões acerca da nova LDB se deram na IV Conferência de Educação,
realizada em Goiânia, no ano de 1986, pois as leis anteriores estavam ultrapassadas e eram
frutos de um outro momento histórico, ultrapassado na década de 80 e, a partir da “Carta
de Goiânia”, resultado desta Conferência, que tinha como tema central “A educação e a
Constituinte”, “A comunidade educacional organizada se mobilizou fortemente em face do
tratamento a ser dado à educação na Constituição Federal que irá resultar dos trabalhos do
Congresso Nacional Constituinte instalado em fevereiro de 1987” (SAVIANI apud AMADOR,
2002, p. 113).

Em 1988 foi realizada a V Conferência Brasileira de Educação com o tema “A Lei de
Diretrizes e bases da Educação Nacional” em Brasília e, a partir desse momento surge o
primeiro projeto da LDB, apresentado à Câmara dos Deputados em dezembro de 1988,
passando a ser discutido, constituindo-se um Grupo de Trabalho da LDB tendo à frente o
Deputado Florestan Fernandes. O aspecto mais marcante do projeto apresentado foi o caráter
progressista e democrático, pois foi fruto de discussões de educadores e intelectuais em
seminários, congressos, encontros e conferências. Concomitantemente a esse processo criou-
se o Fórum em Defesa da Escola Pública, com quatro eixos bem delineados: democratização,
qualidade, gratuidade e recursos financeiros, garantindo uma escola pública num contexto
social real, democrática, gratuita e de boa qualidade. “O princípio da gestão democrática na
educação pública, tanto quanto a gratuidade, já estavam estabelecidos na Constituição de
1988, assim, era necessário garanti-los também na LDB” (AMADOR, 2002, p. 116).

Em 28/06/90 o texto aprovado ficou conhecido como “Substitutivo Jorge Hage” e,
como possuía aspectos que mereceriam ser revistos, a LDB não foi aprovada definitivamente.
No primeiro semestre de 1991, o projeto “Jorge Hage” foi ao plenário da Câmara, voltando
em 1993 e sendo aprovado na Câmara dos Deputados. Depois de muitas idas e vindas, o
projeto é enviado à Câmara dos Deputados e o governo dá o ultimato para que o projeto
fosse aprovado até dezembro de 1996. Para Saviani (1996, p. 199) a LDB tratava-se de
“[...] um documento legal em sintonia com a orientação política dominante hoje em dia e
que vem sendo adotada pelo governo atual em termos gerais e especificamente no campo
educacional... um texto inócuo e genérico”, incorporando-se ao modelo sócio-econômico
do governo de Fernando Henrique Cardoso.

De acordo com Demo (1997, p. 67), “[...] a nova LDB, na verdade, não é inovadora,
em termos de que seriam os desafios modernos da educação. Introduz componentes
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interessantes, alguns atualizados, mas, no todo, predomina visão tradicional, para não
dizer tradicionalista”, ela trouxe poucos avanços para a educação nacional, pois sua
elaboração se deu em uma conjuntura que pouco favorecia as forças progressistas, dando
a LDB um “falso” caráter inovador.

De acordo com a atual Legislação Educacional, “os estabelecimentos de ensino,
respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de
elaborar e executar sua proposta pedagógica” (Art. 12, inciso I) e, cabe aos professores
participar da elaboração do referido projeto. O projeto político-pedagógico deve nascer
do chão da escola, da necessidade dos sujeitos que fazem parte do processo educativo; não
deve haver qualquer tipo de convencimento ou mobilização para que trabalhem mais,
antes se deve proporcionar aos mesmos as condições necessárias para refletir e realizar o
fazer pedagógico de forma consciente e coerente. Para que isso seja possível há que se
iniciar por um referencial teórico que dê fundamentação ao projeto (VEIGA, 1998). Um
dos primeiros passos que devem ser tomados é propiciar uma discussão acerca da
concepção de educação que norteia a escola e a sua relação com a sociedade, pensando
concepções de mundo, sociedade, educação, escola, professor, educando, etc.

Outro aspecto importantíssimo para que se perceba e para que exista uma “ponte”
entre a teoria e a prática, é a percepção do aspecto teórico-metodológico, através de
pesquisas, estudos, reflexões, discussões com todos os sujeitos que já fizeram e que fazem
parte do processo, além de amparo de pesquisadores e especialistas em educação. O
envolvimento dos sujeitos só será possível a partir do momento em que a equipe
coordenadora do processo conseguir conquistar a adesão de todos, mostrando que a “[...]
transparência e legitimidade do projeto pedagógico deriva do fato de poderem constituir-
se formalmente as diversas instâncias de discussões, publicamente reconhecidas e postas
em condições de total publicidade” (MARQUES, 1990, p. 21)

Discutindo Projeto Político Pedagógico – conceituações e considerações

A crise paradigmática também atinge a escola e ela se pergunta sobre si mesma,
sobre seu papel como instituição numa sociedade em transição, caracterizada pela
globalização da economia, das comunicações, da educação e da cultura; pelo pluralismo
político e pela emergência do poder local. Nessa sociedade cresce a reivindicação pela
participação e autonomia contra toda forma de uniformização e o desejo de afirmação da
singularidade de cada região, de cada língua.

Constantemente, ressalta-se que as atividades pedagógicas também precisam mudar,
devem ser planejadas da forma mais próxima possível da realidade em que estão inseridos
os sujeitos do processo educativo. Mas na realidade, existe um abismo muito grande entre
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o que se quer e entre o que se tem. A atividade de planejar está imbricada à educação,
evitando improviso, procurando prever o que está por vir e norteando caminhos para a ação
educativa. Temas como autonomia, cidadania e participação no espaço escolar estão ganhando
força nos debates sobre a educação brasileira de hoje e, essa preocupação tem-se traduzido,
sobretudo, pela reivindicação de um Projeto Político Pedagógico próprio de cada escola.

Assim, o PPP se apresenta justamente como um instrumento teórico-metodológico
que busca as mudanças tão desejáveis, enquanto perspectivas de um ensino de melhor
qualidade com uma fundamentação política-pedagógica-administrativa e filosófica
fundamentada na realidade e contexto político e social em que se encontram inseridas as
instituições de ensino. Entretanto, “É preciso entender o projeto político-pedagógico da
escola como um situar-se num horizonte de possibilidades na caminhada, no cotidiano,
imprimindo uma direção que se deriva de respostas a um feixe de indagações tais como:
que educação se quer e que tipo de cidadão se deseja, para que projeto de sociedade?”
(ROMÃO e GADOTTI, 1994, p. 42).

Todo projeto político pedagógico deve ser muito planejado e, planejar, de acordo
com Vasconcellos (1995) é antever uma intervenção na realidade visando sua mudança.
Essa ação deve ser exercida numa direção, aquela que se deseja, por isso tem que ser
intencional. Segundo Vasconcellos (2002, p. 169), o projeto político-pedagógico é o plano
global da instituição educativa e pode ser entendido “[...] como a sistematização, nunca
definitiva, de um processo de Planejamento Participativo, que se aperfeiçoa e se concretiza
na caminhada, que define claramente o tipo de ação educativa que se quer realizar”, devendo
ser construído por todos os sujeitos envolvidos no processo educativo da escola, buscando
uma direção, através de uma ação intencional, num compromisso definido coletivamente.
Ele exige uma reflexão aprofundada sobre as finalidades da escola, a explicitação de seu
papel social e a definição dos caminhos a serem trilhados, formas operacionais e ações a
serem empreendidas pelos sujeitos que fazem parte do processo educativo (VEIGA, 1998).

Esse movimento que deve estar articulado com interesses reais e coletivos gera
conflitos, contradições e rupturas, acarretando um estado de instabilidade. Segundo Gadotti
(1994, p. 579) “Todo projeto supõe rupturas com o presente e promessas para o futuro.
Projetar significa tentar quebrar um estado confortável para arriscar-se, atravessar um
período de instabilidade e buscar uma nova estabilidade em função da promessa que cada
projeto contém de estado melhor do que o presente”.

Quando se fala que o projeto é político, faz-se referência ao compromisso com a
formação do cidadão para a sociedade. Considera-se importante “manter o político para
jamais descuidarmos desta dimensão tão decisiva do nosso trabalho, não nos esquecermos
dos coeficientes de poder presentes nas práticas educativas e nas suas interfaces com a
sociedade como um todo” (VASCONCELLOS, 2002a, p. 19).
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Já a dimensão pedagógica diz respeito à intencionalidade da escola, ou seja, “[...]
a formação do cidadão participativo, responsável, compromissado, crítico e criativo.
Pedagógico no sentido de definir as ações educativas e as características necessárias às
escolas de cumprirem seus propósitos e sua intencionalidade” (VEIGA, 1995, p. 13).

É aí que se percebe uma das essências do PPP, a partir da concepção de autonomia
e Gestão Democrática que fazem parte da própria natureza do ato pedagógico. Cada escola
é resultado de um processo de desenvolvimento de suas contradições, pois seu projeto
pedagógico está inserido num cenário marcado pela diversidade. Não compete ao MEC
(Ministério da Educação), SEE (Secretaria de Educação Estadual) ou SME (Secretaria
Municipal de Educação) a organização ou definição de um modelo pronto e acabado,
contrariamente ao que parecia estabelecido pelo Parecer do CFE (Conselho Federal de
Educação) no 352/71-CEPSG, referindo-se ao Regimento na qual haveria aqueles que
receberiam a tarefa de elaborar os Regimentos. O que se quer destacar neste momento é
que não se pode mais conceber a idéia de verticalidade, de ordens ou normas impostas
por órgãos que estão desconectados da realidade na qual as escolas estão inseridas. Por
isso, não deve existir um padrão único que oriente a escolha do projeto das escolas. Não se
entende, portanto, uma escola sem autonomia, autonomia para estabelecer o seu projeto,
executá-lo e avaliá-lo.

O planejamento não pode ser encarado, “na escola e na educação, como atividade a
ser realizada apenas por pedagogos ou por supostos ‘intelectuais especializados em pensar’”
(FERREIRA, 1979, p. 23), quem planeja é quem deve, junto com os outros, também executar.

A relevância do PPP

Na década de 70, século XX, as escolas são duramente criticadas do ponto de vista
sociológico, sendo identificadas como Aparelhos Ideológicos do Estado e caracterizam-se
por reproduzirem as desigualdades sociais. A partir de 1980, esse espaço é visto como
possibilidade de concretização de políticas educativas. Com isso urge que se desenvolvam
novas formas de planejamento e as concepções liberais, principalmente a tradicional passa
a ser discutida e repensada, assim como o Regimento Interno, que por tanto tempo serviu
como norteador da gerência escolar. É neste contexto que surge e se reafirma a necessidade
de construção do Projeto Político-Pedagógico e, muito além de uma exigência legal o PPP
é, na verdade, a proposta de uma metodologia de trabalho capaz de re-significar a ação de
todos os agentes da escola, fazendo com que os sujeitos não se deixem levar pelo urgente
e concentrem-se diante do importante (VASCONCELLOS, 2002).

Todos os educadores precisam saber claramente quais são as finalidades da sua
escola, refletindo sobre a ação educativa que esta desenvolve, com base nas finalidades e
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nos objetivos que são por ela definidos. É preciso decidir o que e como fazer para se
chegar a estas finalidades (VEIGA, 1995). Faz-se necessário analisar a estrutura
organizacional da escola (administrativa e pedagógica). Para Veiga (1995, p. 25) “As
estruturas pedagógicas referem-se, fundamentalmente, às interações políticas, às questões
de ensino-aprendizagem e às de currículo. Nas estruturas pedagógicas incluem-se todos os
setores necessários ao desenvolvimento do trabalho pedagógico”, já as estruturas
administrativas dizem respeito “[...] a locação e gestão de recursos humanos, físicos e
financeiros.”

O Processo de Construção do PPP

“Pensar o planejamento educacional e, em particular, o planejamento visando ao
projeto político-pedagógico da escola é, essencialmente, exercitar nossa capacidade
de tomar decisões coletivamente” (PADILHA, 2002, p. 73)

Para que a escola cumpra seu papel social, partindo de discussões e intervindo de
forma política na sociedade, tudo pode e deve ser discutido coletiva e politicamente,
relacionando concepções diversas, como visão de mundo, a realidade social em que está
inserida a escola e tudo que diz respeito aos sujeitos que dela fazem parte, pois é isso que
possibilita o desenvolvimento de um diálogo crítico no seu interior.

A escola, como espaço de formação dos sujeitos que vivem na sociedade e não apenas
inseridos nela, precisa estar preparada para oferecer aos sujeitos uma formação que lhes
permita transitar nesse mundo de forma crítica, como propositores de uma nova ordem e
como interventores no futuro que cada um pode construir. A educação começa a se modificar
e nasce o clima democrático, dando a todos a possibilidade de exercer seu direito de falar,
vislumbrando o planejamento coletivo e dialógico. O diálogo, para Freire (1982, p. 43) “é o
encontro amoroso dos homens que, mediatizados pelo mundo, o ‘pronunciam’, isto é, o
transformam, e, transformando-o, o humanizam para a humanização”.

Obviamente, o planejamento não é uma tarefa nada fácil, mas ainda assim, acredita-
se que a decisão e iniciativa de construção coletiva do projeto político-pedagógico,
apresentam uma probabilidade significativa de fazer com que as coisas realmente aconteçam,
mesmo que num primeiro momento pareçam distantes. O processo de construção do PPP
envolve e abrange crenças, convicções, conhecimentos da comunidade escolar, do contexto
social e científico, levando a um compromisso político e pedagógico coletivo (VEIGA, 1998).

Quando há vontade e dedicação para a construção de um projeto político-
pedagógico, há que se partir do que já existe, “das experiências da comunidade escolar, do
conhecimento que elas têm de si mesmas e dos resultados dos seus projetos, dos seus
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subprojetos e principalmente das aprendizagens apresentadas por seus alunos e alunas”
(PADILHA, 2002, p. 102). Assim, não se pode pensar em construção do PPP, sem levar em
conta os princípios de igualdade, qualidade, liberdade, gestão democrática e valorização
do magistério. Igualdade de oportunidades e de condições de acesso e permanência na
escola. Qualidade técnica, enfatizando os instrumentos e métodos educativos e, política,
enquanto possibilidade de participação para todos.

Para Demo (1994, p. 14) a qualidade formal “[...] significa a habilidade de manejar
meios, instrumentos, formas, técnicas, procedimentos diante dos desafios do desenvolvimento”,
a qualidade política, segundo o mesmo autor é a competência humana do sujeito em termos
de se fazer e de fazer história, diante dos fins históricos da sociedade humana.

A Gestão Democrática abrange todas as dimensões (pedagógica, administrativa e
financeira). Nesse sentido, os gestores e coordenadores exercem um papel fundamental
na articulação e facilitação do processo. Implica repensar as estruturas de poder da escola,
incluindo a ampla participação dos representantes de todos os segmentos nas decisões a
serem tomadas (VEIGA, 2002).

A participação de todos os segmentos é importante; a dos pais e alunos pode ser
pensada em eventos extra e intra-escolares e no levantamento da realidade. O diretor ou
dirigente deve esta à frente da coordenação, procurando “envolver” todos os sujeitos para
que estes se percebam peça fundamental do momento que nasce. O corpo técnico
administrativo de apoio pedagógico, responsável pela organização das reuniões e grupos
de estudos, contribui também para a construção do PPP, além de subsidiar a capacitação
de todos os segmentos da instituição. Os professores têm papel significativo e relevante em
todo o processo, comprometendo-se e organizando suas atividades a partir do que fica
decidido coletivamente além, é claro, de definir seus planos de currículo, curso, ensino e
aula de acordo com a proposta a ser construída. A construção do PPP de uma escola exige
um ponto de partida, ou seja, o desejo, a necessidade e a possibilidade de mudança. É a
respeito disso que se fará a dissertação a partir daqui, retomando pontos trabalhados em
um Curso de Capacitação realizado em Convênio entre o MEC/AMAVI/SME, que buscou,
contribuir para a (Re) Construção do Projeto Político-Pedagógico das Escolas dos
Municípios.

A Formação Continuada e a Construção do PPP

“A prática de pensar a prática é a melhor maneira de pensar certo” (FREIRE, in
Revista Educação e Sociedade, n.1, p. 65)
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A formação continuada dos profissionais da educação pode ser concebida de várias
formas, inclusive levando-se em consideração o título VI da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDBEN 9.394/96), Art. 61, inciso I. No presente texto vai se levar em
consideração duas possibilidades de formação continuada que servem como subsídio para
contribuir no processo de construção do PPP. Discutir-se-á, especificamente, os Cursos de
Aperfeiçoamento como espaço de reflexão e formação continuada.

Falar em formação continuada não implica, obrigatoriamente, falar em construção
do PPP, mas no presente texto, o objeto de discussão é, entre outros aspectos, a contribuição
da formação continuada, mais especificamente o Curso de Formação Continuada oferecido
aos professores das Redes Municipais de Educação da Região da AMAVI, que veio buscar
subsídios teóricos e metodológicos para a elaboração, implantação e execução do PPP.

Resende (1995, p. 90) destaca o importante papel dos cursos formadores dos
profissionais “no compromisso com um fortalecimento da educação inicial e continuada.
O domínio das bases teórico-metodológicas pelos profissionais da educação evita que novas
concepções sejam superficialmente vistas e redundem em rótulos que provocam mudanças
por simples voluntarismo e não por convicção baseada em conhecimentos teóricos
consistentes”. A formação continuada pode fazer parte do processo de construção do PPP,
competindo às escolas, fazer o levantamento das necessidades de seus profissionais; elaborar
um programa de formação com a participação e parceria de órgãos centrais, contribuindo,
desta forma, com o compromisso da construção do PPP, indo além dos conteúdos
curriculares, ultrapassando os aspectos formais e buscando subsídios em discussões que
demonstrem as relações da escola com a sociedade.

O Curso de Formação Continuada dos professores da rede municipal dos 28
municípios que compõem a região da AMAVI tem uma história interessante e vem, na
verdade de outro Curso de Formação, o PCN, através de uma metodologia que buscava
implantar os Programas PCNs em ação e, aconteceu de forma quase que, “acidental”, a
partir de uma conversa entre a representante da AMAVI e uma representante nomeada pelo
Ministério da Educação. Segundo a mesma, “a primeira visita dela em Santa Catarina oficial
foi na região do Alto Vale do Itajaí, ela veio aqui e conversou comigo e com o Secretário de
Educação e colocou qual seria o trabalho do Ministério a partir dela. Seria formar a rede
de formação do PCN, né, que era uma metodologia pra implementar os Programas PCNs na
sala e que tinha uma proposta pedagógica muito interessante.”

Anualmente, o Ministério da Educação, através do FNDE (Fundo Nacional do
Desenvolvimento da Educação) oferece recursos para a formação dos professores, para
aquisição de material didático, para compra de veículos de transporte escolar, entre outros.
Para poder receber esses recursos, alguns critérios são analisados, especificamente, com
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relação ao Curso de Formação Continuada para os professores das secretarias municipais
de educação. No ano de 2002, o critério para o repasse da verba era que o município
estivesse desenvolvendo o Programa PCN em Ação. “Pode ver que, 49 municípios de Santa
Catarina foram beneficiados com o programa, sendo que desses 28 eram nossos”. “E o
nosso pólo de Rio do Sul que compreende 28 municípios, por isso nós fomos beneficiados
com esse programa de 120 aulas”. Outro critério seria ter um município que ficasse
responsável pela gestão financeira, pois a AMAVI não é um ente federado e, somente os
entres federados é que podem receber recursos do Governo. Por Ente federado, entende-
se que “a partir da Constituição de 88 os municípios passaram a ser Entes Federados,
significa com autonomia para lhe, para exercer toda a sua função de, de, a financeira, a
autonomia financeira administrativa [...]”.

O município de Rio do Sul não comportava todos os professores de todos os municípios
para fazer essa formação, então reuniram os municípios todos em Rio do Sul, por ser o pólo
do PCN e, juntamente com os secretários, subdividiram todos os municípios em núcleos.
Cada secretaria escolheu, uma temática, “Ituporanga, Santa Terezinha e Taió escolheram o
Projeto Político Pedagógico”, mas a escolha se deu até por falta de opção “[...] e poucos, ééé
aaa veja só alguns escolheram Projeto Político Pedagógico por falta de alternativa de outro
projeto, porque não tava muito afim”. Entretanto, com relação a isso vale ressaltar que, mesmo
num primeiro momento tendo sido escolhido por falta de alternativa, destaca-se que “E e e a
conclusão que se tem que o resultado melhor foi quem fez o Projeto Político Pedagógico”.  A
partir daí foram montados os projetos, reestruturação de projetos já existentes, contando
com a colaboração de professores universitários do município.

Não houve seleção de professores para participar da formação continuada, todos
poderiam participar, “não foram selecionados professores, foi oportunizado a todos os
professores do ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino”, “Então todo professor
podia, só não veio quem não quis, só não fez esse curso quem não quis.” Para isso, no ano
de 2002, os Secretários de Educação dos 28 Municípios da Região da AMAVI (Associação
dos Municípios do Alto Vale do Itajaí), tiveram a oportunidade de oferecer, através de um
convênio estabelecido entre o MEC/AMAVI/SME, Cursos de Formação Continuada aos
Professores das suas Redes Municipais de Educação.

O processo da formação continuada foi aprovado a partir de um projeto elaborado
por pessoas da AMAVI e por professores da UNIDAVI, que também organizaram o Curso de
Formação dos Professores em 3 etapas. O curso de formação desenvolvido nestas etapas
contava com uma fase presencial que trabalhava conteúdos específicos para subsidiar o
conhecimento dos professores e o próprio PPP e outra etapa, não presencial. A fase
presencial garantiu a efetivação do Curso de Formação Continuada, contando, além da
integração e interação dos cursistas e ministrantes os subsídios necessários para a
fundamentação teórica, filosófica e de embasamento legal. A fase não presencial se dava
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nas próprias escolas, com estudos, reuniões e processo de elaboração do PPP, envolvendo
toda comunidade escolar e foi acompanhada pela professora coordenadora.

A 1a etapa aconteceu nos dias 26 e 27 de agosto de 2002, num total de 16 horas
presenciais, na qual foram discutidos e orientou-se a pesquisa para resgate da História da
Educação, a Educação no Município e da Instituição Escolar, totalizando 8 horas. A Concepção
Filosófica e Metodológica para a Educação foi o segundo tema trabalhado neste período, num
total de 8 horas. As 20 horas não presenciais objetivaram a discussão e elaboração da proposta
no contexto da escola, com redação preliminar do resgate histórico e a definição da concepção
filosófica norteadora da prática pedagógica, monitorada pela coordenadora do Curso de
Formação e organizado pelas escolas de acordo com suas possibilidades.

Os dias 11, 12, 13 e 14 de novembro de 2002 foram reservados para a realização
da 2a etapa do Curso, que contou com 32 horas presenciais, na qual foram trabalhos os
temas: Concepção norteadora para uma Proposta Pedagógica, que objetivou conduzir a
construção ou re construção do PPP das escolas, num total de 12 horas; a Proposta
Pedagógica pensada à luz da Proposta Curricular em 8 horas de trabalho; Concepções para
se pensar as Ciências, em 4 horas de atividades e as Várias Linguagens, com disponibilidade
de 8 horas. As 20 horas não presenciais oportunizaram a continuação da discussão e
elaboração da proposta, sendo continuamente monitorada pela coordenadora do Curso de
Formação, também organizado pelas escolas de acordo com suas possibilidades.

A terceira e última etapa se deu em dois momentos presenciais distintos, totalizando
32 horas. O primeiro, com 16 horas se caracterizou pela última fase do Curso propriamente
dito, na qual foram trabalhados conteúdos relacionados à Educação Matemática, num total
de 4 horas; Ciências Sociais, desenvolvendo História e Geografia, totalizando 8 horas de
atividades; Temas Transversais/Multidisciplinares, 4 horas. As demais 16 horas presenciais
foram reservadas para o Seminário de Socialização, que contou com palestras3, atividades
de integração e, principalmente, a socialização das construções desenvolvidas pelos
municípios e escolas, dentro de cada tema escolhido para o Curso.

AS DIVERGÊNCIAS E CONVERGÊNCIAS ENTRE O QUE SE TEORIZA E O QUE SE FAZ
(AS FALAS DOS SUJEITOS)

Muito se fala que o Projeto Político-Pedagógico deve nascer do chão da escola; da
necessidade dos sujeitos que fazem parte do processo educativo e que não deve ser imposto
de forma vertical. Entretanto, na prática o que se percebe é que esses pressupostos não são

3 Para as palestras contou-se com a presença de Álvaro Jorge Loro, trabalhando a motivação dos profissionais da Educação
e com Miguel Arroyo discutindo com os presentes o Ofício de Mestre.
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tão verdadeiros nem tão fortes como parecem. Por outro lado, se não houver uma equipe
coordenadora que tome esta iniciativa e “puxe” o trabalho, fica bem difícil que ele aconteça.

Verticalidade X Horizontalidade

O PPP é um documento que mostra a luta que se trava em busca de uma educação
de qualidade e democrática, ajudando a consolidar a autonomia da escola e a continuidade
das suas ações. “A construção do projeto político-pedagógico requer continuidade das
ações, descentralização, democratização do processo de tomada de decisões e instalação
de um processo coletivo de avaliação de cunho emancipatório”. (VEIGA, 1995, p. 33).

É a partir do PPP que haverá a possibilidade de uma mudança e de ações planejadas,
sem que haja apenas a reprodução de um sistema e de uma escola que, muitas vezes, é
considerada uma engrenagem montada (nas palavras de Vasconcelos, 2002a e sustentada
por uma ação sim, mas alienada). Mesmo diante da impotência diante de vários problemas
educacionais, além do cansaço pedagógico que perdura entre os educadores, há que se
considerar a importância de um momento histórico conquistado, qual seja, a possibilidade
dos próprios educadores elaboraram seu planejamento, o projeto político-pedagógico da
escola, como referência para suas ações, não podendo, de forma alguma, queixarem-se de
“receber pronto” mais um documento norteador da prática pedagógica que permite a
construção coletiva baseada naquilo que a escola possui de particular, levando em conta
seus limites, recursos materiais e humanos, enfim, sua história.

Com o crescimento da autonomia das escolas, destaca-se cada vez mais a perspectiva
e necessidade da vivência cotidiana dos sujeitos que ali participam da organização do
trabalho pedagógico, assim, não compete aos órgãos superiores definirem modelos prontos
ou acabados, mas sim propiciar situações e oportunidades para que pensem as demandas
mais urgentes para sua organização. Isso também diz respeito ao PPP. Entretanto, mesmo
no movimento de uma vivência coletiva, com projetos construídos coletivamente, as “figuras”
que representam as instâncias superiores ainda têm o papel de decisão sob seu alcance.
Cumpre destacar, que contrariando épocas passadas, esse papel de decisão percorre,
primeiramente, os interesses da comunidade.

No caso desta pesquisa, especificamente, os secretários, juntamente com a
representante da AMAVI, formaram os núcleos de discussão e definiram, em função do
pouco tempo – quinze dias - o tema a ser estudado, “O tema foi escolhido pelo grupo de
secretários e seus assessores”. No caminho para essa vivência coletiva, nascida da base,
percebeu-se a necessidade de retomar algumas discussões já iniciadas, e por circunstâncias
diversas, abandonadas. Muitos municípios e suas escolas, em função de uma exigência
legal, já haviam iniciado a construção do PPP, por isso, “[...] a questão ali também da
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escolha né, como foi feita, eee porque esse pólo optou por isso é que tinha alguns pólos
que já tinham iniciado esse processo e sugeri..., preferiram né estar trabalhando outro
tema. Mas esses pólos que suge... que preferiram, solicitaram o PPP, até porque na verdade
já tinha se iniciado, já se falava muito, mas não tinham iniciado o trabalho ainda, então por
isso que nós, que nós fomos contemplados com esse tema”.

Por um lado, pode-se perceber uma certa “verticalidade” para a realização de tal
tarefa, haja vista ser uma exigência do MEC. Isso pode aparecer e parecer de forma implícita,
quando são oferecidas, aos municípios, verbas para realização de cursos, “A AMAVI que
entrou em contato com os secretários né, devido ao MEC né, ta patrocinando, financiando
os recursos pra isso né, só que pra reunir, como fazer acontecer né, a AMAVI reuniu os
secretários né, pra fazer acontecer, na, quem entraria em contato com os professores seria
os secretários né, e daí ali na AMAVI, então foi apresentado sugestões dos temas né que
seriam trabalhados né”.

Já num sentido oposto, parece não proceder esta idéia da verticalidade, uma vez
que “[...] a gente tem reunião praticamente mensal né, com a AMAVI e lá foi feito um
cronograma e os secretários colocavam o que mais fazia necessário no município e daí era
uma das coisas que era pedido né, para ajudar a elaborar o projeto político-pedagógico da
escola né, [...]”. Percebe-se aí que a “escolha” dos secretários, pelo PPP, se deu de maneira
intencional e horizontal, eles “[...] já foram acho que com essa intenção de um curso que
viesse de encontro ao PPP [...]”.

Entende-se que os mesmos apresentaram o que era mais necessário para a
comunidade escolar do município e, com certeza, assim representaram-na, pois “[...]
todos preferiram o PPP pela necessidade deles ter que concluir nos seus municípios nas
unidades de ensino [...]”.

Havia, obviamente um objetivo bem definido, “[...] a maioria aqui que se associou
ao pólo pelo PPP né, devido à necessidade que se tinha no município né até porque já tinha
iniciado o PPP né, que já tinha iniciado, mas não tinha alguém que desse o apoio né [...]”.

Legalidade X Importância

Uma sociedade concentra-se num complexo sistema de relações sociais. Tais relações
não são aleatórias. Seguem objetivos alimentados por projetos políticos que buscam construir
modelos que vão, progressivamente, instaurando um imaginário coletivo que orientará as
ações no cotidiano. Portanto, olhando-se através das “lentes” do cotidiano escolar, esse
discurso se legitima na prática. Os depoimentos de professores que participaram do curso
de “formação continuada para a construção do PPP”, podem melhor clarear esta questão,
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quando afirmam que “[...] quando eu estava na faculdade, ouvia falar em projeto político
pedagógico a gente nem sabia assim que bicho era esse (risos) o que continha dentro[...]
E agora é diferente, porque se aprendeu a fazer o PPP seguindo todos os passos, que é
diferente, né... A gente passa a fazer parte”.

Neste sentido, enquanto processo de construção coletiva, o projeto pedagógico
pode explicitar os objetivos de uma comunidade escolar dando forma a um mosaico de
experiências que contrapõem ou reproduzem o currículo oficial. “[...] e assim, foi, a
faculdade exigindo o conhecimento do PPP, a LDB exigindo... e aí a Secretaria da Educação
juntamente com a AMAVI, pensaram em fazer este tipo de curso, e daí fechou né[...]”.

Esta construção pauta-se, necessariamente, em uma concepção de educação, de
homem e de mundo, refletindo o contexto educativo de escola, bem como suas possíveis
aspirações e ou perspectivas “E aquela história que nós professores temos que conhecer a
realidade de nosso aluno, para saber o que trabalhar com ele, e talvez por isso... Tanta
ansiedade para ter isso na vida real, que é mais uma necessidade do que um! ah, vou lê
porque tem curso!. Eu vou porque preciso, eu tenho que me interar nesta busca, né ?”

O aprendizado cooperativo supõe a construção de novas competências profissionais
que, no processo de um projeto pedagógico emancipador, serão construídas a partir da
ação-reflexão da práxis, uma formação continuada articulada entre a formação inicial e o
contexto de trabalho. Nesta perspectiva, cabe refletir criticamente as considerações feitas
por Nóvoa (1995, p. 23-24), quando este trata da ausência de um projeto coletivo que se
constitua mobilizador, no sentido de dar à classe docente uma nova identidade profissional,
“[...] a maioria das coisas do PPP a gente fazia assim só que meio sem rumo, sem uma
linha, né, acontecia, mas era como se não acontece e daí como a gente trabalhou o PPP
ficou mais claro. Daí os pais participaram[...]” Portanto, o projeto construído de forma
participativa ajuda na discussão e na implementação de ações pedagógicas que promovam
mudança na realidade educacional em que a escola está inserida.

O mundo da educação diz respeito às pessoas, ao seu contexto sócio-cultural, aos
sujeitos, aos acontecimentos, aos conflitos de liberdade e de decisão e às condições de
vida, tanto em plano individual como coletivo. “O relacionamento comunidade/escola está
bastante distante da escola, por uma questão cultural né, por uma questão geográfica
também, pois as comunidades são muito distantes da sede, eles têm dificuldades financeiras,
cultural. A maioria dos pais e as famílias que pertencem às escolas mais distantes são
analfabetas, ou com escolaridade mínima, então dificulta explicar o que é o PPP, mas o
curso, ajudou como explicar de modo simples a estes pais”. Além disso, “[...] faltava o
envolvimento da comunidade, então esse ano ta passando pela fase da comunidade,
contribuições, sugestões da comunidade e posteriormente colocado em aprovação né”.
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Na concretização dessa tarefa tem importante papel a ação administrativa. Ela se
situa no espaço-tempo entre as decisões políticas que o processo educativo exige e a
implementação dessas decisões. Para isso a secretaria da educação dos municípios
pesquisados, propiciou, além do transporte, as condições necessárias para ir às reuniões
na sede do município; paradas para estudo e troca de experiências, o que facilitou bastante
o entendimento teórico/prático da construção do PPP aos professores.

Os encontros de estudo, que na escola surgem de uma necessidade da prática,
representam um amplo campo de possibilidades para a produção de novos saberes e levam
os professores a um desenvolvimento profissional. “[...] o curso de formação continuada
contribuiu na questão da interdisciplinaridade, um trabalho em conjunto, da socialização
de uma escola com outra, o professor deixou de ser isolado, eles trocam experiências,
discutem problemas de aprendizagem, questões referentes ao currículo, que não acontecia
antes do curso [...]”.

Os saberes da experiência prática começam a ser refletidos criticamente no currículo
em ação, servindo de base para a construção de novos saberes, que articulados à teoria, a
ela retornam. Este movimento de ação-reflexão permanente, permite a projeção de um
pensamento mais autônomo de autoformação. Neste sentido, os professores conseguem
mobilizar junto ao seu processo teórico-prático uma formação continuada, que tem na
práxis, um lugar de produção do saber.

Este documento deve ser a ponte que liga a ação que se faz e a ação que se pretende
fazer, sempre fundamentado no saber teórico, discutido, estudado e apreendido pelos sujeitos
do processo educacional, “[...] o PPP fica em cima da mesa porque já tem anotações aqui,
pra dia a dia ir se acrescentando, né [...] a gente vai sentindo necessidade de fazer algumas
alterações, pesquisar mais”.

Entretanto, essa ação não pode ser qualquer uma, senão acaba se incorrendo em
se definir qualquer finalidade e deve-se saber que em qualquer situação, especialmente na
situação educacional, não se parte de uma realidade qualquer. Para Bussmann apud Veiga
(1995, p. 37) “Não se trata meramente de elaborar um documento, mas, fundamentalmente,
de implantar um processo de ação-reflexão, ao mesmo tempo global e setorizado, que
exige esforço conjunto e vontade política da comunidade escolar consciente da necessidade
e da importância desse processo para a qualificação da escola, de sua prática, e consciente,
também, de que seus resultados não são imediatos”.

Por razões pedagógicas e técnico-administrativas inerentes ao compromisso da
escola com a educação e o ensino, reforçam-se hoje a necessidade e o desafio de cada
instituição construir seu próprio PPP e administrá-lo. Mas para isso “[...] a gente tem
necessidade de que no ano que vem, a gente seja sacudido de novo por um profissional
que venha de fora, né, e que nos ajude novamente na re elaboração das ações que a gente
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percebeu que está no documento e que não corresponde bem a realidade, e até a gente
usou demais da utopia, né, reformular mais pára a realidade da escola”.

Percebeu-se também nas entrevistas, o desejo da continuação deste curso, “que foi
bola cheia”, e permitiu o encontro das diversas unidades de ensino, para elaboração deste
documento, não apenas como exigência da Lei LDB 9394/96, mas principalmente pela
necessidade de discutir, buscando o entendimento da construção do PPP e também da
importância de contribuído para melhorar o ensino e a aprendizagem, de entender que
cada escola tem sua filosofia, cada professor tem que seguir um norte comum e que sua
metodologia tem que ser condizente com a tendência pedagógica que a escola segue.

Neste momento, novamente, se enfatiza a necessidade de um planejamento que
tenha um referencial teórico, que fundamentará a ação, mas também um referencial básico
concreto, do cotidiano, ou seja, o aluno, o professor, o grupo social concreto que se constitui
no contexto de inserção da escola. “A escola é um texto escrito por várias mãos e sua
leitura pressupõe o entendimento não apenas de suas conexões com a sociedade, mas
também de seu interior” (RESENDE, 2002, p. 91).

Formação Continuada X Envolvimento dos Sujeitos X Concretização

“[...] o professor se torna exatamente o especialista em transferir conhecimento. Então
ele perde algumas das qualidades necessárias, indispensáveis, requeridas na produção
do conhecimento existente assim como no conhecer e conhecimento existente. Algumas
destas qualidades são, por exemplo, a ação, a reflexão crítica, a curiosidade, o
questionamento exigente, a inquietação, a incerteza – todas estas virtudes indispensáveis
ao sujeito cognoscente”. (FREIRE citado por CUNHA 1989 p. 31)

Analisando os programas de formação continuada dos professores no Brasil, a
partir da década de 80 e 90, constata-se a ineficiência das políticas e estratégias utilizadas,
atribuídas principalmente aos programas fragmentados e desvinculados da prática dos
educadores. Entretanto, percebe-se, nos últimos anos, o empenho por parte de muitas
secretarias municipais de educação, aqui se fala especificamente das que fazem parte da
região da AMAVI, vontade de mudar esta realidade através da implementação de programas
de formação continuada, preocupadas principalmente, com a dinâmica do cotidiano escolar
e, em conseqüência, o aperfeiçoamento das práticas pedagógicas desenvolvidas por seu
corpo docente, oportunizando, “[...] por exemplo, umas idéias mais claras né, ele veio
assim, acho veio bem ao encontro daquilo que a escola tava realmente necessitando”.

Uma das críticas mais comuns aos programas de formação continuada diziam
respeito à elaboração de propostas pensadas “de cima para baixo”, com a completa exclusão
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dos docentes, com a pretensão de se resolver, em curto prazo, problemas complexos da
educação. Sabe-se que ações desta natureza não trazem resultados significativos à prática
docente. Em contrapartida, no curso com uma carga horária maior, dividido em etapas,
proporcionado aos docentes, em que não se fragmentou o trabalho e se deu um
acompanhamento, verificou-se uma mudança nesta concepção, pois “[...] assim contribuiu
bastante né, até porque foi 120 horas né, o curso, e não foi direto né...”. Os professores
sentiram uma mudança neste aspecto e com isso o envolvimento e a necessidade da formação
continuada passaram também a ser percebidas, “[...] eu vejo que a formação continuada,
não só é importante como também é uma obrigação do professor em estar buscando”,
“[...] eu vejo assim que é importante, não só para o PPP mas como um todo é estar
promovendo encontro com os professores das áreas por exemplo[...]”.

Vale lembrar que muitos são os aspectos que dificultam a formação dos profissionais
da Educação como a dupla jornada de trabalho muitos professores realizando o curso de
Pedagogia no turno da noite ou em regime especial; mesmo assim os professores
posicionaram-se favoráveis aos programas de formação continuada. Percebe-se, assim,
que a educação possui dois aspectos indissociáveis, quais sejam, a (re) construção constante
do PPP e a formação constante dos profissionais envolvidos no processo.

Há que se considerar ainda, que além de toda importância de um planejamento
que norteie as ações de um grupo de educadores, faz-se necessário que esse grupo assuma
o processo de elaboração do projeto político-pedagógico de forma participativa, com forte
engajamento e compromisso. Para que aconteça esse processo de engajamento, participação
e compromisso, é necessária toda uma preparação por parte dos sujeitos envolvidos. Cursos,
seminários, debates e reuniões são de extrema importância para que se pense um projeto
que seja fundamentado por uma teoria afim do grupo, que norteie o pensar e o agir.

Obviamente depara-se também com alguns educadores que além de não estarem
efetivamente comprometidos, não buscam e nem querem alterar o seu fazer; entretanto, há
que se levar em conta que, tantos outros, estão preocupados e ansiosos para que algo
aconteça, e mais, “[...] procuram transformar criativamente suas práticas, impressionados
por uma angústia salutar que não permite a acomodação” (RESENDE, 1995, p. 54).

Todos os aspectos destacados, que ressaltam a importância do PPP, enquanto um
plano sistematizado que tem, entre outras, a função de envolvimento dos educadores, através
do seu engajamento e comprometimento, a valorização do cotidiano de inserção da escola,
a necessidade de transformação, não proporcionará, de hoje para amanhã, uma
transformação institucional, mas com certeza dará condições de seus integrantes seguirem
um caminho que leve à realização de seus objetivos, aproveitando suas potencialidades.
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Para que esse plano sistematizado, mas não obrigatoriamente definitivo, aconteça,
há que se fazer, constantemente, uma (re) leitura da realidade em que está inserida a
escola. O PPP deverá (re) significar o trabalho humano dos sujeitos da instituição,
possibilitando a construção ou (re) construção da escola como um todo, além de sua
estrutura física, envolvendo a estrutura administrativa, pedagógica e disciplinar, a fim de
atingir os objetivos básicos, mínimos e essenciais do processo educativo e proporcionar,
principalmente através das concepções construídas e assumidas, a parceria do grupo,
fortalecendo-o e dando-lhe autonomia. Para Veiga (1995, p.11) “A escola é o lugar de
concepção, realização e avaliação de seu projeto educativo, uma vez que necessita organizar
seu trabalho pedagógico com base nos seus alunos”.

Portanto, não basta que haja qualquer ação, mas sim uma ação transformadora,
que sai do “fantasma” do documento, do posicionamento filosófico e abre as portas para
que se alcance a mudança, a transformação da realidade.

O MOMENTO DE FINALIZAR ESTA DISCUSSÃO

Os estudos e as análises realizadas a partir da pesquisa apresentada não encerram
a discussão do tema, mas, neste momento, encerram uma etapa importante iniciada a
partir do projeto de pesquisa do Grupo de Pesquisa Práticas em Educação. Percebe-se o
quanto a escola, precisa criar condições para organizar seu trabalho pedagógico e como o
PPP tem papel significativo neste processo, para isso é preciso entende-lo como uma
constante reflexão do seu cotidiano com tempo para reflexão e ação.

Segundo Veiga (2002) a (re) organização da escola não pode vir de fora e a
realização dessa tarefa está na coletividade da construção do PPP, exigindo rupturas do que
já se tem para avançar, continuidade de ações, descentralização, democratização, tomada
de decisões e instalação de um processo emancipatório. A participação dos sujeitos
envolvidos nesse processo indica um caminho de coerência entre o ser e o ter e entre o
pensar e fazer. Assim, um PPP construído coletivamente e de forma participativa, lhes
permitirá autonomia nas ações e clareza na definição das dificuldades.

Assim como o mundo vive em renovação, também o PPP deve estar em constante
movimento, avançando e retrocedendo nos seus saberes, nos seus poderes, nas suas
realizações e na essência da sua autoria. Esta é uma tarefa que demanda muitos desafios,
que demanda rupturas e conflitos e, a escola é o espaço mais apropriado para isso. De
acordo com Resende, apud Veiga (2002, p. 94), “dificilmente encontraremos um espaço
tão rico como a escola para experimentar a desafiante aventura que é se propor co-autor
de um processo educativo, e é exatamente isso que suscita um projeto político-pedagógico”.
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Há ainda muito que fazer, muito que mudar. A educação no Brasil tenta iniciar um
novo processo, marcada por uma história que se renova a cada desafio que surge, a cada
luta que se encampa, em cada movimento em que participa e a cada responsabilidade que
se assume. A responsabilidade não está simplesmente no falar e pensar educação, mas
principalmente no fazer educação.

Está aí um desafio para todos os profissionais da educação, principalmente os sujeitos
que fizeram parte do Curso de Formação Continuada que teve como tema o PPP; sair do
palco da discussão, dos entraves, do comodismo e do descomprometimento e assumir a
educação com paixão, pois como afirma Arendt, apud Resende (2002, p. 92):

A educação é o ponto em que decidimos se amamos o mundo o bastante para
assumirmos a responsabilidade por ele e, com tal gesto, salvá-lo da ruína que seria
inevitável não fossem a renovação e a vinda dos novos e dos jovens. A educação é,
também, onde decidimos se amamos nossas crianças o bastante para não expulsá-
las de nosso mundo e abandoná-las a seus próprios recursos, e tampouco arrancar
de suas mãos a oportunidade de empreender alguma coisa nova e imprevista para
nós, preparando-as em vez disto com antecedência para a tarefa de renovar o
mundo comum”..

Enfim, fecha-se este estudo, não encerrando a discussão, convidando os educadores
a continuarem construindo e redigindo a história da educação de cada escola, registrando
no livro da vida a sua contribuição para concretização de um Projeto Político-Pedagógico
sempre renovado, expressando uma obra democrática.
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ISABEL ALLENDE: CONSTELACIÓN  DE PERSONAGENS FEMININAS

QUE CONSTRUYE Y SE APROPRIA DEL CONCEPTO DE CIUDADANÍA

EN EL PROCESO HISTÓRICO-CULTURAL LATINO-AMERICANO

Larry Clauberg 1

Dra. María Payeras Grau2

Resumen: En esta tesis pretendo presentar la obra literaria de Isabel Allende, enfocando principalmente los
aspectos más importantes de su escritura con respecto a la literatura Latinoamericana y cómo los personajes
femeninos en el desarrollo de sus vidas intentan construir y apropiarse de un concepto de ciudadanía, en
proceso histórico, cultural y participativo. La pretensión de esta investigación no se queda solamente en la
busca de algún tipo de valoración sino compartir la investigación y estudios con toda la humanidad. Para
conectar la teoría a este trabajo Yo me he dedicado a  configurar  aspectos biográficos de Isabel Allende en
su evolución literaria en el contexto de Latinoamérica, dedicando  un estudio más profundizado a La casa de

los espíritus, Hija de la Fortuna y Retrato en Sepia, que a mi juicio representan un recorte que abarca parte
de la historia de nuestros países y los movimientos sociales rumbo a una ciudadanía plena. La participación
efectiva de toda la sociedad, la contemporaneidad de las rupturas de paradigmas y la recreación de nuevas
propuestas  en que se las incluye a todos sin preocupación de género, sino englobando a toda la humanidad
que construye la plena ciudadanía. Isabel Allende rescata esta memoria colectiva para que la tengamos
siempre presente, evitemos los errores del pasado y tengamos conciencia de que la historia de la humanidad
es una sucesión de eventos que necesariamente deben llevar las huellas de nuestro humanismo planetario.

Palabras Clave: humanismo, ciudadanía, américa Latina, memorias colectivas, feminismo, proceso participativo.

Abstract: In this work I intend to show the literary work of Isabel Allende, evidencing mainly the more
important aspects of her writing related to the Latin American Literature and how the female characters in
the development of their lives try to build and to appropriate the concept of citizenship in a historical,
cultural and participative process. The goal of this investigation is not just to look for some kind of value, but
to share the discoveries and studies with all the humanity. To make a bridge between the theory and this work
I sat up Allende’s biography kinds in her literary evolution in the context of the Latin America, dedicating a
deep study about her novels: La Casa de los Espíritus and Hija de la Fortuna y Retrato en Sepia. It is a portrait
that represents the history history of our countries and the social movements in direction to a citizenship that
we can do with the effective participation of the society and to recreate it contemporarily, focusing on the
ruptures of paradigms and the recreation of news propositions with the inclusion of the collective memories
to keep them in our memory. Thus, it could avoid the mistakes from the past and open our mind to be
conscious about the humanity history is a succession of events that is necessary to show the marks of our
planetary humanism.

1 Prof. Dr. Larry Clauberg - Filología espanyola, moderna i latina pela UIB - Universitat de les Illes Balears - Palma de
Mallorca – Espanha; Professor desde 1983 na UNIDAVI - Espanhol, Portuguës, Filologia Românica, Linguística.
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Resumo: Nesta tese pretendo apresentar a obra literária de Isabel Allende, enfocando principalmente os
aspectos mais importantes de sua narrativa com respeito à literatura da América Latina e como as personagens
femininas no desenrolar de suas vidas tentam construir e apropriarem-se do conceito de cidadania em um
processo histórico, cultural e participativo. A pretensão desta investigação não busca algum tipo de valorização
pessoal, mas compartilhar minhas descobertas e meus estudos com toda a humanidade. Para conectar a
teoria a este trabalho procurei configurar alguns aspectos biográficos de Isabel Allende e sua evolução
literária no contexto da América Latina, dedicando um estudo mais aprofundado das novelas: La casa de los
espíritus, Hija de la Fortuna e Retrato em Sépia. A meu juízo, estas novelas representam um recorte que
abarca parte da história de nossos países e os movimentos sociais que caminham rumo a uma cidadania. A
participação efetiva de toda a sociedade na contemporaneidade das rupturas de paradigmas, a criação de
novas propostas nas quais todos se incluem sem preocupação com o gênero, mas englobando toda a
humanidade que constrói a plena cidadania. Isabel Allende resgata esta memória coletiva para que a tenhamos
sempre presente, evitando os erros do passado, tendo consciência de que a história da humanidade é uma
sucessão de eventos que necessariamente devem levar as marcas de nosso humanismo planetário.

Palavras-chave: humanismo, cidadania, América Latina, memórias coletivas, feminismo, processo
participativo.
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RESUMO DA TESE

En esta tesis pretendo presentar la obra literaria de Isabel Allende, enfocando
principalmente los aspectos más importantes de su escritura respecto construcción de sus
novelas, los personajes femeninos en el desarrollo de sus vidas y, cómo estos personajes
construyen el concepto de ciudadanía y se adueñan de este concepto en el proceso histórico
cultural de América Latina.

El prólogo de mi tesis es un abordaje explicativo donde justifico la inclusión de
Isabel Allende como una de las más importantes escritoras latino americanas que ha
producido una obra que además de proyectar su narrativa más allá de las fronteras
geográficas recoge importantes rasgos de la memoria colectiva del pueblo chileno respecto
a momentos históricos, culturales y sociales que engendran el concepto de ciudadanía3.

Intento configurar algunas proposiciones respecto a la ciudadanía, en distintos
momentos históricos4 evidenciando lo que llamo de constelación de personajes femeninos
que están inmersas en un recorte espacio temporal y que protagonizan tanto teóricamente
cuanto en realidad tales proposiciones.

La narrativa allendiana atenta a estos referentes histórico-culturales y sociales está
poblada de personajes femeninos que emergen del texto y responden a través de las voces
de mujeres que se comprometen con la elaboración o dilatación del concepto de ciudadanía.
La sustancia semántica conceptual va se desarrollando en un proceso continuo de
participación bajo la influencia de conflictos y retos para la mujer. Esta constelación de
personajes va rompiendo paradigmas y actualizando tal concepto en la contemporaneidad
donde estas rupturas paradigmáticas ocurren.

3 RODRIGUEZ, Juan Carlos y SALVADOR, Álvaro. Introducción al estudio de La Literatura hispanoamericana. Madrid: Ediciones
Aksal S.A. 1987. Este retrato de la realidad posee respecto a la tarea de construir una identidad nacional y latinoamericana
un valor que decrece proporcionalmente con el esfuerzo del crítico d desentrañar  su sentido contra el aparente del texto
en cuestión. De ahí que si el autor consigue transmitirnos, ya sea dentro de la novela ya como documento, la voz del
pueblo respecto a cuya identidad no cabe duda, su pintura será  aun más efectiva en acercarnos al proyecto de una cultura
lationoamericana

4 VARGAS, Jorge Marcelo. “Reflexiones sobre la nueva narrativa en Chile”.In:  OLIVARES, Carlos, 1997,  pp. 75-76:Como
marco general, se advierten, a grandes rasgos, algunas líneas centrales en los cuentos  y novelas de las últimas décadas: 1-
Narraciones de tipo realista, insertas en contexto espacio-temporales reconocibles. La nota dominante en éstas es la
representación del presente o de un pasado reciente, desde los años 70 a los 90.(En este caso, hay que considerar que en
algunos relatos, particularmente en la primera producción de la generación del 80, aparecen elementos afines al
documentalismo de raíz naturalista, en el sentido de un realismo exagerado, con personajes marginales, abúlicos,
desencantados.... 2- Narraciones en que la realidad es un mero punto de partida, para fracturarla y reordenarla en una
visión personal, en que el contexto espacio-temporal referencial histórico-geográfico aparece sugerido.... 3- Por otra
parte, figura la narrativa femenina, como un fenómeno con sus propios códigos, en la búsqueda de temáticas propias y
una resignificación del lenguaje, planteando la crisis de modelos culturales limitantes. En menor grado, también es
significativa la presencia de narraciones metaliterarias, en que se da cuenta del actor de escritura como tal, en que se
cuestiona, desde el acto de  escribir , el mundo representado
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A lo largo de esta tesis están cotejadas consideraciones relevantes que pueden ser
rastreadas en la narrativa de su obra y que es un reflejo crudo de la violencia a que los
pueblos de Latino América fueran sometidos en los 70 con el ciclo de los militares, lo que
también puede ser constatado en la narrativa de Eduardo Galeano.5

Mi pretensión en este prólogo es presentar como la autora teje un hilo conductor
en toda su narrativa reanudando los personajes a las fatalidades históricas, la  alegría, sus
mitos, sus leyendas, sus peculiaridades étnicas, el humor, la compleja tela cultural y social
que culmina con la denuncia y con el rescate de la herencia cultural de América Latina.

Esta reconstitución de los roles femeninos a lo largo del siglo XIX y XX en la narrativa
de esta tesis presupone un grado de comprometimiento social de la autora que expresa su
influencia en los personajes que cohabitarán el universo personal de cada lector.

Para comprender esta constelación de personajes femeninos tuve que considerar
todo el contexto social y cultural de la autora, las cuestiones conceptuales que desarrollaran
su poder creativo, su adhesión al feminismo, su preocupación social con los excluidos, la
problemática histórica que evidencia ideologías de orientación marxista que pueden ser
rastreadas en su narrativa.

Con la preocupación sobre el concepto y evolución de la ciudadanía, no solamente
bajo la ótica latinoamericana sino procedo una aproximación con lo que juzgo una visión
humanística universal del ser humano como persona que construye la Historia sin
preocupación con género o con aspectos geográficos.

Hago un recorrido histórico respecto al concepto y las acepciones de la palabra
ciudadanía a lo largo de los siglos, evidenciando la importancia de Olympe de Gouges6 y la
Declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana escrita en 1971. Con esta
feminista voy desarrollando este concepto y la paradoja que representaba en distintos
momentos de la historia de la humanidad.

A lo largo de la historia de la ciudadanía, presento principios de la civilización griega
y romana,7 busco en la Biblia sagrada informaciones que demuestran la paradoja de este
concepto en la antigüedad; enseguida presento el periodo medieval hasta la revolución francesa
y la independencia de los Estados Unidos de América del Norte que representaran avances
significativos para la construcción de ciudadanía para los hombres blancos. Después de este

5 GALEANO, Eduardo. As veias abertas da América Latina. Tit. Orig. Las Venas Abiertas de América Latina. Publicado por
Siglo Veintiuno Editores, 1976. Trad. Galeno de Freitas, 37. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra S.A, 1996, p. 290

6 GOUGES, Olympe de. Declaração dos direitos da mulher e cidadã. In. O dilema da Cidadania: Direitos e Deveres da
Mulher. Trad.. Álvaro Lorencini. Org. por Gabriellla Bonachi e Ângela Groppi. São Paulo UNESP, 1995.

7 COULANGES, Fustel. A cidade antiga: um estudo sobre o culto, o direito e as instituições da Grécia e Roma. Lisboa: Teixeira,
1971
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recorte histórico destaco intelectuales importantes del siglo XIX tales como: Pierre Joseph
Proudhon, Auguste Blanqui, Mikhail Bakunin, Ferdinand Lassale, Carl Marx o Friedrich Engels,
que proponen la revolución del proletario en favor de la extensión de la ciudadanía.

La obra de Isabel Allende, a mi juicio, destaca la universalidad a medida que alcanza
más y más lectores en el mundo. A pesar de una lectura superficial la remete a un sentimiento
regionalizado de América Latina, es posible observar que la autora conecta manifestaciones
culturales de Europa, de Estados Unidos, de los pueblos orientales con las manifestaciones
más representativas de las masas populares lo que credencia a un rango de universalidad.

Elegir la obra de Isabel Allende fue un homenaje a la  mujer y un tributo a las
mujeres que al escribir dan voz a todas las personas casi sin identidad, reprimidas social y
psicológicamente además de reflexionar sobre las luchas femeninas en la construcción de
una ciudadanía plena como agentes de la propia historia.

Tras la lectura de sus novelas  no podría simplemente hacer una interpretación
personal sino que comprender de modo más profundizado como enunciar juicios respecto
al autor y su narrativa. La recepción del texto literario necesitaba de los fundamentos
teóricos de las teorías de la recepción para establecer de modo consecuente los principios
sustanciales de mi tesis.

Para comprender esta nueva mirada sobre la narrativa acerqué las consideraciones
de Óscar Tacca en Voces de la novela,8 que de manera eficaz trabaja los elementos
sustanciales para la comprensión de la narrativa.

El alejamiento del autor de su obra o el cambio de actitud cuanto al estilo busqué
los elementos teóricos en los estudios de Roland Barthes que modo incuestionable nos
habla de la muerte del autor9. Esta imagen paradojal trajo las explicaciones plausibles del
porqué el cambio abrupto de la autora en sus últimas novelas: Ciudad de las bestias, El
reino del Dragón de Oro y El bosque de los pigmeos.

En la reconstrucción de las imágenes femeninas no busqué tan solo sus orígenes o
sus causas – lo se sería una falsa cuestión10- pero los momentos donde en una franja
histórica, tales imágenes son reactivadas.

Para conectar la narrativa allendiana a una comprensión histórica, social y cultural
las observaciones de Theodor W. Adorno y Max Horkheimer en Dialética do Esclarecimento,
me hicieron comprender como la sociedad se debate en la construcción de sus utopías y
cree que la ciudadanía plena no es imposible en el horizonte de sus perspectivas.11

8 TACCA, Oscar. As vozes do Romance. Trad. Lenita Maria Rimoli Esteves e Almiro Piseta. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
9 BARTHES, Roland. O rumor da língua. Trad. Mário Laranjeira.Rio de Janeiro: Editora Brasiliense, 1988.
10 NIETZCHE, Friederich. Genealogia da moral: um escrito polêmico. Trad. Paulo César Souza, São Paulo: Brasiliense, 1988,

p. 81.
11 ADORNO, Theodor W. , HORKHEIMER, Max. Dialética do Esclarecimento. Trad. Gruído Antonio de Almeida, Rio de

Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1986.
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Con los postulados de Humberto Ecco respecto a necesidad continua de investigación
del texto confiere a mi tesis mayor libertad porque siempre existe nuevas posibilidades de
interpretación que resultan de una relación dialéctica entre la intención del texto y la
intención del lector.12

En las observaciones de Wofgang Iser acerca de un lector ausente en el texto pude
comprender como la narrativa de Isabel Allende se configura. De un lado la creación
estética del autor en que incorpora todo el proceso de elaboración y de otro la recepción
estética del lector vinculado a los efectos que el texto produce.13

Hans Robert Jauss trajo para mí la seguridad de que el arte literaria es un proceso
dinámico de producción y recepción de autor, obra literaria y lector en la búsqueda de la
formación estética y un reflexionar sobre el futuro de esta misma estética. 14

La mítica latino americana, la mezcla cultural entre cultura europea, latina con
elementos indígenas que pueden ser localizados en la superficie del texto de Isabel Allende
y más profundizadamente en aquello que Michael Riffaterre15 nomina de intertexto me ha
permitido comprender como la autora juega con símbolos, connotaciones y alegorías propias
de América Latina.

Para abordar las posibilidades en la narrativa allendiana y la pretensión histórica
de sus novelas,  la lectura de Frederick Jamenson16 fue fundamental. Digo fundamental
porque la autenticidad histórica es  nuestro presente social histórico y existencial y el
pasado como referente. Al escribir La casa de los espíritus, la intención de la autora antes
de todo era rescatar los hechos históricos que sacudieron su país y su pueblo. Corroborando
con la afirmación de Jamenson, quiero añadir la obra de Linda Hutcheon, Poética del Pos-
modernismo, donde afirma que el pasado como referente no es encuadrado, ni borrado,
sino incorporado y modificado con un sentido nuevo y distinto.17

En el capítulo II hago un abordaje relativo a la recepción de la narrativa de la autora
bajo su propia ótica para confrontar con mi juicio, admitiendo o rechazando sus principios
con la intención de universalizar y socializar las descubiertas realizadas a lo largo de su obra.
En este capítulo comento las informaciones de la autora cuanto al proceso creativo, las
influencias literarias, la narrativa que para ella representa un retrato tangible del contexto
latino americano y también la facilidad que tiene para cambiar de género literario.

12 ECO, Humberto. La estructura ausente. Barcelona: Editora Lúmen, 1968.
13 ISER, Wolfgang. El acto de leer. Madrid: Editora Tauros, 1987.
14 JAUSS, Hans Robert. El lector como instancia de uma nueva historia de la literaura. Madrod: Editora Arcom, 1987.
15 RIFFFATERRE, Michael. Le production du texte. Paris: Editions du seuil, 1979.
16 JAMENSON, Fredrick. In. Poética do  Pos Modernismo. Rio de Janeiro: Imago Editora, 1991.
17 HUTCHEON, Linda. Poética do Pós-Modernismo.- História-Teoria-Ficção. Trad. Ricardo Cruz, Rio de Janeiro: Imago

Editora, 1991.
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En el capítulo III presento la narrativa de Isabel Allende bajo la ótica del feminismo,
me refiero al binomio ciudadanía-feminismo porque una razonable comprensión actualizada
del concepto de ciudadanía incluye necesariamente la participación femenina en todas las
instancias de la sociedad.

Es importante que tengamos conciencia que la narrativa allendiana no se basa
necesariamente en una única teoría feminista, es imprescindible acomodarla a las distintas
corrientes de pensamiento que enfocan la visión histórica de la mujer, sus conquistas en el
campo social, político y económico. El discurso construye un objeto histórico, o sea, un
registro de la memoria colectiva de momentos representativos de los distintos grupos sociales
en distintos espacios cuya acción configura los rasgos esenciales de la sociedad
contemporánea. Cuando acompañamos la trayectoria de los personajes femeninos en sus
novelas y cuentos el protagonismo dialéctico de la mujer en la historia de los derechos
sociales en la construcción de la ciudadanía es evidente.

A lo largo de la narrativa es posible reconocer los principios que dirigen la visión
feminista: la denuncia de la opresión en contra la mujer, la crítica profunda respecto a la
sociedad patriarcal, la liberación feminista y las motivaciones que propician la ruptura de
paradigmas seculares donde la mujer siempre fue la víctima de este sistema de injusticia.

A través de enunciados sacados de la obra de Isabel Allende y de la presentación
cuidadosa de distintos autores y autoras de los mas distintos países tales busco conectar
estos enunciados a los elementos fundamentales que a lo largo del tiempo rechazan las
viejas teorías respecto al derecho natural, el sometimiento femenino, las ideologías de
poder que achican la personalidad femenina.

En más de un centenar de páginas voy construyendo el edificio de la narrativa
allendiana que a mi juicio están llenas de un carácter humanista y socializante.
Principalmente el carácter humanístico que fluye a través de la presentación de las injurias
sufridas por el pueblo chileno y la indignación de la autora en contra la feroz dictadura que
se instaló en su país.

Trás estas consideraciones, empiezo el capítulo IV con un tema sugestivo: Isabel
Allende: Un viaje hasta la vida y la palabra. Para trabajar adecuadamente esta temática
presento la trayectoria de la autora desde su niñez. Para comprender el estilo de la autora,
las temáticas abordadas en sus novelas es necesario saber el contexto social, cultural,
político y económico donde vivió la autora. En este capítulo dedico un estudio casi exhaustivo
sobre la saga de su familia, las relaciones sociales, el ambiente cultural, la relación religiosa
(catolicismo), las influencias literarias presentes que en cierta medida representan las
innumerables voces que pueden ser observadas en su narrativa.

Este capítulo aborda también la mujer Isabel Allende. Los rasgos más significativos
que fueron determinativos para el nacimiento de la escritora.
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Desde el primer trabajo en la FAO todavía muy joven, las primeras relaciones
amorosas, la conciencia política a través de los ideales socialistas, hasta los primeros intentos
como periodista, que resultaron en su primer libro de crónicas: Civilice a su troglodita, un
libro donde ejercita sus primeras concepciones respecto al feminismo. Enfoco en este
capítulo su matrimonio, el nacimiento de sus hijos, la pérdida trágica de su hija Paula, el
fin de su casamiento y las desesperaciones que anteceden y que son posteriores al golpe de
11 de septiembre de 1973. En este relato sobre la autora en su fase adulta presento algunas
consideraciones respecto a la producción de su narrativa, los hechos que juzgué importantes
y que sirvieron como motivación para su escritura.

En el capítulo siguiente destaco de modo sintético la evolución de la narrativa latino
americana, los elementos que caracterizaban la búsqueda de construcción de la identidad
nacional  y el esfuerzo para consolidar y estructurar las repúblicas recién formadas. No
cabe duda que muchos escritores de América Latina a lo largo del siglo XX fueron
representantes dignos del nacionalismo y de las voces populares. El “boom” de la literatura
latinoamericana de los años 60 rompe con los límites geográficos y la producción literaria
del continente alcanza Europa y otras partes del mundo llevando características peculiares
de la cultura, de la sociedad y también los problemas a que los pueblos latinos se afrentaban.
Igual que tantos otros escritores, la autora sin duda se involucra en la labor de participar
con su narrativa, configurando el proceso histórico-cultural y social donde el concepto de
ciudadanía se construye constantemente.

En el capítulo VI presento una síntesis de la obra de Isabel Allende, observando y
incorporando consideraciones de otros críticos literarios, tales como José Ojeda Promís,
Boris Fausto, Alain Tourraine, Norbert Elias, Meter Berger, Bernanrd Lahire, Selena Millares,
Alberto Madrid, o mismo el escritor Eduardo Galeano entre muchos otros para decir que la
narrativa allendiana empuja el lector para la comprensión de una realidad visible hasta las
dimensiones interiores de esta realidad, donde los conflictos de la historia chilena están
ubicados, donde se desarrollan los hechos fatales que componen la trama de su narrativa. Es
posible observar el confronto entre las fuerzas sociales representadas por la elite económica
y las clases operarias que representan las corrientes ideológicas que generan estos conflictos.

La autora asume la responsabilidad social en el momento que hace con que una
constelación de personajes emerge de su narrativa y participa del proceso histórico,
construyendo la identidad popular, manteniendo las tradiciones culturales, respetando las
culturas de pueblos europeos, orientales que están presentes en América Latina y que discuten
el protagonismo del contrato social entre hombres y mujeres. En su narrativa se manifiesta de
manera inequívoca la aspiración de construcción del perfil de este nuevo ciudadano  que
prefiere vivir en un mundo bajo la ótica de la justicia social, la democracia plena manteniendo
las idiosincrasias propias y respetando la universalidad de todos los pueblos.
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La lógica de la narrativa de Isabel Allende es un ejercicio que propone la creación
de la existencia en una recomposición razonable de los hechos históricos, sociales, culturales
y políticos que permitan al lector comprender la realidad donde está inserido. Es importante
que se diga que la autora evita el tono ideológico panfletario o mismo sectario para abordar
los problemas de la sociedad, de las mujeres utilizando una narrativa más densa donde
estos personajes demuestran que sus destinos son forjados por la participación social y no
por influencias ajenas.

En el capítulo VII el abordaje que hago presenta la narrativa de Isabel Allende, donde
dedico un estudio profundizado en las novelas que a mi juicio representan los principios
fundamentales de mi tesis: La constelación de personajes femeninos que construye y que se
apropia del concepto de ciudadanía en el proceso histórico-cultural latinoamericano.

La Casa de los espíritus, su primera novela se construye con un narrador cuya
función es la de rescatar la memoria colectiva del pueblo, absorber esta conciencia y
materializarla a través de un perfecto juego de palabras. Este narrador puede hablar de
manera retrospectiva y prospectiva respecto al desarrollo de los hechos histórico porque
fue testigo de muchos de estos eventos.

En esta novela, los personajes femeninos están semánticamente cargados de los más
distintos sentimientos formando una red compleja y representan las voces femeninas que
emergen de la sociedad que luchan por sus derechos y por la construcción de la ciudadanía.
Clara del Vale, lucha por el derecho al voto femenino; Férula Trueba confiesa el desacuerdo
de su condición como mujer son algunos ejemplos que transitan en la narrativa.

La narrativa se desarrolla a lo largo de catorce capítulos con destaque evidente a
las mujeres. El hijo conductor que a lo largo de la narrativa conecta los protagonistas sigue
una cronología linear sin dificultar al lector la comprensión de la trama.

El título de la novela, La casa de los espíritus, a mi juicio es una gran metáfora del
Chile y de América Latina que se reconstruye a cada nuevo lector. Es una metáfora abierta
al tiempo, donde nuevos valores son agregados, nuevas conquistas son hechas y la visión
que uno pueda tener va cambiando con estas nuevas conquistas. La casa, representa para
mí, los elementos humanos y materiales que constituyen América Latina; los constructores
y arquitectos son representantes del pueblo latinoamericano y representantes de otros
países que a su manera contribuyen en la construcción; los elementos mas refinados son
las ideologías, las doctrinas, las ideas de pueblos que también hacen su parte de la casa. En
las consideraciones que hago sobre la metáfora casa-país, hago referencia al movimiento
pendular que caracteriza los gobiernos en América Latina: Democracia tras dictadura.

Señalo la bella comparación que la voz narradora hace con el representante del
poder con un canario preso un la jaula. El poder y la falta de libertad para realmente volar
y dirigir los destinos del país.
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La novela La casa de los espíritus presenta las voces de su pueblo que realizan un
rescate histórico, social y cultural con objetivo de liberarse de la perplejidad delante del
terror a que se sometió.

Es posible que el lector que hace una lectura superficial de la novela no perciba
todo el universo multisocial que emerge del texto. La novela cumple un papel fundamental
respecto al referente histórico porque las personajes presentadas a veces se desarrollan en
un universo mítico y se mezclan con personajes rigurosamente históricos en el transcurso
de la narrativa. Con la intención de conectar el referente histórico con la novela desarrollo
el ámbito histórico donde la novela está inserida. Hago una muestra de la historia chilena
conectándola con el aparecimiento y desarrollo de los personajes. De la misma manera
trabajo el ámbito geográfico donde los personajes se mueven y viven sus dramas personales.

A lo largo de los catorce capítulos y del epílogo intento construir una muestra de la
estructura de la novela, haciendo referencias a las cuestiones feministas bajo el punto de
vista de la autora. A pesar del aura rosa que se puede verificar en algunos puntos de la
narrativa, a mi juicio, compruebo que esta es una característica de la autora y no representa
ningún demérito cuando consideramos la narrativa completa.

Una atención especial yo dedico a los personajes. A lo largo de muchas páginas
trabajo casi a demasiadamente los personajes, como estos se conectan y al mismo tiempo
como la intención de la autora puede ser observada.

Barrabás, el perro de la familia está construido como un símbolo, una alegoría que
enlaza a todos los personajes y como su presencia en momentos cruciales de los
protagonistas es descrita.

Esteban Trueba, uno de los personajes masculinos que también es caracterizado
como un de los protagonistas de la novela, en muchas ocasiones representa la voz de la
autora que apunta sus intenciones relativas a la política, a los derechos sociales, a las
mujeres.

Clara Trueba empieza la saga de las mujeres de la familia que encarnan el misticismo,
el gusto por la literatura, la lucha por los derechos de las mujeres. Cabe acordar que los
personajes femeninos suceden las generaciones, cambian los nombres pero a cada nueva
generación la comprensión semántica del nombre es siempre lo mismo. Blanca, Alba,
Nívea siempre relacionadas con el color de la pureza, la representación de todos los colores
como si estos personajes encierran en si mismas todas las mujeres del mundo.

Pancha García, la muchacha violada por Esteban, a mi juicio representa la opresión
de las mujeres bajo la sociedad patriarcal, el autoritarismo, la injusticia.

Al trabajar la narración de la novela, intento demostrar que la autora se convierte
en la depositaria de la memoria colectiva, es responsable por recuperar los recuerdos  de
la sociedad fragmentada por el impacto de la violencia. La autora cumple así la función de
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advertir las nuevas generaciones para se ubicaren en el ojo del huracán y vivir comprometidos
con la evolución y construcción de la historia.

Presento también la concepción del tiempo en la narrativa. En la narrativa
encontramos un ir y venir de los personajes, el pasado está conectado al presente,
determinando las acciones de los personajes.

Al final de la novela se tiene conciencia de que la autora con la multiplicidad de
personajes, con la constelación de mujeres que ha creado, participa de este proceso
histórico, cultural en la construcción y apropiación del concepto de ciudadanía.

La casa de los espíritus es una invitación a todos lectores para participaren no
como espectadores sino como constructores de la historia, con el rescate de sus memorias
para pasar a las próximas generaciones.

En la novela De amor y de sombra, percibimos la ideología que impregna la autora.
Esta novela nació del compromiso de la autora en denunciar el reciente pasado. Es interesante
que la autora destaque en la narrativa de esta novela, el papel de la mujer, representada por
Irene como protagonista en el proceso de construcción de la ciudadanía. La novela está
construida en tres bloques distintos: la primera parte, Otra Primavera, con destaque al comienzo
de la dictadura militar, Las sombras, concentrada en la furia militar u Dulce Patria, con
destaque a la denuncia que la autora hace, la brutalidad que en cierta medida es amenizada
por la historia de amor entre Francisco e Irene, los protagonistas de la trama.

Trabajo también los personajes de la misma manera que en La casa de los espíritus,
enfocando naturalmente los aspectos políticos, el feminismo y como estos personajes se
articulan en la búsqueda de dignidad, de ciudadanía.

Eva Luna es una novela donde el contexto histórico no está completamente
configurado, puede estar ubicada en los años 50. Es una novela donde la mujer es sin duda
la protagonista y representa la mezcla cultural de los países de América Latina. La voz
narrativa en primera persona, sumada a ciertas características del personaje Eva Luna, la
autora confiere a la novela fuerte característica autobiográfica. El nombre de la novela y la
acción desarrollada por Eva Luna evidencia la mujer como un símbolo de la mujer universal.
¿Eva Luna es el reflejo de las potencialidades humanas que pueden ser realizadas? Justicia
social, universalidad de la igualdad y humanismo.

Isabel Allende reserva para la protagonista un camino quijotesco, guardadas las
debidas proporciones con el ingenioso hidalgo, Eva Luna es la dama que lucha en contra
los prejuicios, en contra las injusticias, en contra la violencia presente en todos los periódicos
del mundo.

En esta novela, el barniz de la civilización es rascada para dar muestras de cómo
puede ser cruel el rostro de la naturaleza humana.
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La obra siguiente es Los cuentos de Eva Luna, donde la autora mantiene una secuencia
de personajes femeninos que solidifican los presupuestos que presenté en esta tesis: La
constelación de personajes femeninos que en un recorte histórico construyen y se apropian
del concepto de ciudadanía.

Lo importante en el conjunto de cuentos es la muestra que la autora hace de las
distintas identidades femeninas y la reflexión respecto a la construcción de tales identidades.
Cuando trabajo los personajes de los cuentos  observo que la compleja red de personajes
que transitan en las narrativas tiene características comunes. Alrededor de estas protagonistas
transitan otros personajes de menor importancia que sirven para desarrollar todo
personalismo feminista que la autora trabaja con maestría.

Sus cuentos presentan acciones comprometidas con la interpretación de la realidad
de América Latina, la lucha de la mujer que en momentos de relevancia histórica y significativa
buscan la realización personal y lo que llamamos ciudadanía. Cuando nos detuvimos en un
análisis más profundizado observamos las imágenes de estas mujeres que miran a través
de sus propios espejos reflejando sus existencias fragmentadas en busca de felicidad. Los
Cuentos de Eva Luna al final, es un dibujo de nuestra América, con nuestros vicios, nuestra
fragilidad política, nuestros errores, nuestras pérdidas, nuestras virtudes y nuestras
conquistas y nuestra gana de construir junto con toda la humanidad este concepto de
ciudadanía para todos.

La novela El plan Infinito cambia drásticamente el espacio geográfico. La autora
remite el eje de la acción para una vieja Los Ángeles en los Estados Unidos.

A mi juicio, esta novela guarda una aproximación a la obra de Steinback, La uvas de
la Ira. Igual que Seteinback, Isabel Allende presenta un retrato emocional de una familia de
una clase marginal que peregrina de norte al sur, de leste al oeste en la búsqueda de una
vida mejor.

Al lado del eferente histórico del Sur de Estados Unidos hasta la guerra de Vietnam,
los personajes de esta novela van descubriendo las reglas de supervivencia en una sociedad
enmarcada por el odio racial y por el prejuicio en contra los latinos que ahí viven.

Al final, El Plan Infinito, representa esta trama donde los protagonistas reflejan los
dramas de cada uno de nosotros que quiero encontrar y construir un camino, ser el sujeto
de su propia historia.

Isabel Allende enaltece los movimientos sociales de los 60, la revolución de los
hippies, la revolución sexual, la lucha por los derechos civiles, que van desreglando el
paradigma de la sociedad patriarcal estadounidense, acercando la mujer de una nueva
realidad.  Es interesante que el protagonista masculino, Gregory Reeves, represente el
hombre que comparte con la mujer su existencia, sin los prejuicios que enmarcaran la
sociedad durante milenios.  De acuerdo con la proposición de mi tesis, en esta novela,
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estos protagonistas demuestran la posibilidad que todos tenemos de construir una sociedad
donde la ciudadanía sea plena, sin restricciones.

Paula es su próximo trabajo, una novela esencialmente autobiográfica, donde la
autora narra intenta preservar la memoria de su familia, de su pueblo, de la historia de su
país para su hija en estado de coma. A lo largo de esta narrativa autobiográfica dolorosa, la
autora cuestiona valores morales, la política ruda de las dictaduras militares, los sentimientos
existenciales más profundos.

Esta novela representa para mí, las grandes indagaciones  que se hacen respecto a
la vida, la fragilidad de nuestra existencia, el testigo de la madre delante del inmenso dolor
de la pérdida de un hijo. Es una novela de memorias que no puede ser considerado un
retrato totalmente verdadero de la realidad porque estas memorias son representadas por
recuerdos que de acuerdo con Jean Pouillon, ni siempre son confiables, porque muchas
veces estos recuerdos se revisten con la creatividad del autor. No obstante esta advertencia,
la novela Paula enfoca las influencias socialistas de la autora que apuntan para el autor
Mario Benedetti, la influencia de la Teología de la Liberación  de algunos sectores de la
iglesia católica que siempre estuvieron en contra los regimenes militares, la participación
popular de resistencia en contra la dictadura y la esperanza del restablecimiento de la
democracia plena para la sociedad.

Después de la pérdida de su hija, la autora vuelve a la literatura con el libro: Afrodita:
Cuentos, recetas y otros afrodisíacos, un libro muy distinto de las producciones anteriores.
El cambio que se verifica en la vida literaria de Isabel Allende puede ser explicado por las
observaciones de Bernard Lahire en El hombre Plural, o mismo por Irving Goffmann, que
explican la pluralidad  del individuo que revela su carácter creativo, adoptando en cada
situación un papel distinto.

Este libro, a mi juicio, representa un viaje  poético a través de la historia y la evolución
de la comida y de la evolución del erotismo. Es un mapa de la trayectoria del hombre sobre
la tierra enfocando estos dos elementos cruciales para la supervivencia: la alimentación y
la búsqueda del placer sexual.

A pesar de la belleza del libro, con las evocaciones literarias que la autora hace,
determinados aspectos de la narrativa de este libro, a mi juicio, merecen alguna crítica,
porque excluyen la mayor parte de la humanidad de las delicias propuestas. Las sugerencias
que la autora hace para los platos, los vinos, los cognacs, los ingredientes, no son para
trabajadores comunes, son para una pequeña elite de los pueblos.

Retomando la saga de La casa de los espíritus, la autora escribe Hija de la Fortuna,
que retrata un periodo histórico que caracteriza la búsqueda de afirmación política de las
repúblicas  de nuestro hemisferio.
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En la narrativa es posible encontrar una descripción geográfica y humana donde se
conectan los países de las tres Américas y que constituyen un calidoscopio  de los pueblos
que ocupan estos espacios, corporificando los más distintos segmentos sociales. Son
inmigrantes de Europa, de los países del oriente, de Asia, que buscan en las tierras del
nuevo mundo nuevas oportunidades para sus vidas.

La novela es una fábula  feminista cuya síntese es el feminismo centrado en la niña
Eliza, una  recién nacida abandonada delante de la mansión de la familia Sommers. A partir
de este momento, la narradora establece la dualidad étnica y cultural que se observa en
casi toda la narrativa allendiana: de un lado la educación europea, siempre transmitida por
los personajes de gran poder económico y de otro, la educación y cultura popular transmitida
por alguna empleada de origen indígena que confiere a la protagonista esta mezcla que
puede ser observada en los paises latinos.

Eliza Sommers, a mi juicio, podría ser la protagonista de alguna novela de Amadís
de Gaula, o algún héroe romántico en busca del Graal.

No obstante estas características románticas, resalto el sentido de la construcción
cultural y del concepto de ciudadanía, cuando el personaje busca el referencial de su
identidad que é construido en un proceso de mediaciones que se desarrolla en su vida.
Esta protagonista, no decurso de su vida, participa activamente en la construcción de su
personalidad y no acepta pasivamente el determinismo que la sociedad impone, al revés,
busca alternativas para alterar el curso de su destino.

Esta novela que puede ser clasificada como un drama histórico-romántico representa
un recorte histórico que recorre buena parte del siglo XIX, mezclando hechos históricos
reales con una buena dosis de ficción.

Para mí, es muy significativa la intención de la autora en rescatar la cultura inglesa,
española e indígena  que resulta en una cultura híbrida, común a nuestros pueblos.

Observo también un contrapunto religioso en esta novela: la presencia de la Iglesia
reformista Anglicana, lo que no ocurre en La casa de los espíritus, donde la iglesia era
predominantemente católica, tal inferencia del hecho de todas las iglesias o religiones
deben ser respetadas en una sociedad  que busca la inclusión para todos.

Hago un estudio profundizado de los hechos históricos donde los personajes se
mueven, de las complejidades que componen el desarrollo de la personalidad de los
personajes y demuestro principalmente, la relevancia de las mujeres que rompen con los
prejuicios culturales de la sociedad decimonónica para luchar por sus derechos y ocupar
en la sociedad la parte que les cabe.

Hago un estudio del ámbito histórico de la novela,  como la autora aborda aspectos
ligados directamente o indirectamente a la sociedad latino americana y las conexiones con
la universalidad posibles de ser observados a lo largo de la narrativa. La autora rescata lo
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que es factible de este recorte histórico y construyó un ropaje literario coherente y adecuado
al desarrollo de sus personajes.

La novela es en parte el deseo de ampliar el universalismo de las ideas feministas,
yo afirmo, el deseo de ampliar las ideas humanitarias y universales sin distinciones y
contextualizar el hecho histórico construido por todos.

En mi estudio busco contextualizar también el ámbito geográfico de la novela
haciendo referencias a las obras de Edgar Todorov, Ragtime, y Miguel Angel Astúrias con

El Papa Verde, y Gabriel García Marques con Cien años de Soledad que describen
también en sus narrativas el ámbito geográfico donde los personajes transitan en un
referencial físico donde se desarrollan las acciones permitiendo al lector una proximidad
a este plano físico.

Igual que La casa de los espíritus, describo la estructura de la novela, sus tres
grandes partes donde las innumerables voces emergen hablando de la construcción social,
histórica, política y económica de Chile y de los países donde las acciones se desarrollan.

Para mí, es fundamental el valor histórico de la novela, como la autora en tesis
acredita a los inmigrantes su importancia como criadores de esta nueva sociedad a lo largo
de la historia. El recorte histórico trabajado en Hija de La Fortuna, presenta este sujeto
histórico que representa la transformación de la conciencia humana en el desarrollo social
en un espacio geográfico que se universaliza porque las carencias y las conquistas que
rellenan el vacío existencial no son atribuciones regionales sino universales.

Presento un estudio profundizado de los personajes mas importantes que transitan
en la narrativa  sin descuidar de la visión humanística que representan en la construcción
del concepto de ciudadanía.

Al estudiar la narración, enfoco la autora como una representante de la
desacralización, o sea, su voz se convierte en la depositaria de la memoria colectiva. En
esta novela no hay una memoria a ser revelada, sino aspectos históricos importantes que
deben ser rescatados y que contribuyen para el entendimiento de la historia de estos pueblos
de América.

Trabajo todavía, como la autora utiliza el tiempo en la narrativa, lo que me lleva a
concluir que el tiempo fluye en monólogos interiores que van delineando los personajes
que se mueven en circunstancias históricas que restablecen las memorias relevantes de un
pasado inmutable.

La saga histórica propuesta por Isabel Allende hasta el momento tiene como cierre
la novela Retrato en Sépia. Con esta novela la autora completa la trilogía ficcional-histórica
que abarca más de un siglo de historia.

Retrato en Sepia es la continuidad de Hija de La Fortuna,  ambientada principalmente
en California, mezclada por hechos históricos relevantes de la historia de Estados Unidos.
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Esta novela presenta la visión muy personal de la autora, relacionando elementos
de su familia, elementos dinámicos de segmentos de la sociedad que no fueron simplemente
espectadores de la construcción del edificio social, pero fueron sujetos constructores de
su historia. Fueron protagonistas que buscaban a su manera amenizar las dificultades u
conquistar sus derechos. A lo largo de la narrativa, la autora construye un universo de
personajes que contribuyen en la concepción do que llamo ciudadanía planetaria, porque
a pesar de las idiosincrasias  culturales existentes en los pueblos, las particularidades
especiales que mueven cada cultura, la felicidad, el respeto, la justicia no son metas de un
pueblo “elegido”, son para la humanidad.

Cuando investigo el género de la novela  observo que los estudios que se hacen
respecto a su escritura  no se encierran con la crítica actual, al revés está abierta a la
actualización de las nuevas visiones de mundo. Postulo como crítico, la visión social,
memorialista e histórica de la autora cuya postura socio-ideológica en cuanto narradora
puede o no coincidir con su propia visión ideológica.

Con la misma preocupación que tuve al investigar las novelas anteriores, intenté
contextualizar el ámbito histórico de la novela para la comprensión de la trilogía presentada
por Isabel Allende que en alguna medida cuenta parte de la historia de la formación étnica,
cultural, social e histórica de los pueblos latino americanos.

Es muy importante observar que buena parte de la historia de Estados Unidos, las
luchas por la independencia son enfocados en esta novela. Cabe observar también las
distinciones existentes en la formación histórica de nuestros países, como los movimientos
feministas en América Latina fueron distintos de los movimientos en Estados Unidos.

Investigo también en esta novela el ámbito geográfico, como los momentos que
definen la narrativa están contados en espacios geográficamente bien definidos.

La estructura de la novela sigue el mismo patrón de Hija de La Fortuna. Además de
los hechos históricos, la autora busca en esta novela un referente físico para anudar a los
personajes en una intimidad espiritual, o sea, la vieja cama como una metáfora de la familia,
conectando a todos por lazos espirituales, afectivos y sanguíneos.

En el epílogo de la novela la autora revela la metáfora del título, Retrato en Sepia,
en una bellísima descripción poética que sugiere la vida como una secuencia fotográfica
que se ajusta más a un retrato en sepia.

De la misma manera que hice con las otra novelas, hago un estudio respecto a los
personajes que remiten a las voces portadoras de una postura socio-ideológica que
necesariamente no es la misma de la autora.  Destaco en el análisis de los personajes la
evidencia de la importancia de los movimientos sociales de las mujeres para lograr conquistas
tales como: el derecho al voto femenino, la denuncia en contra la sujeción de la mujer, las
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injusticias a que eran sometidas y toda suerte de acciones que protagonizan la construcción
y la apropiación del concepto de ciudadanía.

Mi abordaje respecto a la narración de esta novela, destaco la postura de Aurora
Del Valle, que asume la conciencia de todos los personajes involucrados en la trama de la
novela, los hechos históricos y el desarrollo de todos los personajes.

En la novela La casa de los espíritus, el eje histórico es la evolución política del
asenso político de Salvador Allende hasta el golpe militar de 1973 en Retrato en Sepia, la
autora enfoca la guerra del Pacífico entre Chile, Perú y Bolivia y el asenso y el derrocamiento
del presidente Balmaceda que enmarca  la historia constitucional de Chile.

Como en todos los análisis que hice, abordo el tiempo en la narración y como la
voz narradora está impregnada de monólogos interiores llena de convicciones ideológicas,
indagaciones existenciales, cuestionamientos religiosos que consolidan la narrativa. Observo
como la voz narradora sugiere el punto de vista femenino y las implicaciones de sus acciones
en la sociedad del siglo XIX todavía reproducen los arquetipos bajo la ótica masculina.

En mis consideraciones respecto a Retrato en Sepia, destaco la participación
continuada de estos personajes femeninos en la construcción del proceso histórico-cultural
en la lucha de la mujer por sus derechos.

Mi país Inventado, otra de las novelas de Isabel Allende revela un texto híbrido que
transita entre la nostálgica vida de un país que no más existe. La realidad contemporánea
es distinta. En esta obra, la autora propone un viaje a través de los caminos laberínticos de
su memoria que revelan gradativamente la historia de su país.

Destaco en Mi país inventado, la búsqueda de las raíces formadoras del pueblo
chileno, las tradiciones culturales, la formación de su identidad, de un “ethos” cultural
que caracteriza su pueblo. La novela es una  muestra del distanciamiento geográfico y
temporal de la autora de la construcción de la nueva realidad chilena, la recuperación de
la democracia, de la recuperación de la normalidad política de su país.

La ciudad de las Bestias y El reino del Dragón de Oro y El bosque de los pigmeos,
sorprendió lectores y críticos por la capacidad de la autora en incursionar por otros caminos
del género literario.

La ciudad de las Bestias es una novela destinada a un público muy joven, pero uno
de los puntos fuertes de la narrativa, a mi juicio, es la propuesta de ciudadanía basada en
la sustentabilidad ambiental, tema obligatorio en todas las discusiones sobre desarrollo
económico del mundo.  Para mí, la autora anticipa de manera competente, la denuncia de
las agresiones en contra la naturaleza que hoy día representa también una agresión a los
derechos de la humanidad. Destaco la contribución de la autora a las causas ecológicas
bajo la óptica antropológica y sociológica que intenta preservar grupos de indígenas de la
región amazónica al norte de Brasil, en su estado natural.
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El reino del Dragón de Oro, sigue la saga de Alexander Cold, en un viaje místico al
Himalaya. También esta es una novela dirigida a un público joven. A mi juicio, la autora
intenta caminar en este nuevo género que se basa también en un apelo comercial igual que
la saga de Harry Potter y otros ejemplos de publicaciones que logran grande éxito alrededor
del mundo. El Bosque de los Pigmeos concluye la trilogía en esta fabulosa aventura para un
público juvenil.

El valor que atribuyo a estas novelas es la crítica que la autora hace a los valores del
modelo occidental de civilización que se basa en el consumo desenfrenado que anula las
posibilidades del desarrollo de la existencia humana, caso no se refrene la dilapidación de
los recursos naturales del planeta.

En el capítulo VII, presento mis conclusiones. A lo largo de mi tesis, presenté las
luchas, las conquistas de esta constelación de personajes femeninos que transitan a lo
largo de las narrativas señaladas en sus más distintas novelas.  Puedo decir con seguridad
que sus personajes representan el universo femenino que persigue la ciudadanía  a través
de la participación en este proceso histórico-cultural latino americano.

A lo largo de esta tesis, presenté personajes estas mujeres que transitaran en esta
línea histórica, luchando por el derecho al sufragio universal, respecto y que van
construyendo entre avances y vueltas en este proceso, las mediaciones que pueden construir
una ciudadanía planetaria que envuelvan a todos.

A lo largo de mi tesis comenté las temáticas de los personajes que protagonizaran
la obra de Isabel Allende que responden por este sujeto polifónico que emerge de la crisis
de la sociedad contemporánea  que reivindican espacios para la construcción de la historia.

Las novelas que investigué, no son manuales de ciudadanía sino rutas de esta
constelación de personajes  que a lo largo de sus trayectorias reflejan los ideales griegos
del espíritu de igualdad, los ideales de la revolución francesa, de la independencia de los
países, del presidente Balmaceda, del presidente Salvador Allende, y de tantos anónimos
campesinos y trabajadores, hombres y mujeres que a través de su participación, representan
los más distintos segmentos sociales en la búsqueda de la ciudadanía.

Esta constelación de personajes femeninos criada por Isabel Allende, reflejan los
ideales de Olympe de Gouges, Mary Wollstonecraft, Shirin Ebadi, Simone de Beavoir, Anita
Garibaldi, Madre Tereza de Calcutá, poetisas, escritoras, dueñas de casa, maestras,
prostitutas, administradoras, religiosas, en fin todas las mujeres que diariamente, imitando
el arte literaria de Isabel Allende, participan y alimentan la abstracción de construir y
reconstruir el concepto de ciudadanía.

Esta tesis se apoyó fundamentalmente en buscar en la lectura de las novelas de
Isabel Allende, la conexión de sus personajes y la perplejidad del ser humano delante de
los grandes enigmas de la vida.
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Isabel Allende y la constelación de sus personajes femeninas que construye y se
apropia del concepto de ciudadanía en el proceso histórico-cultural latino americano,
además del valor literario  que representa, deja el registro inequívoco de que la ciudadanía
nos es solamente un sueño sino una posibilidad real para todos. A través de su obra narrativa,
pone de manifiesto que la ciudadanía se construye en la contemporaneidad con las rupturas
de paradigmas y la creación de nuevas posibilidades.

Esta propuesta de la autora que significa el sentido de su obra narrativa, ha
alimentado mi deseo de conocer y desentrañar los mecanismos literarios de la misma,
esfuerzo que, con toda modestia y con las limitaciones forzadas de todo esfuerzo individual
he querido realizar.
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REAVALIAÇÃO DE ATIVOS

                                                                Marisete Bellini Féderle1

Resumo: Este artigo tem por finalidade apresentar um estudo sobre a reavaliação dos ativos e o impacto nas
Demonstrações Financeiras. No Brasil, as empresas podem dispor da reavaliação de seus ativos, com suporte
legal e de acordo com critérios técnicos apropriados, observando normas e princípios. A reavaliação consiste
em uma nova atribuição de valores aos elementos do ativo contabilizados pelo custo histórico que passam
ao valor de mercado. A proposta de avaliar um ativo registrado ao seu custo histórico, para custo corrente
de mercado está em preservar o patrimônio e atender interesses de ordem gerencial, de financiamento e
societário. Foi realizada ampla pesquisa bibliográfica e na legislação e normas vigentes sobre o tema. Percebe-
se que, a necessidade do conhecimento da reavalição vem ao encontro de um melhor gerenciamento dos
ativos das organizações, por parte dos seus gestores, proporcionando a melhor expressão do valor do
patrimônio para atender as necessidades de gerenciamento, financiamento e decisão pelos sócios e partes
relacionadas.

Palavras-chave: reavaliação, custo histórico, valor de mercado, benefícios.

Abstract: The present work has for purpose to present a study on the re-evaluation of the assets in the
companies of the area extreme-west of Santa Catarina. In Brazil, the companies can have the institute of the
re-evaluation of your assets, with legal support and in agreement with appropriate technical criteria, observing
norms and beginnings. The re-evaluation consists of a new attribution of values to the elements of the assets
counted by the historical cost that pass to the market value. The proposal of evaluating an assets registered
at your historical cost, for average cost of market it is in to preserve the patrimony and to assist interests of
managerial order, of financing and corporation. Wide bibliographical research was accomplished and in the
legislation and effective norms on the theme.  Took place researches of field with sample of ten companies
where was used as classification criterion, the with value added superior to two hundred thousand Real, in
the city of Iporã do Oeste - SC. It is conclude that, the need of the knowledge of this institute comes to the
encounter of a better administration of the assets of the organizations, on the part of your managers, providing
the best expression of the value of the patrimony to assist the administration needs, financing and decision
for the partners and related parts.

Keywords: re-evaluation, historical costs, market value, benefits
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INTRODUÇÃO

A reavaliação de ativos permite retratar a realidade patrimonial em um determinado
momento, sendo recomendada a reavaliação, para que as demonstrações possam mostrar
aos interessados, quanto aos bens do Ativo Permanente, o mais real dos valores: o de mercado.

A proposta de avaliar um ativo, registrado ao seu custo histórico, para custo corrente
de mercado está em preservar o patrimônio, ter a certeza de quanto valem os bens utilizados,
os quais são geradores de receitas nas empresas, visto que, o valor de mercado sofre
mutações em relação ao custo, principalmente onde nenhum critério de atualização
monetária é utilizado.

Existe uma grande dificuldade para identificar e mensurar um ativo, e faz parte
deste estudo conhecer os critérios de sua avaliação, ao mesmo tempo expor os métodos
possíveis, e a partir deste conhecimento escolher o mais viável para cada empresa,
considerando suas peculiaridades, com a finalidade gerencial.

REAVALIAÇÃO DE ATIVOS

De acordo com o Manual das Sociedades por Ações (2003) antes da promulgação
da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995, os ativos eram corrigidos monetariamente
por índices oficiais, sendo que esses índices nem sempre acompanhavam à efetiva expressão
do poder aquisitivo da moeda. Posteriormente à promulgação da referida lei, os ativos não
mais foram corrigidos, trazendo as seguintes conseqüências:

√ diminui a utilidade das Demonstrações Contábeis como de instrumento de gestão
empresarial;

√ a sub-avaliação contábil dos ativos dificulta a obtenção de empréstimos pelas
empresas, pelas garantias oferecidas na forma de bens;

√ dificulta os processos de partilhas dos bens das empresas entre herdeiros, quando
ocorrer falecimento do proprietário;

√ dificulta a correta avaliação dos bens para fins de incorporação, cisão e fusão de
empresas.

A Lei 6.404/76 - também chamada lei das Sociedades Anônimas ou Por Ações cria
o instituto da Reavaliação de Bens, no artigo 182, § 3°. Além de proteger o acionista, esta
lei, em seu artigo 8°, estabelece a avaliação por três peritos ou por empresa especializada
à expedição do laudo. Este laudo de avaliação deve ser elaborado por três peritos nomeados
em Assembléia, para sociedades por ações, ou por empresa especializada; nas demais
entidades procedimento semelhante deve ser adotado.
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A legislação não faz referência quanto à especialização dos peritos, já que a perícia
é um exame ou vistoria de caráter técnico e especializado, fundamentado no Pronunciamento
Técnico n° XXIV do IBRACON e aprovado pela  Comissão de Valores Mobiliários – CVM
através da deliberação n° 183 de 19-06-95 e em atendimento ao §3° do art. 177 da Lei
6.404/76 que diz “As demonstrações financeiras das companhias abertas observarão, ainda,
as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, e serão obrigatoriamente
auditadas por auditores independentes registrados na mesma comissão”.

A Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT determina que para avaliações
de imóveis urbanos, complexos industriais (incluídas instalações, máquinas e
equipamentos), unidades padronizadas, imóveis rurais, entre outras pertinentes à área,
são de responsabilidade e de competência exclusiva dos profissionais legalmente habilitados
pelos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, em acordo
com a Lei Federal n° 5.194 e com as resoluções n° 205 e n° 218, do CONFEA que dispõe
quanto ao exercício por profissional de Nível Superior das atividades de Engenharia de
Avaliações e Perícias de Engenharia.

“É aplicável, assim, como valor de entrada, o custo corrente de reposição, computado
seu desgaste físico e técnico e considerado seu valor de utilidade operacional para a
empresa” (LIMA, 1998, p. 41).

Esclarece Lima (1998) que não se enquadra, portanto, eventual valor futuro potencial
dos ativos e nem seu valor de saída.

Contudo, cada empresa possui um ativo próprio e o laudo deve atender as
particularidades. Para que se possa mensurar os ativos, precisa-se, necessariamente,
selecionar o atributo específico a ser medido. No caso de terrenos o laudo deve determinar,
com base nas legislações: Municipal, Estadual e Federal, qual o melhor aproveitamento
para um determinado terreno, área ou gleba de terras. O aproveitamento refere-se ao tipo
de uso mais bem indicado para o objeto e também a capacidade máxima construtiva. Para
as máquinas e equipamentos deve-se observar a capacidade física de produção, dispêndio
de recursos no ato de aquisição ou os recursos para repor esses ativos num determinado
momento. Para imóveis utiliza-se o recurso da engenharia de avaliação, a qual não lida
somente com o valor. Significa analisar um determinado bem na sua total magnitude quanto
as suas características e interferências. Os laudos devem ser esclarecedores atendendo as
mais variadas necessidades, deve-se observar  o universo em que o imóvel está inserido,
isto é, um imóvel terá seu valor determinado não pelas suas características originais, mas
sim pela sua adaptabilidade em novas situações.

Sendo assim, o conteúdo genérico dos laudos conterá: considerações; localização
e caracterização do bem em análise; metodologia (critérios técnicos adotados); vistoria,
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com descrição detalhada; localização gráfica; documentação fotográfica detalhada com
descrição unitária; valoração documentada, com pesquisa de mercado e fontes; valoração
final do bem.

Os valores apresentados nos laudos, na hipótese de reavaliação, serão: valor de
mercado dos bens ou valor atual. Pode-se usar uma combinação dos três métodos de
avaliação de ativos existentes e reconhecidos no mercado. São eles: comparativo direto,
custo de reposição e rentabilidade. No caso de avaliação de imóveis ainda pode-se utilizar
um quarto e quinto método, em conjunto com os três anteriores: o involutivo
(aproveitamento máximo) e o Método residual. De qualquer forma os laudos devem ser
elaborados conforme prescrição das normas da ABNT, Legislação fiscal e Normas de
Avaliação do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia – IBAPE.

Sob qualquer circunstância de reavaliação de ativos a confiabilidade dos serviços é
ponto principal para a concessão de segurança nas informações prestadas.

As empresas podem em certas ocasiões reavaliar seus ativos por decisão voluntária,
para conhecer o real valor de seu patrimônio. A reavaliação espontânea estabelece os reais
valores de mercado dos bens e suas reais taxas de depreciação. Fornece  condições para
planejamento empresarial a médio e longo prazo.

O tratamento contábil e fiscal será com base no art. 8° e 182 §3° da Lei 6.404/76
e Regulamento do Imposto de Renda artigos 434 a 439. Anteriormente a reavaliação há a
necessidade de se efetuar um levantamento patrimonial para uma efetiva conciliação físico
contábil.

 Qualquer empresa, sociedade anônima de capital aberto ou fechado,ou empresas
limitadas podem utilizar-se deste instituto.

Não há relação com o faturamento e o patrimônio deve ser de um montante tal que
justifique o trabalho. O resultado obtido pela avaliação deve fornecer uma substancial
melhoria no conhecimento da situação do ativo e um resultado consistente nos valores de
mercado quando comparados com os valores contábeis/históricos.

Para a empresa é interessante ter uma avaliação atualizada do seu patrimônio, pois
haverá conhecimento eficiente do conteúdo de seu ativo imobilizado, suas condições
operacionais e seu real valor de mercado atual. Oportuniza melhor planejamento estratégico
sob a transparência do valor real do ativo.

A reavaliação de ativos não provocará uma redução da carga tributária face aos
novos valores de depreciação, quando o bem estiver sub-avaliado na contabilidade, deixando
a mesma nesse sentido inalterada.

Um exemplo muito comum nas empresas de obsolescência econômica, causada
por mudanças tecnológicas, modismo, sazonalidade ou desgaste do bem.
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Percebe-se que a capacidade desta máquina em produzir riqueza para a empresa
está comprometida. Seu valor de mercado está inferior ao valor contábil registrado,
ocasionando um resultado negativo na Reserva de Reavaliação. Se for a primeira vez que a
empresa reavalia,  cabe o reconhecimento negativo da reavaliação, se a perda for considerada
irrecuperável, porém se não for, é necessário fazer os ajustes contábeis. Percebe-se que
esta empresa deve providenciar o imediato planejamento de reposição desta máquina, sob
perda de produtividade e competitividade. A empresa pode estar alocando custos maiores
em seu produto em decorrência da depreciação maior em função do valor contábil. Pode
a empresa utilizar este lucro maior (se existir) para uma próxima aquisição de novas
máquinas. Do ponto de vista fiscal, para a empresa, é confortável depreciar o valor mais
alto, diminui seu resultado e a mesma pagará menos impostos. Quando ocorrer a venda
desta máquina a mesma causará um prejuízo não esperado. A empresa pode estar contando
com um valor maior do que o devido. Gerencialmente a empresa deve preparar-se para
menos tempo de vida útil, pois a contabilidade apresenta vida útil maior do que o mercado
oferece. Haverá neste caso uma surpresa quando da desmobilização deste ativo que poderá
ser evitada.

O valor de uma empresa, ou empreendimento, depende basicamente dos futuros
benefícios econômicos que ela é capaz de produzir, o seu valor está diretamente relacionado
com a geração futura de caixa.

Outro exemplo de fácil entendimento quanto ao gerenciamento dos ativos. O
empresário normalmente se pergunta: QUANTO A EMPRESA GANHOU DESDE A AQUISIÇÃO
DO IMOBILIZADO?

Possivelmente a sua conta é baseada na seguinte resposta: CUSTO -  VALOR DA
VENDA

QUADRO 1 - Descrição de um Ativo Imobilizado
Fonte: Acervo do Autor
* valores simulados
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Perguntamos então: E as receitas e a manutenção deste imobilizado? Não serão
objeto de análise?

Consideramos neste exemplo um caminhão de carga:

O planejamento para aquisição de imobilizado é essencial para a saúde financeira
das empresas, uma vez que a viabilidade de aquisição de um ativo operacional qualquer
deve ser avaliada com base no benefício econômico que o bem é capaz de gerar. O prazo
de retorno do investimento realizado evidencia a potencialidade do ativo. O que motiva os
gestores a adquirir, trocar ou vender seus ativos em tese seria a capacidade do bem em
produzir riqueza.

É preciso, então, avaliar os ativos com a condição de saber a natureza da decisão
do lançamento contábil, os reflexos do ambiente organizacional, qualidade dos sistema de
informações e ter a consciência de que a efetividade do método depende do modelo de
gestão  que visa atender.

Para o empresário, é importante responder às seguintes indagações:
• Se tivesse que montar uma fábrica com esta mesma estrutura, quanto teria que pagar?
• Quanto desembolsaria para repor este ou aquele ativo?
É fundamental conhecer o Valor Justo na Hora da Troca.
A gestão do ciclo de vida dos ativos de capital é um importante fator que leva ao

sucesso das empresas, pois atinge diretamente sua lucratividade e produtividade. Com o
finalidade de elevar ao máximo o retorno sobre os ativos empresariais, as empresas precisam
gerenciá-los durante todo o seu ciclo de vida útil - desde a sua compra até sua obsolescência.
O gerenciamento do ciclo de vida dos ativos, é composto por fases distintas comprar,
rastrear fisicamente, manter e vender.

QUADRO 2 - Demonstrativo valor custo x valor de mercado
Fonte: Acervo do Autor
*valores simulados
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A contabilidade, em face da crescente exigência do usuário da informação contábil,
caminha para um nível em que dela será exigida a projeção de cenários. Assim, a avaliação
de ativos ganha maior importância, sendo os ativos de uma organização o ponto central
para o sucesso no resultado.

A função primordial das demonstrações contábeis é prover informações úteis e
confiáveis para a tomada de decisão de seus usuários internos e externos. Idealmente,
deveria constituir um arquivo-base com informações que atendessem aos mais diversos
usuários e seus interesses. Se a contabilidade não reflete a realidade do patrimônio, falhos
são seus métodos de mensuração.

A administração do patrimônio, geralmente, é tratada como uma questão meramente
contábil. Por vários fatores o valor justo de mercado de um ativo é alterado ao longo do
tempo e as empresas perdem a noção exata do retorno do seu investimento. A ausência do
valor real do patrimônio da empresa impede que as decisões gerenciais sejam tomadas
com base em dados seguros, e principalmente em casos de venda ou aluguel impede que a
empresa negocie o ativo em condições que lhe seriam favoráveis.

Ter conhecimento dos valores de mercado também permite a redução de custos
em contratações de seguros, concedendo também maior segurança a apólice. A avaliação
constante destes ativos, portanto, se faz necessária para um registro correto de seus valores
levando em conta a realidade do mercado.

As empresas de capital aberto, no entanto, devem registrar seu patrimônio a valores
de mercado, segundo exigência da CVM. Admite-se os seguintes saldos das contas
representativas dos bens imóveis de determinada empresa, em 31.10.2003:

Terrenos...................................................................... 
Edifícios ..................................................................... 
(-) Depreciação acumulada de edifícios .................... 
Valor líquido contábil dos bens .................................

R$   50.000,00 
R$  120.000,00 
R$    24.000,00 
R$  146.000,00

De posse do laudo de avaliação, aprovado pela assembléia geral, a empresa irá
proceder a contabilização da reavaliação do bem, levando em consideração se o mesmo
possui ou não cotas de depreciação registrada. Os novos valores serão de:

- Terreno:  R$ 120.000,00 -  Edifício:  R$ 180.000,00.
- Serão feitos então os seguintes lançamentos contábeis:

QUADRO 3 - Ativo Imobilizado empresa “A”
Fonte: Acervo do Autor
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QUADRO 4 - Lançamentos Contábeis.
Fonte: Acervo do Autor
 *Diferença entre o valor constante do laudo de avaliação e o valor contábil do terreno:
(R$ 120.000,00 – R$ 50.000,00 = R$ 70.000,00).

QUADRO 5 - Lançamentos Contábeis.
Fonte: Acervo do Autor

Este valor significa a diferença apurada pelo laudo chamada de Reavaliação.

QUADRO 6 - Lançamentos Contábeis.
Fonte: Acervo do Autor
*O acréscimo foi assim apurado:
Valor constante do laudo de avaliação..........................................................R$ 180.000,00
(-) Custo corrigido do edifício.......................................................................R$ 120.000,00
(+) Depreciação acumulada ( baixada conforme lançamento n° 2)..............R$   24.000,00
(=) Diferença.................................................................................................R$   84.000,00
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A base de cálculo neste exemplo foi somente a reavaliação dos imóveis, pois quanto
a terrenos não é devida a constituição para ativos que não se realizarão por depreciação,
amortização ou exaustão e pra os quais não haja qualquer perspectiva de alienação ou
baixa (item 18 do Pronunciamento do IBRACON, de acordo com a Deliberação CVM n°
183/95.

O Balanço Patrimonial da empresa apresentaria os seguintes resultados após os
lançamentos no livro Diário.

BALANÇO PATRIMONIAL DA EMPRESA “A”

QUADRO 7 - Lançamentos Contábeis.
Fonte: Acervo do Autor
*Base de cálculo da provisão:O acréscimo foi assim apurado:
R$ 84.000,00 x (15% IR = 10% Adicional IR + 9% CS) = 28.560,00

QUADRO 7 - Balanço Patrimonial empresa “A”.
Fonte: Acervo do Autor
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Após o registro contábil identificamos o seu efeito sobre o lucro real da empresa.
Como a reserva de reavaliação não passou pelo resultado do exercício esta tributação
permanecerá diferida até o momento da realização.

Isso é possível através do tratamento fiscal obtido pelo artigo 434 do Regulamento
do Imposto de Renda- RIR/99 que orienta: “não será tributada a contrapartida do aumento
de valor de bens do ativo permanente pelo motivo de nova avaliação enquanto a mesma for
mantida em conta de reserva de reavaliação.”

No entanto, para as sociedades abertas, a Instrução n° 189 que dispõe sobre o
tratamento dado aos impostos e contribuições incidentes sobre a reserva de reavaliação,
obriga o provisionamento dos impostos e contribuições que incidirão sobre a futura
realização dos ativos reavaliados, no Passivo Exigível a Longo Prazo e  em contrapartida
uma conta retificadora da reserva de reavaliação.

De qualquer forma a Resolução do CFC nº 1004/04, em conformidade com a NBCT
19.6, normatiza para todas as empresas a reavaliação líquida dos tributos incidentes no
Patrimônio Líquido.

A realização da reserva dar-se-á na medida em que o ativo reavalido for sendo
realizado mediante depreciação, amortização, exaustão ou alienação, conforme Lei 9.959/
2000. Após a realização dessa Reserva, a mesma torna-se livre para aumento de capital,
absorção de prejuízo, ou mesmo para distribuição aos acionistas/sócios.

Na ocasião de venda de um bem que tenha sido anteriormente objeto de reavaliação,
ela procederá à baixa desse bem pelo valor reavaliado. A reserva relativa à reavaliação
desse bem será considerada realizada e seu valor deverá ser computado na apuração do
lucro real do período-base correspondente. O lucro não-operacional é o mesmo que o
Ganho de Capital se a máquina não tivesse sido reavaliada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O custo de aquisição do ativo imobilizado, só permite o reconhecimento de ganhos
ou perdas quando de sua venda, não sendo, portanto uma ferramenta gerencial.

Representar um elemento ativo através de seu custo histórico é adotar um conceito
estático de avaliação. O custo histórico, com o passar do tempo, perde sua representatividade
como medida de valor; tendo em vista a perda da capacidade de poder aquisitivo da moeda,
provocada pela inflação e a influência da defasagem tecnológica que altera a capacidade
de geração de benefícios futuros dos ativos. Evidencia-se que a Reavaliação dos Ativos da
Empresa “A” possibilita melhorar as condições de retorno do imobilizado, também a
possibilidade de negociações e melhores chances de competitividade no mercado. As
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empresas hoje estão se adaptando a novos modelos de relatórios gerenciais. Justifica-se,
para tanto, uma contabilidade que espelhe a realidade das empresas.

Observando que as informações contábeis devem atender aos mais diversos usuários
e que as empresas devem se mostrar competitivas, a proposta apresentada é a de evidenciar
os valores que se aproximem da realidade patrimonial da empresa em relatórios gerenciais
e em Notas Explicativas.

REFERÊNCIAS

Alíquotas do IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro vigentes desde 1991. Disponível em
<http://www.ascepro.com.br/pub/kbase/aliquotas-irpj_cont_social.html >Acesso em: 23 maio.
2004.

BRASIL.Constituição Federal: promulgada em 05 de outubro de 1988. Atualizada até a Emenda
Constitucional n° 31, de 14-12-2000, com notas remissivas e o texto original revogado. Diário
Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 05 out. 1988. Porto Alegre: Verbo
Jurídico, 2001.

BRASIL.Deliberação CVM n° 31, de 08 de fevereiro de 1984. Dispõe acerca da divulgação e do
uso de informações sobre ato ou fato relevante relativo às companhias abertas. Diário Oficial
[da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 10 fev.1984. Disponível em <http://
www.societario.com.br/leis-cvm/cvm31,html> Acesso em: 21 jun. 2004.

BRASIL.Deliberação CVM n° 183, de 19 de Junho de 1995. Aprova pronunciamento do IBRACON
sobre reavaliação de ativos. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 22
jun.1995. Disponível em <http://cnb.org.br/CNBV/deliverações/dlb183-1995.htm> Acesso em:
23 maio. 2004.

BRASIL.Deliberação CVM n° 273, de 22 jun.1998. Diferenças temporárias tributáveis.Diário
Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 22 BRASIL. Disponível em <http://
www.cnb.org.br/CNBV/deliverações/dlb273-1998.htm> Acesso em: 18 jul. 2004.

BRASIL.Deliberação CVM n° 288, de 3 de Dezembro de 1998. Dispõe sobre a possibilidade de
ajuste ou reversão, pelas companhias abertas, da reavaliação do ativo imobilizado.Diário Oficial
[da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 03 dez.1998. Disponível em <http://
cnb.org.br/CNBV/deliverações/dlb 288-1998.htm> Acesso em: 22 out. 2004.

BRASIL. Decreto-Lei  n° 3.000 de 26 de março de 1999. Tributação Pessoas Jurídicas livro 2
parte 2 art. 305 a 461.

BRASIL.Instrução CVM n° 31, de 8 de fevereiro de 1984. Dispõe acerca da divulgação e do uso
de informações sobre ato ou fato relevante relativo às companhias abertas. Diário Oficial [da]



199Revista Caminhos, Rio do Sul, v. 1, n. 8, p. 187-200, jan./jun. 2007

República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 10 fev.1984. Disponível em <http://www.cnb.org.br/
CNBV/instrucoes/ins31-1984.htm> Acesso em: 23 maio. 2004.

BRASIL.Instrução CVM n° 59, de 22 de dezembro de 1986. Dispõe sobre a obrigatoriedade de
elaboração e publicação da demonstração das mutações do patrimônio líquido pelas companhias
abertas. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 24 dez.1986. Disponível
em <http://www.cnb.org.br/CNBV/notas/nex59-1986.htm> Acesso em: 21 jun. 2004.

BRASIL.Instrução CVM n° 189, de 25 de junho de 1992.  Estipula o tratamento contábil a ser
dado à reserva de reavaliação, inclusive impostos e contribuições incidentes, em consonância
com os efeitos da Lei n° 8.200, de 28 de junho de 1991. Diário Oficial [da] República Federativa
do Brasil, Brasília, DF, 30 jun.1992. Disponível em <http://www.societario. com.br/leis/
ne189.html> Acesso em: 23 maio. 2004.

BRASIL.Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966. Regula o exercício das profissões de
Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo.Diário Oficial [da] República Federativa do
Brasil, Brasília, DF, 27 dez.1966. Disponível em <http://www.senado.gov.br> Acesso em: 05 jul.
2004.

BRASIL.Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Dispõe sobre as sociedades por ações. Diário
Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 17 dez 1976.Disponível em <http://
www.senado.gov.br> Acesso em: 05 jul. 2004.

BRASIL.Lei n° 7.799, de 10 de julho de 1989. Altera a legislação tributária federal e dá outras
providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 11 jul
1989.Disponível em <http://www.senado.gov.Br/servlets/NJUR.Filtro?tipo=LEI&seção=
NJILEGBRAS&nu...> Acesso em: 07 jul. 2004.

BRASIL.Lei n° 8.981 de 20 de janeiro de 1995. Altera a legislação tributária federal e dá outras
providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF 23 jan. 1995.
Disponível em <http://www.senado.gov.br/servlets/NJUR.Filtro?tipo=LEI&seção=
NJILEBRAS&nu...> Acesso em: 24 out. 2004.

BRASIL.Lei n° 9.065, de 20 de junho de 1995. Dá nova redação a dispositivos da Lei n° 8.981, de
21 jan.1995, que altera a legislação tributária federal, e dá outras providências. Diário Oficial
[da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF 21 jun.1995.Disponível em <http://
www.cnb.org.Br/CNBC/leis/lei9065-1995.htm> Acesso em: 23 mai. 2004.

BRASIL.Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995. Altera a legislação do imposto sobre a renda
das pessoas jurídicas, bem como da contribuição social sobre o lucro líquido, e dá outras
providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 27 dez.1995.
Disponível em <http://www.canadalife.com.br/2002/informações/docs/Lei_9249-95.asp> Acesso
em: 23 maio. 2004.



200 Revista Caminhos, Rio do Sul, v. 1, n. 8, p. 187-200, jan./jun. 2007

BRASIL.Lei n° 9.959, de 27 de janeiro de 2000. Altera a legislação tributária federal e dá outras
providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 28 de jan. 2000.
Disponível em <http://www.leasingabel.com.br/juridico/leis/lei9959.htm> Acesso em: 21 jun. 2004.

BRASIL. Norma Brasileira de Contabilidade – NBC T 19.6. REAVALIAÇÃO DE ATIVOS.  Oficial [da]
República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 06 de set. 2004.

BRASIL. Parecer de Orientação n° 24 de 15 de janeiro de 1992. Dispõe sobre a Política e as
Instituições monetárias, bancárias e creditícias. Cria o Conselho Monetário Nacional e dá outras
providências. CVM. Disponível em <http://www.cnb.org.br/CNBV/pareceres/par24-1992.htm>
Acesso em: 28 jul. 2004.

BRASIL. Regulamento do Imposto de Renda RIR/99 (Decreto n° 3.000, de 26 de março de
1999).Regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do Imposto sobre a
Renda e Proventos de Qualquer Natureza. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil,
Brasília, DF, 27 mar 1999. Disponível em <http://receita.fazenda.gov.br.> Acesso em: 29 fev. 2004.

BRASIL.Resolução 345 de 27 de julho de 1990. Dispõe quanto ao exercício por profissional de
Nível Superior das atividades de Engenharia de Avaliações e Perícias de Engenharia.  Diário
Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF,  02  ago.1990.

BRASIL.Resolução 750 de 29 de dezembro de 1993. Dispõe sobre os princípios fundamentais de
contabilidade. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 29 dez.1993.
Disponível em: <http://www.crcsp.org.br/millenium novo/resoluçoes/res750.htm>.

CONSULTOR JURÍDICO. Reavaliação de Ativos. Disponível em <http://conjur.uol.com.br> Acesso
em: 29 fev. 2004.

CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA. Legislação Aplicável para
Laudos, Avaliações, Reavaliações de Ativo e Pareceres Técnicos. Disponível em <http://
www.harcoaval.com.br/harco5.html> Acesso em: 21 jun.2004.

IBRACON, Normas e Procedimentos Contábeis. NPC 24 - Reavaliação de Ativos. Disponível em
<http://www.portaldecontabilidade.com.br/ibracon.npc24.htm> Acesso em: 21 jun.2004.

CRUZ, Anamaria da Costa; MENDES, Maria Tereza Reis. Trabalhos acadêmicos, dissertações e
teses: estrutura e apresentação (NBR 14724/2002). Niterói, 2004.

IBRACON. Reavaliação de Ativos no Brasil.  Boletim fev.1999.

GUIA IOB DE CONTABILIDADE – Reavaliação de Ativos. Boletim nov. 2002.

VASCONCELOS, Yumara Lúcia, SILVA, Cleide Carneiro Alves da. Avaliação de ativos: uma análise
crítica. Revista Brasileira de Contabilidade n 137. Set.out 2002.

PESSUTO, Renato, ALMEIDA, Sérgio R. Reavaliação dos Bens do Ativo. Disponível em
<www.infojus.com.br/area/2/ricardopressutoesergioalmeida.html>. Acesso em: 23 mai. 2004.



201Revista Caminhos, Rio do Sul, v. 1, n. 8, p. 201-215, jan./jun. 2007

ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA UNIDAVI: 10 ANOS DE

REFERÊNCIA NA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO

Janaina Nunes Brito Pelegrini1

Noeli Salete Sorgatto2

Resumo: A história da Escola de Educação Básica da UNIDAVI constitui-se num referencial teórico e prático
com possibilidades de contribuir para a pesquisa educacional. Lamentavelmente, não houve um registro
sistematizado da história e do processo pedagógico desde sua implantação (de 1996 até 2005). Estes registros
são de grande importância para a fundamentação de toda estrutura pedagógica da escola. Por isso a pesquisa
busca sistematizar o trabalho pedagógico vivenciado na Escola de Educação Básica da UNIDAVI; registrar a
memória histórica da escola; relatar a experiência da capacitação de professores e sua relação com a
formação específica de graduação; pontuar a organização pedagógica da escola; elaborar um dossiê de
atividades intra-escolar; reconhecer o trabalho de equipe frente aos desafios por uma educação inovadora.
A Escola de Educação Básica da UNIDAVI surge com uma proposta pedagógica diferenciada das demais
escolas da região, assumindo uma metodologia de ensino e aprendizagem centrada nas teorias de Vygotsky
e Piaget que respeitam o processo de construção do conhecimento da criança. O que se observa é que a
escola tornou-se uma referência na região através da ousadia e estudo dos conceitos construtivistas e vivenciá-
los na prática, com as salas ambientes, que tem a intenção pedagógica de proporcionar um ambiente acolhedor
que garante a circulação de informações científicas; o processo de avaliação com auxílio do apoio pedagógico,
que é uma proposta pedagógica diferenciada, não sendo um reforço das aulas, mas sim, um atendimento
sistemático às necessidades do educando; a pesquisa didática, que tem por fim a construção do conhecimento
na coletividade pois entende-se que o aluno não passa de um estado de ignorância para um estado de
conhecimento, com apenas uma visão de determinado conteúdo, mas sim, este vem para a instituição com
algum conhecimento prévio e é a partir deste conhecimento que o professor vai trabalhar; o não uso do
livro didático porque a sua concepção não releva o processo elaborado pela criança na sua aprendizagem.
O método utilizado para a elaboração da pesquisa foi o de entrevistas com docentes e com a comunidade,
coleta de registros dos ex-alunos e estudo de documentos. A Escola de Educação Básica da UNIDAVI cumpre
sua responsabilidade social como instituição de educação fundamental à sociedade do Alto Vale do Itajaí,
que acredita na transformação de cada um como cidadão e na autonomia intelectual nos caminhos da
reflexão e ações numa interação permanente consigo e com o outro. Busca e construir  o patrimônio
cultural, buscando avanços nos conhecimentos na perspectiva de tornar vidas melhores.

Palavras-chave: registro histórico, fundamentação pedagógica, construtivismo.
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Abstract: The history of the School of Basic Education of the UNIDAVI is something that was still not searched
and that it possesss few registers. It did not have a register systemize of history and the pedagogical process
since its implantation (of 1996 up to 2005). These registers are of great importance for the recital of all the
pedagogical structure of the school. Therefore the research searchs systemize the lived deeply pedagogical
work in the School of Basic Education of the UNIDAVI; to register the historical memory of the school; to tell
to the experience of the qualification of professors and its relation with the specific formation of graduation;
to emphasize the pedagogical organization of the school; to elaborate a dossier of activities intra-school; to
recognize the group work front to the challenges for an innovative education. The method used for the
elaboration of the research was interviews with professors and with the community, collection of registers,
document study, field research, registers and compilation. The School of Basic Education of the UNIDAVI
appears as a proposal pedagogical differentiated of the too much schools of the region, assuming a methodology
of education and learning centered in the theories of Vygotsky and Piaget that respect the process of
construction of the knowledge of the child. What it is observed is that the school  became a reference in the
region through the search of the constructivist reality in the practical one, with surrounding rooms, that the
pedagogical intention has to provide a welcoming atmosphere that guarantees the circulation of scientific
information; the process of evaluation with aid of the pedagogical support, that is a proposal pedagogical
differentiated of the confessional schools, not being a reinforcement of the lessons, but yes a systematic
attendance to the necessities of educating; the didactic research, that has finally the construction of the
knowledge; not the use of the didactic book, therefore understands that the pupil does not pass of a state of
ignorance for a knowledge state, with only one view of determined content, but yes this comes to the institution
with some previous knowledge and is from this knowledge that the professor goes to work; e projects that
take the knowledge constructed in classroom for is, in the practical one, campaigns and samples. Through
this the School of Basic Education of the UNIDAVI it fulfills its paper of social institution with function of
transmission of information, fighting to insert itself  itself in a new reality, that is with focus in the acquisition
of affective abilities, in the cognitive and psicomotor field, not allowing that if it loses the cultural patrimony,
searching advances in the knowledge and trying to become better lives. The school is for forming manager of
information and not mere accumulators of data.

Keywords: historical register, theoretical recital, constructivism



203Revista Caminhos, Rio do Sul, v. 1, n. 8, p. 201-215, jan./jun. 2007

INTRODUÇÃO

O presente artigo aborda os 10 anos de referência da Escola de Educação Básica da
UNIDAVI. Constituí-se de registros sistematizados da história e do processo pedagógico
desde a implantação até os dias de hoje.

O objetivo principal deste trabalho é mostrar a realidade construtivista na prática,
com as salas ambientes, apoio pedagógico, pesquisa didática, uma nova forma de avaliar,
professores especialistas... Com esta forma de ensinar procura-se chegar à construção de
conhecimento de forma mais fácil e dinâmica.

É indispensável um registro como este para se refletir sobre a organização pedagógica
da escola, reconhecer os erros e acertos para que esta instituição de ensino continue
sendo referencia na região do Alto Vale do Itajaí.

Este trabalho é resultado de uma ampla pesquisa bibliográfica, que orientou os
profissionais que estiveram na fundação da escola, foram feitas entrevistas, coleta de
registros, pesquisa em campo, em registros e editoração.

Através da aplicação das teorias construtivistas, a Escola de Educação Básica UNIDAVI
cumpre o seu papel de instituição social com função integradora, contribuindo com a
formação de cidadãos melhores.

A TEORIA CONSTRUTIVISTA E A PRÁTICA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
UNIDAVI

Com a intenção de ter um perfil diferente das escolas que constantemente
presenciamos a Escola de Educação Básica UNIDAVI, trás um modelo, uma forma de
trabalhar com o conhecimento diferente das demais escolas. A concepção de ensino requer
uma profunda modificação de paradigma, em opção e superação do ensino e aprendizagem
mecânico, fragmentado da escola tradicional conservadora, a Escola de Educação Básica
da UNIDAVI trás a proposta construtivista.

Acredita-se numa escola que supera a idéia que os comportamentos são estanques,
estáticos e indiferentes às mudanças e exigências sociais, busca-se elevar o ser humano, ao
máximo de potencial cognitivo e criativo para que possa externá-la em todas as situações
de sobrevivência e transcendência que culmine na sua satisfação.

Uma escola tem que ter como finalidade desenvolver um cidadão, autônomo
intelectual, onde o estranho e o diferente participem que um não seja ameaça ao outro e
sim que juntos em cooperação, e solidariedade possam conviver e fazer uma nova sociedade.



204 Revista Caminhos, Rio do Sul, v. 1, n. 8, p. 201-215, jan./jun. 2007

A metodologia da Escola de Educação Básica UNIDAVI é ousada e é singular na
região. Os fundamentos teóricos que direcionarão os encaminhamentos metodológicos
serão os que consideram, aprendizagem como um processo de reorganização, que organiza
o trabalho pedagógico, que situa essas intenções e asseguram-nas com determinação a
finalidade da escola em: Saber; Saber fazer; Ser

O ensino moderno, precisa imperativamente apropriar-se desse fato e criar situações,
onde a criança tem que enfrentar desafios, como um usuário integral das linguagens; onde
a criança deve ir obtendo a sistematização do conhecimento; uma compreensão maior e
um conhecimento mais profundo da cultura que é a própria de seu meio; e também uma
incorporação dos valores culturais universais.

A proposta que atende este desejo dos fundadores da Escola é a teoria construtivista.

CONSTRUTIVISMO

O Construtivismo não parte da idéia de um mundo organizado que transmite ao
observador informações que lhe mostrem a realidade. Mas parte daquele que observa, que
constrói, inventa a realidade com a qual ele estabelece uma relação dialética por meio de
experiências.

a) Não devemos supor a existência de um mundo exterior independente do
observador, para levar em conta a atividade daquele que observa.

 b) A realidade é construída (inventada) pelo sujeito cognocente; ela não é um
dado pronto para ser descoberto. c) Os conhecimentos não são uma descrição da realidade
dada, mas uma representação que dela construímos construção esta cuja função é adaptativa,
isto é, permite ao indivíduo prever as regularidades e assim viver num mundo de limitações,
representado pelo mundo das coisas.

O construtivismo é a teoria do conhecimento que não nega a existência de um
mundo exterior ao sujeito, mas considera que este, mais importante do que as descrições
das coisas, pois o ser faz experiências que lhe permitem conviver com as limitações do
mundo das coisas, ou seja, o conhecimento é função adaptativa. Pois nossas experiências
vão nos mostrando o que é viável ou não, através de sucessos e fracassos enxergamos as
limitações no mundo das coisas.

A OBJETIVIDADE NA EPISTEMOLOGIA CONSTRUTIVISTA:

O Construtivismo não renuncia a objetividade do conhecimento científico, mas
apresenta de maneira coerente esta objetividade, com base no princípio de que o sujeito
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cognocente constrói os objetos de conhecimento, com isso o Construtivismo da um
significado ao conceito de objetividade. Apóia a objetividade não como as escolas de
pensamento já existentes, onde os objetos são descritos para um mundo real, “como eles
são”. Esta idéia afirma que os objetos são independentes do observador. A esta objetividade
o construtivismo renuncia.

Adotando outra objetividade, aquela que vê os objetos de conhecimento através do
significado atribuído pela linguagem, então a realidade tem outro sentido e a objetividade
pode ser definida pelo universo simbólico.

Neste universo há duas realidades, a primeira definida como senso comum ou
objetos que estão em torno de “nós” ou ainda realidade e do “mundo dos limites” onde o
sujeito tem suas experiências de vida. E a segunda realidade a construída, formada pelo
mundo dos objetos de conhecimento, construída socialmente, como experiências vividas e
imaginadas.

Aprender, portanto, é saber comparar as suas experiências com a descrição das
experiências vividas por outros sujeitos observando as diferenças e as invariâncias. Por
isso que os conhecimentos não são transmitidos e sim estão disponíveis num universo
simbólico, no qual, por meio de um acordo social há uma representação comum.

A objetividade está relacionada às representações das experiências intersubjetivas.
Sendo assim, Deus é o único conhecedor do mundo porque foi ele mesmo que o criou, o
homem pode conhecer somente o mundo que ele construiu.

Os conhecimentos são objetivos quando permitem a comunicação entre vários
mundos de experiências, ou seja, aqueles que recebem as comunicações possam refazer
as experiências e obter os mesmos resultados.

O CONHECIMENTO: UMA FUNÇÃO ADAPTATIVA

O conhecimento na teoria construtivista não tem intenção de descrever o mundo
dos objetos, mas sim a organização de um mundo constituído pela nossa experiência ou
relações de resultados que estabelecemos durante a nossa existência com o mundo dos
objetos que nos cercam. Dando sentido a tudo que provamos.

Esta nova definição de conhecimento o coloca com outra função a adaptativa ou
conscientização do sujeito com relação às ações por dar sentido às experiências que o
sujeito realiza em um mundo com limitações.

A idéia de viabilidade substitui a verdade, o construtivismo propõe a viabilidade,
isto é, que os conhecimentos correspondem a uma possibilidade do comportamento humano
no mundo das limitações ao qual ele deve se adaptar. O conhecimento seria bússola
orientando para abandonar os fracassos e motivar para aquilo que gerara sucesso.
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O CONSTRUTIVISMO NA PRÁTICA

A UNIDAVI na sua histórica trajetória foi solidificando-se na sua estrutura física,
bem como administrativamente. Hoje, possui condições reais para comportar cursos das
diversas áreas educacionais, e dentre esses o Ensino Fundamental – 1ª à 4ª séries e
subseqüentes gradativamente tendo sempre como objetivo:

• Ser referência e alternativa em Educação na região e no estado;
• Estrutura de salas ambientes equipadas com material específico das diversas

disciplinas, caracterizando-as com oficina, laboratório, biblioteca e sala de aula;
• Funcionamento de um turno integral e outro parcial;
• Grade curricular que contempla as disciplinas obrigatórias e extra curricular

com as disciplinas opcionais de curso em tela;
• Concepção de Ensino e Aprendizagem implícita no processo de construção das

estruturas lógicas e; formação das funções psíquicas superiores compartilhada,
interativa e ativa;

• Metodologia da pesquisa didática, onde professor e aluno partilham com
informações sistematizadas e assistematizadas, na condição de sujeitos cognocente
à construção do conhecimento;

• Apresentar e efetivar uma escola com um currículo ousado, seguro de conteúdos
e intenções que asseguram a realização de aprendizagens significativas;

• Repercutir na sociedade como pioneiros da educação moderna, num modelo
onde se admite a Construção do conhecimento, num processo de aprendizagens
significativas de fatos, de conceitos e de procedimentos e atitudes;

• Ensinar é colocar problemas a partir dos quais seja possível reelaborar os
conteúdos escolares;

• Ensinar é fornecer toda a informação necessária para que as crianças possam
avançar na reconstrução do conteúdo sobre o qual estão trabalhando;

• Ensinar é fornecer a discussão sobre os problemas formulados, é oferecer a
oportunidade de coordenar diferentes pontos de vista, é orientar para a resolução
dos problemas colocados;

• Ensinar é incentivar a formulação de conceitualizações necessárias para o
progresso no domínio da língua escrita, é promover redefinições sucessivas até
atingir em conhecimento próximo ao saber socialmente estabelecido;

• Ensinar é fazer com que as crianças coloquem novos problemas que não tenham
sido levantados fora da escola.
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PERFIL DO PROFESSOR

Em uma instituição construtivista o professor é aquele que deve buscar as concepções
prévias dos alunos como ferramentas de trabalho, usar linguagem adequada e iniciar o
processo de construção do conhecimento a partir das informações, conhecimentos que os
alunos já produziram.

Este profissional de educação não deixa de ser um eterno aprendiz, que não se
satisfaz apenas com a graduação, mas aprende com os alunos (seu material de trabalho),
com os companheiros de profissão e nas salas de aula como aluno em curso. Não se
colando na posição de superior, ou detentor de todo conhecimento, dono da verdade.

PERFIL DO ALUNO

Para Piaget (1996), o aluno é um ser ativo que estabelece relação de troca com o
meio-objeto (físico, pessoa, conhecimento) num sistema de relações vivenciadas e
significativas.

FORMA DE TRABALHO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA UNIDAVI:

PORQUE O NÃO USO DE LIVRO DIDÁTICO?

O material didático tem por finalidade o atendimento aos alunos, ao corpo técnico
e pedagógico, para auxiliar no processo educativo.

A escola de educação básica UNIDAVI, não adotou um livro didático, ou apostila
com conteúdos e exercícios, por não defender a idéia de que o estudante passe de um
estado de ignorância para um estado de conhecimento, com apenas uma visão de
determinado conteúdo.

A perspectiva construtivista, adotada pela escola, nos faz entender que o aluno
chega à instituição com algum conhecimento prévio e é a partir deste conhecimento que o
professor vai trabalhar. Criando pontes entre o conteúdo dos PCN (Parâmetros Curriculares
Nacionais) e as experiências dos alunos. Dentro desta proposta não caberia um livro, ou
uma apostila.

Com a intenção de conduzir os alunos a construir o conhecimento e por não haver
material didático que atendesse esta necessidade, pois todos apenas reproduziam as
informações. A melhor forma foi à elaboração de material com base em muitos materiais
de pesquisa, conversa entre os professores e a observação do grupo.
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Para atender esta nova forma de ensinar, a ferramenta usada é a pesquisa didática.
Onde o professor orienta o aluno a fazer uma “viagem” em busca da construção do
conhecimento utilizando os diversos materiais disponíveis nas salas ambientadas, biblioteca,
laboratório, dependendo a disciplina.

A aprendizagem se torna uma aventura intelectual, como diz G. Sastre, 1996. “Na
aprendizagem, como em toda viagem, deve-se conhecer o local de partida e saber para
onde se quer ir; o processo são os passos do caminho” Um livro didático não atenderia
esta necessidade. Enquanto a pesquisa didática propõe justamente isto, pois este é um
recurso que permite buscar vários pontos de vista sobre um determinado conteúdo. Exemplo,
um conto de fadas pode ser visto historicamente, psicologicamente, literalmente. O aluno
deve conhecer as diversas visões do assunto e construir a seu texto.

A partir da prática da pesquisa didática os conteúdos construídos na interação
conhecimento-aluno-professor saem da sala de aula para a sociedade através dos projetos
que aparecem em forma de campanhas preventivas, informativas, amostras, gincanas, feiras
de exposição que legitimizam a aprendizagem.

Esta prática pedagógica proporciona ao aluno uma aprendizagem que mobiliza o
funcionamento intelectual do individuo, facilitando o acesso a novas aprendizagens, pois
além do conhecimento em si, o aluno aprendeu determinadas estratégias intelectuais, que
lhe serão úteis para aprendizagens futuras.

O não uso do livro didático e o trabalhar com a pesquisa didática exigem muito
mais do professor como orientador do grupo. Pois este deve conhecer varias fontes para
indicar e ter um conhecimento muito maior sobre o conteúdo a ser pesquisado. Esta forma
de trabalho quebra também aquela visão antiga de que o professor tem o conhecimento e
o aluno e vazio, esta para receber o que o professor tem para transmitir.

Atualmente, com o rápido acesso as informações, fazem com que o livro didático
se torne ultrapassado com maior rapidez, sem contar com os problemas de livros
didáticos que trazem o conteúdo com falhas. A pesquisa não permite que se observe
apenas uma fonte, desta forma se comparam registros, se levantam falhas, observam-
se evoluções ou mudanças ocorridas no decorrer do tempo[...]”.(BAGNO, 2001)

Enfim o mais importante no processo de ensino aprendizagem é que o aluno aprenda
a construir significado, o que a pesquisa didática possibilita. E professor saiba ensinar, ou
seja, oportunizar esta construção.
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PESQUISA DIDÁTICA, QUAL A DIFERENÇA? E COMO É DINAMIZADA?

A Pesquisa Didática foi à alternativa encontrada pelos profissionais da Escola de
Educação Básica da UNIDAVI, para realizar o ensino na ótica construtivista. Batizada como
pesquisa didática pelo professor e Pró-Reitor da época Francisco Fronza. Este trabalho foi
orientado pelo livro Pesquisa na escola, como é, como se faz de Marcos Bagno.

Esta obra foi usado como um “manual de instruções” para realmente fazermos
pesquisa na escola. Nos ajuda quanto o ensinar a pesquisar, diferente daquela forma antiga
que conhecíamos, do “trabalho de pesquisa”, tema: X, para entregar dia X.

A palavra pesquisa veio do espanhol, que herdou muito do latim. No latim havia um
verbo perquiro, que significa “procurar, buscar com cuidado; procurar por toda parte;
informar-se; inquirir; perguntar; indagar bem; aprofundar na busca”. Os significados deste
verbo em latim nos mostram que o termo pesquisar é buscar com cuidado e profundidade.
Negando então, o significado que é dado em muitas escolas com seus trabalhos superficiais,
só para dar nota (Dicionário etimológico, 2000).

A pesquisa é algo que ocorre em nosso cotidiano, pois vivemos investigando para agir.
Um bom exemplo disto, é quando vamos dar um presente a um amigo querido, perguntamos
para alguém da casa deste, o que ele precisa ou gostaria de ganhar, ao comprar o presente
vamos observar os preços, a qualidade do produto, as cores enfim pesquisar e ação que todos
nos sabemos fazer, apesar de não ser esta a forma de pesquisa que iremos abordar.

O ato de pesquisar de forma cientifica é muito importante, pois sem pesquisa não
há ciência, avanços científicos, tecnologia.

A pesquisa cientifica é a investigação realizada com a finalidade de obter
conhecimento especifico e estruturado sobre um assunto especifico. Com a obrigação de
comprovar suas descobertas e fundamentá-las. Se não houvesse pesquisa cientifica não
haveria avanços.

A pesquisa didática é o trabalho de investigação realizado para a construção de um
conhecimento já obtido, estruturado sobre algum assunto. Sem a necessidade de provar
verdades, pois alguém já comprovou esta descoberta cientificamente. O objetivo da mesma
é levar o estudante ou pesquisador a conhecer as descobertas que já foram feitas, que hoje
ainda são aceitas e as que já foram substituídas. E mostrar os conhecimentos historicamente
construídos e legitimados.

O professor nesta “aventura” de conduzir o aluno na pesquisa didática tem que ter
em mente de forma muito clara o projeto que quer desenvolver, para definição do propósito,
o objetivo, a finalidade da futura pesquisa. Para que os resultados sejam alcançados.

Este trabalho ocorre com grande naturalidade, porque as salas ambientes, equipadas
para “fluir” os conteúdos da pesquisa e o não uso do livro didático, a apropriação dos
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conhecimentos acontece de maneira prazerosa através de muita pesquisa, debates,
socializações de informação, visitas a laboratório, bibliotecas e outros.

Esta pratica é realizada com a busca cuidadosa dos alunos a respeito de um conteúdo
que esta sendo trabalhado em aula de acordo com os PCN que determinam grande parte
dos projetos dos professores.Estes que apresentam a proposta ao grupo de alunos, explica
e depois discute com os mesmos e se for viável aceitam sugestões.A partir de então, orientado
pelo professor, os alunos fazem levantamento Bibliográfico, já com tema e roteiro, buscam
dados, fazem analise e com o resultado fazem a produção própria que pode ser texto,
projetos enfim depende a intenção do professor orientador.

Este trabalho não se tem por objetivo descobrir novos acontecimentos, ou comprovar
experiências. A finalidade é a construção do conhecimento de forma dinâmica, interessante,
em que haja interação entre os participantes do processo ensino aprendizagem. E ensinar
a aprender criando possibilidades para que uma criança alcance sozinha as fontes de
conhecimento que estão a sua disposição no mundo. Que o conhecimento não fique apenas
nas salas de aula, mas que haja pontes entre os saberes e a comunidade através da exposição
dos resultados dos trabalhos. Como em todo trabalho de pesquisa.

A vida de hoje é um bombardeio de informações, os alunos devem saber usar isso
a seu favor, na construção dos conhecimentos. O professor tem a responsabilidade de
ajudar o aluno a aprender usar as “bombas” de idéias formando um individuo com olhar
critico que saiba se conduzir nos labirintos de informações e conhecimentos, e é esta a
proposta da pesquisa didática.

SALAS AMBIENTES E SUA CARACTERIZAÇÃO

Desde a fundação da Escola de Educação Básica da UNIDAVI as salas propostas no
ensino fundamental/ séries inicias foi as salas ambiente.

A intenção pedagógica é de proporcionar um ambiente acolhedor que garanta a
circulação permanente de informações cientificas, onde os conteúdos compreendam as
experiências sociais do aluno, locais culturalmente organizados, apropriados para
desenvolver atividades com seqüência de ação ensino aprendizagem em que os alunos
participem ativamente do processo de crescimento pessoal que se deseja oportunizar
mediante o ensino.

As salas ambientes são mais uma forma de superar a visão tradicional de ensino e
implantar a perspectiva construtivista, onde o processo de aprendizagem ocorre com a
relação dos participantes: Professor – Conhecimento – Aluno.

Nesta perspectiva a aquisição de conhecimentos é facilitada pelas salas ambientes,
pois é criado um local que estimula a relação de dupla face entre as partes aluno e objeto
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de conhecimento. Há adaptação do conhecimento e este processo ocorre em dois momentos:
assimilação e acomodação.

Entende-se por assimilação as ações que o aluno toma para poder interiorizar o
objeto, interpretando-o de forma que este se encaixe nas estruturas cognitivas. Neste momento
a sala ambiente tem grande influencia, pois a sua caracterização possibilita a interpretação,
ajuda na interiorização.

Quanto à acomodação, é o momento em que o aprendiz altera suas estruturas cognitivas
para melhor compreender o objeto. O individuo vai se adaptando ao meio externo.

O ambiente voltado para a área de conhecimento a ser construído permite não só a
circulação, transmissão de informações, mas que a criança se contextualize e construa o
conhecimento.

Estas salas valorizam as disciplinas garantindo a especificidade das mesmas,
enriquecem e facilitam o trabalho do professor por concentrar materiais de estudo para
pesquisa do aluno e provoca a educação do movimento, isto e, o aluno deslocando-se de
forma prazerosa para um local organizado para a construção do conhecimento.

O professor mediador tem como responsabilidade oportunizar a interdisciplinaridade,
ou seja, conhecer a sua disciplina e ter uma visão das outras para criar as pontes entre os
conteúdos, mostrar a ligação que há entre uma matéria e outra e sua importância para vida.

Esta forma de organizar o ambiente elimina mais um problema da visão antiga da
educação, onde algumas disciplinas eram consideradas mais importantes que outras. Às vezes
nem sendo trabalhada a disciplinas “menos” importante, sendo desvalorizada e o aluno
deixando de aprender.

A sala ambiente para aprendizagem se propõe a liberar a curiosidade, tirar o freio do
sentido de indagação. Um local de circulação de informações devido o questionamento, a
curiosidade, gerada intencionalmente pela caracterização da sala, pelos materiais
manipulativos, livros, revistas enfim materiais relacionados com a disciplina.

Pode se concluir que as salas ambientadas são locais importantes para o ensino na
ótica construtivista. Mas o mais importante é que o professor tenha consciência desta importante
ferramenta e se coloque na posição de “educador - educando” e que os processos de
aprendizagem passem por interação aluno-objeto de estudo. E assim poderemos dizer estarmos
construindo novos estágios de conhecimento. Tanto no aluno como no professor.

Um ambiente preparado para a aprendizagem vem de encontro com a visão da escola,
que acredita que os indivíduos necessitam de estimulo para dar significado aos conteúdos e
aprender. Pois o conhecimento é gerado de uma interação radical do sujeito com seu meio.

Com a preocupação de causar esta interação radical, as salas ambientes são
caracterizadas na estrutura física de acordo com as finalidades de cada disciplina, atendendo
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a todas as séries. Para que isso ocorra os alunos trocam de sala conforme a disciplina
correspondente ao horário.

AVALIAÇÃO

Avaliação escolar e o conjunto de ações que permitem obter informações capazes
de reorientar todo o trabalho escolar. Permitindo que haja observação no nível de
desenvolvimento nos alunos e analise do planejamento do colégio.

A avaliação da aprendizagem do aluno e uma tarefa muito importante para
acompanhar o processo de ensino aprendizagem. A partir deste trabalho e então realizados
apontamentos para melhor qualitativa do ensino.

Na Escola de Educação Básica UNIDAVI, as avaliações ocorrem durante os trimestres.
Esta divisão foi adotada com a intenção de ganhar mais tempo para desenvolver os conteúdos
e observar os avanços dos alunos. Tirando também, uma avaliação burocrática.

Neste processo, tem grande importância o Conselho de Avaliação, que e a reunião
dos professores para analise dos avanços dos alunos nas diferentes disciplinas. Esta reunião
ocorre antes da entrega dos boletins, de forma preventiva, para discussão de como agir
para que alunos com dificuldade venham progredir de acordo com o seu nível. Após a
entrega de boletins, e realizada outra reunião para analise e encaminhamento do aluno
que não avançou para o apoio pedagógico, psicológico, enfim para que algo seja realizado
para que o aluno volte a se desenvolver e acompanhe o grupo.

A tentação de estabelecer modelos e modos de avaliar o aluno, exclusivamente a
partir das interpretações provenientes de alguma teoria da aprendizagem, como tem sido
freqüente ao longo deste século e muito forte. Pois os processos de ensino aprendizagem
são extremamente complexos. Porem esta instituição trás como proposta referência no
ensinar, no tratar e no avaliar o aluno.

Por este motivo a pergunta que sempre vem sendo realizada é, até que ponto as
atividades realizadas são apropriadas? Se os critérios que temos permitem avaliar a eficácia
das estratégias didáticas propostas? Sempre considerando a aprendizagem uma construção
pessoal que o aluno realiza com a ajuda que recebe de outras pessoas.

Por isso a Escola de educação Básica da UNIDAVI, com a intenção construtivista,
adotou a avaliação por planilha e conceitos, que na época de fundação da escala foi chamada
de Avaliação por Competências, isto e, uma forma de avaliar global, de um sujeito holístico,
saber, saber - fazer e ser. Estes são critérios de avaliação dos conteúdos de aprendizagem,
a distribuição ou agrupamento esta realizada em três classes citadas a cima: saber ou
conteúdos conceituais, saber-fazer ou conteúdos procedimentais e ser, conteúdos atitudinais.
Esta organização e um importante instrumento para avaliar o aluno.
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Poder descriminar os conteúdos permite o professor uma melhor compreensão do
que esta acontecendo na sala de aula. Auxilia no cumprimento de seu papel ético. “Permite-
nos identificar o que esta sendo trabalhado e relacioná-lo comas intenções educativas,
para ver ate que ponto há coerência entre o que se diz e o que se faz”.Castorina, (2006).

Nesta difícil tarefa, o professor tem a função de observar, analisar o aluno e o seu
comportamento diante do conhecimento. Não para reprová-lo, mas para se colocar na
posição de mediador entre a cultura e o aluno. Para sempre estar estimulando o aprendiz
e estar atento à diversidade de alunos e situações. Sabendo intervir desafiando, em outros
momentos sugerindo caminhos. Porque os alunos são diferentes e a aprendizagem e
particular individual.

APOIO PEDAGÓGICO

A escola surge com uma proposta pedagógica diferenciada das demais escolas do
Alto Vale do Itajaí, que até então, prevalecia às escolas confessionais.

Como a primeira escola da região que assumiu uma metodologia de ensino centrada
nas teorias onde a aprendizagem ocorre na construção do conhecimento da criança não
poderia deixar de ter um trabalho que viesse de encontro a estes problemas, que enxergasse
o aluno que deixou de avançar. Suprindo esta necessidade implanta-se o apoio pedagógico
real e personalizado.

Este trabalho e o atendimento sistemático as necessidades de cada educando. Consiste
no resgate do processo ensino aprendizagem interrompido ou abalado por alguma
dificuldade.

Não objetiva reforço de conteúdo já trabalhados, mas intervenções pedagógicas
que possibilitem o educando a aprender.

O apoio pedagógico e fundamental no resgate daquilo que o aluno não aprendeu
para seu nível escolar, portanto neste momento é trabalhar as dificuldades do educando na
aprendizagem. Estas dificuldades surgem em diversas áreas, como problemas emocionais
( baixa estima, depressão, problemas familiares [...]), dificuldades físicas (auditiva,
visual[...]) e distúrbios mentais (de concentração [...]) .O professor deve Estar atento
para reconhecer as dificuldades dos alunos e trabalhar junto com o apoio pedagógico.

Este trabalho não acontece no período de aula, mas uma ou no máximo duas vezes
por semana, com encontros de uma hora  e meia, individual ou em grupos de até cinco
alunos.

Este trabalho realizado na escola e de grande importância e necessidade. Pois o
apoio pedagógico permite que o aluno seja respeitado dentro do processo de aprendizagem.
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Tendo seu tempo para fazer as suas significações com auxilio real de profissionais, o
incentivando para que avanços aconteçam, através de novos meios didáticos e o que se
espera a preparação para a inserção na sociedade de acordo com as potencialidades do
aluno.

O trabalho de apoio pedagógico também auxilia na atuação dos professores que,
ao perceber as dificuldades de um aluno encaminha para intervenção adequada sem
prejudicar o mesmo e o andamento do grupo. Não e o isolamento, mas sim ajuda para que
haja a caminhada do aluno com o grupo.

O apoio pedagógico também contribui para o processo de avaliação do aluno, que
e visto nos conselhos de avaliação, nas duas reuniões feitas durante o trimestre onde a
primeira reunião preventiva e discutido o problema do educando para decidir o que fazer
para o aluno aprender. Na segunda reunião após a entrega de boletim o encontro e para
analisar o método, se o aluno avançou, enfim se o resultado foi positivo.

A escola dispõe de um profissional que não esta atuando no período de aula em
sala para realizar este trabalho.

Este profissional deve ser capacitado para aplicar ou reconhecer dificuldades visuais,
auditivas, saber identificar e trabalhar os problemas emocionais na medida do possível,
conhecer o nível que aquele aluno com problema na aprendizagem deveria atingir na serie
que esta e não esta conseguindo ter habilidades para trabalhar os níveis de conhecimentos.

O trabalho de apoio pedagógico se faz junto com o acompanhamento da família. E
feito um contrato com a família do aluno para que esta se comprometa com a freqüência
do aluno.

Enfim acredita-se que a escola oferece um espaço que tem finalidade aprender
com prazer trabalhando autonomia do aluno, seu pensar e agir. Por isso e necessário
compromisso e confiança entre quem ensina quem aprende e a família.

CONSIDERACÕES FINAIS

A educação está sempre em movimento do ponto de vista do fazer pedagógico,
novas perspectivas em relação à educação, com novas posturas relativamente aos conteúdos
curriculares e ao convívio na instituição de ensino. O conhecimento é dinâmico, mutável e
negociada quanto à natureza. Constituindo representações resultantes das experiências
dos homens em sua interação com o mundo físico e social.

A escola tem o papel social de constituir e constituir-se no conhecimento, mas que
atualmente luta para se contextualizar em uma nova realidade acompanhando os tempos e
os espaços na busca permanente de atender o real envolvendo as diferenças na sua condição
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de cidadania com vistas a cumprir o seu papel Não Escola forte hoje, quer dizer aquela que
oportuniza a construção de relações significativas num universo simbólico contextualizado.
Não mais aquela instituição adestradora, autoritária, onde o silencio vale ouro, a criatividade,
espontaneidade, prazer e a satisfação são abafados pelos moldes da prepotência dos “donos
do conhecimento a ser transmitido”.

Uma escola inovadora é aquela que acredita que todos aprendem numa interação
permanente de conhecimentos e experiências e propõe o novo como desafio no “querer”
de cada um, num movimento de pensamento e ações. Acredita no ser humano, nunca
isolado e sim em solidariedade com as diferenças um desenvolvimento de bem estar junto
aos direitos de cidadania educacional e social entre alunos, professores e comunidade.
Assim caracteriza o espaço da Escola de Educação Básica UNIDAVI inserida na referência
regional de educação.
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LEVANTAMENTO PRELIMINAR DA MASTOFAUNA E HERPETFAUNA DO

BAIXO RIO ITAJAÍ-AÇU
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Resumo: A área de estudo está localizada no município de Navegantes, litoral do Estado de Santa Catarina,
representando a região estuarina do rio Itajaí-Açú. Na área de estudo, os rios mais importantes são os
próprios rios Itajaí-Açú e o rio Itajaí-Mirim, este último um tributário do primeiro. O presente trabalho tem
como objetivo o desenvolvimento de um programa de identificação e monitoramento da mastofauna e
herpetofauna terrestre na área de estudo, bem como de seu entorno.  A metodologia aplicada é desenvolvida
de forma diferenciada para cada grupo animal alvo.   Para o caso da lontra, no rio Itajaí-Mirim, é feito um
percurso de cinco quilômetros no sentido jusante-montante-jusante.  No rio Itajaí-Açú, esse percurso é de
1.5 quilômetros para cada lado, tendo como ponto de partida a área de implantação do estaleiro. A cada
100 metros percorridos por caiaque, é feito uma análise detalhada do entorno com o intuito de identificar
vestígios do animal (pegadas e excrementos). O levantamento da mastofauna é baseado no método dos
quadrados, definidos através de perfis que cobrem cada sub-área de estudo.  Armadilhas metálicas também
são utilizadas para a captura de animais durante o período noturno.  No caso de répteis e anfíbios, o
levantamento é baseado no numero de horas utilizados em campo.  Os resultados preliminares indicam a
presença de lontras tanto no rio Itajaí-Açú, quanto no rio Itajaí-Mirim. Preás, ratazanas, gambás e capivaras
fazem parte também da mastofauna levantadas. Lagartos, sapos e rãs são encontrados, porém, estão em fase
de identificação.  Os resultados obtidos podem servir como auxílio na elaboração de medidas para a
preservação das espécies, associadas ao planejamento e gestão da área de estudo e seu entorno. As atividades
de pesquisa buscam atender as condições exigidas pelo órgão ambiental, responsável pelo licenciamento
ambiental do empreendimento.

Palavras-chave: monitoramento, lontra, fauna

Abstract: The study area is located at Navegantes city, coast of Santa Catarina state.  It is part of the Itajaí-Açú
estuary.  Within the study area the most important rivers are the Itajaí-Açú river itself and the Itajaí-Mirim
river. The present work aims to develop a program of identification and monitoring of the mastofauna e
herpetofauna in the region.  A different method is applied for each animal group.   In the case of the river
otter, in the Itajaí-Mirim river, five kilometers are checked along the river, on both sides of the river margins.
At each 100 meters covered by kayaks, a detailed analysis of the area is done in order to identify signs of the
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Curso de Ecologia da UNIDAVI

2 Ecólogo, Pesquisador da EKKO BRASIL
3 Ecólogo, Pesquisador da EKKO BRASIL
4 Graduanda de Engenharia de Aqüicultura da UFSC, Pesquisadora da EKKO BRASIL
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presence of the specie, such as footprints and faeces. The inventory of the mastofauna is base don the
quadratic method; defined trough transects that cover the whole area.  Metallic traps are used to capture
animal at the night.  In the case of reptiles and amphibians, the work is based on the number of hours spent
in the field.  The preliminary results show the presence of otters in the Itajaí-Açú river and Itajaí-Mirim river.
Cavea aperea, Akodon sp, Didelphis sp and Hidrochaeris hidrochaeris are part of the mastofauna present in
the area. Tupinambis merianae and different species of amphibians are also found.  The results can be
important in order to define measurements that help to protect endangered species and for environmental
management purposes.
Keywords: monitoring, river otters, fauna
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho é resultado de monitoramento da fauna terrestre (mastofauna
e herpetofauna), no baixo estuário do Rio Itajaí-Mirim e Rio Itajaí-Açú, com vistas à
implantação de um Estaleiro para construção navios.  Os dados preliminares aqui
apresentados são referentes ao período que abrange os meses de Junho a Novembro de
2005.  As espécies encontradas na área de estudo assim como estimativas preliminares de
densidades populacionais para algumas das espécies listadas são apresentadas.

A área de estudo encontra-se localizada na faixa central norte do Estado de Santa
Catarina, entre os municípios de Itajaí e Navegantes na bacia hidrográfica do rio Itajaí-Açú.
A bacia hidrográfica do rio Itajaí-Açú possui 15.500 Km² e apresenta um somatório de
comprimento de vários tributários. Isto tem como resultado uma densidade de drenagem
de 1,55 Km/Km².

Cabe ressaltar que os trabalhos de pesquisa são relativos ao estudo de várias sub-
áreas, terrestres e aquáticas, compreendidas pela área de estudo representadas na Figura 1.

O esforço amostral aplicado é baseado em amostragens mensais. As amostragens
incluem duas etapas.  A primeira é relativa ao inventário da fauna terrestre na área sob
influência do projeto de implantação do empreendimento Estaleiro Navship e entorno.  A
segunda é específica para a análise da presença e distribuição da espécie Lontra longicaudis

na área de estudo e seu entorno.

FIGURA 1 - Região estuarina do Rio Itajaí-Açu com a localização dos pontos amostrais para o levantamento
da masto e herpetofauna.
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OBJETIVOS

• Determinar a distribuição e freqüência da Lontra longicaudis nos rios Itajaí-Açú e
Itajaí-Mirim;

• Caracterizar a dieta alimentar da Lontra longicaudis na área de estudo;
• Identificar e mapear habitats representativos para a mastofauna, herpetofauna e

população de lontras locais;
• Inventariar a mastofauna e herpetofauna presente nos fragmentos florestais

identificados;
• Monitorar a mastofauna e a herpetofauna na área do empreendimento.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A fauna brasileira vem sendo constantemente ameaçada pelos desmatamentos e
conseqüente fragmentação das florestas, o que causa a perda de habitat, a restrição do
tamanho populacional e o isolamento de populações locais (SAUNDERS et al., 1991). O
desmatamento, principalmente das margens dos rios tributários do Itajaí-Açú (em especial
o Itajaí-Mirim) e do próprio Itajaí-Açú, podem reduzir o nível do lençol freático, aumentar
o material em suspensão e até mesmo potencializar o assoreamento destes sistemas. A
drenagem de banhados, além de prejudicar a fauna local, também prejudica a sobrevivência
da lontra por afetar a disponibilidade de alimento e abrigos seguros.  Os principais itens
alimentares da lontra são peixes e crustáceos (CARVALHO JUNIOR et al., 2004b; BANEVICIUS
et al., 2003; TONIOLLI et al., 2000). Estas espécies são diretamente afetadas pelas
modificações ambientais que repercutem na qualidade da água.

A diminuição de oferta alimentar obriga a lontra a abandonar o local em busca de
outras áreas mais próprias. O deslocamento forçado é especialmente perigoso, pois o
indivíduo fica mais exposto aos ataques de predadores e caçadores (CARVALHO JUNIOR,
2004e). Durante estes deslocamentos é comum a lontra entrar em tanques de piscicultura
e Pesque & Pagues, por exemplo, criando situações de conflito com os produtores.

Trabalhos vêm sendo desenvolvidos no Rio Itajaí-Mirim (MAFRA et al., 2004), que
demonstram a presença de lontra no local. A região do Itajai-Mirim, apesar de bastante
impactada, apresenta registros regulares de lontras, indicando que a espécie utiliza esse
sistema, ou como corredor de circulação, ou como área de alimentação.

A preocupação com os efeitos das perturbações humanas nas comunidades
biológicas é ainda mais acentuada com relação aos mamíferos de médio e grande porte,
que necessitam de áreas comparativamente maiores e estão sujeitos à caça. O grau de
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ameaça e a importância ecológica do grupo tornam evidente a necessidade de se incluir
informações sobre os mamíferos em inventários e diagnósticos ambientais (PARDINI et al.,
2003).

O tamanho populacional das espécies é de fundamental importância para estudos
de conservação. Este é um dos principais critérios utilizados pela IUCN (International Union
Conservation of Nature), para a definição da lista global de espécies ameaçadas.  Apesar
dessa importância, informações sobre o tamanho populacional da maioria das espécies
ainda são escassas.  Tais estudos são importantes na elaboração de diagnósticos ambientais
em um período limitado de tempo. No presente caso será adotado o Programa de
Levantamentos Rápidos (Rapid Assessment Program – RAP), concebido por Ted Parker
(PARKER & CARR, 1992). O RAP prioriza áreas que devem ser conservadas, precedendo
trabalhos de levantamentos de maior duração.

O acompanhamento temporal da densidade populacional de espécies de animais é
de suma importância para o seu manejo e preservação no ambiente. Estudos da utilização
do habitat e distribuição das espécies permitem verificar se o tipo de habitat é um fator
determinante para a sua ocupação e desta maneira identificar áreas importantes a serem
preservadas para a sua conservação (CARVALHO JUNIOR, 2004; WALDEMARIN, 1997).

A Lontra longicaudis distribui-se do México até o Uruguai (NOWAK, 1991), e, no Brasil,
ocorre em quase todo território nacional. A ação do homem vem contribuindo para a diminuição
das populações dessa espécie que, hoje, é considerada fortemente ameaçada de extinção, segundo
a Convention on International Trade in Endangered Species – (CITES), Apendice I.

A lontra é um carnívoro pertencente à família Mustelidae e à subfamília Lutrinae.
Seu peso varia de cinco a quinze quilos, possui um corpo alongado, flexível e musculoso,
cabeça arredondada e achatada, com um pescoço curto, patas com membranas interdigitais
e orelhas pequenas que podem ser fechadas quando na água (WALKER, 1975). Possui uma
densa pelagem de cor marrom e uma cauda longa e achatada em sua extremidade podendo
atingir até um terço de seu tamanho, o qual varia de 0,89 a 1,40 metros de comprimento
(CIMARDI, 1996; CARVALHO JUNIOR, 1990). Alimenta-se, principalmente, de peixes, mas
crustáceos e moluscos são importantes em algumas áreas (HELDER-JOSÉ et al., 1997).
Pequenos mamíferos, aves, répteis e insetos são consumidos oportunisticamente (TONIOLI
et al., 2000; PASSAMANI et al., 1995).

Em Santa Catarina, as lontras são encontradas em águas interiores (rios e lagos),
estuários, manguezais e enseadas marinhas (CARVALHO JUNIOR, 1990). São animais que
necessitam de uma boa provisão de alimento e locais de criação adequados. Devido a
maior produtividade, rios de planície, lagoas e costões rochosos abrigados, são considerados
habitats ideais.
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Os trabalhos publicados são unânimes em ressaltar a necessidade de estudos mais
aprofundados com relação a certos aspectos do comportamento do animal, tais como:
relações intraespecíficas, habitat, home range, alimentação, dinâmica das populações, de
forma a permitir uma melhor avaliação do estado da conservação desses animais. Entretanto
a lontra possui algumas particularidades que se traduzem em dificuldades quando se iniciam
os estudos de campo. O fato da lontra ser mais ativa no amanhecer e no crepúsculo, de ser
um animal essencialmente aquático e poder ficar longos períodos submersos, além de
representar uma espécie bastante arredia, faz com que o planejamento e as técnicas utilizadas
no seu estudo sejam de particular importância (CARVALHO JUNIOR, 1990).

O mapeamento das “latrinas” pode indicar quais as principais funções associadas à
distribuição das fezes, como por exemplo, se na delimitação de território, de descanso ou
de caça, ou mesmo na condição sexual de cada indivíduo. A distribuição destas latrinas
também pode indicar qual a sua relação com as tocas ativas de lontras e se o número de
latrinas encontradas pode ser utilizado para a inferência do número de lontras que habitam
o local.

A maior parte das informações disponíveis sobre este animal advém de trabalhos
publicados no exterior e com outras espécies de lontras. Pouco se sabe sobre a ecologia da
Lontra longicaudis no Brasil. A situação de espécie vulnerável, aliada a uma necessidade de
maiores informações, tornam os estudos sobre a espécie de fundamental importância
(Melquist & Hornocker, 1983).

A possibilidade de realização do presente programa é de grande importância para
a identificação da fauna existente na região de entorno da implantação do Estaleiro Aker
Promar e também para o estudo da lontra, que é um animal pouco conhecido no Brasil,
ameaçado de extinção, e que tem um importante papel na cadeia trófica e ocupa o topo da
pirâmide de energia.

FAUNA TERRESTRE NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO DO ESTALEIRO NAVSHIP

Materiais e métodos

O estudo empregado tem como meta a realização de um monitoramento baseado
em malha amostral de alta resolução.  Desta forma pretende-se caracterizar a fauna terrestre
presente na área de implantação do empreendimento Estaleiro NavShip.

Nos meses de junho a agosto de 2005, quatro sub-unidades amostrais na área do
empreendimento foram amostradas. Com o andamento do processo de construção do
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Estaleiro, duas sub-unidades foram suprimidas. As sub-unidades amostrais remanescentes,
SA I e SA II, no qual se dá prosseguimento ao monitoramento estão representadas na
Figura 2.  Estas duas sub-unidades dizem respeito às duas manchas verdes que serão, a
princípio, preservadas pelo empreendimento.

O esforço amostral aplicado nas sub-áreas objetiva verificar a presença de espécies
de relevante interesse ecológico. Um perfil principal é definido no centro da área amostral
e, a partir deste, a intervalos regulares, são estabelecidos perfis secundários para ambos os
lados do perfil principal.  O número final dos perfis cobre o total, em metros quadrados,
da sub-área de amostragem.

FIGURA 2 - Área de construção do Estaleiro NavShip. Sub-áreas amostrais SAI e SAII onde estão sendo
realizados os levantamentos da mastofauna e herpetofauna.
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Cada perfil secundário define uma área de amostragem, similar ao método dos
quadrados. No presente caso, os quadrados amostrais representam o total da área
compreendida entre os perfis secundários e destes com o perfil principal, de forma que
toda a área é amostrada e inventariada.

Para cada quadrante é feita uma “varredura completa”, com o objetivo de inventariar
as espécies presentes, através de observação direta ou por intermédio de sinais indiretos,
tais como pegadas, fezes e excrementos. No presente caso, cada vestígio é considerado
como sendo um indivíduo. Cumpre ressaltar que este procedimento pode resultar em
contagens repetidas de um mesmo indivíduo, o que deve ser levado em consideração quando
dos cálculos finais, ao término dos trabalhos.

Ao mesmo tempo em que os perfis são realizados, armadilhas são instaladas.  Estas
armadilhas são constituídas de grades de ferro com dimensões de 40cm x 20cm x 20cm.
Como iscas são utilizadas frutas (e.g. banana). As armadilhas permanecem no campo por
um período de 12 horas. Paralelo a isso, esforços noturnos são realizados para a coleta ou
registro de anfíbios (sapos, rãs e pererecas).

FAUNA TERRESTRE EM FRAGMENTOS FLORESTAIS DA ÁREA DE ENTORNO

Materiais e métodos

Para o inventário da mastofauna e herpetofauna existente nos fragmentos florestais,
utilizou-se o método descrito por Cox (2002).  Este método consiste em traçar linhas paralelas
a partir das bordas do fragmento, localizadas geralmente a 25 metros em ambas as margens
(na direção interior do fragmento). As linhas distanciam-se 25 metros entre si, possuindo 10
metros de faixa de leitura, percorrendo toda extensão da área no sentido horizontal.

Na faixa de leitura é aplicado o método de procura ativa, no qual troncos,
serrapilheira, solo, locais sob folhas e troncos de árvores caídos, cavidades e plantas, são
examinados minunciosamentes.  As espécies avistadas são registradas fotograficamente.

MONITORAMENTO DE LONTRA LONGICAUDIS NOS RIOS ITAJAÍ-MIRIM E ITAJAÍ-AÇÚ

Materiais e métodos

Os trabalhos realizados no rio Itajaí-Açú e Itajaí–Mirim valeram-se do uso de
embarcações do tipo caiaques.  Tal escolha recai no fato de que este tipo de embarcação
permite uma maior aproximação dos pesquisadores nos pontos de amostragem ou sub-
áreas de estudo.
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Outro aspecto importante quanto ao uso de caiaques é o fato de serem silenciosos,
possibilitando uma observação mais efetiva da fauna presente. A cada 100 metros de margem
percorrida se faz uma parada para averiguar se há algum vestígio como pegadas, arranhões
ou excrementos de lontras. A localização e marcação geográfica dos pontos amostrados
foram realizados com o auxílio de um G.P.S.(Global Position System) da marca Garmin,
modelo Ventura.

Paralelo a isso, esforços de avistagens foram realizados para averiguar à presença
de outros mamíferos nas margens do rio.  Entretanto, nenhum vestígio de outros animais,
além da lontra, foi registrado.

Além das coletas de dados tipo excrementos e pegadas, são também realizadas
entrevistas semi-estruturadas (confeccionadas previamente, objetivando respostas objetivas),
com informantes locais (ribeirinhos).  As perguntas contidas nos questionários dizem
respeito à visualização de mamíferos e répteis nas áreas de entorno do empreendimento.

 Nas adjacências da área de estudo, a aplicação de entrevistas, ressaltou um
importante aspecto que é o da segurança pessoal dos pesquisadores. Na tarde do dia 25 de
Agosto de 2005, a equipe de campo passou por momentos de perigo, quando os
pesquisadores foram agredidos com pedras e palavras ofensivas.  Nessa ocasião a equipe
estava atravessando uma área dominada por palafitas, onde os moradores apresentaram
agressividade, quando da passagem dos pesquisadores.

RESULTADOS PRELIMINARES

Fauna Terrestre na Área de Construção do Estaleiro Navship

Do mês de Junho até o mês de Novembro, observações diretas realizada nas
subunidades amostrais SAI e SAII, revelam a existência de um processo de regeneração da
vegetação.  Nesse processo é evidente a substituição de espécimes vegetais rasteiras ou de
pequeno porte por arbustos.

Vestígios de pequenos mamíferos tais como ratos e preás, que habitavam as
subunidades foram encontrados com menor freqüência e quantidade quando comparados
com os levantamentos anteriores.  Tal fato pode estar relacionado com a gradual substituição
da vegetação rasteira apela arbustiva.

Pesquisa literária sobre os hábitos desses mamíferos, revela a preferência destas
espécies por gramíneas.  No presente caso, a substituição das espécies vegetais rasteiras
por arbustivas, num processo natural de sucessão, pode estar implicando numa menor
oferta de alimento para as espécies animais herbívoras como preás e ratos.
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Os resultados obtidos com a aplicação do método de levantamento, baseado em
perfis, são apresentados na Tabela 1. Os dados aqui apresentados dizem respeito à lista de
animais identificados ou em fase de identificação.

Os números apresentados em relatórios até o momento, apesar de preliminares,
demonstram que a espécie mais abundante é o Preá (Cavia aperea). A espécie é um roedor
que vive em vegetação baixa, arbustiva e fechada, ou seja, o tipo de vegetação remanescente
na área de estudo.  Esta espécie é mais ativa no início da manhã e no final da tarde,
momento em que os indivíduos saem para se alimentar da grama mais verde e tenra. Esta
maior abundância, também está relacionada com o hábito alimentar da espécie.

O preá é um herbívoro, situado mais próximo à base da cadeia trófica. Como
decorrência disto, a espécie apresenta tamanho de pequenas dimensões associado a uma
menor restrição alimentar. Adiciona-se a isso o fato de que na área de estudo a espécie
encontra locais próprios de refúgios. A cor cinza da pelagem do animal é importante como
camuflagem em meio à vegetação arbustiva e rasteira. A presença da espécie na área de
estudo pôde ser facilmente identificada devido à distribuição das fezes, fáceis de serem
observadas.

Similar a Cavea, a Hydrochaeris também é um roedor, pertencente à família
Hydrochaeridae.  A capivara é considerada o maior roedor existente, representando um
mamífero semi-aquático, de hábitos gregários.  Esta espécie forma pequenos grupos,
presentes próximos a corpos d’água, como o rio Itajaí-Açú.  Podem ser observados tanto
de dia como a noite, mas são mais ativas no início da manhã e final da tarde.

TABELA 1 - Lista de espécies da mastofauna e herpetofauna registrados na área de construção do Estaleiro NavShip

Fonte: Acervo do Autor
F – Fezes  A – Armadilhas  OD – Observação direta  RF – Registro Fotográfico
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A presença da capivara na área de estudo pôde ser identificada devido a presença
de excrementos, depositados em grupos, característicos pela forma cilíndrica e alongada
que apresentam. Um vestígio da presença de capivaras foi detectado em uma das expedições
científicas realizada pela equipe de pesquisa, próximo a uma área residencial, já desocupada
pelo empreendimento.

A baixa freqüência registrada para a capivara deve-se provavelmente ao fato das
manchas verdes remanescentes serem de pequenas proporções, não oferecendo abrigo e
alimento suficiente para os animais. Com o andamento das obras, a maior movimentação
de máquinas e pessoas no local podem também estar contribuindo para o desaparecimento
da espécie na área.

O Rattus norvegicus apresenta um porte maior do que o doméstico, variando de 35
a 50 cm. Vivem próximos a corpos d’água, especialmente em  ambientes poluídos.  Neste
particular, a dieta alimentar, comendo qualquer resto deixado pelo ser humano, facilita a
presença da espécie nas margens do Itajaí-Açú, pertencente à área de estudo.  Esta área
serve como destino final de esgotos e lixos de áreas residenciais próximas.  A exemplo da
capivara, a baixa freqüência registrada ao longo dos meses de coleta pode estar relacionada
às movimentações mais intensas das maquinas e aterros na área de estudo.

O Didelphis sp. (gambá) representa uma espécie pertencente a Ordem Marsupialia.
Na área de estudo existe registro para a presença de duas espécies, o Gambá-de-orelha-
preta (Didelphis marsupialis) e o Gambá-de-orelha-branca (Didelphis albiventis).  Este
último foi coletado pela equipe de pesquisa durante os trabalhos.

A menor densidade de gambás pode estar relacionada com o fato de o animal
necessitar de matas altas e úmidas para se desenvolver, o que na área de estudo, praticamente
não existe mais.

Foi registrada a presença do lagarto teiú, Tupinambis merianae. Trata-se de um
réptil robusto e de grande tamanho. Sua distribuição geográfica abrange a Argentina, Brasil
e Uruguai. No Brasil ocorre em todas as regiões, exceto na Floresta Amazônica.

Este lagarto pode ser comumente observado em bordas de matas-de-galeria e dentro
de matas mais abertas. É uma espécie rasteira, podendo ser também encontrada em áreas
ensolaradas, com capim baixo ou com pedras. O teiú costuma igualmente freqüentar áreas
antrópicas. A base alimentar destes animais é composta por ovos, pequenos vertebrados,
partes vegetais, moluscos e artrópodes, podendo ainda consumir animais mortos. É uma
espécie diurna, heliófila e ativa durante todo o dia. Passa a maior parte do tempo em
movimento à procura de presas. Quando ameaçada, pode ficar imóvel para tentar se camuflar
em meio ao ambiente ou fugir rapidamente, fazendo muito barulho. Algumas pessoas da
região mencionaram que os lagartos são comuns e atingem grandes dimensões.



228 Revista Caminhos, Rio do Sul, v. 1, n. 8, p. 217-232, jan./jun. 2007

A Classe Amphibia, também presente na área de estudo, constitui um grupo de
animais que apresentam uma ampla distribuição geográfica, ocupando quase todos os
continentes com exceção da Antártica.  Fazem parte deste grupo os sapos, rãs, e pererecas.

A presença de anfíbios na área de estudo foi detectada visualmente e através
dos sons registrados durante a noite, indicando a presença de pelo menos três espécies
diferentes. Dois espécimes coletados  estão em fase de identificação.

FAUNA TERRESTRE EM FRAGMENTOS FLORESTAIS DA ÁREA DE ENTORNO

Até o presente momento, dois fragmentos florestais foram inventariados. Na subárea
III, foi realizado o inventário faunístico (mastofauna e herpetofauna).

Este fragmento fica localizado nas proximidades do Batalhão do Corpo de Bombeiros
do município de Navegantes.  A área possui cerca de 50.000 m2 de cobertura verde, onde
são observados arbustos com até quatro metros de altura.

Ao longo da vegetação foi observada a presença de “corredores” e estacas, indicando
um possível levantamento topográfico no local. Também foi registrada no mesmo local, a
presença de trilhas, ocasionadas pelo pisoteamento de pequenos rebanhos de gados e/ou
pessoas.  Estas trilhas podem estar expondo a fauna local às ações de possíveis predadores.
Um outro fator que pode estar afetando a visualização de espécies na área III, trata da
supressão da vegetação circunvizinha, além da poluição sonora gerada por equipamentos
como moto-serras.

 A mastofauna e herpetofauna da sub-área IV também já foi inventariada. Este
fragmento pertence à Academia Espaço Tênis, representando uma área de aproximadamente
21.000 m2. Esta área localiza-se às margens do rio Itajaí-Mirim, fazendo frente para o
Parque Municipal de Itajaí. Neste ambiente pôde-se evidenciar intensa ação antrópica sobre
o fragmento, notada pela grande quantidade lixo ali presente.  Na tabela 2 estão apresentados
os resultados parciais obtidos com a aplicação do método.
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TABELA 2 - Lista de espécies registradas em fragmentos florestais do entorno da área de construção do
Estaleiro NavShip

Representantes da herpetofauna foram registrados para a sub-área II.  Um dos
registros diz respeito à presença de integrantes da família dos Quelídeos, conhecidos
popularmente como cágados.  Estes animais são tipicamente aquáticos.  No Brasil existem
cerca de 40 espécies diferentes de Quelídeos, entre cágados e jabutis(SANTOS, 1981).  A
espécie registrada encontra-se em processo de análise para identificação.

O outro representante da herpetofauna avistado na área, pertence à classe dos
répteis, os sáurios, conhecidos popularmente como lagartos (Tupinambis merianae).

Existem cerca de 2.500 sp de lagartos dessa classe, distribuídos em 24 famílias.  No
Brasil, há ocorrência de 121 espécies e algumas sub-espécies, distribuídas em seis famílias
(SANTOS, 1981).  Estas espécies apresentam, em comum, a preferência alimentar por
ovos e, por isso, são vorazes predadores de ninhos de aves e galinheiros.

 Nesta sub-área (sub-área IV), um espécime de réptil (lagarto) foi fotografado.
Além desse registro, outros três exemplares puderam ser visualizados, apesar de não
fotografados.

Nesta mesma área foi realizada uma entrevista com o Sr. Luiz Sérgio Sanches,
responsável pela manutenção de uma escola de tênis ali instalada.  O entrevistado reportou
a equipe que, no local, é freqüente a avistagem de lagartos e, eventualmente, capivaras.

Monitoramento de Lontra longicaudis nos Rios Itajaí-Mirim e Itajaí-Açú

Cerca de 3.000m (três mil metros) de distância linear ao longo das margens do
Itajaí-Mirim foram percorridos.  A amostragem foi feita nos sentidos jusante a montante,
perfazendo um período de esforço amostral de quatro horas.  O principal objetivo foi
verificar a presença de vestígios de Lontra longicaudis.

Fonte: Acervo do Autor
RF – Registro Fotográfico  OD – Observação direta  E – Entrevista
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Vestígios como excrementos e pegadas, além de relatos da comunidade ribeirinha,
com relação a presença de lontras, foram detectados em três pontos ao longo do rio. Na
segunda ponte do rio Itajaí-Mirim, localizada nas coordenadas S 26º53’730" e W 48º41’320",
na margem esquerda após a bifurcação, foram encontrados dois excrementos sob os pilares
da ponte.

Este local caracteriza-se por possuir um ambiente de entorno com fluxo intenso de
automóveis, caminhões de carga pesada, passagem de pedestres e presença de várias
moradias. Apesar disso a lontra faz uso da área como latrina.

Na terceira ponte uma latrina foi identificada às coordenadas S 26º54’120" e W
48º41’180".  Este local faz a ligação entre os bairros São João e São Vicente, no município
de Itajaí-SC. Esta latrina está localizada na margem esquerda da bifurcação do rio Itajaí-
Mirim.  Neste ponto excrementos foram coletados e analisados.

O presente local, onde os excrementos foram coletados, apresenta as mesmas
características do anterior (segunda ponte).  A diferença diz respeito à presença de um fragmento
florestal. Este fragmento representa a “mancha verde” pertencente à área IV, já amostrada. A
análise preliminar da dieta alimentar das lontras, baseada nas análises dos excrementos coletados
até o momento, indicam a presença marcante de peixes da família Cichlidae.

Nas margens do rio Itajaí-Mirim foi registrada a presença significativa de vários
tipos de distúrbios ambientais, entre eles, criadouros de suínos, lançamento de efluentes
domésticos sem tratamento, e ocupação residencial indevida sobre faixa de vegetação ripária.
Cabe ressaltar que este tipo de vegetação é importante por manter a estabilidade das margens,
principalmente em caso de alagamentos naturais causados por chuvas e cheios do rio.

É possível afirmar que as atividades humanas registradas ao longo do rio estejam
liberando mais nitrogênio no sistema do que é possível ser consumido pelos processos
biológicos naturais ali presentes. Este excesso de material orgânico pode consumir em
demasia o oxigênio da água, provocando diminuições expressivas de concentrações de
oxigênio dissolvido, principalmente a noite e durante a “maré morta”.

Tais situações acabam por dificultar à manutenção de processos biológicos e
ecológicos saudáveis no ambiente, podendo comprometer a sobrevivência de espécies que
habitam este ambiente, por exemplo, a lontra.  A diminuição da oferta alimentar, resultante
destes impactos,  pode acarretar no desaparecimento das populações locais que vão em
busca de outros locais com maior abundância de presas.

No rio Itajaí-Açú, seis quilômetros de distância linear também são percorridas, em
ambas as margens. O ponto amostral 6 na Figura 1, que se localiza na área de construção
do empreendimento, foi o ponto de partida da incursão. A partir deste ponto são percorridos
3 quilômetros a montante e a mesma distância a jusante.
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Estas incursões têm por objetivo verificar a presença de espécies da herpetofauna e
mastofauna, em especial a Lontra longicaudis. Paralelo a essas atividades, esforços são
realizados com o intuito de identificar possíveis áreas verdes que possam servir de refúgio
ou habitat para a fauna terrestre local.

Na “mancha verde” II (Figura 1), localizada à frente do Ferry boat, fazendo limite
com um posto de abastecimento de combustível para embarcações, foram registrados
excrementos de capivara (Hidrochaeris hidrochaeris).  Esta área encontra-se entre as
coordenadas geográficas S 26º53’060" e W 48°40’816", e S 26º52’920" e W 48º40’633". A
coordenada de  S 26º52’920" e W 48º40’633" representa o local onde os excrementos
foram coletados.  Estes excrementos são caracterizados pela forma cilíndrica e alongada
que apresentam, e depositados em grupos.

A qualidade ambiental no rio Itajaí-Açú é tão preocupante quanto aquela observada
para o rio Itajaí-Mirim. Um agravante para o Itajaí-Açú diz respeito ao rejeito oriundo das
indústrias pesqueiras.  Estes rejeitos são constituídos principalmente por restos de peixes,
frequentemente em estado de decomposição, despejados no rio.  Além disso, redes de
pescas instaladas por pescadores, podem estar dificultando a passagem das lontras no rio.

Durante a navegação pelo rio Itajaí-Açú, encontraram-se vários vestígios de presença
de lontras. Uma das latrinas, onde a espécie deposita os excrementos, está localizada em
frente ao porto de Itajaí, nas coordenadas S 26º53’389" e W 48º39’877.  Além da presença
de excrementos também foram observados pegadas do animal. A presença de sinais como
arranhões, na encosta da margem do rio, também foram registrados.

Sob o pavimento inferior desta empresa, encontra-se um túnel por onde passa
tubulação do sistema elétrico. Este túnel possui aproximadamente 15 metros de
comprimento com cerca de 1,20 metros de diâmetro.  Ali foram encontrados arranhões
nas paredes e excrementos deixados no entorno dos tubos.  A análise destes excrementos
revelou a presença de peixes da família Mugilídae (tainhas).

Apesar da divergência de alguns pesquisadores, Carvalho Junior (2000) afirma que
a Lontra longicaudis não constrói a sua própria toca, mas sim utiliza espaços já existentes.
Estudos realizados já à cerca de dez anos pelo Projeto Lontra/EKKO BRASIL, demonstram
que a lontra pode utilizar túneis como os encontrados ao longo do rio Itajaí-Açú.  Estes
espaços podem servir de refúgios ou tocas para a espécie.  Fato semelhante vem sendo
verificado no canal Sangradouro que liga a Lagoa do Peri ao mar, Ilha de Santa Catarina.

Em entrevista com o porteiro da indústria pesqueira, Luiz Carlos Machado, o mesmo
relatou ter visto, neste mesmo dia, duas lontras, percorrendo juntas o ambiente.  Conforme
discutido anteriormente, sabe-se que a lontra possui hábitos solitários e está organizada na
forma de metapopulações.  A presença de duas lontras pode estar indicando período de
reprodução, ou seja, uma mãe acompanhada de um filhote.
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Apesar das condições limitantes do ambiente, gerados pela ação antrópica (poluição,
tráfego de embarcações e perda de habitat), a presença da lontra ainda é registrada. Somente
com o andamento da pesquisa, será possível tecer maiores afirmações a respeito da real
saúde da população de lontras encontrada na área de estudo.
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Resumo: O presente artigo propõe e discute uma solução viável no desenvolvimento de experimentos de
física para as disciplinas básicas dos cursos de engenharias. O trabalho de instrumentação realizado através
de projetos e materiais de baixo custo foi exercitado pelo GIPEE - Grupo de Instrumentação para Ensino de
Engenharia - UNIDAVI, cuja criação deu-se com o objetivo de uma reengenharia dos instrumentos destinados
ao laboratório didático de física já existentes, tornando-os adaptáveis ao ensino de engenharia. Diante de
um quadro onde materiais laboratoriais didáticos caracterizam-se pelo seu elevado custo, será descrito e
analisado aqui como novos instrumentos foram confeccionados com materiais reciclados de baixo custo,
enfatizando a simplicidade do instrumento e de seu manuseio, sem comprometer sua precisão e eficiência.
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Abstract: The present article proposes and discusses viable solution in development of physics experiments
to basic disciplines on engineerings courses. The instrumentation work accomplished through projects and
materials of low cost was worked by GIPEE - Group of Instrumentation for Teaching of Engineering - UNIDAVI,
whose creation have the objective of a re-engineering of the instruments destined to physics didactic laboratory
existent, make them adaptable to the engineering teaching. In the time, where didactical labs materials are
characterized by its high cost, it will be described and analyzed here how the new instruments were made,
emphasizing the simplicity of the instrument and it handling, without to affect your precision and efficiency.
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OBJETIVOS

Como qualquer outra Instituição de Ensino Superior (IES) comprometida com a
qualidade na formação de seu corpo discente, o laboratório de física da UNIDAVI existe em
termos de espaço físico, bancadas, banquetas, tomadas e etc. Contudo, quando se trata de
equipamentos para laboratórios didáticos, há problemas gerais que precisam ser
considerados, e que atingem grande parte das IES, dado o elevado custo de aquisição e
manutenção. Ademais, tratar desse problema não é simplesmente investir na compra de
equipamentos, mas seria um paliativo imediato. Mas esta é uma solução que pode
comprometer IES de menor porte e iniciantes, sendo que ainda muitas vezes o alto
investimento pode não atender de maneira integral às necessidades diretas devido as suas
particularidades inerentes a qualquer curso (localização, público, foco, etc.)

Uma alternativa a esta problemática seria desenvolver e confeccionar dentro da
própria instituição tais equipamentos, visando diminuir os custos e atender todas as
necessidades específicas. Tal alternativa tem sido amplamente explorada pela comunidade
de ensino de Física e divulgada em revistas de grande circulação e eventos7.  Apesar de ser
uma solução de médio prazo, ela permite, dentre outras coisas, a formação de um grupo
de pesquisa, formação de recursos humanos na área de desenvolvimento, implicando em
investimentos diretos na área de pesquisa em ensino. Pode ainda haver projeções de que
tais atividades venham a colaborar para o desenvolvimento de laboratórios unitários
necessários ao núcleo profissionalizante dos cursos de engenharia.

Nesse sentido, o projeto ao qual esta descrição está vinculada teve como finalidade
criar um grupo de pesquisa totalmente dedicado a desenvolver, confeccionar e multiplicar
equipamentos experimentais a um baixo custo para serem utilizados no laboratório didático
voltado para as disciplinas de Física Básica (Física I, Física II, Física III, Mecânica dos
Sólidos, Mecânica dos Fluidos e Resistência dos Materiais), visando, para além da
reprodução desses materiais, a criação de um ambiente de pesquisa e desenvolvimento.

A opção por tal atividade prioriza, entre outras, ampliar de forma piloto o número
de experimentos e atividades laboratoriais, colocando assim os graduandos na função de
executores, se distanciando do caráter demonstrativo adotado em laboratório de Física
básica de IES, onde o discente fica na posição de mero espectador sem poder vivenciar,
controlar as experiências, tirar suas conclusões, enfim, compreender a importância da
metodologia cientifica na atividade experimental.

7 Recentemente foi publicado um número especial do Caderno Brasileiro de Ensino de Física (vol 21, novembro de 2004)
onde foram reeditados 45 artigos referentes a atividade experimental no Ensino de Física, dentre os quais, sua maioria
absoluta era composta por trabalhos voltados a produção de material experimental de baixo custo para o desenvolvimento
de atividades didáticas.
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INTRODUÇÃO

A busca por soluções para os problemas da escola em muitos países e cenários têm
sido amplamente debatida e pesquisada nas últimas décadas, problemas que variam quanto
à ordem ou estrutura, e que dependem de recursos e interesses. Dentre as pendências
históricas, e associadas à meta de se privilegiar o conhecimento científico e tecnológico
para a maioria da população escolarizada, o sistema educacional no Brasil vem passando
por reestruturações.

Tal constatação pode ser observada na movimentação de várias nações para
realizarem reformas em seus sistemas de ensino. No Brasil, nossa última proposta de reforma
foi desencadeada há uma década pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB
de dezembro de 1996).

Tais propostas foram inspiradas não só em demandas internas, mas também a partir
de expressivas mudanças na sociedade contemporânea, que acabam impondo novas
exigências às pessoas. Nas diretrizes legais do ensino médio brasileiro, reflexos disto podem
ser encontrados nos textos das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio8,
que apontam como motores dessa reforma a chamada “revolução da informática e da
informação” e a nova “revolução industrial”. Tais fatores são fortes indícios de profundas
mudanças de ordem política, econômica e social e seus reflexos podem ser observados
nas bases legais do Ensino no Brasil.

Nesse sentido, é passível de compreensão que a proposta de reforma de ensino
brasileiro compreende não só pressupostos políticos ideológicos, mas também busca
responder às demandas sociais de uma modernização da escola, de modo que possa atender
à comunidade que nela vai buscar formação para enfrentar as dificuldades que lhe são
impostas.

Obviamente que existem nos diversos níveis de ensino, especificidades que
necessitam de considerações especiais, ainda mais em um país de dimensões continentais
como o Brasil. De qualquer modo, fica patente em nossa estrutura de ensino atual que o
ensino tradicional de ciências, da escola aos cursos de graduação, tem se mostrado pouco
eficaz, seja em função de alunos e professores, seja em função do que a sociedade espera.
(BORGES, 2002).

Uma educação moderna comprometida com a socialização dos conhecimentos,
incluindo os básicos e aplicados da ciência e tecnologia (C&T, no período moderno, iniciada
no século XVIII), vem ampliando seus espaços sociais desde o século XIX, voltada
predominantemente para formar técnicos, cientistas e tecnólogos (BERNAL, 1969;

8 In Brasil, 1999
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HOBSBAWN, 1981; VARGAS, 1996). Mas uma considerável exclusão destes conhecimentos
ainda se faz presente até hoje a maiorias, mesmo escolarizadas. Um dos exemplos
amplamente discutidos na atualidade se dá com a exclusão de elementos da Física Moderna
e Contemporânea na Educação Básica (REZENDE Jr, 2001). Mesmo em cursos superiores
de tecnologia, muito pouco da Física do século XX é identificado nos currículos, por exemplo,
dos cursos de engenharia.

Nesse sentido, é imperativo ter como pressuposto a meta de uma ciência e tecnologia
para todos, particularmente quando se pretende avançar no desenvolvimento de
incubadoras, nichos e comunidades de saberes básicos e aplicados com vistas a sensíveis
melhorias de produção e produtividade.

METODOLOGIA

Para o princípio dos trabalhos, foi feito um estudo preliminar para delimitar o
problema. Inicialmente foram feitos dois levantamentos, um sobre as necessidades,  objetivos
e metas a serem alcançadas em cada curso de engenharia da UNIDAVI, e que se tornaram
elementos norteadores deste projeto. Nesta pesquisa em particular, foi priorizado as
características de que o discente, quando engenheiro apto a exercer suas funções, deve
possuir para atender as necessidades profissionais. Um segundo levantamento se focou
sobre os equipamentos existentes no mercado, equipamentos estes produzido por empresas
especializadas (Cidepe, Mawell, LaborCiência, Pasco). Neste levantamento foram
consideradas as metas que tais dispositivos experimentais deveriam atingir dentro de cada
disciplina, para ir ao encontro das propostas dos cursos de engenharia da instituição
analisada9, e que contemplasse a legislação vigente quanto a sua matriz curricular, estrutura
física, carga horária, etc10.

Atualmente, a UNIDAVI contempla em seu rol de cursos de graduação, Engenharia
de Produção e Engenharia de Alimentos. São cursos novos que estão sendo implementados
e que necessitam de total atenção e cuidado para que todos os critérios que configuram
esses cursos sejam respeitados.

Uma segunda etapa consistia em visitar laboratórios já em funcionamento em outras
IES. A instituição escolhida foi Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, pela sua
proximidade e também por ser uma referência no âmbito nacional quanto aos cursos de

9 Nesse estudo, foram considerados os cursos de Engenharia de Produção e Engenharia de Alimentos da Universidade para
o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí - UNIDAVI

10 As Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Engenharia e Pareceres legais podem ser obtidos no endereço eletrônico
www.mec.gov.br
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engenharia. A visita aos laboratórios de ensino de física, utilizados nos cursos de engenharia
da UFSC, serviu como parâmetro para discentes e docentes que formaram a comitiva, e
proporcionou idéias e sugestões na elaboração de experimentos que serão projetados,
desenvolvidos e aplicados nos cursos de engenharia da UNIDAVI.

Uma terceira etapa consistiu na seleção dos experimentos a serem desenvolvidos.
Para cada experimento selecionado foram desenvolvidos protótipos, priorizando o custo
de produção e manutenção, o que significa utilizar o que está disponível na região; matéria-
prima, equipamentos (multímetros, osciloscópios, fontes de tensão) e mão-de-obra
específica, disponíveis para serviços de torno e solda, por exemplo. Após vários testes com
os protótipos, e com os devidos ajustes, parte-se para a confecção do experimento final,
que será multiplicado de acordo com a necessidade.

RESULTADOS

Os instrumentos desenvolvidos neste projeto e que serão descritos a seguir, são
compostos de aços reaproveitados da indústria, peças de madeira, parafusos, porcas,
plásticos e outros materiais reciclados, e foram projetados para maximizar a quantidade
de experimentos possíveis e minimizar os recursos investidos necessários à experimentação
em Física no ensino superior. Os instrumentos já projetados e confeccionados de
experimentação são descritos abaixo e também são dadas sugestões de experimentos que
podem ser realizados. Entre nossos objetivos futuros estão a realização de pesquisas e
extensão que permitam quantificar o efeito da aplicação destes instrumentos de experimentos
na aprendizagem, a difusão de seu uso e o treinamento de professores de física das escolas
da rede pública estadual de ensino médio, por meio de projetos específicos.

Associação de resistores em série e paralelo

O objetivo deste experimento é trabalhar com os
conceitos de resistência elétrica, potência dissipada, circuito
elétrico, tensão elétrica, efeito Joule e saber utilizar um
multímetro na função de amperímetro, voltímetro e
ohmímetro. Cada resistor (figura 1) foi montado em uma
placa de acrílico moldada em forma de U e conectado a
dois bornes, um de cada lado. Isto permite que através de
fios dotados de conectores, os resistores sejam associados
em qualquer configuração, podendo explorar de todas as
formas os conceitos relacionados. Na forma em que foi

FIGURA 1 – Resistor
Fonte: GIPEE
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confeccionado, o resistor permite maior flexibilidade no experimento e o material utilizado
é de baixíssimo custo e fácil manutenção. O custo final de cada resistor é de
aproximadamente US$2,5011. Existem similares no mercado, custando aproximadamente
US$15,00, que apesar de 6 vezes mais caro tem registrado pouca durabilidade.

Atualmente este experimento é utilizado nas práticas de laboratório de Física III,
servindo também de subsídio para as aulas de processos eletromecânicos.

Equivalente Mecânico de Calor

Este experimento serve para estabelecer a relação
entre trabalho mecânico e calor, trabalhando com os
conceitos de calor, energia, trabalho, potência, efeito
Joule, calor específico, capacidade térmica, calor sensível
e calor latente. O dispositivo experimental (figura 2)
utiliza uma chapa metálica como suporte para os
rolamentos e mancais, onde é colocado um eixo
conectado a um cilindro de bronze com dois flanges de
nylon. Tanto o material como a mão-de-obra utilizada
para a confecção do dispositivo é facilmente encontrada
na região do Alto Vale do Itajaí, o que permite uma fácil
manutenção no equipamento, que apresentou grande

resistência mecânica, facilidade de manuseio e extremamente eficiente em relação ao
propósito do experimento. O custo do dispositivo foi de US$20,00, onde para sua confecção
foram utilizados serviços de torno e solda que perfizeram aproximadamente 6 horas. Outras
empresas fabricam o mesmo equipamento com a mesma durabilidade, mas a desvantagem
está nas peças para reposição e no custo, podendo chegar ao valor de US$65,50.

Atualmente este experimento é utilizado nas aulas de Física II, explorando  conceitos
de termodinâmica e Físico-Química.

Densidade e Massa Específica de Materiais

Este experimento tem como finalidade desenvolver atividades enfocando os conceitos
de densidade de um corpo e massa específica de uma substância. Um dos objetivos deste

11 Os valores cotados em dólares americanos foram necessários para que fosse viável traçar um comparativo, devido
principalmente ao grande número de catálogos internacionais com cotações nessa moeda. Para registro, a relação entre
a moeda americana e o real utilizado na presente conversão foi de US$1,00 = R$2,32.

FIGURA 2 – Equivalente Mecânico de
Calor
Fonte: GIPEE
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experimento é mostrar aos alunos os
instrumentos de medida, como paquímetros e
micrômetros, conscientizá-los da importância
da precisão de uma medida, dos erros de medida
e as conseqüências da propagação deste erro.
O experimento consiste de pedaços de vários
metais (figura 3), que são facilmente
encontrados como sucata em algumas empresas,
o que resulta em um custo de material
baixíssimo, pois geralmente são doados. O
montante que compõe a previsão final de custo

concentrou-se no serviço de torno das peças, para dar uma forma regular, e na compra dos
instrumentos de medida, que somou a importância de US$43,50. A vantagem apresentada
por este experimento está na sua possibilidade de variações e no grau de dificuldade que
pode-se criar, fornecendo ao aluno peças com formas cada vez mais complexas, o que não
acontece se as peças forem adquiridas nas empresas especializadas na venda deste experimento,
pois as peças adquiridas teriam os formatos padrões (cilindro, cubo e paralelepípedo).

Este experimento é utilizado atualmente nas aulas de Física II, servindo de base
para Química, Resistência dos Materiais e Mecânica II.

Campo Magnético

Este experimento tem a finalidade de
familiarizar os alunos com os conceitos de campo
magnético, campo induzido, corrente induzida, as
Leis de Lenz e Faraday, as características de materiais
ferromagnéticos, diamagnéticos e paramagnéticos e
o funcionamento de transformadores de tensão. O
dispositivo (figura 4) é confeccionado com materiais

de baixo custo, e em virtude de sua durabilidade elevada, torna os custos de produção e
manutenção extremamente baixos. O custo final deste dispositivo soma a quantia de
US$16,00, contra os US$85,00 de um produto similar fabricado por empresas especializadas.
A grande vantagem de produzir este dispositivo está na facilidade de podermos alterar as
suas configurações técnicas, pois não existe o problema de quebra de garantia, permitindo
ao professor explorar outras variáveis com seus alunos.

FIGURA 3 – Amostras de Metal
Fonte: GIPEE

FIGURA 4 – Bobina Magnética
Fonte: GIPEE
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Atualmente este experimento está sendo utilizado nas aulas de Física III, servindo
também de subsídio para as aulas de Processos Eletromecânicos.

Princípio de Pascal

O objetivo deste experimento é instigar o aluno
a buscar relações entre o conceito de pressão, força,
área, trabalho com equipamentos utilizados no
cotidiano de um engenheiro, como prensas e macacos
hidráulicos. O dispositivo experimental (figura 5) é
todo feito em acrílico, o que torna seu custo

proporcional aos anteriormente apresentados bastante elevado. Porém, em um levantamento
feito nas empresas que trabalham com este tipo de material na região, concluiu-se que é
possível confeccionar este dispositivo usando somente sobras de material. Assim, grande
parte de custo de produção estaria no serviço de torno, parafusos, cola, válvulas e fluido
hidráulico. O preço final ajustado seria de US$122,00. No mercado existem dispositivos
similares no mesmo valor ou até mais baratos, mas nenhum deles possui a resistência e
durabilidade que o protótipo produzido na UNIDAVI, e nenhum deles permitem trabalhar
com altas pressões, ficando muito aquém da realidade.

Este experimento pode ser utilizado em disciplinas como Física II, conjuntamente
servindo de base para Mecânica dos Fluidos, Mecânica II, Resistência dos Materiais,
Fenômenos de Transportes I e II, Termodinâmica e etc.

Dilatação Térmica

Este experimento tem como objetivo
familiarizar o aluno com os conceitos de temperatura,
calor, fluxo de calor, permitindo que os mesmos
relacionem o fenômeno da dilatação com a estrutura
atômica dos diferentes materiais. A forma como foi
confeccionado permite ainda o estabelecimento de
relações com outros conceitos como potência

dissipada, tensão, resistência elétrica e efeito Joule. O dispositivo (figura 6) foi confeccionado
em uma base de aço, com suportes de aço para sustentar o indicador de dilatação, o
material de estudo (barra de cobre, ferro ou alumínio), a resistência elétrica e um dimmer.
O grande problema dos similares encontrados no mercado está na forma como o material
de estudo é aquecido. Alguns utilizam fogo ou água fervente. Estas duas formas além de

FIGURA 5 – Dispositivo Hidráulico
Fonte: GIPEE

FIGURA 6 – Dilatômetro
Fonte: GIPEE
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lentas, colocam em risco a segurança dos alunos. Além do mais, o tempo entre uma
experiência e outra (o tempo para trocar o material de estudo - as barras metálicas) é
muito longo, pois deve-se esperar o material esfriar. O protótipo desenvolvido na UNIDAVI
utiliza ar quente, aquecido por uma resistência elétrica e conduzido através do material de
estudo por um ventilador (um cooler de computador). É importante salientar que nenhum
similar utiliza esta forma de aquecimento. O dimmer controla a temperatura do ar, que
pode chegar facilmente a 200°C. A vantagem deste protótipo, frente aos similares, é a
velocidade de aquecimento, o controle de temperatura e a facilidade na troca das barras
metálicas. Outro ponto positivo, e muito importante, é a segurança que oferece para o
aluno, onde apesar da alta temperatura, estão protegidos, pois existe um isolamento térmico
da fonte de aquecimento. Pode-se observar que todo material mencionado para a confecção
do protótipo é facilmente encontrado na região da IES, onde até alguns componentes
utilizados são vistos como sucata por algumas empresas da região. Tudo isto diminui os
custos de confecção e manutenção. O custo deste dispositivo experimental fica em torno
de US$45,00, enquanto os similares ficam em torno de US$244,00.

Este experimento atualmente é utilizado nas aulas
de Física II, contudo, podem servir de base experimental
didática para disciplinas como Mecânica dos Fluidos,
Mecânica II, Resistência dos Materiais, Fenômenos de
Transportes I e II, Termodinâmica e etc.

Outros experimentos estão em fase de estudos e
testes dos seus respectivos protótipos. Entre eles estão
associação de capacitores, trilho de ar, onda estacionária
em uma corda, etc.

Ainda fazendo parte deste projeto, experimentos
outros estão concomitantemente sendo desenvolvidos, mas
o caráter desses é apenas demonstração, servindo como
instrumento didático, pelo professor, para reforçar os
conceitos que estão sendo estudados. Isto não significa
que não possam ser ajustados para serem usados de
maneira quantitativa, em que o aluno, após uma aquisição
de dados possa tirar suas próprias conclusões e confrontá-
las com os preceitos e o rigor das ciências da natureza.
Podemos colocar como exemplo o que é apresentado na
figura 7, uma réplica funcional de uma caldeira. Por ter

sido feita com material sucateado, a maior parte dos custos foi para o serviço de solda e

FIGURA 7 – Caldeira Didática
Fonte: GIPEE



243Revista Caminhos, Rio do Sul, v. 1, n. 8, p. 233-244, jan./jun. 2007

para outras peças, como válvulas e medidores de pressão. No total, foi gasto para a confecção
desta caldeira didática aproximadamente US$130,00, bem inferior aos similares que giram
em torno dos US$435,00 e que não possuem a mesma durabilidade, pois não suportam
grandes pressões.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento dos experimentos acima descritos forneceu indícios de que os
instrumentos atualmente comercializados para atender os laboratórios de Física são
fabricados de forma genérica, e que sua adaptação às especificidades dos cursos ao qual
são propostos podem gerar desconforto para os docentes que os utilizam.

Essas dificuldades acabam por impedir que muitos professores de Física consigam
oportunizar freqüentemente aos seus alunos o desenvolvimento de atividades experimentais,
e de todos os benefícios decorrentes de tais para a aprendizagem dos alunos.

Para além dos empecilhos didáticos, o custo elevado associado à aquisição de
conjuntos prontos para estes experimentos, tanto em relação à capacidade de investimento
das instituições de ensino privadas, pode tornar-se um fator determinante  para uma não
utilização de atividades experimentais.

Outra dificuldade adjacente parece ser a relutância que alguns professores têm em
utilizar a experimentação em suas aulas. Este ponto, especificamente, pode estar associado
a muitos fatores que envolvem habilidades pessoais, inexistência de treinamento para estas
atividades, disponibilidade de tempo para preparo dos experimentos e até receio de que o
ambiente descontraído, saudavelmente associado à experimentação didática, crie problemas
em relação à segurança dos alunos e do patrimônio escolar.

Assim, neste artigo, apresentamos uma alternativa econômica e tecnicamente viável
desenvolvida no Laboratório de Física da UNIDAVI - Universidade para o Desenvolvimento
do Alto Vale do Itajaí, para a instrumentação de Laboratórios Didáticos dos cursos de
Engenharia, testados em fase inicial nas aulas experimentais da própria instituição para
serem utilizados posteriormente como material de sustentação e pesquisa em experimentos
voltados para o ensino de Física.
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A Revista de Divulgação Científica da UNIDAVI publica trabalhos originais de
colaboradores professores da UNIDAVI. Deverá ser inédito possuir consistência teórica e
apresentar contribuição relevante para a educação e atender às normas para a publicação.
Para os autores do artigo aprovados serão encaminhados um exemplar da edição.
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Serão aceitos textos em português, inglês e espanhol.
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Os trabalhos ou resumos deverão utilizar o processador de texto Microsoft Word,

versão 6.0/95 ou superior, tamanho do papel: A4 (210 x 297mm) orientação retrato,
margens, superior 30 mm, inferior 20 mm, direita 20 mm e esquerda 30 mm. Não enumerar
as páginas e espacejamento simples.

b) Quanto ao título do trabalho
O título deve vir centralizado, em Fonte Arial, tamanho de fonte – 12, em negrito e

maiúscula.  Após o título do trabalho (caixa alta), chamada com número elevado (nota de
rodapé) ‘1’, a qual se associa a natureza do trabalho.
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c) Quanto aos autores
Os nomes dos autores devem estar abaixo do orientador, alinhados a direita na

página, seguido por extenso de nome, prenome e sobrenome em letras minúsculas e
minúsculas. Seguido do(s) nomes(s) autor(es) e titulação.

Em caso de mais de um autor, seus nomes serão escritos um abaixo do outro em
fonte 12.

Charles Roberto Hasse  1

d) Quanto ao(s) nome(s) dos envolvidos no trabalho
Escritos dois espaços abaixo do título do trabalho. É necessário novas chamadas de

número elevado (notas de rodapé), ordenadas, identificando orientador e acadêmicos.
Podem ser acrescentados endereço e E-mail. Tamanho da fonte deve ser 10.

e) Quanto às palavras-chave
Escritas dois espaços abaixo do texto do resumo, devendo ser no mínimo três e no

máximo cinco, intercalados por vírgulas. A expressão Palavras-chave deve ser escrito em
negrito. E os Key-words – Palavras-chave em inglês.

f) Quanto ao texto do resumo
O resumo deve constituir-se num texto redigido de forma cursiva, concisa e objetiva.

Limita-se a um parágrafo, devendo incluir palavras representativas do assunto. O texto do
resumo deve vir logo abaixo do nome do(s) autor(es), após dois espaços de 1,5 entre
linhas, contendo o mínimo de 150 palavras  e o máximo de 250  palavras.

Reproduz apenas as informações mais significativas, como: introdução, objetivos,
metodologia, resultados obtidos (parciais ou finais) e conclusões pertinentes.

Deve ser elaborado o resumo em língua estrangeira.

1  Professor Universitário, Mestre em Educação pela UFSC. Atualmente ocupa a função de Pró-reitor de Pós-graduação,
Pesquisa e Extensão da Universidade para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí – UNIDAVI, em Rio do Sul – Santa
Catarina.
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3  NO CASO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS

3.1  Estrutura de artigo

PRÉ-TEXTUAL  – Título, Autoria, Resumo, palavras-chave, abstract, Key-words.
TEXTUAL – Introdução, materiais e métodos, tabelas, ilustrações, considerações

finais.
PÓS- TEXTUAL – Referências, anexos.

O corpo do artigo deve vir precedido de um resumo do conteúdo, em português, e
outra língua estrangeira.

O resumo é constituído num único parágrafo, especificando o objetivo do trabalho,
uma breve descrição da metodologia, os principais resultados e as conclusões.

As páginas deverão ser numeradas no canto superior direito a começar da página-
título.

As ilustrações deverão ser numeradas seqüencialmente em algarismos arábicos na
ordem que são inseridas no texto. O mesmo procedimento deverá ser observado quanto às
tabelas que receberão numeração independente, devem conter Titulação no cabeçalho e a
Fonte. Os números deverão aparecer também nas costas de todos os originas e cópias para
melhor identificação. As fotografias, gráficos ou tabelas serão publicadas, em preto e branco,
com dimensões mínimas de 10 x 7 cm. Toda arte-final deve estar pronta para publicação
e as imagens em extensão JPG. NBR 12256 da ABNT.

NOTAS DE RODAPÉ:

Devem ser indicadas no texto com número seqüenciais.

REFERÊNCIAS

Devem ser apresentadas em ordem alfabética, e seguir as condições exigidas para
fazer referências às publicações mencionadas no trabalho serão estabelecidas segundo as
orientações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), expressas na norma
NBR 6023 de ago. de  2002.
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ENDEREÇO PARA ENVIO DE ARTIGOS

Os artigos para a Revista UNIDAVI, uma cópia completa em disquete deverão ser
enviadas para a PROPPEx (Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão)  Rua: Dr.
Guilherme Gemballa, 13 – Cx. Postal, 193 – Centro CEP. 89160-000, Rio do Sul, aos cuidados
do professor Ilson Paulo Ramos Blogoslawski, MSc. e  ou por email:
pesquisa@unidavi.edu.br.

A responsabilidade pelas afirmações e opiniões  contidas nos trabalhos e a revisão
ortográfica caberá inteiramente ao(s) autor(es).
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Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão

Câmpus de Rio do Sul
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Bairro Jardim América

Fone: 47 3531-6000

Home page: http://www.unidavi.edu.br

E-mail: unidavi@unidavi.edu.br


