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"Urbi et Orbi", à cidade e ao mundo, a todo o universo
Apresentamos neste número inaugural um rol de artigos ao mesmo tempo peculiar, na
pluralidade do seu insólito encontro, e abrangente, no sentido que atravessa os diversos
cursos de graduação mais concorridos da atualidade e da nossa área de alcance. Mais do
que desenvolver de forma científica conceitos e teorias que norteiam sobretudo a ação
pedagógica de cada um desses professores/colaboradores, esses artigos apresentam o
fruto de uma reflexão que notoriamente vem há muito se desenvolvendo em sala de aula,
junto aos alunos, ao longo do tempo.
Lemos sobre o que há de mais moderno em termos de tecnologias e conceitos científicos
desenvolvidos a serviço da nossa qualidade de vida, e que nos faz um convite para
refletirmos sobre a atualidade de nossos conteúdos pedagógicos. Nos artigos dos
professores FRANÇA, SILVEIRA, LEÃO, BASTOS, e MOUSSA MIRANDA, percebemos
que nossos colaboradores, além do exercício constante do ensino, estão em plena
atividade de pesquisa, produzindo ciência e conhecimento.
Reconhecemos também um interessante conjunto de artigos elaborados com a
participação de alunos de graduação, prova cabal de que a reflexão que tem origem na
convivência e no relacionamento entre os seres humanos que se encontram em uma sala
de aula pode produzir uma experiència de vida extremamente rica e significativa para
todos os envolvidos. Organizados sob a orientação do professor PEREIRA DE SÁ,
encontram-se três trabalhos desenvolvidos juntos aos alunos que, por sua vez,
apresentam ao mesmo tempo as dificuldades e as soluções vivenciadas em prol de um
projeto coletivo que, mais do que tudo, consegue atingir os seus objetivos.
Indo além, observamos um outro possível grupo, aquele em que os autores se debruçam
sobre as relações humanas, cujo objeto de estudo vem se modificando cada vez mais
rapidamente, ao ponto de, muitas vezes, não alcançarmos mais o seu entendimento.
Esses autores promovem uma intensificação à atenção dada a essas relações, cada vez
mais urgente e necessária, discorrendo ora de forma específica, ora de forma abrangente,
para a cidade e para o mundo, reafirmando o nosso mote inicial. É o que encontramos
nos artigos dos professores RUBIRA, GALETTO, AMORIM DE SÁ, e FRUTUOSO.
Por fim, no melhor espírito lírico, os poemas traduzidos pelo professor MEIRELLES
trazem uma leveza literária, ao mesmo tempo lúdica e melancólica, que nos mostra mais
um museu de grandes novidades. Assim se fecha este primeiro número, desejando ao
leitor acadêmico que aproveite o conhecimento e a reflexão aqui compartilhada, na
esperança de alcançar, de forma imodesta, a cidade, o mundo e todo o universo.
________________________________________________________________________
capa: vitral Epopéia dos Bandeirantes, 1922 (detalhe "A Indústria e o Comércio"), de Benedito
Calixto (Itanhaém, 1853 - São Paulo, 1927). Representa a Bolsa de Café: ao fundo, o porto, à
frente se mostra um gênio simbolizando a Indústria e o Comércio, com a túnica e o manto da
realeza, empunhando um cetro coroado pelo caduceu de Mercúrio. Tem na destra um título
bancário, que oferece a outro gênio que simboliza a Pátria. Ao lado, um cofre aberto contém
papéis e documentos relativos aos negócios da Bolsa. Do outro lado, dois operários ostentam os
símbolos da Indústria e do Trabalho, que são, realmente, os elementos primordiais do progresso e
da verdadeira riqueza; "Urbi et Orbi", é o mote que se lê sobre o globo terrestre, no primeiro plano.
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Google for Education nas Aulas de Leitura e Produção Textual no Curso de
Administração: Multimodalidade & Multiletramentos
________________________________________________________________________
Michel Marcelo de FRANÇA
Doutor em Letras, Professor da GERAR/FECAF
________________________________________________________________________
Resumo: O presente trabalho reporta uma experiência de ensino híbrido (presencial e a
distância) mediada por recursos de TDIC via Google for education, articulados por meio
de práticas metodológicas ativas, fomentados por materiais didáticos digitais multimodais.
Nosso objetivo era verificar o desenvolvimento de competência leitora dos participantes
(alunos egressos) por meio de multiletramentos.
________________________________________________________________________
Palavras-chave: TDIC; Google for Education; Metodologia Ativa
________________________________________________________________________
Abstract: The present work reports a blended teaching experience (face-to-face and elearning) mediated by TDIC as Google for education platform, articulated by active
methodological practices, using digital multimodality contents. Our issue was check
improvement of students´ reading skill through multiliteracy.
________________________________________________________________________
Keywords: TDIC; Google for Education; Active Methodology
________________________________________________________________________
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Google for Education nas Aulas de Leitura e Produção Textual no Curso de
Administração: Multimodalidade & Multiletramentos
Michel Marcelo de FRANÇA

Introdução
Apresentamos neste artigo resultados parciais de uma pesquisa em andamento, que tem
por objetivo o empoderamento discursivo dos participantes, alunos egressos dos cursos
de bacharelado em Administração de empresas, Contabilidade, Farmácia e Biomedicina;
Tecnólogos em Logística, Marketing, Radiologia e Recursos Humanos, de uma instituição
de ensino superior da região metropolitana do município de São Paulo, onde este
pesquisador ministra a disciplina de Leitura e Produção Textual, empregando TDIC, em
específico, recursos do Google for Education, ferramentas gratuitas online de gamificação
e avaliação (Kahoot e Edpuzzle) e materiais didáticos desenvolvidos para uso em AVA
por meio de recursos mobile.
A partir do desenvolvimento de atividades interativas fundamentadas em metodologias
ativas e nos preceitos do ensino híbrido, a proposta de ensino operacionalizada neste
contexto, apoia-se nas TDIC não apenas pelo caráter inovador e motivacional destes
recursos, mas, principalmente, em razão da natureza colaborativa intrínseca às práticas
mediadas por ferramentas de WEB 3.0, que fomentam não apenas aprendizagem como
também a criatividade.
Não alheia a essas questões, reside a necessidade de gerenciar e avaliar o processo de
aprendizagem dos participantes com vistas às questões que transcendem os aspectos
relativos aos multiletramentos, e que também corroboram à construção de uma
metodologia analítica dinâmica e eficaz ao processo avaliativo diagnóstico e formativo,
contribuindo de forma contundente ao desenvolvimento de competências leitora e
interpretativa dos participantes frente a textos sincréticos, conforme os apresentados em
avaliações institucionais externas como ENADE.
Inicialmente, destacamos o fato de que O Google for Education é uma solução
tecnológica projetada para auxiliar professores e alunos em ambientes tradicionais e
virtuais de aprendizagem, presencialmente e/ou à distância, a partir de qualquer
dispositivo fixo e/ou móvel conectado à internet, permitindo acesso a diversas ferramentas
educacionais como o Google Classroom.
Desenvolvido, especificamente, para o uso educacional, este aplicativo da Google
possibilita maior interação entre alunos e professores durante o desenvolvimento de
atividades acadêmicas, possibilitando o trabalho colaborativo como alterações e edições
em tempo real, propiciando a realização das tarefas de forma compartilhada.
Entretanto, é imperativo observar que os recursos de TDIC não são autossuficientes à
construção de uma proposta de ensino inovadora e eficaz. É necessário considerar, no
mínimo, mais dois (02) aspectos altamente relevantes frente à complexa tessitura
socioeducacional decorrente da informatização das práticas sociais letradas,
consequentemente, da educação em todas as suas instâncias e esferas de
conhecimento, em especial, com vistas aos hábitos cognitivos dos nativos digitais.
_______________________________________________________________________________________
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Acreditamos que desta fecunda conjuntura multimodal nas perspectivas
linguísticas/comunicacionais, tecnológicas e socioeducacionais, emerge a necessidade de
uma prática pedagógica fundamentada em processos de interação colaborativos, que
valorizem a autonomia e alteridade intelectual, na qual a complexidade, parte integrante
da vida e de todos os manifestações dinâmicas contidas nela, possa materializar a
tessitura pela qual os acontecimentos, as ações, as retroações, as interações e o acaso
se manifestam, Morin (2009) e Freire (2009).
Nesta realidade, eclodem inúmeros gêneros discursivos e novas formas de expressão e
produção de sentido, ressignificando o mundo e reestruturando a maneira como as
práticas letradas são concebidas, multimodalizando as interações nas mais diferentes
esferas sociais. Nesse sentido Citelli (2015, p. 67) argumenta que:
Ademais, os mediadores individuais (gênero, idade, diferenças cognitivas);
situacionais (cenários históricos, econômicos, políticos); institucionais
(regras, normas, jogos de poder); culturais (os modos de produzir
significados e valores da sociedade); etc.; terminam por modalizar,
mobilizar, interferir, recortar, limitar, ampliar a relação dos co-enunciadores
com as linguagens e seus dispositivos midiáticos, permitindo que os
significados ganhem diferentes orientações.

Tais constatações, ratificam a multimodalidade como fenômeno intrínseco às práticas
socais e/ou discursivas digitais, reafirmando a necessidade de pesquisas que respondam
aos anseios de uma sociedade discursivamente digital, e que ainda se sustenta em uma
semiótica analógica, alheia às novas práticas, cujas características essenciais repousam
no fomento à reflexão, à proatividade e à visão empreendedora sobre o conhecimento, de
maneira multilinear, dinâmica e multimodal.
É necessário pensar a linguagem, a educação e a tecnologia como uma tríade
indissociável ao desenvolvimento socioeducacional, o que vai ao encontro da evolução
nos processos de multiletramentos. Acreditamos que tais pressupostos empoderam
educadores e educandos no engajamento discursivo da cibercultura, ou melhor, da
humanidade digital (CICERO, Et al 2016), às práticas colaborativas e cooperativas por
meio de recursos tecnológicos multimodais, transformando os paradigmas didático, com
vistas à formação cidadã interdisciplinar à luz de multiletramentos.
Paralelo a isto, agrega-se o fato de que na contemporaneidade a multimodalidade é
fenômeno, reconhecidamente, intrínseco às práticas discursivas digitais, das quais
emergem a necessidade de pesquisas que respondam aos anseios de uma sociedade
discursivamente digital, carente de práticas pedagógicas condizentes a esta evolução,
preocupação também denunciada por Citelli (2015, p.71) quando diz:
Entende-se o aumento na oferta de cursos dirigidos à formação continuada
dos professores focados neste amplo ambiente comunicativo, alguns deles
elaborados a título de especialização ou pós-graduação, muitas vezes,
realizados a distância. Para os defensores dos AVAs (Ambientes Virtuais
de Aprendizagem), em se tratando, claro está, de propostas sérias e
consistentes, abrir-se-ia a possibilidade de prover em menor tempo a
formação de maior número de docentes, permitindo que fosse diminuído
de maneira rápida o fosso entre o universo dos nascidos sob o signo da
_______________________________________________________________________________________
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ampla digitalização e aqueles ainda presos aos parâmetros da cultura
analógica.

Não há dúvidas de que à compreensão dos fenômenos comunicacionais digitais, faz-se
necessária à formulação de uma nova ótica sígnica, principalmente, frente aos desafios a
serem superados no que se refere ao baixo desempenho da educação brasileira, em
especial, a capacidade de ler e interpretar textos.
À guisa de exemplo, em uma pesquisa promovida por uma parceria do Instituto Paulo
Montenegro (IPM) e a ONG Ação Educativa (http://goo.gl/pQp0vo), constatou-se que
apenas 8% da população é capaz de se expressar plenamente e que os analfabetos
funcionais já somam 27%.
Tais constatações são significativamente preocupantes do ponto de vista intelecto-cultural
e demandam o desenvolvimento de práticas didático-pedagógicas suplantada sob uma
concepção metodológica ativa, consonantes aos constantes avanços tecnológicos e
comunicacionais que ressemiotizam as práticas letradas, demandando o rompimento com
alguns paradigmas educacionais, em detrimento de novos modelos de ensino capazes de
fomentar a aprendizagem significativa, colaborativa e inovadora, em meio a uma
sociedade que interage, consome e evolui na onipresença digital por meio de práticas
multimodais, cujas características apontam para a necessidade de uma formação pautada
por letramentos múltiplos e/ou multiletramentos como resposta a esta realidade complexa.

Fundamentação Teórica
A retórica, entendida como uma das primeiras ciências da comunicação, faz-se presente
nas práticas comunicativas da modernidade, seus postulados teóricos permanecem
intrínsecos, seja na organização do discurso, nos elementos estruturais ou em sua
finalidade, seja pela evolução dos meios e/ou pela forma com que se alimentam dos
saberes retóricos. De acordo com Albaladejo (2009, p. 323):
O desenvolvimento da comunicação com a ajuda da tecnologia permitiu a
existência dos discursos digitais, discursos multimídias nos quais a
hipertextualidade desempenha uma função substancial no que se refere à
sua organização interna e às suas relações com outros discursos. A
Retórica está presente no discurso digital, pois este tem uma constituição e
uma projeção até o receptor que é explicada por uma finalidade perlocutiva
retoricamente sustentada.

O surgimento dos meios digitais de comunicação possibilita o desenvolvimento de novas
modalidades de jornalismo, comunicação, publicidade, etc. Diferentes gêneros discursivos
disputam audiência no mesmo espaço, cujos textos são ressemiotizados constituindo um
ambiente multimodal e multifuncional.
O enunciatário passa a agir sobre o discurso por meio de suas escolhas temáticas e seus
respectivos desenrolar. A trama estrutural dos ambientes virtuais transmite uma sensação
de autonomia e rompimento com os modelos hierarquizados de leitura, apesar de possuir
uma organização determinística pré-arranjada e construída com o intuito de conduzir o
usuário a uma determinada visão dos fatos. Segundo Albaladejo (2009, p. 333):
_______________________________________________________________________________________
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A Retórica impregna e configura o jornalismo digital como uma forma de
comunicação jornalística na qual confluem o jornalismo e comunicação
digitais, sempre dirigidos ao receptor, a cuja disposição são postos textos
de opinião, informação, serviços públicos, publicidade, etc.

A organização sobre a qual se constroem os ambientes virtuais constitui tipos de
discursos que possibilitam a operacionalização de outros, sendo estes considerados
microdiscursos dentro de macrodiscursos. Da construção do site e seus respectivos
endereços eletrônicos aos seus aplicativos e conteúdo textual, verbo-visual, audiovisual
etc., estão presentes tipos de discursos organizados de forma a exercer funções
perlocucionais.
Isto posto, conclui-se que a página de web é um texto complexo do qual fazem parte
muitos outros discursos; além do que, o próprio endereço na web como um conjunto de
páginas também é um texto ou discurso digital complexo. Ou seja, tanto o site como a
página de web do jornal digital são macrodiscursos digitais, e nestes, encontram-se as
operações retóricas ou partes artis: intellectio, inventio, dispositio, elocutio, memoria e
actio ou pronuntiatio, Albaladejo (2009, p. 326).
A extensão verbo-visual da linguagem atua diretamente sobre a construção dos
significados cotidianamente negociados e construídos nos mais diversos meios sociais,
em razão disto, está presente entre os elementos constitutivos da formação do sujeito e
suas representações, sobretudo, na sua história. Segundo Brait (2010), a articulação
entre os elementos verbais e visuais compõem de maneira uníssona a totalidade do texto.
Ao sopesar o texto como uma unidade constituída a partir da articulação entre os
elementos verbais e visuais, o analista assume uma postura investigativa na busca do
reconhecimento das particularidades, considerando efetivamente a forma pela qual é
produzida a significação, efeitos de sentido, a imagem do enunciador e enunciatários,
destinatário, etc.
A concepção de texto aqui assumida, que pode ser designada semióticoideológica, ultrapassa a dimensão exclusivamente verbal (oral e escrita) e
reconhece visual, verbal-visual, projeto gráfico/ou cênico como
participantes da constituição de um enunciado concreto, de sua
arquitetura, de sua inerente propriedade discursiva de oferecer como
resposta que engendra sempre novas perguntas (BRAIT, 2010, p. 195).

Nesse sentido, o texto deve ser objeto de análise e interpretação sob uma ótica que
considere os seus elementos constitutivos, embate, tensões, particularidades expressivas
de sua natureza distintiva, esfera de circulação, autoria e, sobretudo, as características
que situam o discurso em seu respectivo contexto histórico, social e cultural por meio da
criatividade ideológica, ou da atividade humana, ou da comunicação, ou da utilização da
língua, ou simplesmente, da ideologia, conforme o pensamento bakhtiniano, visão esta
que respeitadas as particularidades e especificidades epistemológicas, pode ser
encontrada também na concepção semiótica de Peirce nas palavras de Santaella
(1999/1983, p. 13):
As Linguagens estão no mundo e nós estamos na linguagem. A Semiótica
é a ciência que tem por objetivo de investigação todas as linguagens
possíveis, ou seja, tem por objetivo o exame dos modos de constituição de
_______________________________________________________________________________________
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todo e qualquer fenômeno como fenômeno de produção de significação e
de sentido.

Em linhas gerais, tanto a tradição semiótica peirceana quanto a do Círculo Bakhtiniano,
compreendem o signo de acordo com a sua ligação com o mundo real, construído a partir
da relação com uma realidade situada no sujeito e na sociedade constituída,
historicamente. Ainda sob essa ótica, considerando que toda relação dialógica é triádica e
que o para Peirce o signo é uma entidade tricotômica envolvida cujo sentido emana do
continuo processo de semiose, ou seja, de ressignificação, acreditamos ser possível
trabalhar com ambas escolas, minimamente, em razão da natureza triádica que as
constituem.
Cabe registrar que a tradição semiológica saussuriana representada em Greimas, ao não
considerar o referente como elemento constitutivo da linguagem, assume uma concepção
diádica na qual a significação resulta da relação entre significado e significante. Ao passo
que a peirceana consolida-se em uma concepção tricotômica, cuja significação emerge da
relação sinérgica entre o interpretante, o representamen e o objeto e/ou referente, e a
bakhtiniana fundamenta-se nas relações dialógica em que a natureza é no mínimo
triádica.
Em síntese, o discurso retórico está fundamentado na trilogia éthos, páthos e lógos; as
relações dialógicas bakhtiniana são triádicas e que o signo de Peirce é tricotômico, o que
nos leva a constatar que apenas o signo de Greimas constrói-se através de um sistema
diádico, a partir da dicotomia saussuriana, significado vs. significante, motivo pelo qual
torna-se inviável o emprego desta última no processo de intersecção semiótica em
diálogo com a retórica conforme proposto neste trabalho para o estudo dos processos
interativos multimodais decorrentes das práticas discursivas do ciberespaço.
A socialização dos meios de comunicação digital pôde proporcionar a construção de
diferentes dimensões discursivas. A complexidade da diversidade cultural, social, política
etc., nas quais estão implícitas as relações de poder e hierarquia, gera novos modelos de
interação que evoluem à medida que as tecnologias de informação e comunicação são
desenvolvidas e inseridas nas práticas discursivas.
Faz-se necessário considerar que alguns cânones perdem seu prestígio e novas regras e
formas são criadas para organizar os gêneros já existentes, modificando
significativamente as estruturas discursivas e de emprego da linguagem.
Nessa perspectiva, consideramos que tais transformações geram tensões entre diferentes
agentes da sociedade, contribuindo para a polemização desse processo, promovendo o
desenvolvimento do senso crítico no que diz respeito à quebra de paradigmas de
propriedade intelectual, produção de informação, meios de divulgação, relações de
comércio, dentre outros, imprimindo novos moldes de produção e distribuição da
informação.
O realismo econômico, as privatizações e as transformações das instituições públicas,
bem como a escola e as universidades estão mudando de acordo com as lógicas de
mercado. Isto denota, de alguma forma, o quanto os meios de produção pressionam o
surgimento de diferentes práticas sociais.
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A estas mudanças na natureza do trabalho, e subsequentemente, nos meios de
produção, atribui-se o nome de pós-Fordismo e/ou fast Capitalismo. Tal fenômeno se
caracteriza pelo rompimento dos modelos hierárquicos das estruturas de fabricação em
massa.
Nesse novo contexto que redesenha a ordem, é necessário possuir conhecimentos
múltiplos, na qual o aprendizado se dá por meio da colaboração entre comunidades de
práticas, redes e outros. A chave do pós-modernismo está na liberação e destruição dos
modelos hierárquicos, que agora passam a valorizar a diversidade.
Segundo Iedema (2003, p. 38), há uma nova reorganização dos tipos de materiais de
natureza informacional - tais como revistas, jornais, dentre outros - nos quais as imagens
começam a ocupar cada vez mais espaço junto ao texto a fim de lhe imprimir significado,
proporcionando ao leitor uma leitura menos linear e hierarquizada, uma vez que é
possível ler apenas a(s) imagem(s), o(s) gráfico(s), e a partir dessas informações,
construir representações semióticas, paralelamente ao texto escrito, fenômeno a qual
atribui-se o nome de multimodalidade.
Sob essa ótica, entendemos que a sociedade pós-moderna, ao passo que desenvolve
cada vez mais novas tecnologias digitais, também sofre transformações decorrentes
destas. O hipertexto digital, por sua essência multilinear e infinita constitui um universo
incomensurável de significados em que os cânones e paradigmas comunicacionais são
modificados por influência de diferentes recursos midiáticos que passam a ter espaço no
corpo dos textos que transitam nas redes.
O hipertexto digital pode ser visto como meio e produto das práticas sociais discursivas,
sendo constituído de diferentes gêneros emergentes deste contexto, cujas características
estão pautadas na multimodalidade que enfatiza a natureza multissemiótica das
representações e na ressemiotização que explora as dimensões materiais e historiadas
das representações.
Para Bolter (2002, p. 27-37), com o advento do computador e o sucesso da Web, os
processos de escrita têm passado por profundas transformações. O uso de símbolos é
cada vez mais comum e estes, por sua vez, possuem significado intrínseco e extrínseco
que podem ser representados em palavras, desenhos, estruturas frasais etc., contudo,
estruturas e palavras ainda coexiste de forma legíveis, visíveis e escritas em um mesmo
espaço eletrônico.
O autor complementa que a escrita eletrônica se torna uma descrição verbal e visual na
qual leitores e escritores podem criar e examinar estruturas no computador, e que talvez
não fosse tão fácil encontrar equivalência no discurso tradicional propriamente dito.
Em razão disto, cada vez mais torna-se latente a necessidade da escola institucionalizada
como o locus de construção do conhecimento e de seus profissionais (professores,
coordenadores, diretores, pesquisadores) estarem preparados para lidar com as novas
tecnologias, especialmente, serem letrados digitalmente para que possam incluir de forma
crítica e significativa recursos tecnológicos em sua prática docente. Como afirmam
Sampaio e Leite (2000, p.73):
Na alfabetização tecnológica do professor a intenção deve ser a de tornar
este cidadão um profissional atuante na sociedade, que contribui com um
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trabalho educativo significativo, mais próximo da realidade do aluno,
conferindo-lhe, assim, sentido aos seus olhos e aos olhos da população.

Nesse sentido, é necessário considerar; pois, que desse cenário emergem novas formas
de negociação e construção de significado, mediadas por múltiplas linguagens, rompendo
com paradigmas linguísticos e culturais nos mais diversos ambientes da sociedade,
promovendo uma multiplicidade de práticas e gêneros discursivos. Ou seja, pensar em
multiletramentos insurge das limitações das abordagens tradicionais em compreender a
forma como as múltiplas diferenças linguísticas e culturais em nossa sociedade é o cerne
para a pragmática de produção (trabalho), cívica e da vida privada dos aprendizes.
Considerando que as mudanças tecnológicas e organizacionais modificam os meios de
produção e o acesso às diferentes estratificações socioeconômicas e culturais, tais
transformações, ao passo que promovem avanços no interior da sociedade, também
promovem exclusão quando em desarmonia com os processos educativos que, por
vezes, não se adéquam às exigências dessa nova realidade.
A complexidade e a instabilidade dos gêneros emergentes presentes na sociedade digital,
mostram-nos que há muito ainda a ser estudado para que se possa, cada vez mais,
compreender de que forma as práticas de leitura e escrita têm se tornado práticas de
ressemiotização, resultando no desenvolvimento de novos modelos de produção e
sociabilização do conhecimento, ao ponto de se considerar a possibilidade de diferentes
modalidades de letramento digital para que se possa participar de forma inclusiva,
consciente e crítica do novo modelo de organização social que atualmente se configura.
Frente a esse cenário, é possível encontrar na retórica e em seus desdobramentos (teoria
da argumentação, pragmática) estudos que contemplem outras linguagens não
exclusivamente verbais, e que fornecem um amplo repertório teórico para a compreensão
dos diferentes fenômenos linguísticos manifestados nas práticas discursivas do meio
digital e possibilitando explicitar as manifestações ideológicas.
De acordo com Mosca (1997, p. 21), o mundo da verdade constitui-se sobre uma retórica
verossímil, cujo lócus da opinião - doxa - é construído nas relações sociais, políticas e
econômicas através de uma aparente verdade desenvolvida sobre um discurso sedutor,
sensibilizador e fascinante, emergente do senso comum, que outrora era representado
como uma verdade.
A autora ainda argumenta que Aristóteles, ao desvincular a noção de verdade da retórica,
aproximando-a da arte da persuasão, postula as bases dos estudos dessa disciplina na
modernidade, na qual o discurso convincente é aquele cujo enunciatário, quando em
contato com a mensagem, sente-se identificado com o enunciador pelo simples fato de
comungar das mesmas representações e desdobramentos.
Assim, parte-se da premissa de que todo discurso persuasivo é uma construção retórica
destinada a agir sobre os outros (Ibid., p. 22-23), envolvendo os participantes em um ato
comunicativo por meio de diferentes recursos de organização textual, dos quais podem
ser destacados três elementos: lógos (palavra e razão), que diz respeito à disposição que
o enunciatário atribui ao enunciador éthos e à reação a ser causada no enunciatário
páthos.
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Valendo-se da premissa de que todo discurso denota uma visão de mundo e visa à
adesão, pode-se afirmar que o gênero discursivo publicitário para atingir seus fins,
certamente vale-se de todo e qualquer recurso retórico para persuadir, visto que a
linguagem não é apenas instrumento de informação, mas também de argumentação e
convencimento que se dá na comunicação e pela comunicação (Ibid., p. 27).
Paralelamente a estas questões, nota-se que o desenvolvimento das TDIC não apenas
molda, mas também ressignifica as formas de comunicar, alocar e compartilhar a
informação, com destaque à anatomia multifacetária do hipertexto.
É importante salientar que à medida que os avanços tecnológicos se dão, nossa cultura e
sociedade precisam ser recaracterizada o que, por sua vez, gera o sentimento de perda
dos modelos, dos meios e tradições. Contudo, há de se considerar os ganhos,
principalmente, no que se refere à estandardização dos meios de produção da informação
e do acesso a essa.
Para Landow (2006, p. 31), nos processos de assimilação da sociedade em torno das
tecnologias de informação os quais são denominados de imidiação e remidiação, cabe
salientar que a tecnologia da informação já existia antes do digital, e que talvez o ponto a
ser analisado seja a presença da tecnologia digital no meio social, pois esse pode vir a
ser o ponto crucial para entendermos os seus impactos, para além das transformações
resultantes desta nova realidade.
As TDIC e seus componentes - hipertexto, links eletrônicos, web, etc. - recaracterizam a
relação entre leitor e escritor, professores e alunos, suscitando a necessidade de reflexão
dos efeitos sobre tais experiências, redefinindo, assim, papéis no trabalho docente. Uma
redefinição também dos direitos intelectuais e de propriedade; uma reavaliação dos
conceitos da literatura tradicional em relação aos processos de ressignificação; uma
análise dos impactos de sua presença na sociedade e nos meios de produção de
informação, acesso e sociabilização destas tecnologias.
Em síntese, o hipertexto deve ser concebido como meio e produto das práticas sociais
discursivas letradas da humanidade digital, ao passo que proporciona desenvolvimento e
a criação de diferentes gêneros emergentes deste contexto, cujas características são
alicerçadas sob aspectos multimodais de natureza multissemiótica, que ressemiotizam as
dimensões materiais e simbólicas das representações.
Concluindo, vemos no conjunto de ferramentas Google for Education uma oportunidade
real de promover evolução qualitativa no processo de aprendizagem dos alunos, em
especial, no desenvolvimento de competência comunicativa, considerando os novos
paradigmas impostos pelas práticas de cibercultura.
A exposição à tecnologia
computacional é essencial para que o aluno se sinta confiante frente aos desafios que irá
enfrentar em meio a humanidade digital, cuja notória exigência é capacidade de trabalhar
em equipe de forma colaborativa, compartilhando práticas cada vez mais hibridizadas
entre o presencial e à distância.
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Percurso Metodológico
Para este projeto de pesquisa o contexto de estudo selecionado repousa sobre os
processos interacionais de colaboração e cooperação em ambientes virtuais de
aprendizagem (AVA) nas modalidades presencial e à distância, empregando as
ferramentas Google for Education ao desenvolvimento de tarefas comunicativas de
natureza interdisciplinar fomentado por materiais didáticos desenvolvidos à luz da retórica
e da semiótica para contexto digitais, na disciplina de Leitura e Produção Textual nos
cursos de Administração de Empresas matutino (1) e (2) noturno , Biomedicina (3),
Contabilidade (4), Farmácia (5), Gestão de RH (6), Logística (7), Marketing (8), Radiologia
matutino (9) e (10) noturno, e Tecnologia da Informação (11); da FECAF (Faculdade
Capital Federal), totalizando, aproximadamente 372 alunos (participantes), distribuídos
entre 11 turmas, períodos matutino e noturno.

Procedimento de coleta de dados
Visando observar os avanços qualitativos no processo de construção de competências
comunicativas, inicialmente, foi feita uma avaliação diagnóstica por meio de formulários
google para os alunos egressos nos cursos mencionados; posteriormente, o
acompanhamento do processo de desenvolvimento por meio de atividades de leitura e
produção textual similares também via formulários google.
Concomitantemente a este processo, tem sido operacionalizada uma investigação sobre
as representações dos participantes a respeito da experiência de aprendizagem
vivenciada através da ferramenta Google for Education na plataforma Classroom, onde
será promovida a tarefa comunicativa e observados os processos colaborativos.
Por fim, foi desenvolvida uma avaliação final para mensurar o desempenho em leitura e
produção textual via formulário google com vista à verificação dos avanços qualitativos na
construção da competência leitora e de escrita.

Análise de resultados
A ferramenta Google for education possibilita ao final de cada atividade avaliativa gerar
analytics – um banco de dados organizado em tabelas e gráficos contendo todos os
dados referentes ao desempenho dos participantes, possibilitando uma visão quantitativa
e uma interpretação qualitativa de todo o processo.
A investigação das representações e das ações colaborativas em meio ao processo de
aprendizagem estão sendo verificadas a partir da interação construída na plataforma
Google Classroom, donde foram compiladas, organizadas e analisadas de acordo com as
unidades de sentido, temas e subtemas recorrentes da leitura dos dados, premissas
metodológicas previstas nas abordagens que guiam este estudo.
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Resultados preliminares
Conforme explicitado anteriormente, a pesquisa ainda está em desenvolvimento, portanto
os dados que aqui são apresentados e discutidos, constituem uma fase preliminar de
análise, com resultados decorrentes da avaliação diagnóstica e formativa. Cabe destacar
que neste ínterim, os participantes foram submetidos à duas (02) atividades online de
aprendizagem e reforço dos conteúdos estudados por meio da aula expositiva com o
auxílio dos materiais desenvolvidos.
A base de dados que fundamenta o gráfico.1 - Avaliação diagnóstica – sustenta-se em
uma amostragem extraída da participação voluntária de 260 participantes, distribuídos
entre os onze (11) cursos, anteriormente, já mencionados. Os números obtidos
representam o desempenho dos participantes neste instrumento avaliativo de acordo com
itens como: nota média, nota mínima, nota máxima e intervalo entre os dois últimos,
vejamos:

Gráfico 1. Avaliação diagnóstica - indicadores

Fonte: autoral
No gráfico.2 tem-se os dados que representam o percentual de alunos que obtiveram nota
acima da média exigida na instituição à aprovação (5,0) e os que tiveram desempenho
abaixo desta linha. Também é possível notar que as informações não estão organizadas
de forma geral como no gráfico.1, mas discriminadas por turma de acordo com a
sequência numérica apresentada no percurso metodológico.
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Gráfico 2. Avaliação diagnóstica - desempenho

Fonte: autoral.
A análise do gráfico.2 permite concluir que os percentuais de nota acima da média são
significativamente superiores aos abaixo desta marca. Tais constatações permitem-nos
inferir que a maior parte dos participantes que foram submetidos à avaliação diagnóstica
mostraram dominar conceitos basilares da língua portuguesa, sobretudo que possuem
desenvolvidas algumas das habilidade e competências de leitura e interpretação exigidas
em testes como ENEM e ENADE.
Destaca-se também um expoente percentual de erros em questões que exigiam leitura,
análise e processamento da informação e interpretação para escolha da alternativa
correta; em especial aquelas que possuíam gráficos. As questões com charges e/ou
comparação entre textos verbais e não verbais apresentaram baixo índice de erros.
Gráfico 3. Avaliação formativa - indicadores

Fonte: autoral
O gráfico.3 foi concebido a partir de dados extraídos da participação obrigatória de 372
participantes, pois se tratava de uma avaliação à composição da nota dos alunos no
curso. Conforme apresentado no gráfico.1, os números obtidos representam o
desempenho dos participantes neste instrumento avaliativo de acordo com os mesmos
itens anteriormente mensurados.
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A partir desta etapa analítica já é possível identificar pontos de evolução em todos os
itens analisados, entretanto, optaremos por expor tais constatações mais adiante em
momento oportuno, quando munidos da ilustração que ratifica esta posição.
Gráfico 4. Avaliação formativa - desempenho

Fonte: autoral
A representação gráfica .4 revela que houve oscilações pontuais, ora positivas, ora
negativas com relação ao percentual de alunos com notas acima da média e abaixo dela.
Entretanto, é necessário considerar que sobre estes resultados incidem fatores de
natureza qualitativa e qualitativa.
Primeiramente, há de se considerar o fato de que o número de participantes na avaliação
diagnóstica foi de 260 alunos, contra 372 na formativa, um aumento de 30%, que se
equacionado ao processo comparativo entre as duas etapas avaliativas, permite constatar
que a linha de ascendência é positiva do ponto de vista qualitativo; aspecto esse em que
reside um fator subjetivo ligado ao filtro afetivo, visto que a avaliação formativa além de
possuir um grau de exigência maior no nível das questões, também era instrumento de
composição de nota na média final.
Tais premissas ainda são confirmadas no comparativo entre o gráfico.1 avaliação
diagnóstica e o três (03), avaliação formativa, considerando o desempenho dos
participantes nesses instrumentos avaliativos de acordo com os seguintes itens: nota
média, nota mínima, nota máxima e intervalo entre os dois últimos, da qual é possível
constatar que houve avanço no desempenho em todos os itens analisados e uma
diminuição no intervalo entre notas máximas e mínima, representando maior equidade
entre os participantes do grupo, o que também constitui-se como um fator positivo da
perspectiva qualitativa.
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Gráfico 5. Comparativo do processo evolutivo

Fonte: autoral.
Por fim, ao traçarmos um paralelo entre a avaliação diagnóstica e a formativa, a trajetória
de desempenho dos participantes apresenta resultados, aparentemente, involutivos, pois
partimos de 78% de alunos com nota acima da média para 72%, o que representa uma
queda de 8% nesse indicador. Nessa mesma perspectiva, constata-se que o percentual
de alunos com nota abaixo da média salta de 22% para 28%, um aumento de 27% nesse
item. Todavia, não podemos deixar de considerar o que já foi mencionado em momentos
anteriores com relação ao aumento de 30% no número de participantes, sobretudo os
aspectos subjetivos que incidiram no processo entre as etapas evolutivas.

Gráfico 6. Percentual de notas acima e abaixo da média

Fonte: autoral.
Isto posto, concluímos que os resultados obtidos até o momento indicam que embora
tímida, há uma linha ascendente evolutiva no processo de multiletramentos proposto
neste trabalho e que os dados até então analisados revelam um avanço qualitativo na
formação dos participantes e no processo de aprendizagem do grupo como um todo.
Assim sendo, acreditamos que a plataforma Google Education possui um conjunto de
ferramentas, flexível, adaptável, potencialmente, eficaz na construção de uma proposta de
ensino híbrido com vistas ao desenvolvimento e aprimoramento de competências
comunicativas por meio de práticas colaborativas.
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Considerações Finais
Inicialmente, a presente pesquisa em andamento evidencia a eficácia de uma prática
pedagógica focada em multiletramentos, na qual se contemple a linguagem, a educação e
a tecnologia, através de uma perspectiva metodológica e teórica, esencialmente,
inter/multidisciplinar.
Cabe ainda destacar que esse texto se limitou a discutir os resultados do processo que
ainda está em desenvolvimento, impreterivelmente, em uma próxima oportunidade, serão
apresentadas maiores informações a respeito da construção metodológica da proposta,
em especial, no que versa sobre sua natureza de ambientação híbrida e sua concepção
de aprendizagem ativa.
O passado nos mostra que a educação sempre se valeu das tecnologias vigentes à
época, e que as verdadeiras mudanças nos paradigmas educacionais não são fruto
exclusivamente da evolução dos recursos, mas das práticas didático-metodológicas que
se perfazem por meio do discurso, ou seja, pelo ato perlocucional capaz de impulsionar
toda e qualquer atividade humana.
Nesse sentido, é imperativo considerar que os espaços das humanidades digitais são
configurados e pensados de forma interdisciplinar e multimodal, razão pela qual esse
estudo sustenta-se sobre postulados de multiletramentos, propondo uma tríade didáticopedagógica (linguagem, educação e tecnologia), que seja percebida e concebida
sinergicamente em AVA de aprendizagem hibridizados, contribuindo à formação de
professores e de estudantes em geral, por meio de uma proposta metodológica ativa,
com vistas ao fomento da criatividade e inovação no processo de empoderamento à
práticas sociais letradas. Em tese, até então, o estudo aqui apresentado cumpre seu
papel no sentido de apresentar um caminho a esse processo evolutivo.
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Resumo: O artigo apresenta as quatro noções antropológicas utilizadas na pesquisa
doutoral intitulada “Corpo e Saúde na Antroposofia: Bildung como cura” (2016), que versa
sobre o universo da religiosidade terapêutica e das novas apropriações/construções
acerca do corpo ao etnografar a concepção de cura na Antroposofia. A etnografia
multissituada ocorreu na Clínica Tobias no bairro de Santo Amaro - São Paulo; em uma
comunidade rural, no bairro da Demétria, na cidade de Botucatu - São Paulo; e em uma
comunidade suíça francesa, na cidade de Lausanne. A Antroposofia é uma ciência
espiritual elaborada por Rudolf Steiner no início do século XX. A Medicina Antroposófica é
considerada uma racionalidade médica e atua no SUS como uma Prática Integrativa e
Complementar de Saúde (PICS), desde 2006. A pedagogia Waldorf e a agricultura
biodinâmica são as áreas de atuação mais conhecidas.
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Abstract: The article presents the four anthropological notions used in the doctoral
research entitled "Body and Health in Anthroposophy: Bildung as a cure" (2016), about the
universe of therapeutic religiosity and the new appropriations / constructions about the
body, ethnographing the conception of cure in the Anthroposophy. The multisituated
ethnography occurred in the Tobias Clinic in the neighborhood of Santo Amaro - São
Paulo; in a rural community, in the district of Demetria, in the city of Botucatu - São Paulo;
and in a Swiss community in the city of Lausanne. Anthroposophy is a spiritual science
developed by Rudolf Steiner in the early 20th century. Anthroposophical Medicine is
considered a rationality medicine is an Integrative and Complementary Health Practices
(PICS), active in SUS, since 2006. The Waldorf pedagogy and biodynamic agriculture are
the best-known areas of action in Anthroposophy.
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O universo da religiosidade terapêutica e das novas apropriações/construções
acerca do corpo nos rituais de cura
Raquel Littério de BASTOS

Introdução
A busca por formas de tratamento alternativo e complementar à medicina alopática
constitui um dado crescente nas estatísticas brasileiras. As diferentes leituras do
fenômeno enfatizam uma dinâmica complexa, visto que está relacionada ao universo da
religiosidade terapêutica e das novas apropriações/construções acerca do corpo, da
produção e do consumo de produtos e de novos estilos de vida.
As interpretações sobre as formas de tratamento alternativo e complementar à medicina
alopática são múltiplas e polêmicas enquanto fenômeno esotérico, pois há quem
considere a difusão dessas práticas, e o consumo a eles ligado, de interesse basicamente
mercadológico, relevância calcada no grande montante de dinheiro associado a alguns
dos ramos de atuação, como a literatura de autoajuda e o turismo terapêutico, entre
outros. A dinamicidade e a multiplicidade de direções têm sido a principal marca deste
fenômeno esotérico, o que significa que para situá-lo implica considerar as múltiplas
possibilidades em que as ações e as representações correlatas emergem como
manifestações presentes, principalmente nos comportamentos (SCHWADE, 2006).
Há um segundo eixo de estudos que contempla a “construção de discursos alternativos
sobre o corpo e a saúde” (SCHWADE, 2006) e a cura. De acordo com a autora, as
principais contribuições no Brasil sobre esta questão estão nos estudos sobre o corpo
como veículo de liberação e prazer (MARTINS, 1999) à ênfase no corpo nas técnicas
psicoterapêuticas (RUSSO, 1993), além dos trabalhos voltados para a discussão da
espiritualidade terapêutica (TAVARES, 1999) e na ideia de uma cultura corporal
alternativa, encontrando sentido diante da noção de corpo civilizado (ALBUQUERQUE,
1998 e 1999) e novas concepções nas relações doença/cura no contexto da neoespiritualidade e neo-religiosidade (MALUF, 1996, CSORDAS, 2008).
O artigo apresenta as principais teorias antropológicas que colaboram para a
compreensão das terapias realizadas na medicina antroposófica, na etnografia
multissituada realizada na Unifesp de São Paulo, entre os anos de 2012 e 2016, em
comunidades e clínicas antroposóficas, no Brasil e na Suíça. O trabalho doutoral se apoio
nas noções de: (1) trabalho terapêutico (seus procedimentos: rituais, consultas, oficinas,
meditações individuais ou coletivas), (2) sofrimento físico-moral (relativizando o conceito
de doença), (3) ritual (compreendidos também na vida cotidiana) e, (4) cura (experiência
corporal a partir da psicologia e da fenomenologia, elaborando o conceito de
“embodiment”). O texto apresenta quatro segmentos correspondente as explicações das
quatro noções.

2. A noção de trabalho terapêutico
Especificamente, as terapias antroposóficas estão distribuídas entre as do espírito, as da
alma e as do corpo, e as mais comuns são: massagem rítmica, terapias artísticas,
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terapias pedagógicas, nutrição, Euritmia Curativa, quirofonética, cantoterapia, exercícios
retrospectivos, aconselhamento biográfico, práticas de meditação, medicamentos,
fitoterapia. (ABMA, 2012). Essas terapias recomendam aos adeptos um novo estilo de
vida, além de uma gama de novos produtos voltados para a educação e alimentação.
Os critérios utilizados para a escolha das terapias etnografadas neste estudo foram: (1) a
originalidade da terapia em relação aos fundamentos antroposóficos, ou seja, a terapia
não podia apenas ter sido ampliada pela Antroposofia; (2) as terapias realizadas em
grupo que possibilitassem a observação dos pacientes; (3) e o grau de importância
mensurada pelas vezes em que a terapia foi sugerida pelos membros desta “ciência
espiritual”.
Para descrever e sintetizar o conjunto das atividades rituais e/ou terapêuticas realizadas,
utilizamos a noção de trabalho. Essa noção é largamente utilizada no circuito das novas
espiritualidades e terapias alternativas e descreve os diversos momentos da situação
terapêutica e da experiência espiritual, incorporando diferentes sentidos.
Segundo Maluf (2005), a “noção de trabalho” refere-se a dois momentos da experiência e
a dois campos de significação, diferentes e complementares. No primeiro sentido,
trabalho é a noção que descreve a situação terapêutica em si e os seus procedimentos:
rituais, consultas, oficinas, meditações individuais ou coletivas; o tratamento com florais,
fitoterápicos, chás e homeopatia, práticas corporais e realização de tarefas ou atividades
visando a determinados resultados; no segundo campo de significados, trabalho sintetiza
o estilo e o projeto de vida da pessoa em terapia, ligado a uma definição da condição ou
do estado terapêutico vivido pela pessoa. Ele não é exclusivo em relação ao precedente,
ao contrário, ele o completa e o engloba. Trabalho, neste caso, representa a condição
vivida pelo indivíduo em terapia, um "estilo" e um projeto de vida.
Este "estado terapêutico" da existência possui ainda duas conotações complementares:
de um lado, a noção reveste-se de um sentido de sacrifício e sofrimento, pois é através
dessas experiências que o indivíduo pode "aprender e se transformar". O sofrimento é
percebido como um instrumento e uma possibilidade de aprendizado e de transformação
pessoal. De outro lado, “trabalho” significa produção e criação de si: o investimento, ora
de energia, ora de dinheiro, e de afeto na produção de si, o Eu sendo o resultado de uma
construção consciente e uma obra da vontade (MALUF, 2005).
De modo geral, “trabalho” descreve todo o esforço terapêutico e espiritual, individual ou
coletivo, para superar o mal-estar e as suas causas: as dificuldades, os medos, os
"padrões de comportamento". O resultado desse esforço seria um processo de
transformação, de mudança, de sentimentos e afetos vividos em "símbolos e significados"
(OBEYESEKERE, 1985, p. 147, apud MALUF, 2005). Todas estas metamorfoses são o
resultado de um “trabalho”. O sentido descritivo da experiência ritual ou da terapêutica
com a noção de trabalho tem, assim, “a força de um operador simbólico em um plano
cosmológico mais abrangente — articulando valores e modos de ser comuns” (MALUF,
2005, p. 501).
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3. A noção de sofrimento físico-moral
Ao vivenciarmos as experiências dos trabalhos terapêuticos realizados na Clínica Tobias,
consideramos necessário refletir sobre o conceito de doença mediante os relatos
presenciados durante os procedimentos na Clínica e também nos depoimentos que se
seguiram na Demétria. No momento de elaboração desta pesquisa, eu acreditava que o
fato do entrevistado possuir uma doença física, traria resultados mais concretos sobre a
cura na Antroposofia. No entanto, presenciei no percurso etnográfico, um leque de
perturbações de cunho “físico-moral”.
Surgiu então a necessidade de rememorar a locução físico-moral aplicada às
perturbações, amplamente discutido nas obras do antropólogo Luís Fernando Duarte que
define a noção de “perturbação”, como uma experiência físico-moral que escapa às
racionalidades biomédica e psicológica, e é um conceito-chave para os estudos
antropológicos em saúde. Para Duarte (1994) é efetivamente, a qualidade físico-moral
que “evoca a necessária e entranhada imbricação, correlação entre o nível físico,
corporal, da experiência humana”, retornando a uma categoria tradicional, que teria neste
caso a “vantagem heurística fundamental de relativizar” as representações modernas que
sustentam nosso senso comum acadêmico, reconhecendo as condições simbólicas,
culturais, em um conjunto mais amplo das “perturbações físico-morais”, culturalmente
específicos a cada grupo, por expressarem modos de sentido próprios (DUARTE, 1994, p.
84).
A escolha da categoria analítica “perturbação físico-moral” para este estudo, se dá
principalmente por compreender que se está falando de uma típica representação
relacional da pessoa. Pois, enquanto o psiquismo é somente uma representação
individualizada, associável as marcas ideológicas mais amplas da modernidade ocidental,
os “nervos”, utilizando a expressão de Duarte (1994, p.85) são pensados como um meio
físico de experiências tanto físicas quanto morais enquanto modo cultural privilegiado
para compreender as questões centrais da definição da cultura ocidental moderna e seus
limites e descontinuidades. Segundo o autor, a expressão é oriunda da antiga tradição
médico-filosófica que dispunha da expressão físico-moral como “qualificação das
perturbações que justamente se construíram sobre a articulação entre os dois planos
considerados constitutivos da pessoa” (Duarte, 1994, p. 83).
Para Duarte (1998), a categoria 'sofrimento', por exemplo, é alternativa à de 'dor', e
constitui uma forma inevitável para lidar com a dimensão do adoecimento. O que faz o
essencial da 'doença', ou seja, a experiência de uma interrupção do curso de um
processo, das formas e funções regulares da pessoa, implica necessariamente o
“sofrimento”, quer se o entenda no sentido 'físico' mais restrito, quer se o entenda no
sentido 'moral', abrangente, que engloba, também, o sentido físico. De um ponto de vista
antropológico, no entanto, a gama dos 'sofrimentos' nomeáveis pela experiência humana
é muito mais ampla que a sucessão de ideias pelas quais algumas culturas - e, em
particular, a ocidental - os entendem como “doença”.
Evocar as “doenças” e os “sofrimentos” no quadro mais abrangente das “perturbações”
significa para Duarte (1998) admitir, dentro de um relativismo antropológico, que muitas
das situações reconhecidas como “patológicas” em nossa cultura, podem ser
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consideradas 'regulares' em outras, deixando mesmo de implicar qualquer “sofrimento”
peculiar. A “doença mental” demandaria uma outra reflexão, pois, sua relação frequente
com crenças ou explicações “religiosa”', por um lado, ou com manifestações do “cultivo de
si”, por outro, tais como a criatividade artística entre outras práticas, demonstram o quanto
são cruciais para a vida humana e podem distanciar-se da negatividade do 'patológico'.

4. Os ritmos e os rituais contemporâneos
Outro conceito considerado relevante para compreender posteriormente os resultados
deste estudo está na característica ritualística assumida tanto nas terapias da Clínica
Tobias, quanto na vida cotidiana dos antropósofos na Demétria. O ritmo, diário, semanal,
mensal e anual, é considerado essencial para as questões de cura e saúde para os
membros da Antroposofia que veem nesses ritmos a base de qualquer processo de
adaptação, pois a vida moderna teria desconectado o ser humano dos ritmos da natureza.
Para isso relaciona aspectos planetários aos dias da semana, atribuindo a cada dia a
dieta de um cereal específico, e realizam festas cristãs para marcar as principais épocas
do ano. No dia a dia, o respeito pelo ritmo impostos pelo dia e pela noite, geraria, segundo
os membros, um gasto de energia menor e promoveria uma salutar formação de hábitos.
Contudo, é sabido que em qualquer tempo ou lugar, “a vida social é sempre marcada por
rituais. Esta afirmação pode ser inesperada para muitos, porque tendemos a negar, tanto
a existência quanto a importância dos rituais da vida cotidiana” (PEIRANO, 2003, p. 8).
Pois, por vezes, quando se pensa em ritual, duas ideias nos vêm à mente: por um lado, a
noção de que um ritual é algo formal e arcaico, algo feito para celebrar momentos
especiais e nada mais; por outro lado, é plausível pensar que os rituais estão ligados
apenas à esfera religiosa, a um culto ou a uma missa. Segundo Rodolpho (2004), quando
se trata de rituais na sociedade contemporânea, nenhuma das duas ideias é exata.
Os rituais emprestam formas convencionais e estilizadas para organizar certos aspectos
da vida social, e são a forma indispensável para exprimir e solidificar os vínculos, suscitar
a partilha de emoções, valorizar certas situações, assegurar e reforçar a coesão social
(MENEZES & GOMES, 2011). As formas estabelecidas para os diferentes rituais têm uma
marca comum: a repetição. Os rituais, executados repetidamente, conhecidos ou
identificáveis pelas pessoas, concedem uma certa segurança pela familiaridade com as
sequências, e assim são partilha dos sentimentos e tem-se uma sensação de coesão
social. Desta forma, os rituais podem ser seculares ou religiosos, e, neste caso, ambos
mostram o invisível: enquanto os rituais seculares demonstram as relações sociais (civis,
militares, éticas, festivas), os sagrados evidenciam o sagrado, o transcendente
(RODOLPHO, 2004).
No entanto, a autora Mariza Peirano (2003, p. 9), de forma prudente alerta que nenhuma
definição deve ser dada a priori, de forma rígida: “ela precisa ser etnográfica, isto é,
aprendida pelo pesquisador em campo junto ao grupo que ele observa”, e apesar da
autora ter uma “definição operativa” de ritual, ela considera que ao se observar os grupos
sociais, é razoável que esses tenham acontecimentos ou eventos especiais e únicos, mas
as sociedades fazem isso de diferentes formas.
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Assim os rituais podem ser, segundo Peirano (2003, p. 10), “religiosos, profanos, festivos,
formais, informais, simples ou elaborados”. Para a autora, o importante nos rituais não
seria assim o “conteúdo explícito”, mas suas características de forma, convencionalidade,
repetição entre outras características. Outro aspecto ressaltado pela autora e de extrema
importância para esta pesquisa, é o que se diz a respeito da relação entre ritual e rotina;
neste sentido, o que vemos em um está presente no outro e vice-versa, revelando
expressões e valores de uma sociedade onde o ritual expande, ilumina e ressalta o que já
é comum a um determinado grupo.
Com estas ressalvas, a autora fornece sua “definição operativa”, definição que está
inicialmente formulada por outro antropólogo Stanley Tambiah, dedicado aos estudos
contemporâneos sobre rituais que compreende ‘ação performativa’ como um atributo
intrínseco tanto à ação quanto à fala, que permite comunicar, fazer, modificar,
transformar. Nas palavras de Mariza Peirano:
O ritual é um sistema cultural de comunicação simbólica. Ele é constituído
de sequências ordenadas e padronizadas de palavras e atos, em geral
expressos por múltiplos meios. Estas sequências têm conteúdo e arranjos
caracterizados por graus variados de formalidade (convencionalidade),
estereotipia (rigidez), condensação (fusão) e redundância (repetição). A
ação ritual nos seus traços constitutivos pode ser vista como “performativa”
em três sentidos; 1) no sentido pelo qual dizer é também fazer alguma
coisa como um ato convencional [como quando se diz “sim” à pergunta do
padre em um casamento]; 2) no sentido pelo qual os participantes
experimentam intensamente uma performance que utiliza vários meios de
comunicação [um exemplo seria o nosso carnaval] e 3), finalmente, no
sentido de valores sendo inferidos e criados pelos atores durante a
performance [por exemplo, quando identificamos como “Brasil” o time de
futebol campeão do mundo]. (PEIRANO, 2003, p. 11).

Afirmamos assim que os rituais estão presentes também em nossa vida cotidiana. As
terapias, por exemplo, que seriam consideradas rituais extra cotidiano, apresentam nas
experiências em percursos terapêuticos espirituais, aspectos também cotidianos quando
assumem, segundo Sônia Maluf (2005) uma maior importância na vida do indivíduo. A
terapia transpõe a clínica ou o espaço ritual para terapeutizar a vida do indivíduo.
Segundo a autora, esses indivíduos assumem condutas profiláticas e adotam novas
práticas alimentares e regras cotidianas de dormir e de acordar cedo, bem como evitar ou
eliminar totalmente as bebidas alcoólicas, largar o tabaco, apesar do consumo de
cannabis ser uma prática comum em certos grupos. A escolha de escolas alternativas
para seus filhos com valores ecológicos, espirituais e políticos, também são condutas
verificáveis dessa terapeutização da vida do indivíduo.
Contudo, é pertinente para compreender os fundamentos desta pesquisa, ampliar ainda
mais a visão sobre os rituais, pois estes estão intimamente relacionados também às
mudanças mais significativas em nossa própria vida: nascimento, entrada na vida adulta,
casamento e morte. Estes quatro acontecimentos são marcados por rituais em quase
todas as culturas e, num certo sentido, “simbolizam uma iniciação”: “o nascimento é a
iniciação na vida, enquanto a morte é a iniciação numa nova condição no reino dos
mortos, ou na vida eterna” (HELLERN & COL, 2000. p. 28). Segundo esses autores, um
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bebê não está “propriamente vivo” antes dos ritos associados ao nascimento, um cadáver,
em determinadas sociedades, não está “propriamente morto” antes de ser enterrado
(HELLERN & COL, 2000. p. 29).

5. Cura e embodiment
Passando para os rituais de cura, de acordo com Maluf (2005), nas últimas décadas tem
sido observado no cenário brasileiro, o crescimento de formas de espiritualidade
combinadas com práticas terapêuticas não-convencionais ou alternativas utilizadas pelas
classes médias. Míriam Rabelo (1994) constatou que os rituais terapêuticos de cunho
religiosos e espiritualistas, voltados para a interpretação e tratamento de doenças tem
sido amplamente reconhecido na literatura antropológica e tem enfatizado seu papel
transformativo: manipulando símbolos em um contexto extra cotidiano, onde o ritual induz
seus participantes a perceberem de forma nova o universo circundante (TAMBIAH, 1979;
KAPFERER, 1979; TURNER, 2005; GEERTZ, 2008), onde os doentes são conduzidos a
uma reorganização da sua experiência no mundo (RABELO, 1994), pois, enquanto o
tratamento médico despersonaliza o doente, e o tratamento religioso visa agir sobre o
indivíduo como um todo (TAUSSIG, 1980). A cura consistiria, assim, não no retorno ao
estado inicial, anterior à doença, mas na inserção do doente em um novo contexto de
experiência (RABELO, 1994).
Os estudos sobre a reorganização das experiências nos rituais têm contribuído
significativamente e para uma compreensão da especificidade do tratamento religioso. O
ritual vem sendo considerado o espaço por excelência, em que os doentes são
conduzidos a uma reorganização da sua experiência no mundo. As pesquisas do
antropólogo Thomas Csordas procuram, nessa abordagem, identificar os meios pelos
quais as terapias religiosas efetuam tal transformação. Segundo Csordas (1983) a cura
religiosa pode ser entendida como dinâmica de persuasão que envolve a construção de
um novo mundo fenomenológico para o doente. Em seus estudos sobre a cura católica
pentecostal Csordas (2008, p. 53) observa que a dinâmica da persuasão executa três
tarefas: a “retórica de predisposição, retórica de empoderamento e retórica de
transformação”.
No ritual de cura o doente é persuadido a redirecionar sua atenção a novos aspectos de
sua experiência ou a perceber esta experiência segunda nova ótica. Na “retórica da
predisposição” o indivíduo, já familiarizado com o cenário de cura, precisa ser persuadido
de que esta é possível e legítima. Para Csordas (2008, p.55), essa tarefa equivale no
plano psicológico a uma predisposição a ser curado, e no plano fenomenológico significa
que o indivíduo “está consciente de que a sua cura faz parte de algo maior do que ele
próprio”. Na “retórica do empoderamento” o indivíduo é persuadido a experimentar os
efeitos dos poderes divinos, por meio dos componentes da terapia ritual. O autor
considera dois aspectos como os principais de empoderamento: “o papel de símbolos
somáticos, o processo fisiológico e a interpretação de expressão espontânea dos
processos endógenos” (CSORDAS, 2008, p.57). E por último a “retórica da
transformação” quando o indivíduo é persuadido a rever e “mudar padrões básicos
cognitivos, afetivos e comportamentais” (idem, p. 65).
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Csordas (2008, p. 29) entende a cura em sua acepção mais humana, pois para o autor
esta não significa a fuga para uma situação irreal ou mística, mas uma intensificação do
contato entre “o sofrimento e a esperança no momento em que encontra uma voz, onde o
choque angustiado da vida nua e da existência primeira emerge da mudez para a
articulação”. A cura passa inevitavelmente pela compreensão de um processo existencial,
com a descrição dos processos de tratamento e resultados sociais e psicológicos
concretos, e, não esquecendo de considerar a concepção de doença em contextos
culturais específicos, ou seja, examinar não apenas a construção da realidade clínica
biomédica, mas também a “construção da realidade sagrada relacionada a motivos
religiosos”.
Para distinguir a visão universalista e biológica da medicina é a de corporeidade, Csordas
enfatiza a experiência corporal a partir da psicologia e da fenomenologia, elaborando o
conceito de “embodiment”, demonstrando que a cultura atua sobre o corpo, que é visto,
segundo sua teoria, como o campo existencial da cultura e a fonte criativa da experiência,
e não um mero objeto biológico. Porém, segundo a pesquisadora Langdon (2014), o
“paradigma da corporeidade” de Csordas diferencia-se, da ênfase de Duarte, em que o
biológico e o psicológico são subordinados ao social. No entanto, essa diferenciação,
segundo minha leitura dos contextos epistemológicos em que essas categorias analíticas
se fundamentam, se dá apenas a princípio, havendo a possibilidade de um ponto de
intersecção entre elas, não inviabilizando a utilização das categorias propostas para a
análise desta pesquisa.
Para construir uma argumentação favorável à possibilidade de encontro de um ponto de
intersecção entre essas teorias, primeiro procuro apoio no texto de Duarte (2012, p. 434)
“O Paradoxo de Bergson: diferença e holismo na antropologia do ocidente”, onde o autor
situa a fenomenologia de Merleau-Ponty, com sua ênfase no monde vécu, no corpo, na
arte e na intersubjetividade, em um movimento “neorromântico” (DUARTE, 2004),
considerando-o fundamental para a compreensão de um período áureo da disciplina
antropologia e de seus rumos atuais. Csordas, por sua vez, irá partilhar da fenomenologia
existencial de Merleau-Ponty, “neorromântica”, para argumentar a favor da experiência
corporal como ponto de partida para a análise cultural, a qual encontra no nível préobjetivo a base existencial para as interpretações da experiência dos seres humanos no
mundo.
Mas será na diversidades e complexidade de análises sobre o Romantismo Alemão e seu
fabuloso caráter “contraditório”, alternadamente individualista e o comunitário, cosmopolita
e nacionalista, retrógrado e utopista, místico e sensual, que segundo Michel Lowy e
Robert Sayre (2015, p. 19) afirmam que “alguns críticos parecem inclinados a ver como
único elemento unificador do Romantismo a contradição”.
Duarte (2004), por sua vez, define o Romantismo como resistência e denúncia do
universalismo e de seus corolários racionalista e fisicalista, mas reconhece que o
movimento romântico foi englobado, justamente por se opor a ele, tornando-se
dependente ontologicamente a cada passo. Segundo o autor “a força da crítica romântica
jamais abateu a pujança do ideal universalista dentro de nosso horizonte ideológico,
embora tenha contribuído para tornar seus efeitos infinitamente mais complexos”, isso, é
claro, em tensão permanente, onde “o Romantismo sempre será o contraponto, o
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momento segundo, de uma dinâmica que o ultrapassa e determina” (DUARTE, 2004, p.
8).
Ao observar as cinco principais dimensões do Romantismo – “totalidade, diferença, fluxo,
pulsão e experiência” – percebemos em todos, os pontos de intersecção e interações com
os ideais racionalistas, universais e iluministas. No entanto, não tenho a intenção de
discorrer sobre todas as dimensões que compõem o Romantismo, mas descrevo duas,
em particular, a “totalidade e a diferença”, como exemplos necessários para favorecer a
compreensão desta dinâmica sugerida pelo autor.
É possível observar uma tensão ideológica relativa à “totalidade” que se pode
compreender também como categoria de singularidade. Segundo Duarte (2004, p. 8),
todo ente pode ser considerado, individualmente, ou seja, uma unidade de totalidade em
si. Para o autor essa contradição é fundamental e instauradora: “as ênfases no caráter de
parte e de todo imbricam-se, subvertem-se, produzindo essa fórmula paradoxal do ‘todo
na parte’”. As obras de arte, por exemplo, “só são compreensíveis como totalidades na
medida em que se apresentam como singularidades nas sequências dos seres de seu
mesmo nível ontológico”.
Na dimensão romântica da “diferença”, em evidente oposição ao postulado da igualdade,
característica fundamental ao individualismo, é também inseparável da percepção de
intensidade, que está quase sempre associada à ideia de singularidade, pois, segundo
Duarte (2004, p. 10) “a historicidade tão característica do Romantismo se deve
essencialmente ao sentimento de um “espírito do tempo” (Zeitgeist)”, ou seja, a dimensão
de um fenômeno tem sua própria intensidade, “qualidade de si para si”, expressas de
forma incomparável em outros tempos e espaços.
Essa intersecção entre essas teorias, aparentemente contraditórias, situadas entre as
singularidades e o coletivismo, possibilitam a compreensão das problemáticas
contemporâneas nas novas manifestações de grupos ecológicos dotados de práticas
espirituais que buscam o sagrado na intimidade do self individual (STEIL, 2008),
considerados expressão de um neorromantismo (DUARTE, 2004). Segundo Silveira
(2012), dos ecos românticos, surgiram concepções e práticas ecológicas conservadoras,
com forte rejeição à tecnologia de base científica.
Essas práticas orientadas espiritualmente, que buscam a valorização do meio ambiente e
o contato com a natureza, podem ser entendidas como “ecorreligiosas” (SILVEIRA, 2012,
p. 35), ou denominadas como “religiões do self” (STEIL e CARVALHO, 2009, p. 290),
expressão que consideramos mais adequada a pesquisa, utilizada pelos autores para
explicar experiências que aparecem sob a forma de “energias e vivências de tipo
psíquico-místico”, ou seja, um “self-individuado-reflexivo” a partir da experiência,
eticamente orientada, empreendida pelo sujeito, em seu percurso no mundo, em uma
tradição, desatada dos laços institucionais da religião, “é vivida como narrativa
biograficamente acessível” (SILVEIRA, 2012, p. 36).
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Considerações finais
A concepção de cura das PICS demanda um olhar atento a suas particularidades. Cada
qual precisa ser analisada de acordo com as questões culturais que a acompanham. As
categorias analíticas trabalho terapêutico, sofrimento físico-moral, ritual e “embodiment”)
possuem potência para auxiliar na compreensão destas concepções.
É importante ressaltar que objeto de estudo é que irá demandar quais as categorias
analíticas em que devemos apoiar os resultados da pesquisa. Para cada origem cultural é
necessário relativizar os conceitos de saúde e doença, bem como o que se espera por
cura. No caso dos antropósofos, a morte é um tipo de cura. Na biomedicina a morte é um
sinal de fracasso do tratamento.
Olhar para outras concepções de cura e corpo que divergem das nossas construções
culturais exige alteridade para não incorrer no erro de prejulga-las a partir das nossas
expectativas. José Saramago já dizia sabiamente que “para ver a ilha é preciso sair da
ilha”. A antropologia como ciência da alteridade tem potência para conseguir, a partir do
detalhe, do Outro, reconhecer em outras culturas, outras formas de viver, adoecer, curar e
morrer, por vezes, mais sábias que as nossas.
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Resumo: O processo de avaliação de desempenho existe nas organizações para
evidenciar aos gestores que o desempenho da organização está diretamente relacionado
ao desempenho dos colaboradores e à medida que as metas e resultados operacionais
são alcançados, se faz necessária a existência de um mecanismo o qual visa medir a
parcela de contribuição de cada colaborador e/ou grupo para a obtenção dos resultados
organizacionais.
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Abstract: The performance evaluation process exists in organizations to demonstrate to
managers that the performance of the organization is directly related to the performance of
employees and as the goals and operational results are achieved, it is necessary to have a
mechanism to measure the contribution of each employee and/or group to obtain
organizational results.
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Introdução
Para a Administração, o feedback é o procedimento que consiste no provimento de
informação a uma pessoa sobre o seu desempenho ou conduta. Objetiva reorientar e/ou
estimular uma ou mais ações determinadas, executadas anteriormente. É nesse diálogo
que se percebe o desenvolvimento, as falhas e o que necessita de aprimoramentos. Esse
processo pode ocorrer de acordo com a necessidade ou previamente agendado. O
feedback pode ser negativo ou positivo, porém ambos são necessários para o
crescimento do profissional e da empresa. E observa-se que esta prática não é comum de
ser vista no ambiente empresarial de todas as organizações.
As organizações inovaram seus processos de trabalho, diminuíram seus efetivos e dos
outros poucos que sobraram, esperam um desempenho acima do normal; querem
resultados, e resultados significativos do trabalho de seus colaboradores. É justamente aí
que entra a questão da necessidade de se ter uma metodologia para avaliar o
desempenho humano, para saber de fato se os colaboradores estão contribuindo para
que a organização consiga atingir os resultados desejados. Se esses colaboradores estão
adicionando valor ao serviço final e se estão trabalhando para a obtenção e manutenção
da competitividade organizacional. Segundo Fiorelli (2007, p.222, apud MOSCOVICI,
1995, p.54), “Feedback é um processo de ajuda para mudanças de comportamento; é
comunicação a uma pessoa, ou grupo, no sentido de fornecer-lhe informações sobre
como sua atuação está afetando outras pessoas e ambiente”.
Assim sendo, o interesse em pesquisar o tema abordado se deu devido ao fato de muitas
organizações ainda não terem implantado em seu sistema de gestão um processo de
avaliação de desempenho humano. Percebe-se também uma necessidade por parte dos
colaboradores em receber um feedback de como suas funções estão sendo
desempenhadas e quais são os resultados aguardados.
Contudo, o presente estudo tem por objetivo analisar o feedback como forma de
retroalimentação para as organizações e importante para o crescimento profissional e
pessoal dos colaboradores nela presentes.
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1. Conceituando a Avaliação de Desempenho
Pode-se conceituar a avaliação de desempenho como o processo de avaliação de fatores
considerados relevantes para uma organização tais como: assiduidade, pontualidade,
disciplina, dedicação, relacionamento e apresentação pessoal.
A avaliação do desempenho humano é um processo de redução da incerteza e, ao
mesmo tempo, uma busca por harmonia no ambiente de trabalho, ou seja, reduz a
incerteza ao proporcionar ao funcionário um feedback. O feedback, no dizer de
Chiavenato (2004), é um retorno que aprimora o desenvolvimento de competências e
habilidades em relação ao trabalho desempenhado pelo colaborador, e busca a harmonia
à medida que proporciona uma troca de ideias e a concordância de conceitos entre
colaboradores e seus gestores.
Percebe-se que a avaliação do desempenho é o processo de certificação da qualidade de
atuação dos colaboradores, sendo necessária para alocar recursos em um ambiente
dinâmico, recompensar colaboradores, fornecer feedback em relação ao desempenho,
manter relações justas dentro dos grupos, aconselhar e desenvolver colaboradores e
atender regulamentos. Assim sendo, sistemas de avaliação do desempenho são
necessários para uma correta gestão e também para o desenvolvimento dos recursos
humanos na organização.
Segundo Marras (2000, p.173), entende-se que:
Desempenho humano é o ato ou efeito de cumprir ou executar
determinada missão ou meta previamente traçada. É diretamente
proporcional a duas condições do ser humano: o ‘querer fazer’, que
explicita o desejo endógeno de realizar (a motivação), e o ‘saber fazer’, isto
é, a condição cognitiva e experiencial que possibilita o indivíduo realizar
com eficiência e eficácia alguma coisa.

Bergamini e Beraldo (1988) afirmam que caracterizar a avaliação do desempenho em
termos institucionais é um processo que prevê oportunidades mais definidas de
entendimento entre as pessoas, propondo a revisão e a atualização mais permanente do
seu próprio comportamento. Isto significa dizer que a implantação de um processo de
avaliação desenvolve um clima de confiança e espontaneidade, permitindo assim um
melhor relacionamento entre as pessoas dentro da organização. A avaliação do
desempenho humano, consiste em uma observação cuidadosa do desempenho de cada
colaborador em relação às atividades que ele executa, das metas e resultados a serem
alcançados propostos pela organização e da sua capacidade de desenvolver-se ao longo
do tempo.
Vroom (1997, p. 5) afirma que “a avaliação do desempenho em cargos gerenciais tornouse uma prática padrão em muitas empresas nos últimos vinte anos e hoje continua sendo
adotada por muitas outras”. Pode-se definir avaliação de desempenho como um
instrumento gerencial que permite ao administrador mensurar os resultados obtidos por
um colaborador ou por um grupo, em períodos e áreas específicas envolvendo
conhecimentos, metas e habilidades.
É um processo que serve para julgar ou estimar o valor, a excelência e as qualidades de
uma pessoa e, sobretudo, qual é a sua contribuição para o negócio da organização,
_______________________________________________________________________________________
Revista FECAF de Estudos Acadêmicos e Científicos - Ano 01 - Número 01 - Verão de 2018 – página 35

A Importância da Avaliação de Desempenho nas Organizações..., Felipe Pereira de SÁ et alli
______________________________________________________________________________________

conforme afirma Chiavenato (2004). Sendo um processo dinâmico, envolve o avaliado e
seu gestor e está se tornando uma ferramenta indispensável nas organizações atuais.
Portanto, a administração deve delinear e operacionalizar esses processos de forma
cuidadosa a fim de alcançar seus objetivos e metas traçados. Para que se alcancem tais
objetivos e metas, o desempenho humano tem um papel fundamental, mas esse
desempenho varia de pessoa para pessoa e de situação para situação. O valor das
recompensas que esse desempenho pode gerar e a percepção de que essas
recompensas dependem de um esforço individual, determinam o quanto cada indivíduo
está disposto a se esforçar.
Assim sendo, entende que a avaliação de desempenho foi criada para que se pudesse
acompanhar o desenvolvimento cognitivo dos funcionários durante o tempo que
estivessem na organização prestando serviços e especificamente para medir seu nível de
CHA (Conhecimentos, Habilidades e Atitudes).
Portanto percebe-se, de acordo com Chiavenato, que “o esforço individual depende das
habilidades e capacidades da pessoa e da sua percepção do papel a ser desempenhado”.
(CHIAVENATO, 2004, p.224)
A participação do funcionário no processo de avaliação de seu potencial, é a oportunidade
do funcionário de conhecer seus pontos fortes e fracos, e de tomar ações para melhorar o
seu desempenho se necessário.

2. A Necessidade de Avaliar o Desempenho
Os planos formais de avaliação de desempenho, de acordo com Vroom (1997), são
elaborados para atender três necessidades, ou seja, uma da organização e duas do
colaborador, sendo elas:
- Fornecer julgamentos sistemáticos que justifiquem aumentos salariais, promoções,
transferências e às vezes rebaixamentos e demissões;
- Dar um feedback ao colaborador para que ele saiba como está se saindo e sugerir
mudanças necessárias de comportamento, atitudes, habilidades ou conhecimento da
função; permitir que o colaborador tome conhecimento “da posição que ocupa” na opinião
do gestor;
- Servir como base para instrução e aconselhamento do indivíduo por seu superior.
Chiavenato (2004) afirma que toda pessoa necessita receber um feedback em relação ao
seu desempenho para saber como está desempenhando suas funções. Da mesma
maneira, as organizações precisam saber como seus colaboradores executam o trabalho
a eles designados para se ter uma idéia das suas potencialidades.
Portanto, a avaliação de desempenho humano, de acordo com Marras (2000), é um
instrumento extremamente valioso e importante na gestão de recursos humanos, pois
revela o resultado de um investimento realizado numa trajetória profissional através do
retorno recebido pela organização.
Chiavenato entende que “a avaliação de desempenho deve proporcionar benefícios para
a organização e para as pessoas”.
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Portanto, segundo Chiavenato (2004), uma avaliação de desempenho precisa atender
aos seguintes requisitos:
• avaliar não somente o desempenho no cargo, mas também verificar o alcance de metas
e objetivos traçados;
• enfatizar o desempenho do colaborador no cargo e não concentrar-se em uma análise
subjetiva de hábitos pessoais;
• avaliador e avaliado devem aceitar a avaliação;
• a avaliação deve ser utilizada para melhorar a produtividade do colaborador dentro da
organização, incentivando-o a obter, cada vez mais, melhores resultados.
Ainda de acordo com Chiavenato (2004), pode-se citar alguns pontos fracos da avaliação
de desempenho:
• quando as pessoas entendem a avaliação do desempenho como uma forma de
recompensa ou de punição pelo desempenho passado;
• quando a ênfase de um processo de avaliação gira em torno do preenchimento de
formulários, deixando de lado a avaliação crítica e objetiva do desempenho;
• quando o avaliado julga a avaliação como injusta ou tendenciosa, prejudicando assim o
processo;
• quando comentários impróprios da pessoa que está aplicando a avaliação se revertem
em resultados negativos na opinião de quem está sendo avaliado;
• um processo de avaliação pode se tornar negativo quando a avaliação está baseada em
fatores que não agregarão valores nem à organização nem aos seus colaboradores.
Os programas de avaliação apresentavam inicialmente, segundo Davis (2001), a
tendência em enfatizar traços, habilidades e deficiências dos colaboradores. Atualmente,
os sistemas têm como filosofia básica a ênfase no desempenho atual e nos objetivos
futuros. Salienta-se também a participação conjunta de colaboradores e supervisores no
estabelecimento de objetivos.
Assim sendo, Davis (2001) afirma que a marca registrada dos modernos sistemas de
avaliação de desempenho são:
• orientação para o desempenho;
• foco nos objetivos e metas;
• fixação mútua de objetivos por gestores e colaboradores.
Entende-se, ainda segundo Davis (2001), que através da fixação mútua de objetivos,
espera-se que as pessoas trabalhem mais por objetivos e metas que ajudaram a
estabelecer. Pressupõe-se que, se a administração proporcionar um ambiente de trabalho
favorável, as pessoas irão satisfazer algumas de suas necessidades através do trabalho
que executam. Dentre os anseios pode-se citar: o desempenho de tarefas significativas, o
compartilhamento de esforço com o grupo, o compartilhamento de objetivos
estabelecidos, a divisão das recompensas pelo esforço despendido e um contínuo
crescimento pessoal. Isso se dá devido à fixação mútua de objetivos.
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Segundo Marras (2000, p.177), entende-se que:
Através de um programa de avaliação do desempenho, a organização
visualiza a possibilidade de administrar a mensuração de três campos
organizacionais, sendo eles: o campo de resultados, onde se integra uma
diversidade de fatores ligados às metas pré-definidas pela organização e
que devem ser alcançadas em determinado espaço de tempo; o campo do
conhecimento onde se deseja conferir o andamento ou trajetória de
bagagem cognitiva do funcionário e o campo do comportamento, onde a
organização mede os valores, as atitudes e os comportamentos de cada
funcionário.

Partindo desse princípio, Davis (2001) afirma que colaboradores que participam do
estabelecimento de objetivos visando ao próprio sistema de avaliação tendem a
apresentar um nível de desempenho relativamente maior.
Observa-se que em muitas empresas o desempenho e a produtividade da equipe são
muito valorizados, porém poucos funcionários parecem apresentar o perfil e o
desempenho esperado. Segundo Gil (2001), é necessário para uma organização, que ela
mantenha um sistema de avaliação de desempenho tecnicamente elaborado, sendo esta
uma maneira de evitar que a avaliação seja feita de forma superficial e unilateral, do
gestor em relação ao supervisionado.

3. Formas de Avaliação de Desempenho
As limitações dos métodos tradicionais de avaliação do desempenho têm levado
organizações a buscar soluções criativas e inovadoras. Estão surgindo novos métodos de
avaliação de desempenho que se caracterizam por uma colocação totalmente nova do
assunto: auto-avaliação e auto-direção das pessoas, em seu próprio desenvolvimento
pessoal e na melhoria contínua do desempenho.
Segundo Chiavenato (2004, p.225), entende-se que:
não é fácil para o avaliado “ficar na berlinda recebendo um verdadeiro
tiroteio de todos os lados”. É de fundamental importância que o avaliado
tenha uma mente aberta e receptiva para fazer parte de um processo de
avaliação de desempenho, sabendo crescer com as possíveis críticas.

Avaliação realizada pela equipe de trabalho:
A avaliação de desempenho neste caso, de acordo com Chiavenato (2004), é feita pela
própria equipe de trabalho, que avalia o desempenho de cada um de seus integrantes e
propõe melhorias para a organização, tornando-se responsável pela avaliação de seus
participantes e definindo com os mesmos, os objetivos e metas que a organização
pretende alcançar. A avaliação de desempenho acontece numa relação de troca, de
intercâmbio e se distribui por toda uma equipe de pessoas que abrange desde o próprio
avaliado até aqueles que têm poder de decisão dentro da organização.
Conforme afirmam Bergamini e Beraldo (1988), em um processo de avaliação faz-se
necessário esclarecer que quem faz avaliação são pessoas e, como tal, podem estar
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sujeitas a cometerem enganos. Ao avaliar outra pessoa, uma série de variáveis pode
interferir na avaliação causando assim uma distorção da realidade. Portanto, ainda
segundo Bergamini e Beraldo (1988) precisa-se entender como as pessoas se comportam
quando estão prestes a emitirem um parecer sobre outras pessoas, fazendo com que a
percepção de certas circunstâncias não influencie no resultado final da avaliação.
A própria equipe de trabalho avalia o desempenho de cada um de seus membros e
programas, e toma com cada um as providências necessárias para sua melhoria. A
equipe torna-se responsável pela avaliação do desempenho de seus participantes e
define os objetivos e metas a alcançar.

Avaliação 360°:
A avaliação 360° é um método, através do qual a avaliação é feita de modo circular por
pessoas que mantêm alguma interação com o avaliado, afirma Chiavenato (2004), que
participam da avaliação, o chefe, os colegas e pares, os subordinados, os clientes
internos e externos, os fornecedores, enfim, todas as pessoas ao redor do avaliado, em
uma abrangência de 360 graus. Avaliação feita pelo entorno é mais rica por produzir
diferentes informações vindas de todos os lados e funciona no sentido de assegurar a
adaptabilidade e o ajustamento do funcionário às variadas demandas que ele recebe de
seu ambiente de trabalho ou de seus parceiros. Cabe explicar aqui, de acordo com os
autores em questão, que nem todas as pessoas que interagem com o avaliado participam
da avaliação. Em algumas empresas o próprio avaliado é convidado a escolher os seus
avaliadores, cujos nomes são submetidos ao gestor, que poderá vetar algum deles, caso
entenda que esse avaliador não terá isenção na sua avaliação.
Hipólito e Reis (2002) entendem a avaliação 360° como uma técnica utilizada
principalmente em programas de desenvolvimento gerencial, com a finalidade de coletar
feedbacks dos comportamentos de liderança dos principais gestores nos ambientes
interno e externo da organização.
A avaliação feita pelo entorno é mais rica por produzir diferentes informações e vendas de
todos os lados, e funciona no sentido de assegurar a adaptação e o ajustamento do
funcionário às variadas demandas que ele recebe de seu ambiente de trabalho ou de
seus parceiros.

Avaliação de baixo para cima:
A avaliação de baixo para cima, ao contrário da avaliação do subordinado pelo superior, é
a avaliação do gerente pela equipe, onde a equipe avalia como o gerente proporcionou os
meios e os recursos para que a equipe pudesse alcançar seus objetivos e como o gerente
poderia melhorar a eficácia e os resultados da equipe, afirma Chiavenato (2004).
Este tipo de avaliação, conforme o autor, permite à equipe um contato maior com o
gerente, facilitando assim as negociações e intercâmbios. Faz também com que a equipe
exija novas abordagens em termos de liderança, motivação e comunicação, tornando
assim, o relacionamento no trabalho mais livre e mais eficaz. O comando absoluto do
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superior passa a ser substituído por uma nova forma de atuação, mais democrática, mais
sugestiva, mais consultiva e mais participativa.

4. Os Benefícios da Avaliação de Desempenho Humano nas Organizações
Os principais benefícios da avaliação de desempenho humano são melhorar o
desempenho dos empregados, promovendo a satisfação através de comunicações
proativas entre o supervisor e o empregado.
Segundo Chiavenato (2004), os benefícios decorrentes são: expectativas mutuamente
compreendidas, prioridades claras, melhoria dos métodos de trabalho e reconhecimento
precoce das tendências positivas e negativas do desempenho. Tanto o supervisor como o
empregado tem igual responsabilidade para iniciar conversações, responder à retroação e
fazer a avaliação funcionar. Como acontece nas escolas, onde os professores avaliam
seus alunos no que se refere ao rendimento do aprendizado, nas empresas também
acontece um processo semelhante. Hoje, diante da necessidade de sempre agregar valor
ao negócio, as organizações também se mostram preocupadas em avaliar o desempenho
dos seus colaboradores. Nesse momento, surge em cena uma ferramenta conhecida
como avaliação de desempenho que corresponde a uma apreciação sistemática do
desempenho do profissional em função das atividades que a pessoa de realiza, das
metas e dos resultados a serem alcançados e do seu potencial de desenvolvimento.
Segundo Bispo (2004, p.1), entende-se que:
é possível evitar que erros éticos comprometam a qualidade do processo
de avaliação de desempenho. Para que um funcionário de uma
determinada empresa mostre suas aptidões por intermédio de uma
demanda avaliativa, é essencial que o avaliador seja exclusivo e aponte os
fatos; que mostre seus erros e acertos, fazendo comparações das suas
atitudes, ou seja, das ações com aquilo que a organização esperava
daquele empregado.

Nos dias atuais, as empresas mostram-se preocupadas em avaliar o desempenho do seu
quadro de funcionários. Com o surgimento da avaliação de desempenho que faz jus a
uma análise sistemática do desenvolvimento do profissional em função das tarefas que o
indivíduo executa, as metas atingidas, dos resultados a serem alcançados e de sua
capacidade de desenvolvimento.
A empresa deve adotar algumas medidas e parâmetros para que não ocorra dentro da
mesma, comportamentos antiéticos que possam comprometer a qualidade do processo
de avaliação de desempenho. Medidas essas, que tornará seguro tal avaliação e que
passe também credibilidade aos colaboradores que serão avaliados. Além disso, deve se
instituir uma forma pelo qual aos funcionários solicitem pedido de revisão das políticas e
dos procedimentos de avaliação em vigor; adotando assim, critérios avaliativos, com base
na avaliação das demandas do profissional e dos resultados almejados por ele, bem
como definir que a avaliação de desempenho seja registrada por escrito e argumentada
em fatos, condutas do empregado e resultados alcançados por ele, também registrados.
Bispo (2004).
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É importante tomar outras precauções para que a ação tenha efeitos convincentes, como
por exemplo, a avaliação de desempenho e os fundamentos que devem ser conhecidos
pelos colaboradores. Fixar prazo, para que o profissional inspecione minuciosamente a
avaliação e os erros cometidos, estabelecendo um meio de poder apelar, ou, admitir que
o colaborador não satisfeito possa recorrer a uma instância decisória independentemente
da primeira, ao perceber este que está sendo prejudicado injustamente e por fim,
determinar que todas as avaliações ou uma amostra representativa delas, seja revisada
por um mesmo grupo ou comissão de pessoas, de preferência externo à organização,
para preservar sua firmeza e tornando seguro a forma de se avaliar.
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5. Considerações Finais
Após a realização deste trabalho foi possível concluir que as metodologias tradicionais de
avaliação do desempenho humano não avaliam o desempenho em si, mas avaliam as
competências técnicas, as competências comportamentais ou avaliam os resultados.
Cada uma dessas avaliações retrata uma perspectiva, que isoladamente não retratam o
desempenho do colaborador.
A implantação da avaliação de desempenho por competências mostra-se positiva, pois
aumenta o estímulo e motivação para o trabalho. A objetividade, clareza e transparência
contribuem na obtenção dos objetivos e resultados individuais e, consequentemente, nos
resultados da organização.
O desenvolvimento profissional não significa coagir os funcionários a adotar as metas da
organização, nem sequer manipular seu comportamento. Muito pelo contrário, o
desenvolvimento exige um relacionamento no qual cada colaborador possa assumir a
responsabilidade pelo desenvolvimento de seu próprio potencial de forma planejada e
colocada em ação. Assim, pode-se pensar na avaliação de desempenho por
competências como um importante meio para identificar os potenciais dos funcionários,
melhorar o desempenho da equipe e a qualidade das relações dos funcionários e
superiores, e servir de estímulo nos esforços para alcançar resultados positivos e
satisfatórios para o indivíduo e a organização. A avaliação do desempenho por
competências permite a extração e a mensuração da realidade, gerando argumentos e
base científica dos caminhos para a remuneração justa, em relação ao significado do
colaborador para a organização.
A complexidade do tema e as discussões dele oriundas apontaram para a necessidade de
considerar como preponderante o acompanhamento de toda a vida funcional do
trabalhador. A Avaliação de Desempenho constitui um excelente instrumento institucional
para a sistematização e planejamento do trabalho, definição e resolução de problemas,
bem como efetiva a participação do trabalhador, estimula o senso de co-responsabilidade,
fomentando a interação Trabalhador-Equipe-Administração. Acredita-se que estes
resultados só se darão a partir de uma discussão democrática, ampla e contextualizada,
durante todo o processo de avaliação. A não deliberação coletiva incorrerá na
perpetuação dos procedimentos atuais, considerados a partir dos estudos realizados,
inadequados e improdutivos. Tais mudanças facilitarão o alcance de metas e objetivos
traçados, refletindo em última instância numa melhoria contínua da qualidade dos
serviços prestados. Finalmente, cabe destacar que os instrumentos a serem utilizados na
avaliação de desempenho devem merecer atenção especial de cada instituição.
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educação de sensibilidade e o professor como agente cultural
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________________________________________________________________________
Resumo: Esse artigo propõe uma reflexão sobre a formação humana que oferecemos em
nossas escolas. Partindo-se da afirmação de que o ser humano é como uma obra de arte,
ou melhor, uma arte em obra, o que enfatiza o processo sempre contínuo de nossa
formação como pessoas, busca-se mostrar que as Artes, suas práticas e a apreciação
artística podem ser interlocutores importantes para uma educação de sensibilidade.
Salienta-se também o papel do professor como agente cultural e intermediador nesse
processo de ‘cultivo’ de um ser criativo, curioso e produtor de saberes.
________________________________________________________________________
Palavras-chave: formação humana, educação de sensibilidade, apreciação artística,
cultura, arte
________________________________________________________________________
Abstract: This article proposes a reflection on the human formation that we offer in our
schools. Starting from the assertion that the human being is like a work of art, which
emphasizes the continuous process of our formation as a person, we seek to show that
the arts, their practices and the art appreciation can be important partners for sensitivity
education. Stresses the role of the teacher as cultural agent and broker in this process of '
cultivation' of human beings who are creative, curious and producers of knowledge.
________________________________________________________________________
Keywords: human formation, sensitivity education, artistic appreciation, culture, art.
________________________________________________________________________
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A arte em obra e o ser humano em constante formação: apreciação artística,
educação de sensibilidade e o professor como agente cultural
Fabiana de Pontes RUBIRA
O senhor... Mire veja: o mais importante e bonito, do mundo, é isto: que as
pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas – mas que
elas vão sempre mudando. Afinam e desafinam. Verdade maior.
(Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas)

Introdução
O ser humano é um aprendiz nato que estará sempre em busca de um conhecimento que
lhe seja necessário. Ao longo de toda sua existência individual e coletiva, não apenas na
infância, ele é um ser em constante formação e, até o momento de sua morte, enquanto
permanecer vivo e atento às experiências de vida, este é um ser incompleto e
entreaberto, o que o possibilita estar em constante troca de saberes e experiências com
os outros seres e com o mundo.
Partindo dessa incompletude do humano, vendo-o como um ser entreaberto, FerreiraSantos faz uma comparação da pessoa, ser em constante formação, com uma obra de
arte. Não com o objeto de arte assim nomeado pelo simples fato de estar circunscrito nos
limites de um museu ou galeria ou por valer milhões, mas com um objeto que, como uma
pessoa, exerce sua qualidade de ser prosopon – que é o equivalente da palavra ‘pessoa’
em grego e que significa aquele que afronta com sua presença (Ferreira-Santos, 2004, p.
57).
Um romance, um poema, um quadro, um trecho de música são indivíduos,
isto é, seres em que não se pode distinguir a expressão do exprimido, cujo
sentido só é acessível por um contato direto e que irradiam sua
significação sem abandonar seu lugar temporal e espacial. É nesse sentido
que nosso corpo é comparável à obra de arte. Ele é um nó de significações
vivas e não a lei de um certo número de termos covariantes. (MerleauPonty, 1971, p. 162)

Sustentado, ou melhor dito, nutrido por Merleau-Ponty e por filósofos ligados à tradição da
Antropologia Filosófica Personalista – como Nikolay Berdyaev, Emmanuel Mounier e Paul
Ricouer –, Ferreira-Santos destaca a Arte como sendo um processo e não um produto
pronto e acabado (Ferreira- Santos, 2004, p. 108). Nesse sentido, temos as Artes e suas
obras como metáforas do ser humano, numa relação que implica em um ser que, como o
objeto artístico, é mais precisamente uma ‘arte em obra’ que de fato uma ‘obra de arte’
(Ferreira-Santos, 1997, p. 31).
Como prática simbolizadora, as Artes são a mais perfeita tradução da
construção humana. Significa e aponta um sentido, nos reclama um olhar e
uma ação. O olho e mão de uma corporeidade em processo. (FerreiraSantos, 1997, p. 37)

Num processo contínuo de afinar e desafinar, o ser humano e o ser da obra dialogam
entre si, buscando sentidos para suas existências, interpenetrando-se, conhecendo-se e
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se dando a conhecer. Diálogos essencialmente transformadores, nos quais criamos nossa
própria experiência frente o objeto artístico e testemunhamos, no instante da observação
deste, seu momento de criação, recriando-o (Dewey, 1974, p. 261), envolvendo-o e
vestindo-o com as carnes de nosso próprio olhar (Merleau-Ponty, 1992, p. 128).
Experimentamos, desse modo, um aprendizado estético que se realiza no ato de ‘fazer
junto’, ação que pede de nós o olho e a mão de uma corporeidade, que resulta em um
exercício de nossa sensibilidade como fator primordial no ato de conhecer o mundo,
conhecendo-se.
Tendo, diante de si, seres que o enfrentam com sua presença, o homem tem um mundo
que o provoca pela sua facticidade – ou seja, pelo seu caráter duro, opaco e resistente –,
uma resistência que o leva a conscientizar-se de sua própria corporeidade e a querer
transcender sua humana condição, construindo-se como pessoa. Quando entramos em
contato com um objeto de arte, um ser de uma natureza semelhante à nossa, a
experiência estética, proporcionada por esse encontro, faz com que nos reconciliemos
conosco mesmos, por meio de uma experiência com o Si-Mesmo.
O objeto estético resume e exprime numa qualidade afetiva inexprimível a
totalidade sintética do mundo: ele me faz compreender o mundo ao
compreendê-lo em si mesmo, e é através de sua mediação que eu nele me
reencontro antes de me ter encontrado. (Dufrenne, 2002, p. 53)

A atitude contemplativa em relação ao mundo é o primeiro passo de um ato criador. Tal
atitude, diante de um objeto artístico, nos faz testemunhas da ação criativa do artista,
possibilitando-nos assumir a posição de coautor da obra e não a de um mero espectador
passivo. Vivenciar o processo criativo permite que nos experienciemos como seres
dotados de profundidade, incompletos e entreabertos, justificando a nossa existência, na
mesma medida em que lhe confere sentidos e significados, por ser um ato que nos “faz
sonhar para além do mundo e para aquém das realidades humanas estabelecidas”
(Japiassú, 1976, p. 107). As Artes nos oferecem imagens passíveis de serem
materializadas, o que constitui em um estímulo para um imaginar criativo – que constitui
em uma outra forma de pensar o mundo –, uma imaginação em ato que se apropria
dessas metáforas de nós mesmos, reelaborando-as, reelaborando-nos. Exercitando
nossa inata capacidade de sermos criação em ato, ou seja, de sermos crianças,
aprendizes e por consequência poetas. Sobre o fato de as crianças serem poetas natos,
diz Freinet:
São poetas, porque está na natureza do homem investigar
incessantemente, para além do conhecido e do positivo, um mundo que é
preciso dominar e sujeitar; são poetas como é poeta o pensador em busca
duma verdade fugidia, como o homem de ciência que vai sempre mais
longe e mais profundamente na procura do conhecimento dos elementos;
como o construtor de máquinas-voadoras que visa subir sempre mais alto,
para as estrelas dos nossos sonhos. (Freinet, 1977, p. 281)

O que nos leva a questionar: por que nossas crianças começam sua jornada escolar tão
empolgadas com essa promessa de se aprender mais e sempre, mas depois, como
passar dos dias letivos, essa empolgação vai se desvanecendo, até que reste dela
apenas um esmaecido traço de alegria do encontro com outro que a escola pode
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proporcionar? Complemento essa questão com mais duas para ajudar na minha reflexão:
por que o poeta nato perde esse seu impulso investigativo ante ao mundo? Por que eles
se tornam esses seres desmotivados que se contentam a ficar boiando eternamente na
superfície irisada da água, esperando que alguém lhes diga o que há lá baixo, aceitando
as perguntas e as respostas que lhes são inculcadas?
Certa vez, ouvi de uma professora do ensino fundamental, em uma de minhas oficinas
sobre leitura e literatura na escola, ministrada em 2004 na FEUSP, que as crianças vão
crescendo e perdendo o gosto pela escola porque “não gostam de aprender, preferem só
brincar”. Para meu susto, muitas outras colegas professoras, que estavam naquela
oficina, concordaram com esse parecer dizendo que de fato, o problema é que os alunos
têm “preguiça de pensar” (sic). Ouvi atentamente aquele desabafo daquelas professoras
sobre a falta de interesse dos alunos em suas aulas, em especial, a falta de interesse pela
leitura. Foi quando retomei com elas o ponto referente ao fato de as crianças não terem
preguiça de brincar. Será que a chave de uma possível solução para essa crescente falta
de interesse pela escola não estaria aí? Será que a escola não estaria negligenciando a
maneira natural pela qual as crianças estabelecem seus vínculos com o mundo e com os
outros? Uma maneira pela qual eles vão aprendendo, na medida em que interagem
diretamente com esse mundo que a rodeia e que reclama dela, a todo instante, uma
resposta em forma de ação que será transformada em pensamento e que, por sua vez,
para acontecer, reclama de nós, educadores, uma atitude de encorajamento de nossos
alunos.
A mãe empresta seu corpo, seu peito e sua voz para que a criança,
rompendo o cordão umbilical, possa crescer e transformá-lo em vínculo
simbólico amoroso com a vida, permitindo o encorajamento para a
exploração e a ampliação do mundo: mundo dos afetos das pessoas, das
relações interpessoais, que vão significando a realidade; mundo das
sensações e percepções das cores, dos cheiros, dos sons, das texturas;
mundo da imaginação material, que convida à exploração e à
ressignificação por meio do brincar; mundo como provocação e resistência
a solicitar a intervenção ativa e modificadora do homem. Mundo da
imaginação em ação, que possibilita à criança segurá-la na mão e
transformá-la em pensamento. Mundo da cultura, dos valores, dos
costumes, das tradições, das comidas, das músicas, das danças, das
histórias, das canções, dos rituais de celebração que nos ensinam que,
apesar de tudo, a vida é bela e merece ser celebrada.” (Dias, 2003, p. 232)

Na cultura quéchua, há uma crença que diz que “o ser é um ser-aprendente, aprendiz.
Está, continuamente, aprendendo. E, na medida em que aprende, se constitui como
mestre. Mestre-aprendiz” (Ferreira Santos, 2004, p. 17). Portanto, ao contrário do que se
possa pensar, o que percebo é que, em princípio, as crianças gostam muito de aprender;
então, por que será que nem sempre se mostram dispostas a aprender na escola?
A etnomusicóloga Lydia Hortélio no curso ministrado por ela no Teatro Escola Brincante,
em São Paulo (2004), relatou que estando ela envolvida num projeto de educação em um
parque público de Salvador, no estado da Bahia, após várias tentativas frustradas de
fazerem as crianças se envolverem nas atividades propostas pelas educadoras do
projeto, estas resolveram deixar as crianças brincarem livremente no parque, já que elas
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estavam fazendo isso mesmo, de um modo um tanto ‘bagunçado’, individual e violento.
Lydia Hortélio encontrou uma corda, um resto de uma construção, ali abandonada.
Ofereceu-a a um menino que imediatamente pegou essa corda, escalou uma árvore e
montou um balanço. De repente, as educadoras se depararam com um fato inédito até
então: filas foram organizadas, pelas próprias crianças, para a realização de uma
brincadeira. Todos queriam experimentar aquela nova possibilidade que a corda lhes
trouxe. Nos próximos dias que se seguiram, a equipe de educadoras, algumas delas
muito a contragosto, resolveu não direcionar as atividades do grupo, mas sim mediar as
brincadeiras, oferecendo às crianças elementos para serem incorporados em suas
atividades, ou melhor dito por Lydia Hortélio: “favorecendo os meninos no exercício de ser
criança”. Passado um tempo, um dos meninos foi entrevistado por um repórter que
perguntou se ele gostava de frequentar as atividades do parque. O menino disse que sim
e, ao ser interrogado sobre o porquê desse gostar, ele disse algo mais ou menos assim:
“Porque aqui a gente faz e aprende o que queria e sabia.”
Favorecer os meninos no exercício de ser criança equivaleria a dizer que devemos
favorecê-los no exercício de serem criação em ato. Para tanto, devemos respeitar a
maneira como esse ‘menino’ aprende, pois se trata de um aprendizado que não se dá fora
de sua corporeidade e de seu enfrentamento com a facticidade do mundo. Quais são os
espaços que a escola oferece para que esse exercício aconteça? Quais são os espaços
que a sociedade ou mesmo a família disponibilizam para que esse aprendizado se dê de
maneira efetiva – e, por que não dizer, afetiva? Andamos preocupados demais só com o
pão que nutre o corpo e estamos nos esquecendo de ofertar a esse menino as rosas às
quais ele tem necessidade e direito (Freinet, 1973, p. 102).
Mais do que simplesmente aprender a ler ou desenvolver um hábito de leitura na escola,
nossas crianças e jovens precisam estabelecer seus próprios vínculos com o ler, brincar
com a palavras, para terem experiências realmente significativas com textos. Em especial,
com textos literários, que são artísticos, um aspecto que muitas vezes é ignorado nas
aulas de leitura e compreensão textual que em vez de ampliarem a visão de mundo dos
jovens leitores, a restringe com uma porção de respostas ‘certas’ esperadas pelo
professor, o que ressalta muito mais a incompetência que a competência leitora desses
meninos e meninas. Estes acabam por se frustrar e desanimar diante dos obstáculos que
lhes são impostos. Fica a pergunta: quem lhes oferecerá essa corda que os favorecerá a
conquistar o aprendizado desejado?

Educação de sensibilidade: um processo de humanização do ser
A educação de sensibilidade está diretamente relacionada com esse aprender ‘algo que
se quer e que se sabe’, aprender algo que eu ainda não sabia o que era ou nem mesmo
sabia se queria aprendê-lo; no entanto, quando esse contato acontece, travamos um
reencontro conciliador conosco mesmo, um reencontro travado antes mesmo de nos
encontrarmos, como sugere Dufrenne.
A educação ainda praticada na maioria de nossas salas de aula é pautada num ensino
conteudista e fragmentado, que além de oferecer apenas migalhas de conhecimentos
para seus alunos, também os impede de ter acesso a um conhecimento contextualizado,
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inviabilizando desse modo a criação de vínculos entre o ser-aprendente e seu objeto de
aprendizado, bem como inviabiliza que se estabeleçam vínculos entre as várias migalhas
que lhe são ofertadas. Esse aprendizado mais que tornar ‘preguiçosos’ os aprendizes,
dissemina nos espaços escolares um visível e já um tanto antigo desencanto de aprender,
algo constatado por Cecília Meireles em suas Crônicas de sobre Vida e Educação
(Meireles, 2001, p. 63), um desencanto que nos impossibilita de crescer e progredir como
humanos, no exercício básico de nossa humanidade, e, por conseguinte, impede o
próprio mundo de progredir.
Diferente do que é feito, em grande parte das escolas, a educação deveria ajudar o ser a
integralizar-se e não a se dispersar, perdendo-se nos fragmentos de disciplinas que é
obrigado a estudar. Deveria aguçar e aprimorar o impulso investigativo dos alunos,
estimulando-lhes e despertando-lhes a curiosidade, faculdade importantíssima em nosso
percurso educativo.
Devíamos recuperar o sentido de educação como é entendido e explicitado por Beatriz
Fétizon:
Formalmente, entendo que a educação é o processo e o mecanismo da
construção da humanidade do indivíduo, ou da pessoa (como preferirem).
Enquanto processo, a educação é pertença do indivíduo (ou da pessoa) –
isto é, é o processo pelo qual, a partir de seu próprio equipamento pessoal
(biofisiológico / psicológico), cada indivíduo se autoconstrói como homem.
Enquanto mecanismo, a educação é pertença do grupo – é o recurso (ou o
instrumento) que o grupo humano – e só ele – possui, para promover a
autoconstrução de seus membros em humanidade (ou como homens).
(Fétizon, 2002, p. 230, grifos da autora)

Sob essa perspectiva, é de suma importância a corporeidade do ser estar envolvida
nesse processo educativo que é uma prática humanizadora, é uma educação de
sensibilidade e está relacionada ao conceito de amor fati de Nietzsche.
[...] amor fati (amar o seu próprio destino), que por sua vez, é tributário de
Arthur Schopenhauer: “minha fórmula para a grandeza do homem é amor
fati: não querer nada de outro modo, nem para adiante, nem para trás,
nem em toda a eternidade. Não meramente suportar o necessário, e
menos ainda dissimulá-lo (...), mas amá-lo.” Tanto “assim como o fatum
pairava sobre os deuses dos antigos”. Entendida dessa forma, a educação
de sensibilidade perpassa as práticas iniciáticas à Cultura (mundo
simbólico), através da cultura (no sentido agrário e hermesiano) das várias
culturas (de grupos sociais num determinado espaço-tempo). Valendo-se
das Artes (plásticas, musicais, literárias, videográficas e fílmicas) em que
imagens e os símbolos, articulados em narrativas, articulam por sua vez o
patrimônio histórico-cultural do humano e sua memória com o repertório
cultural cotidiano dos alunos e suas trajetórias individuais, tornando-os
significativos, e possibilitando-lhes a sua apropriação, perlaboração e reelaboração poiética. O conhecimento retorna, então, ao coração,
cumprindo seu destino.” (Ferreira-Santos, 2004, p. 53, grifos do autor)

A educação de sensibilidade não é um processo que sufoca, domestica, oprime e reprime
enquanto ‘educa’, ela respeita a experiência como modo de vida do humano, não
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supervalorizando as operações cognitivas, e tem o nosso corpo como fator indispensável
em nossa formação afetiva, como sugere Wallon (1980), e que, também, entende que o
ser conhece o mundo e se autoconstrói na medida em que se move por esse mundo, pois
a motricidade é sempre psicomotricidade e a ação precede o pensamento, como sugere
Piaget (1975). Por meio desse processo educativo, nosso corpo não é simplesmente
apropriado pela cultura, mas sim ele é visto como o meio pelo qual nos apropriamos da
cultura, ou seja, será por meio de meu equipamento biofisiológico e psicológico que me
autoconstruirei como ser humano, permitindo que eu possa desenvolver um sentimento
de pertença a um determinado grupo cultural e social, além de auxiliar na construção de
minha identidade humana.
A gesticulação cultural compreende um ato físico prenhe de significados.
Assim sendo, é a forma e um sentido que se interpenetram, configurado
por uma determinada estrutura de sensibilidade. Nesse sentido, é através
da própria corporeidade que iniciamos as representações mais primitivas:
as primeiras imagens são guiadas por condicionantes reflexológicos – ora
por nosso impulso ascensional, ora pelas práticas digestivas, ora pelos
movimentos rítmicos e cíclicos da sucção ou do coito. São formas
específicas de simbolização dinâmica que organizam o real, pois são
expressões de nosso relacionamento com o mundo e com o Outro numa
imagem arquetipal ancorada no próprio corpo. (Ferreira-Santos, 2004, p.
33)

Por outro lado, faz-se necessário deixar claro que a educação de sensibilidade não
subestima o valor das operações cognitivas, ela apenas não acredita na aquisição efetiva
do conhecimento apenas pelo intelecto; pois, numa concepção educativa sensível, para
que haja incorporação de conhecimento, este deve passar pelo nosso corpo, sendo
capturado por nossos sentidos, o que resultaria num desenvolvimento de nossa
percepção, de nossa sensibilidade e também de nossos pensares racional, emocional e
imaginativo.

Educação de sensibilidade e as Artes
Perpassando as práticas iniciáticas à Cultura, a educação de sensibilidade encontra nas
Artes um material rico para o desenvolvimento e formação de um ser sensível. Sensível,
principalmente, no sentido de ser capaz de sentir, perceber o mundo e perceber-se como
sendo pertencente a este mundo. Nos objetos criados pelas Artes, o ser humano pode se
reconhecer como ser criativo, que mais que captar sentidos e significados, mostra-se
capaz de transformar esses sentidos e significados, ou mais que transformá-los,
transcendê-los. Ter uma obra de arte diante de nós, equivaleria a termos uma presença
humana diante nós e estando diante de uma matéria de essência semelhante à nossa,
isto será o que permitirá que esses dois seres se interpenetrem, numa ação de
conhecimento e reconhecimento mútuo que ressoará nas estruturas de sensibilidade de
ambos, resgatando imagens arquetipais ancoradas em nossa corporeidade e no corpo da
obra e desencadeando uma ação imaginativa.
Por isso, ao perguntarmos o que aprendemos em contato com as Artes, poderíamos dar
como uma resposta possível a esta questão, ou melhor, podemos dar como uma pista, o
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fato de aprendermos a sermos mais humanos, a reconhecer valores essenciais de
humanidade, incorporando-os pela experiência estética de criar e recriar a obra no
momento em que estamos em contato com ela.
Educar o outro implica em educar-se também. Devemos ser generosos com nossos
alunos abrindo-lhes pistas e descortinando-lhes possibilidades, ao invés de enfatizar suas
limitações e engrandecer os obstáculos de seus caminhos. Como educadores, devemos
fazer o mesmo com relação à construção de nossa identidade como ser humano e
educador, devemos ser generosos conosco mesmos, precisamos descobrir-nos belos e
capazes de realizar algo bom.
E afinal o sentido da educação é o prover o homem das forças que lhe
sejam necessárias para essa realização de si mesmo.
Facilitar-lhe tudo seria empobrecê-lo. Seria mesmo, amesquinhá-lo. Seria
confessar a sua insuficiência de recursos próprios para a conquista de si e
o domínio das circunstâncias.
Dificultar-lhe tudo, porém, seria, inversamente, tolher desde logo a ação,
aprisioná-lo, fechá-lo entre muros estéreis, com a suprema crueldade de
lhe mostrar ao longe, inacessível e maravilhoso, um mundo que ele sabe
que nunca chegará a atingir.
Assim, é ainda entre os extremos que desta vez se encontra a melhor
verdade.
Precisamos de um ambiente de estímulos vários, onde todas as grandes
aspirações humanas se sintam acordar, e tenham o encantamento de si
mesmas. Há nesse narcisismo uma virtude extraordinária. O homem gosta
de ser belo. Por que não se lhe há de proporcionar uma oportunidade para
que se sinta assim? Por que há de o mundo ter esse empenho de estar
sempre diminuindo as criaturas, detendo-as, afligindo-as, fazendo com que
tenham de si mesmas uma impressão dolorosa de fracasso e
incapacidade?
Esses caminhos das alturas costumam ser feitos de grandes pedras
amargas. Mas, se há que animar os caminhantes para a escalada, convém
que não lhes prendam os pés no chão. Ele irá se despedaçar em tentativas
audaciosas. Mas estará cumprindo seu destino admirável de vencedor,
ainda que não chegue ao fim.
Os campos rasos são um tédio tristíssimo. Os níveis estão certos, os
horizontes são vistos de qualquer ponto. Nenhum perigo desafia o sonho.
É apenas andar. Para quê?
A não ser alguma criatura espantosa que seja capaz de um milagre, em tal
cenário o comum é monotonia e desgosto. Uma obrigação passiva de
viver, que tira à vida o brilho de todos os seus dons e o gosto ardente de
suas fecundas amarguras. (Meireles, 2001, p. 48-49)

Somemos, à voz de Cecília Meireles, a voz da educadora Marina Célia Moraes Dias que,
em seu texto O direito da criança e do educador à alegria cultural, nos fala, dentre outras
coisas, sobre a importância do exercício deste direito no processo educativo e da escola
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como sendo um espaço iniciador de cultura, onde a alegria cultural deveria estar presente
animando e devolvendo a poesia ao ato de aprender e ensinar.
O sentido da unidade da cultura e o fascínio pelo conhecimento mais
elaborado precisam ser recuperados em nossa sociedade de comunicação
de massa cuja ênfase está no consumo e num saber descartável e
utilitário, que contaminou a própria escola. O encontro com tudo de mais
bonito, profundo e relevante que a cultura pode nos oferecer é essencial
para respondermos de maneira profunda e adequada à necessidade da
alegria de ser – a que todos temos direito – e para podermos enfrentar as
vicissitudes da vida que precisa ser cotidianamente reinventada no
confronto de nossas forças e fragilidades (Sousa, Tessler e Slavutzky
2001).
“No mundo atual, são os momentos de alegria, mesmo parciais, mesmo
limitados, que se destacam em uma vida tão difícil... A privação e a dor
não podem ser as palavras finais da história... é preciso apontar, apesar de
tudo, caminhos para a sua superação...” (Snyders 1991, p. 12). Nesse
caminho, destaca-se a escola como centro irradiador da cultura. A cultura
contribui para que tenhamos confiança em nossas próprias forças e
impede-nos de fugir e desistir – uma vez que tantos homens já realizaram
tanto e visto que ainda resta tanto a realizar.
Num momento em que os espaços públicos – que possibilitavam a criação
dos grupos informais, onde as crianças reelaboravam a herança cultural de
maneira significativa e democrática – se restringem, é preciso mais do que
nunca investir na escola. A escola deverá ser esse espaço de convivência
com as diferenças, com a diversidade cultural, espaço de troca,
assimilação, diferenciação e integração. Espaço de construção da
identidade pessoal e cultural. Espaço onde as crianças possam viver com
autonomia experiências indispensáveis à realização de suas
potencialidades criativas.” (Dias, 2003, p. 233-234)

Sem querer proclamar a escola como o espaço de iniciação cultural, mas reconhecendo-a
como um espaço de iniciação cultural, no qual aprendemos sobre nossos direitos e
deveres como seres pertencentes a uma sociedade, mas onde, infelizmente, acabamos
por perceber que nossos deveres se sobrepõem aos nossos direitos. Dentre estes, está o
direito que educadores e aprendizes têm à alegria cultural que está, estreitamente, ligada
à alegria de se descobrir e de se tornar humano. Um direito que, quando suprimido, faz
dessa instituição um triste campo raso de concentração de massas de alunos e
professores que passam por anos e anos letivos sem saberem ao certo qual o sentido de
estarem ali, habitando aquele espaço, a não ser pelo automático hábito de se ter que ir à
escola para obtenção de um diploma e de se ter que trabalhar para ‘viver’. No entanto,
para reconhecer a necessidade de alegria no processo educativo teremos que recorrer à
sensibilidade para perceberrmos que:
Falta vida na sala de aula. Falta poesia, falta imagem, falta diálogo, falta o
Ser, falta existência. Sorte nossa que, crepuscularmente, ainda haja alguns
Mestres por aí, trilhando o caminho da Noite para o Dia e do dia para Noite
e deixando-nos flores nos montes de pedras que, por vezes, encontrarmos
por estes caminhos. Aqueles que acendem as fogueiras convocam os
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vaga-lumes e sabem o nome da centelha que salta da crepitação, cometa
de um universo diminuto. E histórias em outras bocas, imagens em outras
imaginações, obras em outras pessoas, realizações em outras culturas, a
destinação do próprio humano. Onde minha mão é a de Deus, isto é, a de
um colossalmente, velho vagabundo com o olhar posto nas sendas com a
memória aberta à única riqueza que espera. Ali saberemos: uma pessoa
esteve ali. (Ferreira-Santos, 2004, p. 43)

Dentro desse contexto de uma educação de sensibilidade, que recupera a alegria, a vida,
a poesia, a imagem, o diálogo, o Ser e a existência no âmbito escolar, temos o livro de
Gusdorf, que nos traz em seu título a pergunta: Professores para quê? (1987) A função de
ambos está ligada a essa questão da presença humana que intermedia o encontro do ser
como conhecimento do qual necessita. Uma presença que nada tem a ver com um vidro
sem estanho que apenas nos separa daquilo que é visível, impossibilitando-nos de tocá-lo
e, então, termos uma verdadeira experiência com ele, mas sim uma presença que é a do
límpido espelho d’água, no qual nos miramos e nos reconhecemos, provocando-nos
quanto a existência de profundidades a serem descobertas e exploradas, reafirmando em
nós a necessidade da figura humana num processo que se diz educativo. “Precisamos do
espelho do educador como representante da cultura para podermos ver o mundo com
novos olhos, para aprender a ver. É nesse sentido que a educação é um processo de
iniciação...” (Dias, 2003, p. 236). Afinal, não há iniciação sem mestres, bem como não há
mestres sem aprendizes nem futuro possível sem que a nossa herança cultural vivifique e
ressignifique nossas experiências do presente.
Para diminuir as distâncias que separam alunos de suas identidades culturais, para
diminuir as distâncias que os separam de sua essência de humanidade, é que a presença
de professores, como agentes culturais, se revela fundamental nas relações de
ensinamento do outro. Presenças humanas que ensinam por estarem e serem, de fato,
presentes.

Cultura e cultivo da esperança
Atentando-nos para o sentido agrário da palavra cultura – que nos remete ao cultivo da
terra - podemos perceber o quanto ela pode ser revitalizante quando inserida no contexto
educacional. A partir dessa perspectiva, torna-se inaceitável um educar que é,
simplesmente, um preencher o outro com cultura, quando esta poderia ser uma ação de
cultivar esse outro, revelando-se, dessa forma, como um movimento que se dá de dentro
para fora e não de fora para dentro como ainda é, costumeiramente, feito na maioria de
nossas escolas.
Nesse cultivar do outro, vê-se na pa-lavra um instrumento, uma pá capaz de lavrar esse
outro que é homem, portanto húmus, terra fértil, apropriada para o plantio, terra boa para
receber cultura em forma de sementes que germinarão ou não, conforme as condições
climáticas às quais forem submetidas e os cuidados que lhes serão despendidos. O
professor ou qualquer outro agente de cultura serão semeadores de campos –
semeadores de homens – que com suas palavras e gestos culturais abrirão sulcos na
terra e depositarão lá suas sementes para serem gestadas, tendo em mente que nem
todas florescerão, mas nem por isso deverão desistir de seu trabalho, pois:
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O camponês não detém o gesto lendário com o pretexto de a árvore que
planta e a semente que lança à terra, sofrerem, amanhã com as
intempéries. Dá-lhes, sem reserva, toda a sua ciência e tradicional
solicitude. A vida fará o resto. (Freinet, 1973, p. 100)

Nesse plantio, confiar na vida equivaleria encontrar, nessa nossa brincadeira com a
palavra cultura, um outro nome seu: esperança. Um nome encontrado por Gusdorf ao
afirmar que: “A cultura é um outro nome da esperança” (Gusdorf, 1987, p. 205). Se educar
é prover o homem das forças que lhe sejam necessárias para a realização de si mesmo,
como vimos em uma citação de Cecília Meireles, se aprender “é sempre adquirir uma
força para outras vitórias, na sucessão interminável da vida” (Meireles, 2001, p. 64) e se
ambas as ações, ensinar e aprender, se dão na cultura e pela cultura, percebemos que
esta cultura, está intimamente ligada à Esperança que ficou presa dentro do jarro de
Pandora: um dom que nos faz acreditar na nossa capacidade de superar nossos limites e
as limitações impostas pela vida, um dom que nos foi dado graças a um intenso desejo de
saber.
De acordo com Durand que atribui à imaginação uma função que ele denomina de
função-esperança, Ferreira-Santos estende tal função ao imaginário e à educação,
relacionando-a ao mito do artífice Hefaísto e uma de suas mais belas criações, Pandora:
A invariância arquetipal e a variabilidade das roupagens culturais aí
fornecem os seus instrumentos para o artífice, Hefaísto, símbolo da
emergência do humano entre Atená (cultura) e Hera (natureza), forjando
armas e joias no centro do Etna, bem como forjando a primeira mulher,
Pandora, de cuja caixa, a Esperança será o último elemento a tentar sair.
Eis a função do imaginário como fator de equilibração antropológica:
esperança. Não será também a função da educação? Manter a esperança
do humano no humano? Da Cultura na cultura? (Ferreira-Santos, 2004, p.
42)

Mantendo a esperança do humano no humano, da Cultura na cultura, a educação cumpre
seu papel primordial de nos educar na vida pela vida, de trazer à tona nossa humanidade
– que emerge entre a cultura e a natureza –, desenvolvendo em nós o sentimento de
pertença de um grupo e nos provendo dos recursos necessários para nossa
autoconstrução como ser humano (Fétizon, 2002, p. 230).
O cultivo da esperança nos homens, ou seja, o cultivo da Cultura (mundo simbólico) nas
culturas (de grupos sociais num determinado espaço-tempo), é o que nos mantém na
estrada da realização humana. Apesar de todas as diferenças entre as culturas de mundo
de todos os tempos, podemos falar de ensinamentos universais que, uma essência de
humanidade que foi vestida e revestida com muitas roupagens culturais, mas cuja
invariância arquetipal permite que seus símbolos, imagens feitas de metáforas, dialoguem
com o humano em nós, resgatando-o, acordando-o, reencantando-o, permitindo que
encontremos nosso próprio canto – colocando-nos em nossa própria sina.
Uma educação de sensibilidade se preocupa com a condução ou recondução do ser ao
seu próprio centro de humanidade, numa tentativa de permitir, em termos socráticos, que
esse ser conheça-se a si mesmo e torne-se o que é. Um ensinamento que insiste em
colocar o outro em seu próprio caminho, em sua própria sina, permitindo que o próprio ser
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trilhe e faça existir seus caminhos a cada passo que ele dá, que ele próprio encontre os
“atalhos que sobem para a plenitude da vida” (Freinet, 1973, p. 62) – não importando de
onde ele vem nem para onde ele vai; pois, trata-se de uma educação que acolhe a todos
nas várias possibilidades de sermos e estarmos no mundo.
É um aprendizado imaginativo, portanto, criativo, no qual a matéria a ser trabalhada é
minha própria humanidade.
As crianças têm necessidade de pão, do pão do corpo e do pão do
espírito, mas têm necessidade ainda do teu olhar, da tua voz, do teu
pensamento e da tua promessa. Precisam de sentir que encontraram em ti
e na tua escola, aquela ressonância que lhes dá sentido e uma finalidade à
vida. Têm necessidade de falar a alguém que as escute, de escrever a
alguém que as leia ou que as compreenda, de produzir alguma coisa de
útil e de belo que é expressão de tudo o que nelas trazem de generoso e
de superior. (Freinet, 1973, p. 102)

Em vez de deformarmos a criança com um passado desgastado que nós carregamos, de
socializá-la, insistindo que siga o caminho dos outros, temos que encorajá-la a viver sua
própria história, não empanturrá-la de informações culturais, mas cultivá-la, para que
possa mais tarde florescer. Flores que se tornarão frutos gerando novas sementes
disseminadoras de culturas. Sabendo que disseminar cultura é disseminar esperança. É
cultivar alegria – um direito dos seres humanos; logo um direito de alunos e professores
no espaço escolar. As nossas aulas deveriam cultivar gestos que alegram e libertam o ser
humano. Mas que cultura é essa que alegra e liberta?
Cultura que alimenta a curiosidade, mola propulsora da busca de
conhecimento. Cultura que é nutrição para o corpo, a alma e o coração.
Cultura que nos possibilita a alegria de ser. Cultura que possibilita a
metamorfose da criança, filha da natureza, em ser cultural, num processo
de humanização. Cultura que lhe permite ter memória e história. (Dias,
2003, p. 232)

Em contato com as Artes, suas práticas e seus produtos culturais, o ser em constante
formação, como autor ou coautor, mas sobretudo, como protagonista em seu próprio
processo formativo, tem a possibilidade de exercitar seu olhar investigativo e curioso, ou
seja, exercitar pensamento e imaginação, mantendo desperta dentro de si a vontade de
querer saber sempre mais e de criar, de transcender o real, sonhando com novas
possibilidades de ser e estar no mundo. Entendendo-se não apenas como um receptáculo
cultural e social, mas também como agente produtor de culturas, um mestre-aprendiz, ou
ainda, um ser sensível doador de sentidos e significados que podem ser constantemente
vistos e revistos, elaborados e reelaborados, num processo contínuo e para sempre
inacabado que é a construção de nossa humanidade.
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Resumo: O presente trabalho tem por objetivo apresentar e esclarecer os impactos da
distração digital à qualidade laboral, apontando os instrumentos que geram tal distração,
os danos e perdas acarretados pelas empresas e a influência na qualidade do serviço
prestado. Apresenta, também, sugestões para prevenção e correção de situações que
envolvam o uso pessoal da tecnologia digital nas organizações. Para o desenvolvimento
deste artigo foram utilizadas pesquisas bibliográficas e de campo. A pesquisa bibliográfica
baseou-se em publicações científicas da área de tecnologia digital. A pesquisa de campo
foi desenvolvida, envolvendo o perfil do empregado e sua visão em relação ao uso da
tecnologia digital para uso pessoal no ambiente de trabalho.
________________________________________________________________________
Palavras-chave: Internet; distração; laboral
________________________________________________________________________
Abstract: This present study aims to present and clarify the impacts of digital distraction
on the quality of work, pointing out the instruments that generate such distraction, the
damages and losses caused by the companies and the influence on the quality of the
service provided. It also presents suggestions for prevention and correction of situations
that involve the personal use of digital technology in organizations. For the development of
this article we used bibliographical and field research. The bibliographic research was
based on scientific publications of the area of digital technology. The field research was
developed, involving the profile of the employee and his vision regarding the use of digital
technology for personal use in the work environment.
________________________________________________________________________
Keywords: Internet; distraction; labor
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Introdução
A tecnologia, e em especial a internet, chegou para descomplexificar, e muito, a vida de
todos; seja para estudar, trabalhar, para manter-se informado com relação às notícias ou
simplesmente para interagir com as pessoas; porém, faz-se necessário refletir sobre a
influência que o uso das tecnologias digitais causa na vida profissional dos indivíduos,
bem como as consequências desta condição no alcance dos objetivos traçados pelas
organizações. Partindo desta explanação, este trabalho levanta o seguinte problema:
como as tecnologias, focalizando sua utilização no ambiente de trabalho, podem refletir,
de modo negativo, na qualidade laborativa?
Na visão de Carr (2010, p. 118) “a internet agarra nossa atenção apenas para dispersar” e
Goleman (2013, p. 31) afirma que a mesma “é um oceano de distração que todos
enfrentamos diariamente”. Tais afirmações são endossadas por Silveira (2016) ao alertar
“que ainda não percebemos o custo real das distrações: elas usam parte do nosso
limitado estoque de atenção, diminuindo nossa eficiência na hora de fazer trabalhos que
exigem mais”. Através dos referidos estudiosos da área é que se sustenta o presente
trabalho, não tendo, todavia, a intenção de esgotar o assunto uma vez que o mesmo está
em constante mutação.
Tendo como pilares as premissas acima indicadas, este trabalho busca subsídios dentro
do contexto das organizações para estabelecer uma conexão entre vida pessoal e
qualidade profissional, contando como fator decisivo o uso incorreto da tecnologia digital.
Essa pesquisa justifica-se pelo uso frequente e crescente desta tecnologia e os impactos
negativos gerados pela mesma no ambiente corporativo. Desta forma, o objetivo é
levantar as possíveis causas e efeitos que a distração digital tem causado no meio
laboral.
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1. Causas da Distração Digital
1.1. Entendendo o vício tecnológico
Os seres humanos são seres sociais que buscam a interação com o outro e essa
necessidade de se relacionar está inserida em nosso DNA, conforme afirmado por Young
(2011, p. 18), ou seja, toda forma de comunicação é uma tendência natural nossa, um
desejo inerente do ser humano.
Com o crescente uso da internet muitos abusos têm sido percebidos, afinal é inegável o
prazer gerado por estar conectado e ter acesso ilimitado a tudo no alcance de nossas
mãos. Diante disso, é fato que comportamentos e atividades que geram prazer no ser
humano tendem a ser repetidos. O problema é quando essas repetições alteram o
comportamento, como no caso do uso abusivo de internet que acaba provocando aflição
pelo simples fato de não poder estar online o tempo todo, desenvolvendo assim, no ser
humano, uma patologia conhecida como nomophobia.
Já há estudiosos como indicado por Cappellozza (2017), que pensam em enquadrar essa
dependência severa como patologia, pois já foram associados quadros de depressão,
baixa autoestima, solidão, negligência do trabalho, problemas familiares, dificuldades
acadêmicas, sofrimento com isolamento social, problemas financeiros, às pessoas que
usam essa tecnologias de forma excessiva.
No contexto profissional, Goleman (2013, p. 44) diz que pesquisas demonstraram que um
grande número de pessoas:
desperdiçam horas navegando na Internet ou no YouTube e fazem o
mínimo necessário. Sua atenção se dispersa. Tamanhas desmotivação e
indiferença ocorrem em demasia, principalmente entre trabalhos repetitivos
e pouco exigentes. [A atenção dessas pessoas se fixa nas preocupações,
não no trabalho].

Assim sendo, toda essa distração e compulsão é um problema iminente que deve ser
acompanhada e monitorada pelas organizações, já que isto é um fator que pode gerar
possíveis perdas para empresa.

1.2. Ambiente de trabalho e as novas tecnologias
Uma das definições de ambiente de trabalho apresentadas por Ribeiro (2014, p.22) é
“local onde se desenvolvem as ações de trabalho, convivência e permanência dos
trabalhadores, enquanto no exercício de suas atividades laborais”. Este ambiente
incorpora tudo o que acontece dentro de um empresa. E dentro destes ambientes, o uso
da internet e o crescimento das novas tecnologias, fez surgir um novo padrão de
sociabilidade entre as pessoas e com isso alterações tanto nas relações trabalhistas,
como Direito do trabalho, sofreram mudanças e uma das que aqui queremos abordar é a
utilização das tecnologias pessoais e sua influência no clima organizacional da empresa.
Alguns estudos apresentados por Cappellozza (2017, p.609), mostraram que o uso
excessivo destas tecnologias no meio laboral estão ligadas a problemas como: isolamento
social no ambiente de trabalho, falta de integração com o time, falta de desenvolvimento
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de atividades na organização, perda de interesse pessoal na aprendizagem de novas
competências e até mesmo falta de engajamento profissional por parte do colaborador.
Ainda é preciso citar outros problemas provenientes do uso indevido da Internet dentro do
ambiente corporativo: a sobrecarga na rede, lentidão nas comunicações dos servidores, o
tempo perdido para elaborar e ler o grande fluxo de mensagens através dos bate-papos e
o conteúdo inapropriado acessado em muitos sites faz com que haja uma redução na
produtividade do trabalho.
Desta forma, Cappellozza (2017, p. 610) alerta que todos estes problemas podem ser
causados pela:
alienação, que é uma ausência de Suporte Social, pode ocasionar um
aumento da procura de alternativas de socialização, pois pessoas que se
sintam fragilizadas emocionalmente tendem a buscar o fortalecimento das
relações sociais, por exemplo, com o uso de tecnologias.

Assim sendo, muitas questões ainda deverão ser discutidas para se achar um equilíbrio
saudável no clima organizacional no que tange o assunto do uso das tecnologias no
mercado laboral.

1.3. Tecnologia corporativa na vida pessoal
Não há dúvidas que o uso da tecnologia na vida pessoal pode afetar a vida profissional do
colaborador, sendo necessário muitas vezes ao empregador exercer seu poder de
fiscalização e controle sobre os acessos de seus empregados à internet, uma vez que
esta ação pode influenciar negativamente as funções laborais do empregado causando
prejuízo ao empregador.
Contudo é preciso estar atento, pois este uso é uma via de mão dupla. Se por um lado um
colaborador conectado às novas tecnologias dentro da empresa para uso pessoal é ruim,
por outro, é possível que o empregador se utilize desta conexão constante do empregado
para que este resolva questões relacionadas ao emprego fora do ambiente laboral.
A fiscalização deste limite deve ser feita, como aponta Ribeiro (2014, p. 35-36), “dentro de
uma razoabilidade e com bom senso, para que o empregador não cometa abuso de
poder, incorrendo na invasão da privacidade de seus trabalhadores”, pois caso isso
ocorra o empregado poderá ser indenizado, já que o art. 5º da CF 1988 estará sendo
ferido.

2. A Questão da Qualidade, Comprometimento e Produtividade do Trabalho com a
Interferência da Tecnologia: A perda da produtividade e de qualidade no trabalho
Hoje em dia, observando ao redor por alguns segundos, não é difícil nos depararmos com
pessoas olhando para baixo, lendo ou teclando no celular. A cena virou corriqueira em
qualquer lugar: em casa, na rua, nos transportes públicos, no carro, nos restaurantes, nas
salas de aula, na academia e, claro, no trabalho. No ambiente corporativo esse
comportamento tem se tornado epidêmico, afinal aquele momento em que paramos para
dar uma “olhadinha” para a tela representa horas de trabalho perdidas.
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O comprometimento dos colaboradores é fundamental para o bom desenvolvimento do
trabalho e o alcance do sucesso nos objetivos da organização. Ser produtivo proporciona
diversos benefícios, tanto para o empregador quanto para o empregado, os quais passam
a ter mais tempo disponíveis e uma melhora na obtenção de resultados nas tarefas.
A questão apresentada por Nunomura (2016) é que quando interrompemos uma tarefa
para checar o aparelho - seja para responder mensagem ou se conectar a uma rede
virtual de amizades - gastamos no mínimo 62 segundos para retornar ao ponto de
concentração em que estávamos. Perdendo-se assim até oito horas de trabalho ao longo
de uma semana. Ao citar o psiquiatra Frederico Porto, confirma-se que “a simples
alternância entre uma atividade laboral e o celular piora o estado de atenção, qual se
torna superficial. Com isso, a qualidade do trabalho também cai”.
A perda de produtividade e de qualidade do trabalho é algo que a grande maioria das
organizações busca eliminar. Todavia, a empresa enfrenta diversos entraves, sendo um
destes a perda de concentração ocasionadas pelas distrações digitais, como uso de
aplicativos durante o expediente de trabalho, como já foi citado. Outro é quando um
profissional se encontra insatisfeito com as suas atividades e começa a exibir queda
significativa na produtividade e na eficácia individual, comportando-se de modo
profissional e acaba focando em distrações, como por exemplo, a “cibervadiagem”,
definida por Capelloza (2017) como uma utilização dos recursos tecnológicos para fins
pessoais durante o horário de trabalho.
Dessa forma, vê-se que a tecnologia que nasceu para auxiliar nos assuntos pertinentes à
organização, permitindo que os processos fossem finalizados mais rapidamente, no final,
trouxe uma vertente negativa justamente por ser grande causadora de distração a ponto
de algumas empresas proibirem os funcionários de acessarem seus celulares e de
monitorarem, os mesmos, no uso de e-mails corporativos, visando assim um serviço com
melhor qualidade, comprometimento e produtividade de seus colaboradores.

3. Dificuldades e Desafios frente à Segurança
3.1. Atos ilícitos e crime digital
Com a nova era digital, e com a facilidade de acesso à internet móvel, criaram-se também
várias formas de delitos ou como são mais conhecidos, atos ilícitos. Para uma melhor
compreensão, apoia-se no Código Civil, art. 186 que define ato ilícito como “aquele que,
por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a
outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” Conectar-se às redes sociais
tornou-se um “crime que compensa” para o nosso cérebro, devido a ativação do ciclo de
dopamina, o neurotransmissor responsável por sensações como: motivação, impulso e
foco, ou seja, um ciclo vicioso, conforme afirma Nunomura (2017).
A maioria das atividades, comportamentos e substâncias que produzem efeitos
prazerosos tende a ser repetida, como afirmado por SKINNER (1957). O fato de estes
atos serem tão frequentes na internet, mais especificamente nas redes digitais, é devido à
facilidade do anonimato, ao fato de as pessoas não serem quem são, pois criam perfis
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fictícios ou ainda, a dificuldade de descobrir o exato agente do ato ilícito devido às
políticas de privacidade adotada nas grandes empresas.
Conforme Oliveira Júnior e Farias (2018, p.5) “a principal finalidade da ordem jurídica é
resguardar o lícito e conter o ilícito. Quando um dever jurídico é violado, origina-se o
ilícito”, o qual gera dano a outrem que deve ter seu dano reparado. Aqui então entramos
na seara dos crimes digitais, um assunto novo, no qual o direito está tendo que se
adequar. Pinheiro (2017, p. 77), define Direito Digital como:
O Direito Digital consiste na evolução do próprio Direito, abrangendo todos
os princípios fundamentais e institutos que estão vigentes e são aplicados
até hoje, assim como introduzindo novos institutos e elementos para o
pensamento jurídico, em todas as suas áreas.

Conforme Pinheiro, “Legislar sobre a matéria de crimes na era Digital é extremamente
difícil e delicado. Isso porque sem a devida redação do novo tipo penal corre-se o risco de
se acabar punindo o inocente”. Assim, esta tem sido a responsabilidade destes novos
profissionais do Direito Digital: estudar, entender e criar ferramentas para garantir e
proteger os direitos dos usuários da Internet.
Alguns objetos de estudo deste campo do Direito são questões como:
Download de músicas, livros, programas peer-to-peer, “pirataria” de
softwares, invasão de privacidade, exploração indevida de imagem, spam,
crimes cibernéticos, anonimato, perfis falsos (fake), hospedagem de sites,
intercepção de dados, invasões aos bancos de dados de servidores
públicos e privados, proteção de dados pessoais, cookies, informatização
do processo judicial, segurança na internet, calúnia, difamação, compra e
venda online de produtos, dano moral, manipulamento de e-mail de
funcionário, pornografia infantil, pedofilia, crime contra a honra e liberdade
de expressão na internet, site de leilão, contratação de serviços, dentre
tantos outros fatos são objetos de estudo desse novo Direito.

Hoje quem acaba tendo dificuldades com crimes digitais são as empresas, há pouco
material pronto tanto para orientar, como para punir este tipo de crime. Por hora esses
crimes são julgados pela lei nº 12.735 de novembro de 2012, que trata de condutas
realizadas mediante uso de sistema eletrônico, digital ou similares, que sejam praticadas
contra sistemas informatizados e similares.
Segundo Júnior e Farias (2018, p.4):
Verifica-se ainda a existência de divergências entre as permissões legais e
a realidade virtual da internet; entre o direito reconhecido e o de fato.
Sugere normatização nacional e específica com o principal objetivo de
regular a vida dos internautas, amenizar a insegurança jurídica nitidamente
observada, além de modernizar o Direito – não apenas com a atualização
de seus códigos perante as mudanças tecnológicas, mas possibilitando
agilidade, praticidade e economia.

Enfim, uma vez percebido a elevada importância não apenas para a sociedade, mas para
toda a comunidade científica há muito que estudar sobre os Crimes Digitais e como o
Direito Digital irá tratá-lo para que as empresas e as pessoas tenham seus direitos
devidamente resguardados também nesta seara.
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3.2. Acidentes de trabalho
Para compreender mais sobre o tema, nesta “era da conectividade”, Cláudio (2012, p.63)
nos apresenta o que seria acidente de trabalho:
é todo aquele que ocorre pelo exercício do trabalho, a serviço da empresa,
provocando lesão corporal, perturbação funcional ou doença, que causa a
morte, perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o
trabalho.

Nestes tempos de conectividade digital, a distração durante o período laboral tem
contribuído de forma negativa para o acidente de trabalho, sobretudo em atividades que
envolvam exclusivamente da atenção do colaborador. Alguns dos acidentes mais comuns
são: motorista - fazer o uso do celular enquanto dirige; enfermeira - ao preparar uma
medicação para o paciente, se distrair com o celular e errar na dosagem do remédio;
colaborador - sofrer acidente ao descer uma escada por estar teclando, entre outros.
Desta forma pode-se dizer que não existe método capaz de eliminar por completo os
riscos de acidente no trabalho durante a atividade laboral. Porém é possível promover
medidas de segurança e conscientização que proteja a vida e a saúde do trabalhador.

3.3. Medidas e desafios para manter a segurança
Algumas medidas de segurança deverão iniciar-se na admissão, o colaborador deverá
receber um treinamento com a equipe de Segurança do Trabalho, com informações
referentes aos riscos que ele estará exposto.
Treinamentos periódicos ao longo do tempo, reunindo os colaboradores e gestores para
reciclagem do conhecimento. Dessa forma, todos se sentirão mais seguros e os gestores
poderão exigir o cumprimento das normas disseminando a informação para outras
equipes.

4. Pesquisa de Campo
O objetivo da pesquisa de campo foi levantar questões específicas dos impactos
causados pela distração digital no ambiente corporativo - através de situações do
cotidiano - com o intuito de captar informações e/ou conhecimentos em relação a um
problema.
Para a pesquisa, utilizamos o método quantitativo, através de questionário realizado no
dia 03/09/2018 em Taboão da Serra/SP, com colaboradores das áreas administrativa e
operacional, sendo homens e mulheres na faixa etária de 18 a 30 anos. A pesquisa foi
realizada com 28 pessoas, e continha 10 questões com alternativas de respostas SIM ou
NÃO.
A resposta a essas questões nos proporcionou dados, com os quais será possível
desenvolver estratégias a fim de mitigar problemas futuros.
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De acordo com o gráfico I, foi possível verificar que 89% das pessoas têm o hábito de
baixar aplicativos durante o horário de trabalho; 11% disseram que não. Sendo assim,
podemos concluir que as pessoas não cumprem regras priorizando o uso de celular
durante o expediente. Tal uso indiscriminado pode estar prejudicando a produtividade da
empresa.

gráfico I

De acordo com o gráfico II, foi possível verificar que 68% das pessoas utilizam a
tecnologia para uso pessoal no trabalho; e 32% não. Sendo assim, podemos concluir que
talvez a atividade exercida exija o uso tecnológico, facilitando o acesso ou também pela
grande facilidade de acessar a internet em qualquer lugar o fazem para ganhar tempo,
não tendo consciência que podem estar se prejudicando.

gráfico II
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De acordo com o gráfico III, foi possível verificar que 93% das pessoas não têm o hábito
de jogar durante o expediente e 7% sim. Sendo assim, podemos concluir que se trata de
pessoas que possuem consciência sobre a importância do foco no trabalho.

gráfico III

De acordo com o gráfico IV, foi possível verificar que, 82% das pessoas não realizam
atividades pessoais durante sua jornada de trabalho, sendo que 18% sim. Sendo assim,
podemos concluir que a maioria encontra-se focada.

gráfico IV

De acordo com o gráfico V, foi possível verificar que, 57% das pessoas acreditam que o
uso indevido da tecnologia durante o horário de trabalho atrapalha seu rendimento, e 43%
responderam não. Sendo assim, podemos concluir que não havendo um bom senso do
uso, poderá ter seu rendimento profissional reduzido.
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gráfico V

De acordo com o gráfico VI, foi possível verificar que 71% das pessoas nunca
presenciaram nenhum tipo acidente de trabalho por uso indevido da tecnologia dentro da
empresa e 29%, sim. Sendo assim, podemos concluir que pode ter havido omissão nas
informações, falta de conscientização das pessoas ou tratar-se de pessoas que trabalham
em uma empresa modelo.

gráfico VI

De acordo com o gráfico VII, 68% das pessoas responderam que sim, o uso do celular
para fins pessoais prejudica tanto o lado profissional como o clima organizacional, e 32%
responderam que não. Sendo assim, podemos concluir que o uso constante do celular
acaba interferindo no relacionamento interpessoal.

gráfico VII
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De acordo com o gráfico VIII, 79% das pessoas não acham que o uso do celular atrapalhe
a produtividade e não classificam o seu uso como um crime; 21% responderam que sim.
Podemos concluir que não há consciência de que essa ferramenta está causando um
desserviço à empresa, pois a carga horária não é contemplada quando há uso de celular
para uso pessoal.

gráfico VIII

De acordo com o gráfico IX, 89% das pessoas classificam não ser correto utilizar o celular
a cada 10 minutos ou escondido, e 11% responderam sim. Sendo assim, podemos
concluir que o uso indevido a cada 10 minutos, poderá prejudicar o desempenho e o
resultado final será comprometido.
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gráfico IX

De acordo com o gráfico X, 96% das pessoas classificam não ser correto utilizar o celular
no ambiente de trabalho e 4% responderam sim. Sendo assim, concluímos que talvez o
uso do celular não seja essencial para o desempenho de determinada função, tirando sua
atenção ou que as pessoas realmente têm consciência de que seu uso atrapalha, mas
ainda assim utilizam.

gráfico X
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Considerações Finais
Conforme apresentado ao longo deste artigo e reforçado pelos principais argumentos
discutidos, este estudo fez compreender que a utilização da tecnologia no ambiente de
trabalho pode refletir negativamente na qualidade laborativa, favorecendo o não
cumprimento dos objetivos traçados pela empresa. Afinal de contas, o uso excessivo da
tecnologia causa diversos problemas para o indivíduo - aflição pelo simples fato de não
estar conectado, negligência no trabalho (podendo causar acidentes), isolamento social
que acaba prejudicando o clima organizacional, além da falta de engajamento na
produtividade - comprometendo assim vários aspectos dos profissionais.
A falta de limite com o uso das tecnologias e o conhecimento de seus efeitos durante seu
uso no trabalho, como apresentado na pesquisa de campo, deixa claro que há muito por
ser trabalhado ainda, já que grande parte das pessoas demonstraram não ter problemas
com uso de celular em vários momentos do seu trabalho.
Com certeza este é um assunto que está longe de se esgotar, afinal, a tecnologia chegou
para ficar e a tendência é que mude cada vez mais o cenário de trabalho. Tendo em vista
todos os aspectos observados, percebeu-se que a solução para pôr fim a tantos
problemas seria desenvolver um trabalho de gestão focado na conscientização de todos
os prejuízos causados pelo mau uso da tecnologia, e incentivar os profissionais a
desenvolver o controle pessoal. Somente desta forma os resultados poderão ser
transformados.
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equipamentos, recursos humanos e métodos construtivos
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André Buono SILVEIRA
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_______________________________________________________________________
Resumo: A indústria da construção está defasada em relação a outros setores da
economia em termos de inovação e ganho de produtividade. Embora percebida como
importante pelas partes interessadas da construção, a inovação está sendo implementada
lentamente nos canteiros de obras. Diversas barreiras à inovação foram identificadas bem
como maneiras para serem devidamente superadas. Como em qualquer processo de
mudança, a inovação traz impactos. O objetivo deste trabalho é analisar as influências e
consequências da inovação na construção sobre materiais, instalações e equipamentos,
recursos humanos e métodos construtivos.
_______________________________________________________________________
Palavras-chave: Construção. Inovação. Produtividade. Construção enxuta
_______________________________________________________________________
Abstract: Construction industry is behind other sectors in terms of innovation and
productivity. Although perceived as important by construction players, innovation is still
slowly being implemented on construction sites. Several barriers to innovation have been
identified, as well as ways to properly overcome them. As on any process of change,
innovation does cause impacts. The purpose of this work is to analyze influences and
consequences of construction innovation over materials, plant and equipment, human
resources and construction methods.
_______________________________________________________________________
Keywords: Construction. Innovation. Productivity. Lean Construction
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Inovação na construção civil: impactos sobre materiais, instalações e
equipamentos, recursos humanos e métodos construtivos
André Buono SILVEIRA

Introdução
A indústria da construção civil desempenha um papel importante em qualquer país e
representa uma parcela significativa de sua economia, contribuindo para o
desenvolvimento social ao influenciar diretamente a qualidade de vida de sua população.
Com a população urbana em 54% do total da população global e crescendo 1,84% ao ano
(OMS, 2018), cada vez mais são necessários projetos de infraestrutura urbana,
desenvolvimentos imobiliários, hospitais, estradas, estruturas para geração de energia,
tratamento e distribuição de água e sistemas de esgoto. A indústria da construção
também contribui para a criação de empregos, uma vez que envolve grande contingente
de mão-de-obra, principalmente junto ao pessoal com menor nível de qualificação, em
processos construtivos muito manuais, o que é especialmente verdadeiro nos países em
desenvolvimento.
Além disso, a indústria da construção tem um forte relacionamento com outros setores
industriais porque requer insumos para o seu processo produtivo. Desde matérias-primas
(cimento, areia, barras de aço, tintas e madeiras) até produtos acabados (janelas,
revestimentos cerâmicos, vidros, equipamentos), de ferramentas leves e manuais a
equipamentos de carga pesada. A indústria da construção é um grande participante na
economia e ajuda a determinar o nível geral de atividade econômica.
Devido à sua importância, e por fazer parte de um ambiente de volatilidade, incerteza,
complexidade e ambiguidade – VICA (Bennett & Lemoine, 2014), mas também moderno,
dinâmico e evolutivo, os processos de construção podem ser continuamente melhorados
e aprimorados por iniciativas inovadoras. A inovação é um fator importante para melhorar
a qualidade, acelerar a produtividade da construção e reduzir custos e perdas.

1. Adoção da inovação na indústria da construção
Uma pesquisa entre 459 profissionais da construção no Reino Unido, em 2007, realizada
pelo CIOB - Chartered Institute of Building (Damie, 2007), indicou que todos os
participantes consideravam a inovação como “muito importante” ou “importante” para o
futuro da construção. Nenhum participante respondeu como "não importante". Podia-se
esperar que a indústria da construção buscasse a inovação e o desenvolvimento
tecnológico ao longo dos anos seguintes. Como resultado, a produtividade potencialmente
aumentaria.
No entanto, uma pesquisa mais recente também conduzida pelo CIOB, focada
especificamente na produtividade da indústria da construção civil, indicou que “a
produtividade no Reino Unido está atrasada em comparação a muitas outras nações
desenvolvidas” e que “a produtividade da construção fica muito atrás de outras indústrias”.
Green, 2016 p.7).
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Outra pesquisa, realizada em 2016 pela KPMG International Cooperative, com
participantes de 99 de empresas de construção e engenharia e 119 incorporadores,
concluiu que apenas 8% deles seguem tecnologias “visionárias, de ponta”, apenas 20%
buscam métodos de negócios disruptivos, 75% não estão usando análises avançadas de
dados para monitoramento de projetos e 33% usam tecnologias móveis (Armstrong &
Gilge, 2016).
Estas duas últimas pesquisas levam à questão sobre as razões que impediriam que a
inovação fosse totalmente implementada na indústria da construção.

2. Barreiras para a inovação na indústria da construção
Diversos fatores podem ser identificados como desafios, atuando como barreiras para a
inovação na indústria da construção. Segundo Rezende, Barros e Abiko (2002), as
seguintes barreiras são encontradas na indústria da construção brasileira:
a. Falta de padronização: a falta de uma padronização geral nos materiais de construção
e componentes é um dos obstáculos para o desenvolvimento do setor da construção civil,
com destaque para a falta de padronização nos códigos de obras e edificações
municipais, bem como dos diversos requisitos legais;
b. Ênfase exclusive na redução de custos: os participantes da indústria da construção
normalmente entendem mal o papel da inovação e presumem que a inovação deve
sempre resultar na redução de custos. Ignoram que a inovação pode reduzir os custos,
mas certamente pode também melhorar a qualidade e fornecer aos clientes melhores
produtos;
c. Conhecimento: o desconhecimento sobre soluções inovadoras impede que as mesmas
sejam implementadas. Ao entender melhor as novas ideias e inovações, os construtores
podem reduzir seu grau de incerteza em relação a elas e, por sua vez, adotá-las;
d. Resistência institucional: identificou-se resistências à adoção de novas tecnologias
pelas próprias instituições, por exemplo, empresas de produção (empreiteiros,
construtoras, incorporadoras), órgãos públicos (agentes municipais) e instituições
financeiras (bancos, investidores);
e. Resistência da comunidade: usuários ou clientes apresentam algum grau de dificuldade
para aceitar e adotar inovações tecnológicas devido à resistência à mudança, falta de
confiança ou dificuldade de abandonar a tecnologia tradicional.
Os pesquisadores brasileiros Monteiro, Costa e Rocha (2010), em relatório do BNDES
(Banco Nacional do Desenvolvimento Social), também indicaram que ainda existem
barreiras para a inovação na indústria da construção e listaram as seguintes:
a. Escala física: o tamanho das construções causa certas limitações ao desenvolvimento
de inovações, já que os resultados obtidos com protótipos desenvolvidos em laboratório
podem diferir significativamente dos resultados observados em escala real;
b. Complexidade: o processo de construção é composto por uma ampla gama de etapas
e sistemas distintos, cujas interações não são facilmente compreendidas, o que pode
impedir a introdução e o desenvolvimento de inovações;
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c. Período de uso: edifícios, como produto final de processos de construção, são
projetados para ter uma vida útil longa. Dessa forma, as inovações devem ser avaliadas
considerando um longo período de uso, seu potencial para falhas e a acessibilidade a
reparos e modificações;
d. Contexto organizacional: as relações entre os diferentes atores nos processos de
construção são geralmente de curta duração, ao contrário das organizações tradicionais
da indústria, que têm um grupo interno permanente dedicado ao à pesquisa e
desenvolvimento. Na indústria da construção, a inovação ocorre de forma fragmentada.
Apesar dos desafios e barreiras para implementar ideias inovadoras na indústria da
construção, não há dúvida de que a inovação ainda é possível, necessária, e mesmo
viável para ser definitivamente implementada. Como Scherer (2014, p. 3) indicou, “além
da inovação tecnológica que a indústria da construção está tentando implementar, uma
série de outros movimentos organizacionais, como marketing e gerenciamento, estão
permitindo que as empresas se diferenciem. Embora o senso comum acredite que a
indústria da construção civil não pode ser inovadora, muitas empresas de construção civil
estão se diferenciando, desenvolvendo e incorporando novas tecnologias de sucesso em
seus negócios”.
Este trabalho tem como objetivo analisar os impactos da inovação, sua influência e
consequência, sobre os materiais, instalações e equipamentos, recursos humanos e
métodos construtivos.

3. Impactos sobre materiais
Os materiais de construção são fundamentais na indústria da construção, onde a
inovação está presente e melhorias significativas foram implementadas. Esses novos
materiais têm o potencial de alterar significativamente a maneira como as construções
são feitas. A transição de materiais de construção antigos ou mesmo ainda atuais para
novas alternativas modernas e inovadoras exige tempo e esforço.
Por exemplo, a indústria da construção civil no Brasil tem algumas características muito
fortes e históricas. A maioria das construções brasileiras é feita em concreto armado
manualmente produzido, lançado em formas de madeira, vedadas com paredes de tijolos
ou blocos e argamassa, cobertas com telhas cerâmicas colocadas uma a uma sobre a
estrutura de cobertura de madeira. As cerâmicas (pisos e revestimentos), janelas e portas
também são aplicadas individualmente sobre paredes e ou pisos (Yazigi, 2002).
Este método clássico tem sido usado no Brasil há muitas décadas e ainda está presente
na maioria das construções.
No entanto, o desenvolvimento tecnológico levou à criação de materiais modernos e
inovadores utilizados em projetos de construção. Nos últimos anos, um número
considerável de novos materiais foi introduzido no mercado e sua adoção e
implementação tem aumentado ao longo do tempo.
Moura (2015) desenvolveu um catálogo de inovações baseado em um levantamento em
mais de 10 anos de artigos da revista Technè. A lista a seguir, não exaustiva, mostra
alguns dos materiais inovadores introduzidos na indústria da construção brasileira:
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argamassa industrializada, caixas elétricas chumbadas em peças pré-moldadas, concreto
permeável, contrapiso autonivelante, contrapiso flutuante, espaçador de cerâmica,
esquadria automática, fachada ventilada, fechadura eletrônica, gabarito de alumínio,
janela sem contramarco, manta anti-raiz, manta isolante, membrana epdm, piso elevado,
piso plástico modular, piso reforçado com fibras, piso sobre piso, polietileno reticulado
(pex), quick jet, revestimento em monocamada, telha asfáltica, telha de cobre, telha de
concreto, telha de fibra, telha de plástico, telha de poliéster, telha de pvc, telha de vidro,
telha shingle, telhado branco, telhado verde, wallflore, wood frame.
A tendência atual é que os materiais de construção inovadores melhorem a produtividade,
reduzam o tempo de construção e o desperdício, otimizem mão de obra, contribuam para
a sustentabilidade ambiental, melhorem a qualidade da construção e, eventualmente,
reduzam os custos totais, mesmo que o custo inicial seja mais alto (Monteiro, Costa &
Rocha, 2010). Um aspecto específico está liderando a corrida pela inovação: a
sustentabilidade ambiental. Segundo Damie (2007), a sustentabilidade é uma das
principais prioridades e representa uma preocupação no esforço pela inovação na
construção. Por exemplo, recursos significativos foram aplicados em pesquisa e
desenvolvimento de materiais de construção que minimizem ou mesmo neutralizem a
emissão de carbono.
No entanto, o simples lançamento de um novo material pode não resultar em adoção
imediata. Os fabricantes devem entender e considerar as mudanças necessárias para que
materiais novos e inovadores sejam implementados. A falta desse entendimento
específico pode causar resistência e menor adoção do que a desejada (Slaughter, 2000).
Independentemente de onde a indústria como um todo, ou setores regionais dela, esteja
no caminho da inovação, e apesar das dificuldades a serem implementadas, há sempre
espaço para melhorias e para o desenvolvimento de novos materiais de construção.

4. Impactos sobre instalações e equipamentos
O tipo de equipamento usado na indústria da construção varia desde ferramentas
pequenas, leves e manuais a equipamentos de transporte grandes e pesados. A busca
por níveis mais altos de produtividade, menos desperdício e mais qualidade levou a
indústria a desenvolver novos e modernos equipamentos para projetos de construção.
No Brasil, como em muitos outros países em desenvolvimento, a adoção de
equipamentos de construção modernos tem crescido ao longo do tempo. Isso é
parcialmente explicado pela necessidade das empresas se manterem competitivas,
reduzindo custos e melhorando seus processos (Aguiar, 2016). Equipamentos modernos
ajudam a atingir esses objetivos à medida que agilizam as atividades de construção.
Moura (2015) indica em seu catálogo de inovações os seguintes equipamentos
introduzidos na indústria da construção civil brasileira nos últimos 10 anos: acabadora de
argamassa, amarrador de armadura, andaime fachadeiro, arrasador de estaca, betoneira
rotativa, bomba misturadora de argamassa, britador móvel, compactador de solo,
condutor de entulho, desempenadeira estreita, desempenadeira mecânica, drone,
elevador cremalheira, estaca do tipo hélice contínua, esteira para agregado, ferrodetector,
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fôrma autotrepante, fôrma deslizante, fôrma metálica, fôrma plástica, fôrma-bloco, grua
basculante, guilhotina para paver, guincho de base, guincho de elevação,
hidrodemolidora, hidrofresa (hydromill), holiday detector, instalador de vidro, isoweld 300,
jet grouting, laser screed, lavadora de pressão, mangote e vibrador, manipulador
telescópico, mastro hidráulico, mesa voadora, moinho de martelo, mont-tour, nível a laser,
niveleta, pintura airless, plataforma 800 aj, plataforma cremalheira, plataforma tipo
tesoura, politriz, pórtico rolante, pórtico sobre pneus, rebocadora, régua vibratória, robô
demolidor, rodo tipo float, sensor de umidade, sensor para dosador, serra parede, sistema
antiqueda, trena a laser, usina de concreto móvel.
Semelhante aos materiais de construção, a transição de equipamentos de construção
antigos ou mesmo atuais para os equipamentos modernos e inovadores exige tempo e
esforço. Embora novos equipamentos e ferramentas estejam disponíveis e possam
melhorar tanto o projeto quanto os processos de construção, resultando em melhores
produtos finais, eles ainda não são totalmente adotados pelas empresas de construção
(Macomber, 2003).
O conhecimento é um fator chave para determinar a adoção de equipamentos de
construção modernos. Habets, Voordijk, & Van (2011) argumentam que a adoção de
equipamentos inovadores pelas empresas construtoras é afetada e relacionada ao
conhecimento prévio das empresas. Essas empresas “tornam-se mais inovadoras quando
aumentam os níveis de conhecimento e a retenção de funcionários altamente
qualificados”, conforme afirma Habets, Voordijk, & Van (2011, p. 242).

5. Impactos sobre recursos humanos
A implementação de inovações na construção civil é tanto impactada como também
impacta consideravelmente os recursos humanos. Como regra geral, mas não
necessariamente sempre verdadeira, à medida que mais tecnologia é empregada menos
mão de obra é necessária. Este pode ser um impacto importante nas economias menos
desenvolvidas, onde os empregados da indústria da construção civil representam um
número significativo de trabalhadores, especialmente aqueles menos qualificados. Não
encontrando nenhum outro lugar para trabalhar, centenas de milhares de trabalhadores
encontram na indústria da construção uma oportunidade de trabalhar e sustentar suas
famílias.
De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população
estimada atualmente trabalhando na indústria de construção brasileira é de 6,583,000
pessoas com mais de 14 anos de idade. No entanto, esse número já foi 8.114.000 em
2013, quando a economia brasileira estava mais aquecida (IBGE, 2018). Certamente essa
redução não foi causada apenas pela implementação de materiais, equipamentos e
métodos construtivos inovadores, mas também pela própria deterioração das condições
econômicas. Mas ainda é importante notar o papel significativo que a indústria da
construção desempenha no mercado de trabalho. A Figura 1 mostra a construção de uma
Delegacia de Polícia em João Pessoa, Paraíba, onde cerca de 100 pessoas foram
diretamente empregadas durante sua construção (Governo da Paraíba, 2012). Pedreiros
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(uniforme azul) e serventes (uniforme vermelho) trabalhando em um típico canteiro de
obras brasileiro: muitas pessoas, poucos equipamentos.

Figura 1. Construção de uma Delegacia de Polícia em João Pessoa, PB. Fonte: Antonio
David (2012)
A consequência da implementação de inovações na construção pode ser a redução de
postos de trabalho. Por exemplo, à medida que modernos equipamentos de transporte
são usados, como guindastes de carga pesada, menos trabalhadores são necessários
para realizar essa atividade de transporte e elevação.
Lane apud Mesároš & Mandiák (2015) indicam um exemplo em que a inovação exige
menos mão de obra nos canteiros de obras. Por exemplo, se considerarmos a execução
de um conjunto de paredes de vedação, os autores determinaram que soluções
construtivas volumétricas pré-moldadas exigiriam 26% da mão de obra que o método
regular de construção com blocos e argamassa exigiria. Já uma solução com painéis prémoldados exigiria 81% e um modelo híbrido 74%.
Por outro lado, novas oportunidades de emprego podem ser criadas à medida que
inovações são implementadas. Em um ambiente VUCA, é obrigatório que a força de
trabalho se adapte e aprenda novas habilidades. Ao construir suas capacidades, os
trabalhadores da construção aumentam sua empregabilidade e a chance de manter seus
empregos. As empresas de construção também contribuem para desenvolver sua força
de trabalho e se beneficiar de funcionários mais bem preparados. Como Zancul et al.
(2014) em uma pesquisa promovida pela Ernest e Young identificaram, existem 7 pilares
principais que lideram a inovação na construção. Uma delas é a qualificação da força de
trabalho, incluindo três objetivos principais: melhorar os processos de recrutamento,
_______________________________________________________________________________________
Revista FECAF de Estudos Acadêmicos e Científicos - Ano 01 - Número 01 - Verão de 2018 – página 78

Inovação na construção civil: impactos sobre materiais..., André Buono SILVEIRA
______________________________________________________________________________________

melhorar o nível de qualificação atual (fornecendo treinamento e motivação aos
funcionários) e desenvolver um plano sólido de retenção de talentos.
Um estudo recente realizado pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo FIESP e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI identificou como as
empresas estão lidando com a chegada da quarta revolução industrial, também conhecida
como “indústria 4.0”. A amostra incluiu 227 empresas e indicou que cerca de 30 novas
carreiras serão criadas nos próximos anos. Especificamente, para a indústria da
construção foram listadas as seguintes carreiras: instalador de sistema de automação
predial, integrador de sistema de automação predial, gestor de logística de canteiro de
obras, técnico de construção seca, técnico em automação predial (G1, 2018).
É possível concluir que, embora a inovação possa reduzir os empregos, por outro lado
também é possível que os trabalhadores inovem pessoalmente e se preparem para novas
oportunidades de emprego. Ainda mais importante, funcionários mais qualificados não
apenas evitarão as possíveis consequências causadas pela inovação, como também a
promoverão.

6. Impactos sobre métodos de produção
Os processos de produção na construção também são significativamente impactados pela
inovação. Historicamente, a indústria da construção civil utiliza intensivamente processos
laboriosos e manuais. Isto é especialmente verdadeiro nos países em desenvolvimento.
Mas as fases de projeto e construção têm sido influenciadas por novas tecnologias e
processos aprimorados.
Na fase de projeto, o Building Information Modeling - BIM é a inovação mais significativa
após a era do Projeto Auxiliado por Computador - CAD. A metodologia BIM é mais do que
um software de design aprimorado ou uma modelagem 3D. É um processo colaborativo e
integrado em que várias equipes acessam informações físicas e funcionais de uma
construção durante sua vida útil, desde suas ideias de projeto inicial e conceitual até sua
manutenção real (Guerretta, 2017). A adoção da metodologia BIM, entretanto, ainda está
em níveis bem baixos no Brasil.
Na fase de construção vários processos de produção melhorados já foram utilizados e
sua adoção está crescendo ao longo do tempo. Por exemplo, é possível mencionar dois
métodos inovadores: o processo de construção enxuta (também conhecido como
pensamento enxuto) e a produção externa (pré-moldados).
a. O processo de construção enxuta: embora não seja novo, foi apenas recentemente
aplicado pela indústria da construção para aumentar a produtividade e reduzir custos,
otimizando o processo de produção e reduzindo o desperdício (Diepenbruck, 2017). Ao
fazer isso, as empresas de construção aumentam sua chance de permanecer ativas e
presentes em um ambiente de mercado agressivo.
b. Produção externa: os componentes de uma construção são produzidos em plantas
industriais, transportadas e montados no canteiro de obras. Diferentemente dos métodos
produtivos tradicionais, normalmente realizados no local da obra, esse método moderno
se beneficia das vantagens que somente um ambiente industrial pode oferecer. Alazzaz e
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Whyte (2014) indicam que a produção externa promove economia de tempo, melhoria de
qualidade, redução de custos e melhoria de produtividade.
A Figura 2 mostra o transporte de uma viga de concreto protendido pré-moldado para a
Linha 17 - Ouro do monotrilho em São Paulo. Guindastes de carga pesada içam e
posicionam a viga para os processos de protensão e ancoragem. Este é um exemplo
híbrido onde vigas pré-fabricadas são instaladas sobre pilares de concreto moldado in
loco (onde foram utilizadas formas metálicas trepantes). Essas vigas foram produzidas em
uma área industrial localizada em Cajamar, SP, distante cerca de 50 km do canteiro de
obras, depois transportadas em caminhões sempre durante a noite para evitar perturbar o
tráfego pesado da região.

Figura 2. Viga de concreto pré-moldada a ser instalada na Linha 17 – Ouro no monotrilho
em São Paulo. Fonte, Cadu Nickel (2013).
A produção externa é uma realidade no Brasil apenas em projetos industriais e de grande
porte. Por exemplo, em construções de infraestrutura (linhas de metrô e trem, túneis,
pontes) e construções industriais (armazéns, instalações industriais), os elementos
externamente produzidos são comumente encontrados. Por outro lado, o setor de
construção residencial ainda segue métodos construtivos tradicionais, como as paredes
manualmente feitas de tijolo e argamassa.
Moura (2015) indica em seu catálogo de inovações que os seguintes métodos de
produção introduziram na indústria da construção brasileira durante os últimos 10 anos:
alvenaria estrutural, argamassa projetada, automação residencial, banheiro pronto,
bubbledeck, casa pré-moldada, chapa cimentícia, cobertura de light steel framing,
concreto auto adensável, drywall, escoramento ajustável, escoramento de alumínio,
escoramento de trincheira, fachada curva, fachada em painéis de base cimentícia,
fachada plástica, fachada unitizada, fachada ventilada, fixação de tela com argamassa,
gesso projetado, impermeabilização projetada, kit hidráulico pré-montado, kit porta pronta,
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laje em steel deck, laje seca com painel cimentício, light steel framing, painéis de bloco
cerâmico, painéis de pvc e concreto, painéis pré-fabricados, painel de concreto com
“plenum”, painel de concreto com placa de eps, painel estrutural pré-moldado, parede de
concreto armado, parede de concreto com polímero, pavimento drenante, roll-on, roof it,
sistema leve em madeira, solo grampeado.
Embora alguns desses métodos de produção inovadores possam ser classificados em
“materiais de construção inovadores”, o que é verdade, para este artigo eles são
classificados como “métodos de produção” porque representam mais do que novos
materiais de construção. Eles representam, na realidade, um novo processo de produção
diferente dos métodos anteriores.
Como observado para materiais de construção, instalações e equipamentos e recursos
humanos, o processo de produção na indústria da construção está evoluindo e incluindo
soluções inovadoras. Ao longo do tempo, essas soluções modernas migrarão de projetos
maiores para construções comuns, à medida que tais inovações se tornarem mais
populares, economicamente viáveis e acessíveis.
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Conclusão
Este trabalho teve como objetivo analisar o impacto da inovação, sua influência e
consequências sobre materiais, instalações e equipamentos, recursos humanos e
métodos construtivos. Exemplos brasileiros mostraram que a inovação está presente na
indústria da construção, mas não nos patamares esperados. Embora a inovação seja
percebida como importante pelos profissionais da construção (Damie, 2007), a
implementação real de soluções inovadoras ainda está em andamento. A minoria das
empresas de construção está usando tecnologia “visionária de ponta”, ou métodos de
negócios disruptivos, análise avançada de dados para monitoramento de projetos e
tecnologias móveis (Armstrong & Gilge, 2016).
Algumas barreiras foram identificadas como razões para a lenta implementação da
inovação na construção. Por exemplo: falta de padronização, ênfase exclusiva na redução
de custos, falta de conhecimento, resistência, escala física, complexidade, período de uso
e contexto organizacional são alguns dos motivos identificados por Rezende, Barros &
Abiko (2002) e Monteiro, Costa & Rocha (2010).
Apesar dessas e de outras barreiras, tanto a revisão da literatura como os exemplos
apresentados demonstram que a inovação é possível. Também indica alguns objetivos
gerais de todas essas iniciativas: melhorar a produtividade e a qualidade da indústria da
construção, reduzir o desperdício e o custo, promover a sustentabilidade ambiental e
viabilizar empresas competitivas. Ao buscar a inovação e sua implementação, os
impactos são inevitáveis.
Novos materiais de construção estão disponíveis, mas não totalmente implementados.
Custos iniciais, resistência e falta de conhecimento impedem seu uso. Esses novos
materiais têm uma capacidade evidente para melhorar a qualidade e a produtividade da
construção.
Equipamentos modernos também estão disponíveis. Seu uso está crescendo ao longo do
tempo e a taxa de adoção é maior em projetos de grande porte. O conhecimento desses
equipamentos mais modernos é importante para promover sua adoção e o uso adequado.
As instalações e equipamentos inovadores têm a capacidade principal de melhorar a
produtividade e a segurança, colaborando também para uma melhor qualidade.
Recursos humanos também são afetados. À medida que os equipamento e o processo
construtivo se tornam tecnologicamente mais avançados, alguns métodos de trabalho
tradicionais e atividades de construção regulares podem mudar, evoluir ou até
desaparecer. No entanto, a força de trabalho tem a capacidade de se adaptar, aprender
novas habilidades e superar o impacto que a inovação traz. Os trabalhadores, em
qualquer nível, podem promover a inovação à medida que seu conhecimento aumenta.
Novas carreiras estão em desenvolvimento e novas habilidades são necessárias.
A inovação também está presente nos processos construtivos, tanto durante as fases de
projeto como de construção. A implementação da metodologia BIM é um exemplo onde a
fase de projeto pode ser otimizada e equipes diversas podem trabalhar de forma
colaborativa e remota. A fase de construção também está em transição, da abordagem de
produção “in loco” para “produção externa”. Historicamente, os processos construtivos
são manuais, com uso intensivo de mão-de-obra. A abordagem moderna indica que a
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produção “externa” é viável, com maior produtividade e qualidade. Os componentes de
construção são produzidos em ambiente fabril, transportados para o canteiro de obras e
os componentes são ao final montados. Ganhos significativos em qualidade e
produtividade são encontrados e sua adoção é mais evidente em grandes projetos.
Concluindo, é possível que a indústria da construção, independentemente de onde esteja
no caminho da inovação, implemente soluções inovadoras e lide com seu impacto,
influências e consequências. A inovação é vital para as empresas de construção
continuarem competitivas.
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Resumo: O presente artigo tem como objetivo levantar questões sobre a importância de
compreender a interação e interatividade em sala de aula, através de uma análise de
conceitos já existentes, com o levantamento de elementos essenciais para que o
professor possa refletir sobre suas práticas pedagógicas e, através disso, propiciar um
ambiente mais favorável para a construção do processo ensino-aprendizagem.
________________________________________________________________________
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Abstract: The present article aims to raise questions about the importance of
understanding interaction and interactivity in the classroom, through an analysis of existing
concepts, with the collection of essential elements so that the teacher can reflect on their
pedagogical practices and, through to create a more favorable environment for the
construction of the teaching-learning process.
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Introdução
Ao longo das décadas, o Ensino Superior passou por diversas reestruturações, que
promoveram a expansão neste segmento. Esse significativo crescimento também trouxe
mudanças no processo ensino aprendizagem, porque nos remete a um ensino em que as
competências e habilidades estão mais em evidência nesse cenário atual.
A educação tradicional, baseada na presença física do aluno em sala de aula e da figura
do professor detentor do conhecimento, centrado em si mesmo, que não propicia o
diálogo e o aluno por sua vez, numa condição passiva, apenas escuta. Esta é uma prática
que, embora ainda aconteça em salas de aula de ensino superior, está ficando desprovida
de significado.
O referido artigo concentra-se na hipótese de que, em um ambiente educacional,
especificamente o ambiente da sala de aula, professores e alunos continuamente
envolvem-se numa relação de troca de conhecimentos. Entretanto, essa troca, sofre
influências onde um exerce sobre o outro no processo de ensino-aprendizagem. Para
propiciar um aprendizado mais eficiente, o professor, neste caso, ainda continua exercer
um papel fundamental.
Atualmente, o papel do professor deixou de ser um simples personagem que transfere um
conhecimento. Faz-se necessário o imediato entendimento e utilização de novos
métodos, tais como o uso de metodologias ativas e práticas pedagógicas atualizadas,
conhecer as necessidades do aluno e ainda compreender como se processa o
aprendizado para direcionar com mais eficiência uma abordagem de ensino em sala de
aula adaptada ao público existente, tornando o ambiente de aprendizado mais didático e
estimulante.
Este artigo é uma forma de expressar um ponto de vista, sua finalidade é de cunho
exploratório. Através deste estudo, pretende-se levantar questões sobre a importância de
um bom relacionamento entre professor e aluno e o que essa relação, pode facilitar o
aprendizado e até que ponto a interação contribui para a produção do conhecimento aos
alunos de Curso Superior.
Sendo assim, este artigo justifica-se pelo fato de que é necessário rever constantemente
os métodos que os docentes utilizam quando entram em sala de aula para ministrar suas
disciplinas. O professor também deve aprender e se atualizar para poder ensinar a um
público tão diferente. Além disso, é necessário compreender a educação do futuro, para
isso, torna-se importante discutir os fundamentos das principais tecnologias interativas e
os conceitos de distância, presença e interatividade.
Embora muitas pesquisas já foram realizadas sobre a relação entre professor e aluno, o
artigo limita-se apenas na interação do ambiente sala de aula e a influência que o
professor tem sobre seus alunos e o que ele pode fazer para propiciar um ambiente mais
acessível para facilitar o aprendizado.
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O tema do trabalho realiza uma abordagem sobre a importância do professor
compreender sobre os mecanismos da interação e do uso da interatividade em sala de
aula e ainda, analisar sobre suas práticas pedagógicas, para poder aplicá-las e também
saber qual o novo papel do professor, agora como mediador no processo ensinoaprendizagem.
Diante deste contexto, vale ressaltar as afirmações de Traple (2013):
Na tentativa de fazer com que os alunos aprendam apenas imaginando e
memorizando os conteúdos, sentimos a necessidade de mudanças na
prática pedagógica do professor em sala de aula. (TRAPLE, 2013, p.4)

A maneira como o professor conduz sua disciplina é aspecto fundamental para promover
e facilitar o processo-ensino aprendizagem. Desta forma fica registrada uma pergunta:
Como buscar uma participação mais ativa dos alunos de um curso de Ensino Superior
para a transição e construção do aprendizado?

2. Fundamentação Teórica
Ensinar e aprender têm que ver com o esforço metodicamente crítico do
professor de desvelar a compreensão de algo e com o empenho
igualmente crítico do aluno de ir entrando como sujeito em aprendizagem,
no processo de desvelamento que o professor ou professora deve
deflagrar (FREIRE, 2003, p.119).

Sabe-se que o Ensino no Brasil, vem de um posicionamento mecanicista, tecnicista e
tradicional, fruto de uma história que reflete uma reprodução mecânica de conteúdos,
onde o professor assume o papel de emissor de conteúdos e tudo que o receptor aluno
tem que fazer é ficar quieto, prestar atenção e decorar o conteúdo exposto.

2.1. Definições Sobre Interação e Interatividade sobre diversas concepções
O termo interatividade surgiu com o advento da tecnologia e com a denominada geração
digital. Por meio de recursos tecnológicos, o professor tem mais recursos para interagir
com seus alunos.
Sendo assim, compreender estes conceitos é de fundamental importância para o docente
de ensino superior, uma vez que, através do uso de técnicas e métodos adequados, pode
propiciar um ambiente mais favorável ao aprendizado e por sua vez, obter um
desenvolvimento mais eficiente de seus alunos.
A imagem tradicional da aprendizagem sofre uma deterioração
progressiva, devido ao desajuste crescente entre o que a sociedade
pretende que seus cidadãos aprendam e os processos que põem em
marcha para consegui-lo (POZO, 2002, p. 30).

Com a finalidade de esclarecer conceitos sobre interação e interatividade, diversos
autores como: Freitas (1996); Primo (2000); Gonzaga (2011); Traple (2013); Tori (2016);
Silva (2018); descrevem sobre tais temas, conforme segue:
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Tori (2016) descreve que a Interação é uma ação exercida entre dois elementos, na qual
haja interferência mútua no comportamento dos interlocutores. Já o termo interatividade é
a capacidade, ou potencial, de interação propiciada por determinado ambiente, sistema
ou tecnologia.
Pode-se entender as afirmações de Tori (2016), que uma atividade pode ser interativa por
possuir uma interação mútua e ainda assim usar de recursos para ter “interatividade”, mas
esta por sua vez não depende de ocorrências efetivas de interações entre as pessoas.
Para Gonzaga (2012), o diálogo propicia melhor interação entre professor e educando, o
autor defende que:
Os conceitos e conteúdos são carregados de sentido e significados, eles
não se fecham em delimitações conceituais desconectados do todo.
Assim, uma Educação Científica de professores privilegia primeiramente
uma abertura para a compreensão desses conceitos científicos em
constante processo de reelaboração e ressignificação, a partir de situações
e contextos que dialogam e aproximam o educador e educando de seu
cotidiano. GONZAGA (2012, p, 4).

Freitas (1996) postula que a interação é de natureza dialógica e social, é a categoria
básica da concepção de linguagem como um fenômeno social, marcado ideologicamente.
Para o autor, o enunciado é a verdadeira unidade da comunicação verbal e o diálogo é
concebido como um processo que ultrapassa a interação face-a-face, é o traço
fundamental do enunciado e da enunciação.
Primo (2000), identifica no processo de interação uma interdependência, segundo afirma
que:
existe uma relação de interdependência na interação, onde cada agente
depende do outro, isto é, cada qual influencia o outro. Essa
interdependência, é claro, varia em grau, qualidade e de contexto para
contexto. ...e por adotar-se o paradigma ação-reação passa-se à
visualização do processo de uma forma linear e do ponto de vista da fonte
(onde existe apenas a emissão e o feedback, onde esse último teria
apenas a função de comprovar a “eficácia” da mensagem. PRIMO (2000.
p, 2).

Traple (2013) enfatiza que:
Nos preocupa que os alunos não aprendem muito numa aula convencional
(passiva), independentemente da forma como se ensina. Para que ocorra
a aprendizagem com significado dos conteúdos de Física propomos a
Técnica de aprendizagem colaborativa, substituindo o método da
transferência de informação pela Interatividade em sala de aula. (TRAPLE
2013, p.6)

De acordo com Silva (2018, p.1), que aborda as alterações na função social do docente.
O professor não é mais aquele que detém um conhecimento absoluto e
dogmático (que não admite questionamentos), mas aquele que organiza a
articulação entre o saber e o aluno. Nessa direção, o professor é alçado à
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condição de mediador, deixando de lado a postura de transmissor de
conteúdos e, por conseguinte, assumindo o papel de orientador e de
estimulador na construção social do conhecimento do aluno (SILVA, 2018,
p.2).

Nessas afirmações, pode-se perceber que o aluno deixa a postura de um sujeito passivo,
que recebe as instruções de um professor que supostamente sabe o conteúdo a ser
ensinado e, como num passe de mágica transfere-lhe esse saber. SILVA (2018).

2.2. O professor em sala de aula como mediador do conhecimento
Em um ambiente de ensino, no entanto, na sala de aula, onde o aluno não participa da
construção do conhecimento e da própria comunicação, torna-se um aprendizado
entediante.
De acordo com Silva (1999), o professor necessita interromper a tradição do falar e ditar,
é necessário que o professor no contexto atual, deixe de ser apenas um transmissor de
conhecimento e propicie através de um conjunto de técnicas pedagógicas que permita
que o aluno faça por si mesmo, ou seja, incentivar que ele mesmo seja responsável pelo
seu próprio aprendizado. Além disso, o professor pode e deve estimular a curiosidade
pelo novo, para a pesquisa e a exploração que vai além da sala de aula, dando um novo
significado para seu desenvolvimento.
O nosso aluno atualmente, dessa nova geração, tem conhecimentos sofisticados de
informática, é pesquisador ativo e consumidor de informações que se encontram em sites
de pesquisa como Google, bibliotecas e enciclopédias digitais, portais etc., é participante
de Blogs, Linkedin, Videologs, Instagram, Youtube, etc., adepto da interação virtual MSN,
SMS, Whatsapp, emails, grupos interativos, está antenado em tecnologias novas, é um
ser humano interativo fazendo parte de um mundo fascinante, mas o ambiente de sala de
aula é muitas vezes, totalmente oposto a isso.
Para tornar possível a interatividade em sala de aula, a própria instituição deve
proporcionar essa condição.
A condição mínima para isso, é ter uma nova sala de aula que deve ser conectada,
interativa, multimídia, extensível no tempo e no espaço. Há portanto instituições de ensino
que possuem quadros eletrônicos interativos, teclados e tablets interativos,
extensibilidade espacial da classe presencial, interatividade pela rede, extensibilidade
temporal da classe presencial.
Para o professor do SENAC, Marco Silva (2000). Interatividade é um conceito de
comunicação e não de informática. Pode ser empregado para significar a comunicação
entre interlocutores humanos, entre humanos e máquinas e entre usuário e serviço. No
entanto, segundo o autor, para que haja interatividade é preciso garantir duas disposições
básicas:
1. A dialógica que associa emissão e recepção como pólos antagônicos e
complementares na co-criação da comunicação;
2. A intervenção do usuário ou receptor no conteúdo da mensagem ou o
programa, abertos a manipulações e modificações.
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Para Silva (2000), o professor pode disponibilizar antecipadamente o conteúdo preparado
que evolui por etapas em torno de um objetivo preconcebido com coerência e
continuidade, abrindo um leque de possibilidades. Quando novos elementos são
acionados dentro desse conteúdo, pelos próprios alunos garante significações livres sem
perder o foco da proposição, permite dessa maneira ampliações e modificações pelos
alunos que criam, modificam e constroem.
Essa estratégia educacional pautada na co-autoria, à interatividade que
expõe a opção crítica que o professor assume à intervenção, à
modificação, propiciando a construção de novos conjuntos de territórios a
explorar, converte-se em formulador de problemas, provocador de
interrogações, coordenador de trabalho, sistematizador de experiências.
(SILVA, 2000, p 43).

Ou seja, o professor torna-se um mediador do conhecimento.
Na coletividade de sala de aula, o papel do professor é mediar o conhecimento, mas para
isso, deve proporcionar um ambiente para tal.
A “troca” de saberes, jamais acontecerá com aulas sem expectativas, sem motivação e
sem a paixão de ensinar. A comunicação neste caso é a ferramenta essencial para a
interação em sala de aula, e esta por sua vez, estará sempre presente na relação
professor–aluno, sendo assim, a comunicação faz parte desse processo, mas saber
utilizá-la de forma adequada é que faz a diferença para uma boa construção do
conhecimento.
Podemos perceber que, tornar o ambiente mais favorável para a aprendizagem e
desenvolvimento dos alunos, o professor passa a ser o mediador do conhecimento, deve
saber interagir com seus alunos, incentivando a cooperação, argumentar fatos, discutir
cases, através de diversos recursos, propondo a troca de experiências e desenvolver um
senso crítico nos alunos.
Para se obter um diferencial no processo de ensino-aprendizagem em um mundo tão
competitivo e sem fronteiras, é necessária a busca constante de renovação das ideias e
de conceitos que quebram paradigmas e aceitação dos desafios enfrentando as
incertezas que cercam o futuro em seus mais distintos segmentos. Muitas instituições já
proporcionam meios para que ocorra a interatividade em sala de aula, pois sabem que,
em nosso tempo a interatividade é um desafio explícito para todos os agentes do
processo de comunicação. Além disso, muitos educadores já despertaram para o fato de
que a aprendizagem verdadeira, genuína só acontece com a participação do aluno.
Sobre tal assunto, torna-se portanto, imperativo sempre refletir sobre as práticas
pedagógicas, utilizando-se de diversas ferramentas, propiciando assim uma relação mais
estreita entre o papel do professor e o do aluno. O ambiente da sala de aula ainda é o
lugar mais propício para a interação, isto significa que o professor dispõe ali mesmo de
instrumentos para gerar uma comunicação mais assertiva, um ambiente pronto para ser
explorado.
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2.3. O perfil dos alunos de cursos superiores
Com o avanço da tecnologia que está cada vez mais acessível, o aluno universitário no
atual contexto, possui um novo perfil, é um aluno que pode buscar seu próprio saber, isto
nos faz repensar sobre as práticas de ensino e o tratamento que devemos ter para com
os alunos.
Segundo Perrenoud (1999), A competência não reside nos recursos (conhecimento e
habilidades), mas na sua mobilização em saber utilizá-las para gerar competências,
através desse repertório de recursos.
Professores com métodos ultrapassados, simplesmente entram em sala, despejam
conteúdo, leitura de artigos, (muitas vezes cópias de livros). Segundo um relato de um
aluno, o professor sentado explana:
- “Se virem! e quem quer aprender tem que ser assim. Eu já estudei, agora é vocês que
precisam estudar”. (Fato relatado em 2008, por um aluno do curso de administração).
Percebe-se no relato a construção de uma identidade, ou seja, o professor repete o que
viu quando era aluno, provavelmente era o único modelo que tinha de como era uma aula
ministrada e, quando escolhem esta profissão, simplesmente transferem os mesmos
métodos.
Por passarem por situações semelhantes, alguns alunos muitas vezes acabam se
desestimulando, por não terem uma aula mais atrativa.
Além disso, o perfil do aluno universitário atualmente tem uma rotina extremamente
cansativa, sabemos que muitos acordam cedo, pegam ônibus, enfrentam horas de
atividade no trabalho, na volta, o mesmo percurso, trânsito caótico, alimenta-se mal, e
geralmente vão direto para a faculdade, quase não sobra tempo para sua vida particular e
muito menos para estudar, o dia já começa e termina cansativo.
Muitas vezes, o universitário tem necessidade de trabalhar para ajudar a família, para
pagar os estudos com a intenção de conquistar maiores oportunidade no mercado.
Furlani (1997) diz que o trabalho é tão importante quanto estudar no ensino superior, mas
é preciso fazer da relação com o conhecimento um desafio, levando-os a recorrer às
fontes e à alta cultura e não apenas recorrer a apostilas ou à simplificação de conteúdos
pelos professores.
Muitas vezes, a falta de dinâmica em sala de aula, somado com o cansaço dos alunos e
associado a uma aula expositiva e sem expectativas, leva a desmotivação do aluno,
quando não cria vínculo, não há interação que leva ao desinteresse e a dificuldade de
aprender e possivelmente ao abandono.
Segundo Censo realizado pelo MEC/INEP em 2016, são aproximadamente 3 milhões de
alunos que ingressaram em cursos de educação superior de graduação e que enfrentam
essa rotina.
Hoje as salas de aula estão com um público muito diversificado, trabalhar com esse
público heterogêneo é realmente um grande desafio para o professor, que deve procurar
conciliar tantas necessidades.
_______________________________________________________________________________________
Revista FECAF de Estudos Acadêmicos e Científicos - Ano 01 - Número 01 - Verão de 2018 – página 92

A Interação e a Interatividade em Cursos Superiores..., Paulo César GALETTO
______________________________________________________________________________________

Neste novo cenário, o professor deve proporcionar, construir e intermediar o saber de
forma que o aluno aprenda e com isto possibilite seu desenvolvimento intelectual, humano
e profissional, através de uma estreita interação com seus alunos, com a formulação de
questões e exemplos que levem os alunos a pensarem e a trabalharem mentalmente o
conhecimento.

2.4. A utilização de recursos tecnológicos x interatividade
Os recursos tecnológicos têm permitido aos alunos a possibilidade de acesso instantâneo
a um volume inimaginável de informações. Será que hoje os alunos estão mais
autodidatas? Isto não permite mais uma vez uma reflexão sobre os métodos que o
professor utiliza? A figura do professor não está comprometida? São questionamentos
que nós detentores desse ofício, não podemos deixar de fazê-las.
O processo de inclusão digital, a necessidade de ajustar currículos e ementas para
atender um público cada vez mais inserido em um ambiente virtual, talvez, são algumas
medidas que podem moldar os processos de ensino neste novo cenário.
Neste novo ambiente, o papel do professor passa de detentor para mediador do
conhecimento. Este evento, torna-se necessário a repensar em suas práticas
pedagógicas.
Com alunos cada vez mais conectados, diversos são os recursos tecnológicos disponíveis
que o professor pode utilizar para interagir com seus alunos, dentro deles pode-se
apresentar alguns:











Sites e Blogs: Proporciona ao professor a produção da aprendizagem coletiva,
estreitar laços exposição de maneira saudável a todos os usuários, além disso,
utilizando este meio, o professor pode provocar discussões, cobrar opiniões e
comentários de artigos postados.
Grupos e Class Room (do Google): O professor pode utilizar este recurso para criar
comunidades para suas turmas, produzir fóruns de discussão a todos os
participantes.
Wikis: Podem ser utilizadas para criar páginas editadas por alunos e professores,
que podem ser modificadas, discutidas proporcionando um aprendizado coletivo,
eficiente e dinâmico para os usuários.
Redes sociais (Facebook e Twitter): Outra ferramenta disponível que pode ser
utilizada para interação social, partilhar informações, de uso educacional.
WebQuest: Um meio de interação com os alunos onde o professor posta cases,
exercícios, artigos para que grupos formados possam desenvolver suas opiniões,
este meio, é uma forma eficiente de acompanhar e avaliar grupos de trabalhos.
Youtube: oferece capacidade de armazenar todo tipo de vídeo nessa plataforma
que o professor pode utilizar como complemento de suas aulas.

A inovação, embora sabemos que é um fato do avanço tecnológico, e ainda a
globalização e a informação disponível faz com que as instituições tenham que se adaptar
a esse novo contexto. Entretanto, com toda a tecnologia disponível, muitas escolas não
possuem recursos para acompanhar tal cenário.
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Atualmente, o uso do computador, apesar de não ser uma inovação, muitas pessoas já
possuem acesso a informação. Fazendo com que as escolas tradicionais perdessem sua
autonomia. Com tais recursos disponíveis fica tudo mais fácil o acesso a informação,
permitindo que alunos possam buscar em diversos veículos, aquilo que propõe a
pesquisar.
Muitos são os desafios, para que a educação acompanhe a inovação tecnológica, mas o
importante é saber que estamos no caminho certo e o que o professor pode fazer para
usufruir dessas ferramentas para melhorar a comunicação com seus alunos, por sua vez,
proporcionar uma interação e um aprendizado mais eficiente.

2.5. Como propiciar um aprendizado mais atrativo e colaborativo
Moisés, (1994) relata que o professor competente não só possui saberes técnicos mas,
sim aquele que está comprometido com o desempenho dos seus alunos, que o conhece e
utiliza de todos os meios para proporcionar um aprendizado pleno. E ainda, faz de tudo
para tornar seu aluno um cidadão crítico e bem informado.
Preparar bem a aula e ter domínio sobre o assunto é básico, é o mínimo que o professor
de ensino superior deve fazer, devemos lembrar que o improviso e a enrolação é
nitidamente percebido pelos alunos.
É fato que o pessimismo e o desinteresse é uma circunstância dos jovens nos dias atuais,
isto, nos permite uma reflexão das nossas práticas e torna-se ainda mais evidente
ministrar uma aula mais interessante e estimulante. O aluno deve ver – sentir e fazer.
O professor mesmo bem preparado, como diz Moisés, deve estar consciente de seu papel
de mediador no processo de ensino-aprendizagem.
Para Vygotsky, (1984), a aprendizagem só irá acontecer se; quem ensina souber conduzir
o processo na direção desejada, o que implica a reconstrução de saberes. Essa troca
significa interação, ou seja, o aluno prossegue o trabalho que foi iniciado pelo seu
professor.
Além disso, o professor deve conquistar os alunos pela competência, pelo carisma, pela
postura e ética profissional, responder os questionamentos com coerência e nunca com
cinismo e ainda, ser um exemplo, um modelo de vida.
Abaixo, encontra-se uma série de propostas para servir de reflexão sobre as práticas
pedagógicas do professor para interagir com seus alunos:






Propiciar debates que permitam refletir e que instigam os estudantes à pesquisa.
Ao criar grupos de estudo, de preferência à grupos pequenos, estes têm mais
eficácia para o aprendizado.
Incentive a diversidade dos grupos; quebre as panelinhas e explique que o formato
de trabalho em grupo faz parte do processo de aprendizado.
Já que os alunos têm “preguiça de ler” então, leve até eles essa fonte, para que
comecem a ter o gosto pela leitura.
Estipule um critério de notas por participação, tanto individual, como em grupos.
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Crie um método de competição entre os grupos, por meio de defesa de ideias,
discussões, análises de artigos ou formas de apresentação.
Faça perguntas, que estimule a crítica.
Crie critérios e determine prazos para concluir as atividades realizadas em sala de
aula.
Elabore uma aula narrada e poste no Youtube e nas redes sociais;
Seja criativo, “invente, faça uma aula diferente”.

Outro ponto importante que o professor deve entender é sobre o desapego, ou seja, não
precisa provar sua razão, querendo, ele ser o único dono da verdade. Permita que o aluno
exponha sua experiência e perceba o quanto podemos aprender com isto.
Quantos alunos devem ter em sala de aula que trabalham na mesma área que o
professor está lecionando? Então, por que não usar este recurso?

3. Procedimentos Metodológicos
Sentindo a necessidade de buscar mais respostas sobre o tema, e devido ao fato de que
este assunto justifica-se pela importância de analisar, refletir e compreender das práticas
pedagógicas. Foi realizado uma pesquisa bibliográfica com a finalidade de comparar dois
estudos já realizados sobre o tema. Através desses estudos, há possibilidade de
comparar as competências dos docentes em relação às suas práticas pedagógicas.

3.1. O primeiro estudo
Foi realizada uma pesquisa entre o mês de novembro de 2009, com a finalidade de
compreender as informações dos capítulos anteriores com o intuito de obter mais dados
para este estudo.
A pesquisa foi realizada pelo próprio autor deste artigo, quando fez Pós Graduação em
Didática do Ensino Superior na (FTS) Anhanguera do Taboão da Serra em (2009). A
pesquisa foi realizada através de uma amostragem entre três instituições de ensino
superior, limitada em seis turmas do curso de Administração, obtendo uma população de
289 alunos.
Devido o fator tempo na época, não foi possível realizar uma pesquisa de campo com
mais profundidade, apenas quatro perguntas foram elaboradas para complementar este
estudo. As perguntas elaboradas foram:
1.
2.
3.
4.

Qual o objetivo de fazer um curso superior?
O que o desmotiva em sala de aula?
Para você, o que é sinônimo de boa aula?
Para você, quais são as características de um bom professor, quanto aos aspectos
técnicos e pessoais?

_______________________________________________________________________________________
Revista FECAF de Estudos Acadêmicos e Científicos - Ano 01 - Número 01 - Verão de 2018 – página 95

A Interação e a Interatividade em Cursos Superiores..., Paulo César GALETTO
______________________________________________________________________________________

3.2. O segundo estudo
Realizado por Silva (2018) em seu artigo “Competências docentes para o ensino superior
em administração: a ótica dos graduandos de três universidades da Bahia. Silva em seu
estudo, adotou uma pesquisa com abordagem mista, (quali-quantitativa) analisando
material empírico a partir de uma pesquisa utilizando como público constituído por 87
estudantes universitários em Administração de três universidades da Bahia, sendo duas
públicas (Universidade do Estado da Bahia - Uneb e Universidade Federal da Bahia Ufba) e uma privada (Universidade Salvador - Unifacs). Do total dos 87 respondentes, 43
eram estudantes da Uneb, 28 da Unifacs e 16 da Ufba. Dos alunos, 71 foram
entrevistados face a face (entrevista presencial) e 16 receberam o questionário em
formato digital, via e-mail. A coleta do material empírico teve um recorte temporal no
período de outubro a dezembro de 2013.

4. Análise e Discussão dos Resultados
4.1. Resultado do primeiro estudo: (realizado pelo autor em 2009)
As sínteses foram extraídas das respostas e estão descritas nos gráficos a seguir.

Figura 1 - Motivo de cursar o Ensino Superior

Figura 2 - Fonte de desmotivação em sala de aula
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Figura 3 - Sinônimo de boa aula

Na questão 4: (Quais as características de um bom professor?), muitas variáveis, foram
apresentadas, em relação aos aspectos técnicos e características pessoais, obrigando a
fazer uma seleção das respostas mais relevantes. Segue abaixo a síntese desta questão.

Figura 4 - Características de um bom professor, Aspectos Técnicos

Figura 5 - Características de um bom professor, Características Pessoais
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Pelos dados obtidos da pesquisa, pode-se observar que as respostas mais relevantes
foram:





O aluno faz curso superior para estar mais preparado para o mercado de trabalho,
46% das respostas.
Barulho e conversa em sala de aula, 23,5% das respostas e; professores com
pouca didática, 21% das respostas; são fatores que mais desmotivam os alunos.
Sinônimo de boa aula é quando há interação entre professores e alunos, 27% e
quando o professor tem boa didática, 21% das respostas;
Quanto as características profissionais e pessoais, dominar o assunto com 27%
das respostas e 21% quando o professor gosta do que faz.

Embora os resultados do primeiro estudo tenham sido retiradas de uma pequena amostra,
o que podemos perceber nesta pesquisa, é que cabe ao professor entender que a
interação em sala de aula é de fundamental importância, incentivar a participação e
estimular o aluno a aprender através de aulas mais dinâmicas e com uma boa didática.
Além disso, se o aluno adulto já possui uma estrutura cognitiva formada, (intelectual,
percepções, raciocínio, memória e experiências) como fazer a diferença onde os modelos
pedagógicos são iguais? Duas, são as respostas: A vontade e o comprometimento, em
querer formar cidadãos melhores. Como descrito em uma das respostas com maior
relevância, e o professor deve gostar do que faz, estes são conceitos que o professor
deve desenvolver e saber trabalhar, e ainda, o professor deve perceber que o aluno
adulto tem uma característica peculiar, o adulto já possui certa experiência, que pode e
deve ser aproveitada. Deve então; valorizá-las.
O aluno adulto escolheu estudar, ele está lá porque escolheu estar, por que quer, ou
porque precisa formar-se naquele curso e não por que é obrigado. Trabalhar com adultos
é uma experiência desafiadora, mas também gratificante.

4.2. Resultado do segundo estudo (realizado por Silva em 2018)
Silva (2018) a partir da análise do material empírico, encontrou 44 ideias centrais das
quais selecionou-se as de A até X (IC-A até IC-X). As IC selecionadas representam quase
87% das ideias centrais contidas nos discursos dos respondentes. Sua pesquisa
proporcionou uma análise mais detalhada e construção dos DSCs (Discurso do Sujeito
Coletivo) dividindo a pesquisa em habilidades técnicas, habilidades humanas e
habilidades conceituais.
A seguir Silva (2018), apresentou em seu estudo, uma síntese de sua pesquisa:
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Tabela - 01 as competências do docente no ensino superior. pesquisa realizada por Silva
(2018, p. 24)

Pela pesquisa realizada por Silva (2018), pode-se perceber no primeiro eixo central que:
as Habilidades Didático-Pedagógicas respondem por 42,5% das
expressões-chave presentes nos discursos dos respondentes e referem-se
ao cuidado didático-pedagógico que o professor excelente no curso de
Administração deve possuir. Em outras palavras, o professor excelente é
alguém que possui não apenas o profundo domínio daquilo que leciona,
mas também consegue transmitir aquilo que sabe com elevada clareza e
lógica de raciocínio. (SILVA, 2018, p 23).

Pela pesquisa realizada por Silva (2018), pode-se perceber no segundo eixo central que:
as Habilidades Humanistas integralizam 25,3% de todas as expressõeschave dos depoimentos dos respondentes e referem-se à elevada
capacidade que o professor excelente em Administração possui (ou
deveria possuir) de relacionar-se com seus alunos, adotando a postura de
um genuíno educador. Neste sentido, ele extrapola o papel de transmissor
de conteúdos e exerce o papel de mentor e educador de gerações. Ele se
torna um líder e parceiro do aluno no processo de ensino-aprendizagem,
sendo, com o passar do tempo, um exemplo humano a ser seguido.
(SILVA, 2018, p 23),

Pela pesquisa realizada por Silva (2018), pode-se perceber no terceiro eixo central que:
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As Habilidades Conceituais somam 19,4% das expressões-chave dos
estudantes de Administração entrevistados e dizem respeito à expertise do
professor em relação ao conteúdo da disciplina que ele está lecionando
aos seus educandos. Quanto mais domínio e dedicação o docente possuir
em relação à disciplina que ministra, mais ele se tornará um professor
excelente. (SILVA, 2018, p 24),

4.3. Comparação das duas pesquisas
Com base nas duas pesquisas, há alguns pontos que podem ser comparados ou
refutados, conforme dados apresentados no quadro a seguir:
Quadro -01 – Comparação das pesquisas. Elaborado pelo autor.
Pesquisa realizada em 2009
Pesquisa realizada em 2018
Barulho e conversa em sala de aula e Professores
com pouca didática, são fatores que mais
desmotivam os alunos.
Sinônimo de boa aula é quando há interação entre
professores e alunos;
Quando o professor tem boa didática,
Quanto as características profissionais e
pessoais,
Dominar o assunto
Quando o professor gosta do que faz.

“o professor excelente é alguém que possui não
apenas o profundo domínio daquilo que leciona, mas
também consegue transmitir aquilo que sabe com
elevada clareza e lógica de raciocínio” SILVA
(2018, p 24),
“referem-se à elevada capacidade que o professor
excelente em Administração possui (ou deveria
possuir) de relacionar-se com seus alunos,
adotando a postura de um genuíno educador Neste
sentido, ele extrapola o papel de transmissor de
conteúdos e exerce o papel de mentor e educador
de gerações. Ele se torna um líder e parceiro do
aluno no processo de ensino-aprendizagem,
sendo, com o passar do tempo, um exemplo
humano a ser seguido”. SILVA (2018, p 23).

“expertise do professor em relação ao conteúdo da
disciplina que ele está lecionando aos seus
educandos. Quanto mais domínio e dedicação o
docente possuir em relação à disciplina que
ministra, mais ele se tornará um professor
excelente”. SILVA (2018, p 24).

Silva (2018, p 25) salienta em sua pesquisa que:
algumas ideias centrais podem representar, não apenas características de
um professor excelente, mas, também, carências de qualquer natureza por
parte dos alunos respondentes. Em outras palavras, algumas delas podem
possuir um significado para além da caracterização do perfil de um
docente ideal, podendo traduzir, por exemplo, uma carência afetivoprofissional dos entrevistados. (SILVA, 2018, p 25).

Contudo, essa discussão observada por Silva (2018) não foi levantada, pela limitação do
assunto e não ser o propósito das pesquisas.
Embora quase uma década passou, ao observar o quadro-01, pode-se perceber uma
nítida semelhança no resultado das duas pesquisas, mesmo com suas limitações e com
públicos distintos de instituições públicas e privadas, pode-se ressaltar uma generalização
das respostas devido suas similaridades.
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Segundo Pozo (2009), a tarefa do aprender se torna cada vez mais complexa, essa
característica vem fazendo emergir a necessidade de formação contínua no âmbito
profissional e o aumento de oportunidades de atualização e aperfeiçoamento dos
docentes.
A possibilidade de poder comparar duas pesquisas, uma realizada pelo autor em (2009)
outra por Silva em (2018), foram extraídos aspectos fundamentais e merecedores de
destaque. Em primeiro lugar, o aluno percebe a qualidade do ensino pelo método utilizado
pelo professor, em segundo lugar sua capacidade de dominar o assunto é um aspecto
fundamental para que o professor seja considerado um bom professor, terceiro aspecto
relevante nas duas pesquisas, é a interação do professor com os alunos, torna-se um
parceiro neste processo e este aspecto proporciona um ambiente positivo vivenciado
pelos alunos nas aulas, ao qual favorece os processos de ensino e de aprendizagem.
Devido a limitação metodológica, novas pesquisas podem auxiliar na investigação sobre o
tema, que possibilitaria uma nova reflexão sobre as práticas pedagógicas do professor de
ensino superior.

_______________________________________________________________________________________
Revista FECAF de Estudos Acadêmicos e Científicos - Ano 01 - Número 01 - Verão de 2018 – página 101

A Interação e a Interatividade em Cursos Superiores..., Paulo César GALETTO
______________________________________________________________________________________

Considerações Finais
Esta breve explanação teve a finalidade de propiciar uma reflexão das práticas
pedagógicas, propondo desta forma uma análise dos métodos utilizados pelo professor.
Uma sala de aula é um lugar para debate, interação, diálogo, trabalhos em grupo e troca
de experiências. Sendo assim, cabe ao professor propiciar um ambiente mais agradável,
para facilitar o aprendizado, é fato que alunos aprendem mais e melhor quando essas
técnicas são utilizadas.
A interação, este conjunto de métodos são mais adequados para desenvolver o
aprendizado e conquistar a atenção dos alunos, fica mais evidente com os recursos
tecnológicos que dispomos, assim, a interação ganha mais importância, esta é mais uma
ferramenta que o professor tem em mãos para propiciar o aprendizado.
Quando o professor incentiva a participação, retira uma dúvida, responde um
questionamento, uma crítica ou oferece um incentivo, que, compartilhado com os demais,
todos podem usufruir dessa troca de experiências e todos acabam desenvolvendo seu
aprendizado, uma aula conduzida assim terá mais significado.
Finalizo com as palavras de Moises, (1994), que descreve o que é ser um bom professor;
É ser rigoroso, embora compreensivo, ser disciplinador e ter controle da sua turma,
cumprir ordens, mas principalmente, é sobre sua forma de ensinar que ele é valorizado
por todos, seus recursos didáticos são infalíveis para fazer com que seus alunos
memorizem, situação que exige a compreensão. Cria-se desta forma, em torno dele, uma
mística que o torna admirado e respeitado, dentro e fora da sala de aula.
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Anexos
Anexo – 01 perguntas sobre características de um bom professor
Texto enviado por email em 2009. Curso de Pós-Graduação em Didática do Ensino
Superior – Anhanguera Taboão da Serra.
“Prezados alunos, bom dia!
Estou finalizando um artigo científico, onde o foco do estudo é sobre as práticas
pedagógicas dos professores de ensino superior, um artigo que irá descrever sobre a
interação em sala de aula e o relacionamento do professor com seus alunos.
Para concluir e confirmar alguns pontos, eu preciso realizar uma pesquisa (simples)
embora as respostas terão grande importância para esta análise, por que poderá
proporcionar uma reflexão para os docentes em suas atividades.
Para isso, eu gostaria que vocês respondessem essas quatro questões abaixo. Perguntas
abertas, para vocês colocarem suas opiniões. Responder até segunda feira se possível.
Não precisa identificar-se e nem citar nomes ok.
Conto com vocês nesse processo.
Boa semana a todos”.

Responda:
Para você, qual é o objetivo de fazer um curso superior?

O que o desmotiva em sala de aula?

Para você, o que é sinônimo de boa aula?

Para você, quais as características de um bom professor?
.
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A Unificação da Aritmética, Álgebra e Geometria nos Estados Unidos e a Influência
na Educação Matemática Brasileira
________________________________________________________________________
Marilene Moussa MIRANDA
Mestre em Educação Matemática, Professora da FECAF
________________________________________________________________________
Resumo: Algumas modificações ocorridas no ensino secundário norte-americano,
durante o período compreendido entre 1890 e 1930, sobre a fusão da Aritmética, Álgebra
e Geometria e sua influência na Educação Matemática Brasileira e como o professor
Euclides Roxo apropriou-se dessas ideias ao apresentar sua proposta de alteração na
seriação do curso secundário do Colégio Pedro II. Procuramos destacar os pontos fortes
e fracos desse movimento. Como conclusão, fizemos uma análise comparativa das
propostas para o ensino da Matemática nos EUA que permitiram o desdobramento da
escola norte-americana em Junior High School e Senior High School e no Brasil a
formação da escola secundária.
________________________________________________________________________
Palavras-chave: Educação Matemática; História da Matemática; Movimento de Chicago e
Breslich; Reforma Francisco Campos e Euclides Roxo.
________________________________________________________________________
Abstract: Some changes occurred in secondary American education, during the period
between 1890 and 1930, on the fusion of Arithmetic, Algebra and Geometry and their
influence on Brazilian Mathematical Education, and how Professor Euclides Roxo
appropriated these ideas when presenting his proposal of alteration in the seriation of the
secondary course of the Colégio Pedro II. We looking to highlight the strengths and
weaknesses of this movement. As a conclusion, we made a comparative analysis of the
proposals for teaching mathematics in the USA that allowed the deployment of the
American school in Junior High School and Senior High School and in Brazil the formation
of secondary school.
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A Unificação da Aritmética, Álgebra e Geometria nos Estados Unidos e a
Influência na Educação Matemática Brasileira
Marilene Moussa MIRANDA

Introdução
O decreto no. 18.564 de 15 de janeiro de 1929 alterou a seriação do Colégio Pedro II,
instituição modelo para o ensino secundário desde a sua criação, em 1837. Para o ensino
de Matemática a mais importante consequência desse decreto foi o estabelecimento da
fusão da Aritmética com a Álgebra e a Geometria numa única disciplina denominada
“Matemática”. Assim, três disciplinas, que representavam os ramos matemáticos para o
ensino elementar, deixariam de ser independentes para constituir, integradamente, uma
só.
Com a chegada da revolução de Getúlio Vargas, a lei nacional de ensino, conhecida
como Reforma Francisco Campos, em 1931, instituiu obrigatoriamente a nova disciplina
Matemática, para todas as séries do ensino secundário, em todo o país.
Este estudo é parte integrante de um projeto maior, intitulado “Uma história da Educação
Matemática no Brasil, 1920-1960”. Vários estudos mostram que as transformações
originadas pelo Decreto 18.564, de 1929, tiveram influência dos EUA e também de países
europeus. Pesquisas como as de Rocha (2001), Dassie (2001), Tavares (2002), Duarte
(2002) e Werneck (2003) apontam o grande peso que a fusão dos ramos matemáticos ou
a Matemática Unificada norte-americana teve sobre a proposta brasileira de unificação.
Em uma análise comparativa dos processos ocorridos nos EUA e Brasil, apresentaremos
uma síntese de como essas alterações ocorreram.

Metodologia
O texto Historia de La Investigación en Educación Matemática, de Jeremy Kilpatrick,
(1994), analisa toda a trajetória que segue a investigação em Educação Matemática. Em
meio a esse inventário da História da Educação Matemática, Kilpatrick situa o movimento
de Unificação da Aritmética, Álgebra e Geometria nos EUA e cita como autor importante,
Solberg Einar Sigurdson, cuja tese de doutorado publicada, em 1962, “The Development
of the Idea of unified mathematics in the secondary school curriculum 1890 -1930” analisa
sobretudo como naquele país ocorre a proposta de modificação do ensino de Matemática
no período
Assim, nos reportamos originalmente ao texto de Sigurdson para dar continuidade a
nosso trabalho. Sigurdson organizou seu trabalho procurando descrever os movimentos
que deram origem à unificação da Aritmética, Álgebra e Geometria, as reações a favor e
contra, bem como fatores que conduziram aos fatos que marcaram sucessos e fracassos
dessa ideia. Assim, o autor inicia ponderando que, quando os educadores norteamericanos, na última década do século XIX, resolveram organizar o currículo da escola
secundária, atual ensino médio, enfrentaram problemas com disciplinas e curso com
tradições bem estabelecidas.
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Embora o movimento de reforma da Matemática tenha ocorrido em vários países, de
diferentes formas, ele se estabeleceu com menos problemas de adaptação na Alemanha,
devido ao trabalho desenvolvido por Klein durante dez anos. Nos Estados Unidos,
veremos como ocorreu a elaboração e o desenvolvimento dessa proposta renovadora
nesse país; e, no Brasil, veremos, como foram elaboradas as mudanças e de que
maneira, Euclides Roxo, se apropriou das ideias de outros países para realizá-las.
A transmissão citada por Schubring, a reprodução mencionada por Pestre e a apropriação
de Chartier, leva-nos a compreender a importância desses conceitos, ao nosso ver
similares, nas mudanças da Matemática Escolar e mostra-nos como o contexto sóciocultural foi determinante em cada situação.

O desenvolvimento da ideia de unificação da matemática nos Estados Unidos
A Matemática estava presente no currículo das primeiras universidades do país e, por
volta de 1890, os cursos de Álgebra e Geometria tinham seu lugar garantido no ensino
secundário. Embora o objetivo do ensino de Matemática fosse preencher as exigências
para admissão do ensino superior, havia outro propósito. A ideia era que a Matemática
beneficiasse os estudantes pela disciplina mental que fornecia, ou seja, os princípios da
Álgebra e os teoremas da Geometria podiam disciplinar a mente, capacitando dessa
forma o desenvolvimento de sua função de raciocínio, com rapidez e precisão. Sendo
assim, os vários ramos da Matemática eram considerados “puros” e qualquers assunto
externo com o estudo associado à Física, por exemplo, perturbaria a unidade lógica da
matéria e diminuiria seu valor disciplinar.
Uma das razões dos educadores americanos buscarem reformulação devia-se,
sobretudo, às mudanças ocorridas em países como Alemanha, França e Inglaterra.
Assim, pretendeu-se, nos Estados Unidos, instaurar um movimento similar ao que ocorria
na Europa.
Na França, por exemplo, a reforma teve seu início em 1900 e foi decretada para todo o
país. Na Inglaterra, mais conservadora que a França, as propostas de mudanças do
ensino de Matemática foram lentas e difíceis. A Itália, que possuía tradição de rigor no
ensino secundário, encontrou grande resistência na implantação das propostas de
modernização. Na Alemanha, o movimento surgiu em 1890 e culminou com a realização,
em 1904, de uma reunião de matemáticos e professores de ciências físicas e naturais,
cujo objetivo principal era conciliar os múltiplos interesses das diversas disciplinas.
Os EUA resolveram organizar o currículo da escola secundária com a intenção de torná-la
mais utilitária, pois após a segunda fase da Revolução Industrial do final do século XIX, a
instrução pública foi estimulada a desenvolver o ensino de Ciência, corroborando com a
afirmação que Prost faz sobre alguns dos motivos que levam a uma reforma de ensino.
Pretendiam fazer esta reformulação da seguinte forma: reorganizando o currículo em
relação ao ensino da Matemática para a escola secundária, o que ocorreu a partir do
século XIX. Assim, na última década desse século, nos EUA, nota-se um período de
organização do currículo para a escola secundária.
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A pesquisa em educação matemática teve seu início nas universidades e o seu aumento
passou a abranger ramificações maiores na Matemática, assim, partes de seus estudos
ficaram para a escola secundária. Este intercâmbio das universidades e escolas
secundárias permitiu a melhoria do ensino da Matemática nas instituições elementares,
que eram as escolas primárias.
De acordo com Sigurdson, em 1870, a Matemática era considerada, com os clássicos
Latim e Grego, como uma matéria tradicional no currículo. Em 1880, Trigonometria era
oferecida em 75% das escolas, mas foi reduzida a 22% antes de 1900. Diferentemente, a
Álgebra se expandiu de 1865 a 1900, de um curso de um ano, passou para um ano e
meio. Aritmética Avançada, Álgebra e Geometria eram requeridas para entrada nas
instituições secundárias. (CAJORI apud SIGURDSON, 1962, p.30).
Em 1890, o historiador Florian Cajori, como cita Sigurdson, mostrou que apenas em
metade das escolas a Álgebra era estudada depois de Geometria.
Na Aritmética Avançada, o estudante gastava a maior parte do tempo resolvendo
exercícios com métodos complicados sobre pagamentos, fazendo uso de proporções
simples e compostas. Dava-se muito valor a esses tipos de cálculos, pois a maioria dos
alunos não prosseguia seus estudos até a universidade.
No ensino secundário, o conteúdo de Álgebra era mais uniforme, iniciando com números,
equações simples, equações lineares simultâneas, expoentes, equações quadráticas;
esse era o esboço geral de qualquer livro de Álgebra no período. Os gráficos não faziam
parte do conteúdo, os problemas chamados de enigmas aumentaram quantitativamente
de 1860 a 1890 e, no geral, tinham aplicação no cotidiano, segundo seus autores. Nem
sempre esse “cotidiano” era bem representado, como veremos a seguir nestes problemas
típicos que surgiam, em quase todo texto didático.
Pescaram um peixe cuja cabeça pesava nove libras, o que é equivalente
ao peso de seu rabo e metade de seu corpo, e seu corpo pesava o mesmo
que sua cabeça e seu rabo. Quanto pesava o peixe?
Um poste está 1/5 dentro da terra, 3/7 na água e 13 pés sobre a água.
Qual é o comprimento do poste?
Um exército perdeu 1/8 de seu número dentre mortos e feridos e 5.000
prisioneiros. Foi então reforçado com 10.000 homens, mas ao se retirar,
perdeu 1/5 de seu número na marcha. Sobreviveram 60.000 homens, qual
era o tamanho do batalhão?
Esses tipos de problemas considerados “quebra-cabeça” eram utilizados
para atrair o estudante a uma aparente praticidade. (LOOMIS apud
SIGURDSON, 1962, p. 31-32). Os problemas acima eram uma tentativa,
pequena, de preparar o aluno para o curso de Álgebra, para que pudesse
dominar seus princípios e métodos.

Na Geometria, ocorreram mudanças mais cedo em razão do interesse do norteamericano pela Matemática francesa, pois era utilizado, desde 1840, um compêndio
baseado nas ideias dos “Elementos de Geometria”, escrito em 1749, por Legendre. Esta
Geometria nova tornou-se muito popular e, antes de 1890, a maioria dos livros didáticos
possuía a influência de Legendre. Entretanto, a mudança da Geometria inglesa para a
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francesa era mais aparente do que real, pois Cajori explicou como a Geometria
encontrava-se em 1890: “Os escritores americanos disseram que ao mesmo tempo em
que deixaram Euclides, modificaram a Geometria de Legendre para torná-la mais
semelhante à de Euclides”. Estes escritores precisavam decidir quais partes do livro eram
mais apropriadas para serem ensinadas nas escolas. (SIGURDSON, 1962, p.33-35).
Na mesma época, (1860 a 1890), surgiu a proposta de um curso paralelo para a
Matemática da escola secundária. Sigurdson destaca dois nomes: Safford e Pestalozzi.
Truman Henry Safford, matemático famoso, rejeitava a concepção de Álgebra como “A
Ciência do Tempo” e a chamava de “Aritmética Universal”.
Johann Heinrich Pestalozzi considerava a Geometria de grande importância e
pressupunha que todo conhecimento vinha do “número, forma, fala”.
Safford utilizou as ideias de Pestalozzi sobre forma e número, estendendo-as aos cursos
superiores. Como Pestalozzi, ele considerou necessário manter os dois estudos
separados, sugerindo que a Álgebra (Número) fosse aplicada à Geometria (Forma)
somente depois que os teoremas de Geometria fossem ensinados. Isso, então, implicava
um tipo de organização paralela entre Álgebra e Geometria, desenvolvendo-as juntas, de
modo que o ensino de uma pudesse facilitar a compreensão da outra. Essa Geometria
proposta como estudo da forma, deveria ser estudada com a Aritmética na escola
elementar, com o mesmo modelo paralelo a ser seguido nas séries secundárias. Nelas a
Álgebra substituiria a Aritmética, e a Geometria Demonstrativa seria considerada com
menor rigor, o que permitiria que mais material externo como régua, esquadros, tintas,
papel quadriculado e gráfico, fossem usados no estudo de uma das disciplinas
matemáticas.
Para Sigurdson (1962:114), Safford não acatou as ideias de Pestalozzi em toda sua
extensão e, como resultado, o curso de Safford e outras tentativas similares de
apresentação da Matemática haviam sido nada mais que cursos paralelos, e cada matéria
sendo aplicada para ilustrar a outra.
Esses cursos paralelos, aliados à dificuldade de o aluno resolver problemas geométricos
introduzidos em Álgebra, antes de cursar Geometria foram o germe da ideia do ensino de
uma disciplina ser utilizada no aprendizado da outra, beneficiando professor e aluno. Para
que isso fosse possível, houve necessidade de a escola secundária assumir em seu
currículo mais conteúdo matemático.
Assim, podemos perceber o início das ideias pela Matemática Unificada. Os pioneiros do
movimento não eram radicais nem exigiam grandes mudanças.
Havia a ideia fundamental de uma disciplina ser usada no aprendizado da outra para
beneficiar tanto o professor como o aluno.
Os Congressos Internacionais de Matemática permitiram que os problemas relacionados
ao ensino da Matemática viessem a público, e sugestões surgiram, tentando solucionálos.
Durante o Quarto Congresso Internacional de Matemática, realizado em abril de 1908, em
Roma, foi criado o IMUK, Internationalen Mathematische Unterrichts Kommission ou
CIEM, Commission Internationale de L’Enseignement Mathématique, cujo presidente
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nomeado foi Félix Klein. O Congresso de Roma recomendou que essa Comissão
procurasse obter informações sobre a situação do ensino de Matemática nas escolas
secundárias dos países que ali estavam representados e, por fim, acabou por abranger
não somente as escolas secundárias, mas, todos os níveis de ensino. A delegação dos
EUA era composta por três delegados: David E. Smith, W. Osgoog e Jacob W.Young.
(Miorim, 1998, p.72-73).
Em 1901, na Inglaterra, John Perry tinha se tornado internacionalmente conhecido no
campo da Matemática, depois de proferir seu discurso: “O ensino da Matemática”, no
Encontro de Glasgow da Bristish Association for the Advancement of Science, no qual
defendeu um menor rigor no ensino da Geometria e da Geometria Experimental para a
escola elementar.
Para os norte-americanos, o que mais atraía nas ideias de Perry, era a unificação da
Matemática com a Ciência ou a “Correlação da Matemática e Ciência” como veio a ser
chamada posteriormente. Os argumentos de Perry pautavam-se na eliminação de
Euclides do currículo, alegando que ele imbecilizava os alunos e “os fazia odiar
Matemática por toda a vida...” Dizia ainda que a Geometria Demonstrativa nunca deveria
ser ensinada nas escolas. (SIGURDSON, 1962, p.135)
Para Sigurdson (1962:136), Perry demonstrava radicalismo em relação a Euclides, pois
considerava fundamental o método experimental. Esse método defendido por ele,
ensinava os fatos elementares da Geometria, por intermédio da aplicação de problemas
práticos e científicos, porém, empregando um curso de Geometria demonstrativa não
rigoroso apoiado na Álgebra. Perry pensava na Matemática como ferramenta.
Ao chegarem aos Estados Unidos, as propostas de Perry foram redefinidas pelo professor
Eliakim Hastings Moore, presidente e um dos fundadores da American Mathematical
Society (MAS -1903). Moore lançou a ideia de “Unificação da Matemática Pura e
Aplicada”, e “Correlação das diferentes disciplinas”.
No ensino fundamental, as propostas de Moore coincidiam com as de Perry e exerceriam
influência na escola secundária americana. No entanto, Moore sabia que seria difícil
ocorrer uma revisão completa na organização, conteúdo e método do currículo da
Matemática, mas reforçou que sua maior preocupação era iniciar o laboratório que seria
constituído por elementos como: livros de registros, papéis com cortes transversais,
métodos gráficos e computadorizados, uso de tinta, giz coloridos e a cooperação dos
alunos. Essas ideias estruturam o que ficou conhecido como Movimento de Chicago.
Para analisarmos as reformas educacionais não podemos desconsiderar sua trajetória no
período histórico, pois a mobilização dos seus agentes e aliados é fator decisivo para sua
implantação, como afirma Prost e Laville.
A partir de 1903, conforme relata Sigurdson, foram organizadas cinco associações de
professores de Matemática, em um momento oportuno, para um esforço conjunto no
desenvolvimento do ensino da Matemática e Ciência.
Houve interesse e entusiasmo no aperfeiçoamento do ensino da
Matemática nas escolas de ensino elementar e secundário, pois, durante
toda a década anterior, a Ciência encontrara um espaço maior nas
discussões sobre Matemática. Com Moore, o tema assumiu um papel mais
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relevante, pois essas associações, sobretudo a do centro oeste americano,
representavam professores de Matemática e Ciências, cujo objetivo não
era apenas o desenvolvimento do ensino de Matemática e Ciências, mas
uma correlação mais próxima dos dois campos, como Moore discursava.
(SIGURDSON, 1962: p 141-143).

Esse fato nos reporta a Prost quando afirma que toda reforma é sempre suposta e
assumida pelos agentes concretos que expõem os objetivos exigidos e os justificam. As
reformas podem ser dirigidas por vários agentes principais, os quais correspondem
tipologias diferentes, mas devem estar em sintonia. Nos EUA, quando o Movimento de
Chicago surgiu, várias associações de professores nasceram de forma simultânea, com o
interesse no aperfeiçoamento do ensino de Matemática na escola secundária.
Em 1901, George W. Myers, professor de Matemática na Universidade de Chicago,
sugeriu que o ensino de Geometria fosse feito com amplos princípios, e que melhores
resultados seriam obtidos se a Álgebra e a Geometria fossem ensinadas lado a lado. No
calor do Movimento de Chicago, ele deu um passo maior em seu curso de Matemática e
Ciência, mas ao notar que este era muito radical sugeriu um plano alternativo que
continha só Matemática, com a Álgebra e Geometria em um curso paralelo. Para reforçar
seus argumentos, listou os princípios complementares em dois campos, fazendo a
seguinte relação de acordo com o Quadro 1.

Quadro 1: Princípios Complementares entre Geometria e Álgebra
Geometria
Operações Fundamentais (Geometricamente
efetuadas)

Álgebra
Operações Fundamentais
(Algebricamente efetuadas)

Congruência

Equação

Magnitudes Vetoriais

Número Simbólico

Desigualdades

Desigualdades

Medida de ângulos

Funcionalidade

Paralelismo

Simultaneidade

Forças e Raízes

Teoria de Expoentes

Análise de plano, figuras em triângulos,
análise de figuras espaciais em seus planos.

Fatoração em expressão quadrática,
Fatoração de cubos.

Figuras regulares

Expressão simétrica

Círculos e corpos esféricos

Teoria dos Limites

Fonte: MYERS apud SIGURDSON, 1962, p.167
Observando o quadro, Sigurdson ressalta que os princípios sugeridos por Myers eram
mais realistas, pois exigiam menos desvios dos livros didáticos. No entanto, é preciso
ressaltar que esse movimento, ocorrido nos EUA, sofreu influência dos professores
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autores de livros didáticos utilizados no período. Além desses grupos, havia também os
órgãos como o The National Education Association (NEA), Mathematics Teacher (MT),
School Science and Mathematics (SSM), The Committee of Tem, The Committee of
Fifteen, que atuavam como observadores e avaliadores das mudanças e movimentos que
surgissem na área educacional.
Não havia apenas um órgão centralizador responsável pelas reformas, e sim, discussões
por todo o país, nas quais eram analisados os pontos fortes, fracos e tentativas eram
feitas, até que fosse implantada ou não uma reforma. Havia grandes debates que
conseguiam mobilizar e convencer os grupos. (SIGURDSON, 1962, P.164-165).
Em 1904, Myers sugeriu que o trabalho matemático fosse baseado nas experiências
anteriores aos alunos, na sua ciência, e em quaisquer outras questões quantitativas que
agradassem ao aluno pela suficiente importância intrínseca ao apresentar um problema
real para sua mente.
Ao usar os mesmos argumentos, os educadores começaram a procurar um curso de
Matemática Unificada com Ciência excluída. Em 1906, Myers mostrou que esse
argumento era sem fundamento dizendo:
Embora pareça ideal, a exclusão da Ciência é seriamente obstruída pela
ordem atual das matérias científicas no currículo e pela extrema dificuldade
em organizar os interesses do aluno fora da escola, de modo a realizar os
fins do estudo matemático. (SIGURDSON, 1962, P.168)

Tempos mais tarde, Moore, fazendo uma revisão de suas ideias, publicou um artigo
surpreendente, em 1906, na School Review XIV sobre o problema da “Matemática Pura e
Aplicada”, como havia feito quatro anos antes, porém”, destacando maior interesse nas
“três fases da matemática pura: número, forma e fórmula”, propondo um novo instrumento
para realizar essa união sistemática: papel quadriculado ou o gráfico”. (SIGURDSON,
1962, P.169).
Em 1907, os membros de um comitê de Álgebra sugeriram que a ligação entre Álgebra e
Aritmética deveria ser segura. Para tal destacaram três motivos:
1. Um princípio algébrico deveria despontar além do conhecimento do
aluno em relação aos números trabalhados.
2. Todo princípio algébrico deveria ser verificado pela referência repetida
com números conhecidos.
3. Os problemas da Aritmética deveriam ser resolvidos pela Álgebra. A
insistência desse grupo era a necessidade de o aluno perceber que “os
símbolos algébricos tratavam somente de números”.
(SIGURDSON, 1962, p.176).

O relatório final do Committee of the Central Association on Algebra estabeleceu que o
“ensino simultâneo da Aritmética, Álgebra e Geometria parecia indispensável” (1962,
p.179).
A posição do Comitê não era o ensino paralelo, mas a fusão real das matérias. No
encontro anual das escolas secundárias com a Universidade de Chicago, em 1907, um
superintendente da escola secundária afirmou que havia uma relação definitiva entre as
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três matérias: Aritmética, Álgebra e Geometria, auferindo que “o que determina a
extensão de cada tópico é o desenvolvimento em seu próprio conjunto antes de ser
interpretado em seu sendo matemático mais amplo. (SIGURDSON, 1962, p.179).
O professor de Harvard, John Shobinger, também se manifestou contrário à separação da
Matemática em seus ramos lógicos:
Eu acho que serão encontrados meios que levarão a Matemática a
resultados, ao invés de três pequenas gavetas arrumadas, separadas
como temos agora, com bens que ninguém quer e bens que os
possuidores não sabem o que fazer com eles. Ele defendia o relaxamento
da “severidade lógica da Geometria e a aplicação vigorosa da Álgebra”.
(SHOBINGER apud SIGURDSON, 1962, p.182).

Nesse período, a escola secundária americana passou a trabalhar a Matemática de forma
mais intuitiva, influenciada pelos argumentos de Perry. Tanto quanto na Álgebra, quanto
na Geometria, havia uma tendência a diminuir o conteúdo rigoroso. Essa inclinação, era
compartilhada pelo Movimento de Chicago.
John C Packard, um observador matemático que escreveu um artigo na School Review,
XI em 1903 sobre “Mathematics and the Coordination of Mathematics and Physics in the
Secondary Schools”, listou alguns conteúdos que deveriam ser omitidos, como: fatoração
de expressões contendo dois fatores de trinômios; frações sucessivas e frações, muitas
vezes, combinadas; o teorema dos binômios, exceto pelo quadrado e o cubo. Além
desses, considerava desnecessárias manipulações como a expressão a seguir:

[

1
𝑎+

1

1
𝑏+
𝑐

+

1
𝑎+

1

1
𝑏

] - 𝑏(𝑎𝑏𝑐+𝑎+𝑐)

A ideia da Matemática Unificada sugerida por Perry e redefinida por Moore, foi bem
recebida pelos educadores norte-americanos, mas sempre sendo vista como uma
possibilidade a ser desenvolvida.
David Eugene Smith do Teachers College falou sobre “os pretensos e vergonhosos
problemas de aplicação”ressaltando as reduzidas aplicações genuínas em Álgebra que
estavam dentro da compreensão do aluno de ensino secundário, ao passo que na
Geometria existiam “muito poucas proposições” que admitiam uma aplicação prática. Ele
citava que a maior parte dessas proposições podia ser resolvida pela Aritmética.
O Committee on Real Applied Problems in Algebra and Geometry of the Central
Association fez seu primeiro relatório em março de 1909. A ênfase foi colocada no fato de
que o aluno comum do ensino secundário é interessado em Álgebra e Geometria, não em
ciências abstratas, mas em ferramentas para a solução de problemas encontrados pelas
pessoas nas variadas experiências humanas. ((SIGURDSON, 1962, p.222).
O comitê preocupou-se em coletar problemas reais em vários campos como:
Agricultura, atletismo, arquitetura, construção de tijolo e alvenaria,
construção de pontes, várias fases de negócios, carpintaria,
engenharia civil, desenho, dietéticos, projetos, bordado, arborização,
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jogos, geografia, uso de instrumentos para medida e construção,
diferentes fases de manufaturação, maquinário, diferentes fases de
mecânica prática, mineração, mensuração prática, navegação,
confecção de modelos, encanamento, trabalho de via férrea, ciência,
trabalho com peças de metal e construção de aço.

Os campos sublinhados eram aqueles em que a maioria dos problemas ocorria.
Outro comitê, também estabelecido pela The Central Association, investigava a
Matemática Unificada em todo o país. O meio fácil e seguro de unificar a Matemática, de
acordo com o comitê, era centralizar a instrução ao redor dos problemas reais. Eles
propuseram que os problemas em porcentagem, juros, proporção, mensuração fossem
usados para ligar a Álgebra à Aritmética e pavimentar o caminho para a Geometria.
Sigurdson menciona a existência de quatro direções relativas à reforma do ensino de
Matemática no ensino secundário: a primeira era a Matemática Unificada – já existiam
livros didáticos que estavam unindo a Aritmética, Álgebra e Geometria. A segunda e
terceira estavam ligadas aos campos da Matemática aplicada e correlacionadas com os
estudos não-matemáticos, a quarta discutia o papel dos valores estéticos e éticos a serem
desenvolvidos no ensino da Matemática.
O grupo da High School University of Chicago, liderado por Myers, que havia começado
os experimentos em 1903 e mudou de um curso paralelo para um de natureza mais
unificada, tendo desenvolvido o livro “Geometric Problems for Algebraic Solution”,
mencionou algumas vantagens do novo curso e as classificou em três áreas:
1. Atividade: mais seriedade e vitalidade entre os alunos, a fim de que se
despertasse maior interesse pelos cursos avançados dessa disciplina.
2. Memorização: “O plano de fusão”, apelava com mais força para o
terreno onde a razão e a compreensão podiam ser alcançadas pelo
ensino. Indicava, assim, um crescimento na independência e solidificação
do pensamento matemático.
3. Equilíbrio matemático: Álgebra e Geometria estudadas juntas,
contrastadas bem como comparadas para fornecerem as qualificações de
treinamento da Matemática.

O aspecto mais notável dessa discussão era a orientação de Myers para a introdução do
estudo de função na Matemática e a ênfase que colocava no aprendizado dos conteúdos
matemáticos. “Aprender fazendo” era sua diretriz, e para isso seria necessária a
construção de um curso que levasse o aluno a pensar. (SIGURDSON, 1962, P.260).
Myers lançou entre 1909 e 1910, um curso unificado para o primeiro e segundo anos da
Matemática secundária. No primeiro curso, a organização era mais forte em Álgebra e, no
segundo, em Geometria. A unificação mais evidente era em termos dos problemas
artificiais de Álgebra baseados na Geometria como, por exemplo: “Qual a soma dos lados
de um triângulo cujos lados tem 2x pés, 2x pés, 3x pés de extensão? ”. Observação: um
pé é equivalente a 30,48 cm. (SIGURDSON, 1962, P.261).
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O papel de Ernst Breslich na proposta de fusão da Aritmética, Álgebra e Geometria
Em 1909, quando Charles Hubbard Judd, assumiu a presidência do departamento de
Educação da Universidade de Chicago, substituiu Myers por Ernst Breslich, como chefe
do departamento de Matemática. Breslich viera do Instituto Bradley, em Peoria, para a
Universidade High School, em 1904, local de origem do Movimento de Chicago, onde
passou a dar continuidade ao trabalho de Myers, sempre utilizando o termo “Matemática
Correlacionada” quando se referiu ao curso. A queda de Myers ocorreu, pois Judd não
estava satisfeito com o trabalho que Myers havia desenvolvido até então.
Ernst R. Breslich, nasceu em 30 de agosto de 1874, na Alemanha, tornando-se cidadão
americano em 1896. Em 1990, recebeu o título de mestre pela Universidade de Chicago.
Foi diretor do departamento de Matemática das escolas e laboratório da Universidade de
Chicago no período de 1913 a 1920.
Continuou como professor nessas escolas até 1925 onde se doutorou em 1926. Retornou
como diretor do departamento de Matemática da Universidade de Chicago em 1929.
Aposentou-se em 1939 e voltou à universidade, como professor visitante, no segundo
semestre de 1943. Morreu em 12 de março de 1966. (CARVALHO apud ROCHA, 2001,
p50).
Em 1951, Breslich publicou seu primeiro volume, intitulado First – Year Mathematics for
Secondary Schools. No prefácio, procurou explicar seus objetivos:
Álgebra e Geometria acrescentam uma à outra. Ambas são usadas para
expressar fatos sobre quantidade; por exemplo, tanto o gráfico quanto à
fórmula, expressam a lei de um grupo de fatos numéricos. Ambas dão
estes fatos em forma facilmente entendida por olhos treinados;
estabelecem os fatos de forma generalizada e, além disso, tornam as
deduções de qualquer número de instância particular possível. Ao
correlacionar as duas formas de pensar em um único curso de instrução, a
compreensão de quantidade do aluno é ao mesmo tempo simplificada e
aprofundada; simplificada, porque o duplo método de ataque torna mais
fácil superar dificuldades; aprofundada por causa de uma impressão mais
duradoura feita na mente. No curso apresentado neste livro, a Geometria é
usada através de todo o livro para ilustrar processos algébricos, enquanto
a Álgebra leva o raciocínio nos símbolos compactos e abstratos que
generalizam fatos quantitativos em um grau que é impossível na expressão
gráfica. (BRESLICH apud SIGURDSON, 1962, P.271).

De acordo com Sigurdson, a preocupação em dar “ ênfase na Geometria” era o fato mais
marcante do livro. Breslich mencionou fatos como “métodos algébricos e geométricos de
solução de problemas”. Em outras afirmações, disse que seu curso desenvolveria a
“imaginação espacial e pictórica”, “intuição funcional”, “pensamento apurado e poder de
concentração”.
Dez de um total de dezoito capítulos, tinham títulos geométricos “Linhas Retas, ângulos,
Áreas e Volumes, ângulos-Pares, Linhas Paralelas”, etc. O livro defendia a relação entre
Geometria e Álgebra e com isso em mente, ele ilustrava geometricamente os processos
de adição, subtração e leis comutativas, associativas e distributivas da Álgebra. Então,
desenvolvia a equação, que devia ser usada quando mais conceitos geométricos fossem
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desenvolvidos. Por exemplo, com os ângulos, apontou a soma dos ângulos em um
triângulo e fez uma questão algébrica: “Encontre os ângulos de um triângulo, se o
primeiro é um quarto do segundo e o terceiro é um sétimo do primeiro mais 18”.
Suas questões eram similares às perguntas encontradas em Myers, problemas algébricos
artificiais, baseados em Geometria. Contudo, na discussão de área e volume geométricos,
o assunto da multiplicação de polinômios algébricos foi ilustrado geometricamente, da
seguinte forma:
6.(x + 3) = 18 + 6x , na formulação geométrica parecia com
18

6 x + 3

6x

( a + b ) ( c + d) parecia com
a

ac

ad

b

bc

bd

c

d

Nesse exemplo, podemos retomar as considerações de Chartier quando comenta que as
formas produzem sentido, modificam o objetivo de um texto, alterando sua significação,
pois a ilustração da lei distributiva apresentada por Breslich foi simplesmente uma
extensão da representação gráfica da adição e da subtração. Embora a noção tivesse
sido sugerida antes, pela primeira vez, Breslich desenvolveu uma organização sistemática
dela e, explicitamente, usou-a no desenvolvimento matemático de seu texto.
Breslich fez comentários sobre o modelo do livro no 12o. Capítulo do livro e expôs a
mudança da preocupação geométrica para a algébrica:
É o objetivo deste livro e dos capítulos seguintes desenvolver habilidade
na adição, subtração, multiplicação e divisão de números algébricos,
aprender mais sobre a solução de equações, e fazer uso da Álgebra, não
apenas na solução dos problemas geométricos, mas também na solução
de problemas levantados fora do campo da Geometria.

Em 1916, conseguiu publicar o segundo volume, baseado na Geometria, onde era
demonstrativa e o que a diferenciava dos livros tradicionais era a divisão do conteúdo
geométrico em partes menores, aumentando, assim, o número de capítulos do livro.
Sigurdson afirma que os livros de Breslich tornaram-se os mais importantes trabalhos
sobre a unificação dos ramos matemáticos, sendo adotados em todos os estados norteamericanos com exceção de dois, não citados pelo autor.
Breslich listou as vantagens do curso correlacionado, para a unificação:
1. Expressar mais facilmente quantidades.
2. O formalismo era reduzido (antiga ideia de Myers)
3. Período prolongado
matemáticas.

para

o

desenvolvimento

das

habilidades

4. Introdução de Álgebra e Geometria, que seriam úteis até para alunos
que saíssem do ensino secundário após o primeiro ano.
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5. Fácil acesso à Matemática concreta – materiais concretos da Álgebra
viriam da Geometria.
6. Revisão (inútil) seria evitada.
7. Motivação para fácil resolução de problemas.
8. Relação de função, ideia que se tornava popular.

Ainda acrescentou os resultados do curso:
a. Maior ênfase – habilidade do aluno na aplicação da Matemática em
outras disciplinas, como a Física, por exemplo.
b. Maior domínio da Matemática, ao resolver problemas.
c. Mais econômico – ganhava meio ano de estudo sobre o modelo
tradicional. (Breslich mostrou que ele avaliava o sucesso de um curso pela
quantidade de conteúdo matemático ensinado ao invés da quantidade de
poder mental). (...). Assim estaria também preparado para o estudo da
Geometria demonstrativa e a trigonometria. (1962, p.367-371).

David Eugene Smith, reitor dos professores de Matemática norte- americanos, criticou de
forma incisiva e destrutiva as propostas de Breslich, observando que deixou de enfatizar o
valor disciplinar da Matemática. A crítica de Smith a respeito do segundo volume de
Breslich, publicado em 1916 apoiou a ideia de correlação como tendo “grandes
possibilidades”, mas faltava o princípio unificador, função, ideia defendida por Klein.
Smith, também fez uma revisão do primeiro volume de Breslich e afirmou que concordava
com tudo, exceto com a mistura de Álgebra e Geometria sem sistema definido.
Considerou a fusão forçada e a mistura das disciplinas não dispostas de forma natural.
Breslich sentia-se satisfeito pelo interesse do grande mestre Smith, levando em conta isso
como “justificativa suficiente para considerar a revisão de alguma importância”, indicando
que Smith estava interessado no problema geral do curso.
Sigurdson ainda cita que as escolas Junior High School e o Senior High School utilizaram
os compêndios de Smith e Breslich, mas os de Breslich eram mais aceitos pelos
professores, em razão da preocupação do matemático correlacionar as disciplinas e seu
contato constante com eles. O fato de Breslich estar sempre em contato com os
professores nos leva a retomar Prost, quando menciona a importância de um agente da
reforma ser ativo e possuir aliados, no caso, os professores, para medir com realismo o
que se ensina de forma efetiva na sala de aula.
Por meio de sua pesquisa, Sigurdson, conseguiu relatar parte da história a Matemática
Unificada, e demonstrar a influência do trabalho de Breslich. Sua trajetória foi bastante
singular pois, embora sofrendo oposição considerável por parte de Smith, Breslich
conseguiu grande popularidade no país. O que confirma a importância do papel das
individualidades destacado por Laville para elaboração e implantação de programas
escolares. Apesar dos opositores, Breslich obteve apoio de grandes personalidades como
Charles Judd, Walter Hart pois discordava que a Matemática fosse considerada
simplesmente uma ferramenta, mas sim, um elemento vital em educação.
Sigurdson relata que “o conto da Matemática Unificada”, como ficou conhecido nas
escolas secundárias terminou por volta de 1930. Muitas escolas não exigiam o estudo de
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Matemática depois da oitava série. William Betz observou, vinte anos depois: “Dessa
forma, nós entramos na era da Matemática sem Matemática”.
Verifica-se que o movimento de Matemática Unificada afetou os cursos regulares de
Álgebra e Geometria, portanto, os esforços dos educadores não foram em vão, pois mais
problemas geométricos tornaram-se comuns nos livros de Álgebra e a Trigonometria foi
incluída no curso. Por vários anos, a figura de Ernst Breslich desponta como defensor
maior dessa proposta de unificação. O fato de não contar com o apoio de David Smith
representou um enfraquecimento da proposta dentre outras tantas objeções que a ela
foram feitas.
Sigurdson afirma que após 1930, nunca mais o ensino de Matemática passou a ser
compartimentado nos limites de Aritmética, Álgebra e Geometria. No entanto, nesse
período, a maioria dos projetos que buscavam unificar os programas foram abandonados.
(1962, p.538).

O ensino de matemática no Brasil nos anos 1920.
A década de 1920 revela-se ainda, como um período em que a escola secundária no
Brasil era organizada por meio de exames preparatórios. Para a realização desses
exames, o Diário Oficial divulgava os pontos, ou os conteúdos das disciplinas que os
alunos deveriam saber para sua realização. A Matemática do período de preparatórios
incluía os seguintes exames: Aritmética, Álgebra, Geometria e Trigonometria. Cada
exame era preparado de acordo com a carreira pretendida. (DUARTE et al, 2003, p.2123).
Em 1925, a Reforma Rocha Vaz instituiu a seriação obrigatória de seis anos do curso
secundário para todo o país, e protelava para o ano de 1929 o prazo final para os
estudantes ingressarem no curso superior pelo antigo regime. (DUARTE et al, 2003,
p.28).
Para ingressar no curso secundário, era obrigatória a realização do exame de admissão
que deveria ser solicitado, por escrito, pelo aluno ou responsável com seus dados
pessoais. O exame consistia em prova oral e escrita de Aritmética, Ortografia e Caligrafia.
(MACHADO, 2002).
Uma vez aprovado, o aluno estudaria as matemáticas nos quatro primeiros anos.
Aritmética, nos dois primeiros; Álgebra, no segundo; Geometria e Trigonometria no quarto
ano. Todo final de ano, a promoção sempre seria concedida após os exames e, além da
junta examinadora, havia uma comissão julgadora das provas escritas. (SANTOS, 2003).
O cenário apresentado, tem o objetivo de esclarecer como ocorria o ensino das
matemáticas no período em estudo. Os professores eram específicos para cada um dos
ramos matemáticos. Havia concurso para as cátedras de: 1. Aritmética e Álgebra, 2.
Geometria/Trigonometria.
Cada disciplina tinha suas características próprias sem interferência das outras. A maioria
dos professores que lecionava as matemáticas era formada em engenharia e prestava
concurso para as cátedras.
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Tomaremos como referência principal a dissertação de José Lourenço da Rocha, 2001
para subsidiar nossas considerações sobre a proposta de fusão da Aritmética, Álgebra e
Geometria no Brasil.
Euclides Roxo, professor de Matemática, é personalidade marcante na reforma de ensino
ocorrida tanto no Colégio Pedro II, em 1929, como na reforma de âmbito nacional, durante
a gestão de Francisco Campos, em 1931. Natural de Aracaju, Sergipe, nasceu em 10 de
dezembro de 1890, estudou no Colégio Pedro II, bacharelando-se em 1909, laureado com
o prêmio “Panteão”. Prestou concurso para professor substituto de Matemática no Colégio
Pedro II, em 1915, e iniciou sua carreira docente. Em 1916, formou-se como Engenheiro
Civil na Escola Politécnica do Rio de Janeiro.
Nomeado professor catedrático de Matemática e Espanhol, tomou posse do cargo em 1o.
De outubro de 1919. Atuando como professor, recebeu novamente o prêmio “Panteão”,
da congregação do Colégio Pedro II, em 1924.
Foi nomeado interinamente Diretor do Externato, em 19 de agosto de 1925, ocupando o
cargo até 9 de dezembro de 1930, quando assumiu o cargo de Diretor do Internato do
Colégio Pedro II, onde permaneceu até 1935, data em que voltou a exercer suas funções
de professor catedrático. Entre outros cargos, ocupou o de Presidente da Comissão
Nacional do Livro Didático. (ROCHA, 2001, p.124).
Em 1928, a Congregação do Colégio Pedro II apresentou uma proposta de alteração da
seriação do curso secundário, na qual era pensada uma mudança radical aos programas
do ensino da Aritmética, Álgebra e Geometria.
Nessa proposta, estavam presentes, todas as ideias modernizadoras apregoadas pelo
Movimento Internacional do Ensino de Matemática. (MIORIM, 1998, P.91).
Euclides Roxo, o maior responsável pela elaboração da proposta modernizadora
brasileira, fez o seguinte discurso:
Entre nós, até 1929, o ensino de Aritmética, o de Álgebra e o de Geometria
eram feitos separadamente. O estudante prestava, pelo regime de
preparatórios que vigorou até 1925, um exame distinto para cada uma
daquelas disciplinas(...). Em 1928, propusemos à Congregação do Colégio
Pedro II a modificação dos programas de matemáticas, de acordo com a
orientação do moderno movimento de reforma e consequente unificação
do curso em uma disciplina única sob a denominação de Matemática.
(ROXO apud MIORIM, 1998, p.92).

Rocha afirma que a proposta de alteração na seriação do curso secundário foi
homologada em sessão do Conselho Nacional de Ensino, em 26 de julho de 1928 e,
regulamentada pelo Decreto no.18.564, de 15 de janeiro de 1929. Ela representou um
elemento decisivo para a introdução do ensino moderno em todas as escolas secundárias
brasileiras, que só se deu com a reforma que Francisco Campos apresentou para a
Escola Secundária, inicialmente, por meio do Decreto no.19.890, de 18 de abril de 1931,
depois consolidada pelo Decreto no. 21.241, de quatro de abril de 1932. Essa foi a
primeira tentativa de estruturar todo o curso secundário nacional. (2001, p.29).
Dentro dessa proposta estava a criação da disciplina Matemática, e a proposta de fusão
das ramificações da matemática em uma única disciplina estava de acordo com as ideias
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que o Movimento Internacional para a modernização do ensino da Matemática defendia.
Euclides Roxo, conforme redige em seu relatório enviado ao Departamento Nacional de
Ensino:
Na cadeira de Matemática fez-se uma completa renovação, de acordo com
as atuais diretivas pedagógicas dominantes, quanto a essa disciplina, em
quase todos os países civilizados. Adotados somente para o primeiro ano
em 1929, será a nova orientação estendida, em 1930, ao segundo ano e,
assim sucessivamente, a todos os anos do curso. Em consequência dessa
reforma, deverão os alunos, ao invés de um exame final de Aritmética,
outro de Álgebra e um terceiro de Geometria, fazer no quarto ano, um
exame final único de Matemática, sendo os do 1o., 2o e 3o de simples
promoção. (ROXO apud ROCHA, 2001, P.33).

A reforma Francisco Campos preservou todas as ideias reformistas implantadas em 1929
por Euclides Roxo. Foi do próprio Roxo a elaboração das instruções Metodológicas,
conforme demonstra o documento do APER – Arquivo Pessoal de Euclides Roxo – PUCSP.
As mudanças ocorridas na escola secundária, por meio da Reforma Francisco Campos
provocaram polêmicas e debates. Euclides Roxo, principal defensor da Reforma, em suas
justificativas menciona o movimento de reforma iniciado por Félix Klein na Alemanha,
durante os debates. Alguns professores, opositores à reforma foram o Professor Tenente
Coronel Sebastião Fontes, da Escola Militar, Professor Ramalho Novo e o Professor
Almeida Lisboa do Colégio Pedro II.
Procurando analisar a gênese do primeiro programa de ensino de Matemática, a nova
disciplina criada pela Reforma Francisco Campos, resultado da fusão da Aritmética,
Álgebra e Geometria, Werneck (2003) analisou os documentos de Euclides Roxo contidos
no APER. Nesse arquivo constam inúmeros programas estrangeiros para o ensino de
Matemática. A autora buscou verificar se Euclides Roxo havia decalcado de algum desses
programas, o programa brasileiro.
Os programas estrangeiros, verificados no APER, e analisados, diferenciava-se muito do
programa brasileiro. Pode-se notar que Euclides Roxo não se utilizou deles para
elaboração do primeiro programa brasileiro de Matemática. Em lugar desses, utilizou-se
de livros didáticos de Matemática de vários autores, de diferentes países. Era um
programa para ser adotado de forma paulatina, com seus devidos ajustes. Entretanto,
quando foi chamado por Francisco Campos para a elaboração de um programa de
Matemática em nível nacional, Roxo não poderia deixar de apresentar sua proposta.
Euclides Roxo apropriou-se, portanto, do movimento internacional da Matemática, através
de livros didáticos mencionados no prefácio de seu Curso de Mathematica Elementar,
resultando disso, o primeiro programa de ensino da Matemática no Brasil. O programa
implantado por Roxo, tinha quase a metade do texto de Ernst Breslich, o Senior
Mathematics-Book I – publicado em 1928, nos EUA.
Um novo momento histórico, pós-revolucionário, fará emergir, a partir das polêmicas e
discordâncias relativamente à fusão dos ramos matemáticos, forças que ativamente
participarão de uma nova reforma do ensino nacional. Igreja, Estado e Sociedade Civil,
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coordenadas pelo novo ministro da Educação, Gustavo Capanema, produzirão um novo
texto, por meio de seus representantes, para a educação brasileira. A Reforma
Capanema, de 1942, irá sepultar o ideário de Euclides Roxo de fusão completa da
Aritmética, Álgebra e Geometria. No entanto, esses ramos permanecerão sob o mesmo
manto da denominação Matemática, sendo eliminadas as cadeiras separadas de
Aritmética, Álgebra, Geometria e Trigonometria.
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Conclusão
Os movimentos relacionados ao estudo da Unificação das disciplinas Aritmética, Álgebra
e Geometria, surgiram inicialmente nos Estados Unidos, na última década do século XIX,
quando resolveram reformular o currículo da escola secundária.
O movimento de unificação da Matemática nos EUA começou a ganhar força, através de
Moore, Myers, Judd, Ernst Breslich. Essas associações representando professores de
Matemática e Ciências foi importante, pois fez surgir o Movimento de Chicago.
Nenhum outro movimento no ensino da Matemática secundária obteve tantas pesquisas
estimuladas nesse campo, como o da Matemática correlacionada ou unificada. O
movimento não foi tão bem sucedido como se pretendera, devido a fatores como: o
número reduzido de professores qualificados para a grande demanda de alunos, a
descentralização do sistema escolar e o conservadorismo em relação à educação. O que
nos reporta a Prost e Laville, sobre a influência dos professores e alunos serem parte
decisiva na implantação de uma reforma.
A ideia da Matemática unificada nos EUA tornou-se perdedora, não porque não tivesse
fatos relevantes, mas por falta de ações administrativas coerentes, professores sem
orientações adequadas na aplicação das mudanças, entre outros fatores.
Diferentemente do processo americano, que tem como pano de fundo as discussões das
reformas internacionais, no Brasil nós tivemos o Professor Euclides Roxo, que pretendia
implantar aos poucos sua proposta no Colégio Pedro II e no entanto, tornou-se oficial em
1930, com a Reforma Francisco Campos, em razão do golpe de Estado. Roxo não
conseguiu agregar uma discussão mais ampla, pois com a implantação da reforma
Francisco Campos em âmbito nacional, não foi possível preparar adequadamente os
professores que ensinavam Aritmética, Álgebra e Geometria separadamente. Sem o
apoio desses agentes, segundo Prost, as mudanças sugeridas para a unificação das
disciplinas não conseguem êxito esperado.
Uma comparação efetiva entre as mudanças ocorridas nos EUA e no Brasil, mostra que
no primeiro país, havia comissões específicas para a verificação em todos os estados
norte-americanos, do desenvolvimento das ideias e sua aceitação por parte dos
professores e alunos de uma forma geral. No Brasil, a mudança que havia começado nas
congregações e debates do Jornal do Comércio, tornaram-se efetivas através da
promulgação da reforma Francisco Campos. As mudanças que surgiam no Brasil como
inovadoras eram semelhantes às mudanças que não prevaleceram nos Estados Unidos.
Diante da trajetória histórica dos EUA e Brasil, muitos fatores impossibilitaram o sucesso
desses movimentos. Porém, Laville afirma que os meios e os fins envolvidos nas práticas
e nas políticas educacionais são o resultado de lutas entre grupos poderosos e
movimentos sociais. Nos EUA, verdadeiramente, houve uma discussão nacional
relativamente à unificação. O grupo vencedor, encabeçado por David Smith, barrou a
proposta que vinha sendo desenvolvida por Myers e Breslich, redefinindo o papel da
Matemática no ensino norte-americano. No Brasil, a proposta de unificação constituiu uma
empreitada solitária de Euclides Roxo que, ungido pela revolução,acreditou ser possível
alterar práticas pedagógicas centenariamente estabelecidas sem trazer para junto de si os
professores.
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Resumo: A relação professor-aluno caracteriza-se como tema inovador no âmbito
educacional, tendo em vista a interferência no processo educacional do aluno. Com isso,
este estudo objetiva identificar na literatura, os principais temas pesquisados em relação
ao assunto. Para isso, realizou-se um levantamento bibliográfico de janeiro/2010 a julho
de 2017, a cerca do tema em questão, e encontrou-se diversos estudos referenciando a
relação professor-aluno e nenhum trata em específico do tema, porém todos mencionam
o afastamento ou aproximação do professor e aluno em virtude do processo educacional
vivenciado pelos mesmos.
________________________________________________________________________
Palavras-chave: aluno, professor, processo educacional
________________________________________________________________________
Abstract: The teacher-student relationship is characterized as an innovative theme in the
educational field, in view of the interference in the student's educational process. With this,
this study aims to identify in the literature, the main topics researched in relation to the
subject. For this, a bibliographical survey was carried out from January 2010 to July 2017,
about the subject in question, and several studies were found referencing the teacherstudent relationship and no specific treatment of the topic, but all mention the removal or
approximation of the teacher and student due to the educational process experienced by
them.
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Keywords: student, teacher, educational process
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1. Considerações Iniciais
Este trabalho apresenta revisão de literatura sobre “relação professor-aluno” com o
objetivo de conhecer os principais temas pesquisados sobre o assunto. Buscaram-se
artigos empíricos e teóricos durante o mês de julho do ano 2017, nas seguintes bases de
dados:
a) CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior);
b) LiLACs (Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde);
c) PePSIC (Periódicos Eletrônicos de Psicologia);
d) PubMed/Medline (US National Library of Medicine National Institutes of Health/ Medical
Literature Analysis and Retrieval System Online);
e) SciELO (Scientific Eletronic Library Online).
Para realização da busca foram utilizados os seguintes descritores: “relação professor
aluno” e "teacher student relation”, ou seja, a busca foi realizada privilegiando os estudos
publicados no Brasil e no exterior. Foi adotado como critério de inclusão recorte temporal
das publicações mais recentes, ou seja, dos últimos dez anos que compreendeu o
período entre 01 de janeiro do ano de 2006 a 13 de julho do ano de 2017.
Os critérios de inclusão dos artigos foram os seguintes:
a) artigos publicados em periódicos científicos com critérios de análise por pares e às
cegas. Este procedimento visa analisar os artigos publicados em periódicos que
eliminaram um julgamento subjetivo e vieses de autoria e afiliação na ocasião da
submissão.
b) artigos que apresentavam os descritores utilizados para busca no título. Os títulos
foram utilizados para análise, pois se entende que o título é a forma percebida pelo leitor
(pesquisador), para o primeiro contato de optar por escolhas referentes ao conteúdo a ser
lido.
c) artigos publicados nos últimos 10 anos (busca realizada no período de 01 de janeiro do
ano de 2006 a 13 de julho do ano de 2017). Logo, buscou apresentar o que os estudos
têm pesquisado recentemente sobre o tema proposto. Foram excluídos artigos em
duplicidade nos periódicos e entre as bases de dados e que não disponibilizavam o
resumo ou o texto completo nas bases de dados.
Durante o percurso metodológico, houve uma aproximação com o material coletado, no
sentido de selecionar com o apoio de filtros disponíveis nas bases de dados, os estudos
que atendessem os critérios de inclusão. Devido à impossibilidade de verificar alguns
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critérios de exclusão (duplicidade e indisponibilidade de resumo ou texto completo) por
meio da utilização dos filtros, os artigos selecionados foram avaliados exaustivamente em
relação aos critérios de inclusão e exclusão. Assim, foi feita uma leitura individual de cada
resumo, verificando a sua pertinência.
Todos os artigos que atenderam aos critérios de inclusão foram selecionados e
organizados em planilha Excel a partir das seguintes variáveis: periódico, título, ano de
publicação e objeto de estudo. Esse processo contribuiu para leitura flutuante dos artigos
que possibilitou a configuração de categorias conforme aproximação das áreas de
pesquisa. Após esta estruturação os artigos foram submetidos à etapa de leitura do texto
integral, a fim de extrair-se a temática principal.

1.1. Processo de Seleção e Análise dos Estudos
A partir da estratégia de busca foram identificados, inicialmente, 1949 publicações. Em
seguida, identificaram-se, com o apoio dos filtros disponíveis nas bases de dados, os
artigos que atenderam aos seguintes critérios de inclusão (N=36):
a) artigos publicados em periódicos científicos com critérios de análise por pares e às
cegas;
b) os artigos que apresentavam os descritores utilizados para busca no título. Logo, teses,
dissertações, monografias, livros, publicações de congressos, entre outros foram
excluídos;
c) publicados nos últimos 10 anos (busca realizada no período de 01 de janeiro do ano de
2006 a 13 de julho do ano de 2017).
Os artigos duplicados nos periódicos também foram excluídos do presente estudo. Após a
primeira análise, com avaliação da presença dos descritores nos títulos, 32 artigos
(CAPES=14; Lilacs=14; Pepsic=3; PubMed/Medline=0, e Scielo=1) foram selecionados.
Na sequência ainda foram excluídos os artigos duplicados entre as bases de dados e
aqueles que não disponibilizavam o resumo ou texto completo nas bases de dados.
Por fim, 22 artigos foram considerados elegíveis para a segunda fase desta revisão, que
consistiu da leitura flutuante dos artigos. É possível observar a partir de onde originou-se
busca dos artigos que tratam sobre o tema “relação professor aluno”. Logo, os artigos préselecionados estão distribuídos do seguinte modo:
a) A partir do descritor “relação professor aluno”: No buscador da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) foram localizados 524 e
selecionados 15 artigos. No periódico Scielo foram localizados 15 e selecionados 1 artigo.
No periódico Pepsic foram localizados 9 e selecionados 3 artigos e no periódico Lilac’s
foram localizados 81 e selecionados 12 artigos.
b) A partir do descritor “teacher student relation”: No buscador Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) foram localizados 403 e
selecionados 2 artigos. No periódico Scielo foram localizados 2 e selecionados 0 artigo.
No periódico Pepsic foram localizados 1 e selecionados 1 artigos. No periódico Lilac’s
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foram localizados 7 e selecionados 2 artigos e no periódico Pubmed foram localizados
907 e selecionados 0 artigos.
Após a exclusão dos artigos duplicados entre as bases de dados e que não
disponibilizavam resumo ou texto completo nas bases de dados, foram selecionados 22
artigos para serem analisados; desses, 17 estão inseridos em periódicos que possuem
avaliação em psicologia conforme o critério Qualis proposto pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) no quadriênio do período de
2013-2016, sendo 2 com qualis A1, 4 com qualis A2, 5 com qualis B1, 3 com qualis B2, 2
com qualis B3 e 1 com qualis B4. Em relação ao restante (N=5) 3 apresentam qualis B1
em Ensino, 1 com qualis A1 em Educação, e 1 com qualis B2 Interdisciplinar.
Em relação ao ano de publicação dos artigos localizados, 2 foram publicados no ano de
2006; 1 no ano de 2007; 2 no ano de 2008; e 1 no ano de 2009, 1 no ano de 2010, 5 no
ano de 2011, 4 no ano de 2012, 2 no ano de 2013, 2 no ano de 2014, 1 no ano de 2016 e
1 no ano de 2017. Logo, as publicações sobre o tema relação professor-aluno
apresentou-se constante na busca realizada nos últimos dez anos.
As unidades federativas de origem dos periódicos onde os artigos estão inseridos estão
assim distribuídas: São Paulo (n=9), Rio de Janeiro (n=3), Mato Grosso (n=3), Rio Grande
do Sul (n=3), Paraná (n=1), Brasília (n=1), Rio Grande do Norte (n=1). Vale ressaltar que
o periódico de 1 artigo tem origem internacional, localizado em Portugal. Esses dados
demonstram que os artigos selecionados na presente Revisão de Literatura apresentam
maior representatividade na região Sudeste do Brasil.
Além das variáveis apresentadas anteriormente, ainda foram analisados os conteúdos
principais dos artigos. De tal modo considerou-se o título, periódico e objeto de estudo
dos artigos selecionados inicialmente pela leitura flutuante, e em seguida a leitura do texto
integral. Logo, foi possível inferir quatro categorias: educação, psicanálise, psicologia e
saúde, e para selecioná-los, caracterizou-se como seleção as variáveis: ano de
publicação, título do artigo, periódico e objeto de estudo.
A categoria “Educação” apresenta os artigos que tratam de pesquisas que discutem
contribuições teóricas práticas relacionadas à relação professor alunos na área da
educação.
A categoria “Psicanálise” apresenta os artigos que tratam de pesquisas que discutem
contribuições teóricas relacionadas à relação professor alunos na área da psicanálise.
A categoria “Psicologia” apresenta os artigos que tratam de pesquisas que discutem
contribuições teóricas práticas relacionadas à relação professor alunos na área da
psicologia.
A categoria “Saúde” apresenta os artigos que tratam de pesquisas que discutem
contribuições teóricas práticas relacionadas à relação professor alunos na área da saúde.
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2. Referencial Teórico
2.1. Educação
No que refere-se a educação, Monobe (2008) apresenta análise do filme Clube do
Imperador com o intuito de discutir de modo prático a relação professor-aluno. De tal
modo, aponta os principais elementos que devem existir nesta relação: respeito mútuo,
confiança e compromisso do aluno, interesse e acompanhamento do professor. Logo, a
confiança mútua é à base do bom relacionamento. Porém, o autor chama atenção para o
perigo de se confiar e desapontar e como este elemento exige transparência nas relações
de ambas as partes.
Oliveira e Korbes (2011) realizaram pesquisa de abordagem qualitativa, por meio de
entrevistas semiestruturadas e observação participante para identificar as concepções de
afetividade na relação professor-aluno. Os professores apresentaram serem
conhecedores da função de mediadores no processo de ensino-aprendizagem.
Wagner e Trugillo (2011) realizaram estudo de caso de abordagem qualitativa, no qual
foram desenvolvidas entrevistas semiestruturadas e observações in loco sobre a relação
professor-aluno no contexto escolar. Constatou-se que uma relação harmoniosa baseada
no diálogo estimulado pelo professor é extremamente benéfica para o ensinoaprendizagem.
Vezaro e Souza (2011) realizaram pesquisa de abordagem qualitativa, com o apoio de
entrevistas semiestruturadas com professoras de Educação Infantil para analisar a
importância da relação afetiva professor-aluno. Identificou-se a importância do professor
na formação da personalidade dos alunos.
Estudo teórico discute o cuidado na relação professor-aluno baseado em de autoras da
teoria feminista. Neste sentido, apresentam o porquê em se falar de cuidados nas
relações escolares; tensões sobre o exercício da profissão e suas repercussões na
relação professor-aluno; e sobre a potencialidade política dos cuidados (Mattos et al,
2013).
Pesquisa realizou entrevistas com universitários para identificar suas percepções sobre a
relação professor-aluno. Uma análise fenomenológica dos resultados obteve cinco
aspectos sobre esta relação: diferenças entre os professores do Ensino Médio e Superior;
formação e didática dos professores; receptividade e incentivo; relação
acadêmica/pessoal; e importância atribuída ao professor na formação (Tochetto de
Oliveira, Mateus Wiles, Chechi Fiorin, & Garcia Dias, 2014).
Bona, Paravisi, e Paravisi (2017) realizaram um estudo de caso, de abordagem
qualitativa, com professores e simultaneamente alunos de curso de pós- graduação,
apoiados pelos pressupostos teóricos de Jean Piaget e Paulo Freire.
Considerou-se que o processo de aprendizagem recíproca possibilitou a reflexão sobre a
necessidade da dinamicidade de trocas de papéis na profissão de professor.
Logo, foi possível observar que os artigos científicos levantados a partir do tema relação
professor alunos no âmbito da educação se enquadram em abordagens qualitativas e
estão pautados em pesquisas sobre: a ótica cinematográfica, processo de aprendizagem,
construção do conhecimento, afetividade na formação e aprendizagem na educação
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infantil, potencialidade política, percepções de universitários sobre a relação professoraluno e troca de papéis.

2.2. Psicanálise
Os artigos que tratam sobre o tema psicanálise são todos teóricos. Baseada nos
pressupostos teóricos do psicanalista Sándor Ferenczi, Barone (2006) explica que
implicitamente existe uma relação de desigualdade: entre o professor e o aluno, pois a
revivência de traumas de amores submissos ou mesmos opressivos com seus pais
durante a infância remete a transferência destes sentimentos na relação professor-aluno.
Enquanto que Voltolini (2007) utiliza as concepções do psicanalista Jacques Lacan para
discutir a influência do crescente uso de recursos audiovisuais e de informática no ensino
na relação professor-aluno. Nesta perspectiva, o autor desacredita da existência efetiva
de ambas as partes nesta relação. Souza e Pereira (2008) também se apoiam nas
concepções Lacan para explicar como os discursos das ciências influenciam na relação
professor-aluno. Neste contexto o professor tem o domínio do saber verídico e o aluno é
subjugado a este saber.
Ribeiro (2014) utiliza como ideia principal as contribuições de Sigmund Freud para
defender a compreensão do fenômeno psicanalítico da transferência, para colaborar com
a prática educativa desenvolvida na relação professor-aluno.
Franco e Albuquerque (2016) salientam a compreensão dos aspectos inconscientes na
relação professor-aluno como relevante contribuição para a educação.
Com isso, foi possível observar que os artigos científicos levantados a partir do tema
relação professor-alunos no âmbito da psicanálise se enquadram em abordagens
qualitativas e estão pautados em pesquisas sobre: corpo e imagem, presença e distância,
repercussões em psicanálise, transferência na relação professor-aluno, e psicanálise e
educação.

2.3. Psicologia
Picado e Rose (2009) buscaram avaliar a relação professor-aluno, por meio da
compreensão dos comportamentos agressivos dos alunos. Para isto utilizaram como
apoio: Inventário de Comportamentos da Infância e Adolescência – Versão do Professor;
Entrevista sobre desempenho acadêmico e adaptação escolar; e Entrevista de avaliação
da qualidade da relação professor-aluno. Considerou-se a necessidade de estudos que
proponham dimensões nos âmbitos afetivos na relação professor-aluno.
Barbosa, Campos e Valentim (2011) realizaram estudo quantitativo sobre as percepções
de professores na relação professor-aluno, com o apoio da Escala de Relacionamento
Professor-Aluno. Foram identificados maiores conflitos na relação professor-aluno com
professores do sexo masculino com necessidades educacionais especiais. Em relação
aos alunos observou-se que conforme há avanço da idade, aumentam-se os conflitos.
Em pesquisa que buscou explorar o vínculo professor-aluno por meio do Teste do Par
Educativo, identificou-se que os indicadores de conflitos que emergiram dos testes
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aplicados estão relacionados ao grupo de alunos com menor desempenho escolar. Logo,
os indicadores de conflitos na relação professor-aluno sugerem prejuízos no ensinoaprendizagem (Sakai, Duarte, Ballas, Ukita, Malta, & Sakai, 2012).
Ferraz e Ristum (2012) realizaram estudo de caso de abordagem qualitativa sobre a
violência psicológica na relação professor-aluno, com o apoio de observação com recurso
de diário de campo, vídeo gravação e entrevista semiestruturada. Identificou-se rejeição,
humilhação e indiferença dos professores para com os alunos com dificuldades de
aprendizagem.
Lamas, Freitas e Barbosa (2013) realizaram pesquisa de abordagem quantitativa para
associar o bullying e a relação professor-aluno. Para este intento aplicaram em alunos
Questionário de Bullying (identifica papeis, contextos e formas de agressão) e Escala de
Relação Professor-Aluno (avalia afinidade e conflito com professores). Identificou-se alta
prevalência de bullying, principalmente dentro das salas de aula.
Deste modo, foi possível observar que os artigos científicos levantados a partir do tema
relação professor-alunos no âmbito da psicologia se enquadram em abordagens tanto
quantitativas quanto abordagens qualitativas e estão pautados em pesquisas sobre: préescolares agressivos, diversidade em sala de aula, desempenho escolar, violência
psicológica, e bullying.

2.4. Saúde
O primeiro estudo apresentado no quadro 4 foi empírico e de abordagem qualitativa e
versa sobre relação professor-aluno-paciente na área de odontologia. Para este intento
utilizaram entrevistas semiestruturadas, grupos focais e observações participativas para
coletar os dados. A partir da inferência de categorias empíricas os autores criticam a
reprodução do autoritarismo presente na relação de ensino-aprendizagem para o
desenvolvimento da relação humanitária que deve existir entre os futuros profissionais de
saúde e os pacientes (Araújo, Augusto Noro, Gondim Cavalsina, Céu Clara Costa &
Roncalli da Costa Oliveira, 2006).
O segundo estudo apresentado no quadro 4, também da área de odontologia e da relação
professor-aluno, foi empírico mas, desta vez, de abordagem quantitativa. Os
pesquisadores utilizaram questionários com perguntas abertas e fechadas que foram
analisados com o apoio de tabelas e gráficos de frequências relativas e absolutas das
variáveis. Os resultados deste estudo apontaram alguns fatores que influenciam
negativamente a relação professor-aluno, tais como: falta de acessibilidade e interação
pedagógica e social, professores arrogantes e intimidadores, alunos que não
compreendem os limites que devem ser estabelecidos nesta relação (Cavaca, Esposti,
Santos-Neto & Gomes, 2010).
Zago, Machado e Manfroi (2011) apresentam um estudo teórico fundamentado nas obras
de Paulo Freire e dos canadenses, Maurice Tardif e Clermont Gauthier. Este estudo
compara dois tipos de relações: professor-aluno e médico-paciente. Nesta comparação
ele estabelece alguns tópicos em comum como: o trabalho sobre o outro (em que é
necessário respeitar os pensamentos, sentimentos e valores do outro); a relação de poder
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(somente um lado detêm o conhecimento do qual depende o sucesso de ambos) e a
onipotência (supervalorização da importância na relação).
Segundo Guedes, Ohara e Silva (2012) realizaram um estudo qualitativo de abordagem
fenomenológica, no qual apresentaram entrevistas na perspectiva dos professores que
supervisionavam alunos em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Por meio da inferência
de categorias semânticas percebeu-se a preocupação destes professores com a
aproximação e facilitação do processo de aprendizagem, e consequentemente a
qualificação das habilidades técnicas científicas e do cuidado humanizado dos alunos.
Rios e Schraiber (2012) realizaram um estudo de caso sobre a relação professor aluno,
com o apoio de observação etnográfica e entrevistas em profundidade. Os dados
analisados pelo método hermenêutico construíram três categorias analíticas teóricas,
sendo elas: onipotência do professor, construção de vínculo e desqualificação do aluno.
Estes resultados revelam aproximações e afastamentos dos professores e dos alunos do
processo saudável de ensino-aprendizagem.
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Considerações Finais
Os artigos científicos levantados e analisados a partir do tema relação professor-alunos
no âmbito da saúde se enquadram em abordagens tanto quantitativas quanto abordagens
qualitativas e estão pautados em pesquisas sobre: consequências na relação professor
aluno-paciente, relação professor-aluno no ensino de odontologia, relação médico
paciente, cuidados intensivos, unidade de terapia intensiva e estudo de caso.
A partir desse estudo, observou-se que, apesar da variedade de estudos coletados, não
se identificou pesquisas que tratam especificamente do tema das representações sociais
sobre a relação professor-aluno.
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Resumo: Este artigo discute a aplicação da técnica analítica de fluorescência de raios X
(FRX) em prática clínica para dosagem de Ferro sérico no Laboratório de Espectroscopia
e Espectrometria das Radiações – LEER. Esta metodologia alternativa para realização de
exames clínicos vem sendo testada nos últimos anos como avaliação quali-quantitativa
em vários tipos de amostras, prioritariamente biológicas. Os resultados obtidos por FRX
foram comparados com as estimativas obtidas pela técnica de Química Seca mostrandose concordante, enfatizando a aceitabilidade do método em química clínica.
________________________________________________________________________
Palavras-chave: Fluorescência de Raios X, dosagem ferro, soro
________________________________________________________________________
Abstract: This article discusses the application of the X - ray fluorescence analytical
technique (FRX) in clinical practice for the measurement of serum iron in the Laboratory of
Spectroscopy and Radiation Spectrometry - LEER. This alternative methodology for
conducting clinical exams has been tested in recent years as a qualitative-quantitative
evaluation in several types of samples, primarily biological. The results obtained by FRX
were compared with the estimates obtained by the Dry Chemistry technique, showing
concordance, emphasizing the acceptability of the method in clinical chemistry.
________________________________________________________________________
Keywords: X-Ray Fluorescence, iron dosage, serum
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Introdução
O Laboratório de Espectroscopia e Espectrometria das Radiações – LEER, localiza-se
Universidade de São Paulo (USP), no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares,
órgão da Comissão Nacional de Energia Nuclear (IPEN/CNEN). Nas pesquisas
realizadas, a técnica de FRX tem sido utilizada para a avaliação quali-quantitativa em
vários tipos de amostras, prioritariamente biológicas. A técnica é não destrutiva e
possibilita a análise de vários elementos inorgânicos simultaneamente, de maneira rápida,
precisa e com baixo custo. Tem elevado potencial de aplicação onde é necessário a
correlação entre os elementos essenciais.
A Espectrometria por Fluorescência de Raios-X, é um método não destrutivo para análise
de elementos inorgânicos em materiais diversos. Por ser utilizada em diversas áreas,
essa técnica analítica constitui multidisciplinaridade dentro do contexto acadêmico.
Inicialmente a técnica foi utilizada no setor de arqueologia e atualmente, a atualmente é
empregada em inúmeras aplicações em diversas áreas da ciência como medicina,
geologia, biologia, metais, solos e meio ambiente, bem como em pesquisa e ensino,
dentre outras (BORJESSON et al., 2003; POTTS et al., 2003).
A técnica de fluorescência de raios-X por dispersão de energia (FRXDE OU EDXRF,
Energy Dispersive X-Ray Fluorescence) apresenta alta velocidade analítica para análise
semi-quantitativa de materias diversos quando se é empregado um tubo de raios-X na
excitação. A interação deste feixe de raios X com a amostra faz com que o material seja
excitado e no processo de desexcitação, emita raios X característicos. Utilizando
detectores específicos para detecção de raios X do tipo semicondutores é possível
detectar e identificar os elementos químicos presentes no material analisado (Figura 1).
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Figura 1 - Esquema do processo de Fluorescência e Raios-X. Fonte: Amptek 32: Um
elétron da camada K é ejetado do átomo por uma excitação primária externa criando uma
lacuna; um elétron da camada L ou M pula para preencher a lacuna e neste processo
emite um raios-X característico (exclusivo de cada elemento excitado); o raio-X Kα é
produzido a partir de uma transição de um elétron da camada L para o K, e o raio-X Kβ a
partir de uma transição de um elétron da camada M para K.
No presente estudo objetiva-se mostrar a viabilidade de uso em prática clínica para
dosagem de ferro sérico. A possibilidade de se implantar a metodologia de Fluorescência
de Raios-X (FRX) fazendo uso de sistema compacto, como uma tecnologia alternativa,
agrega vantagens em relação às técnicas convencionais, tais como, procedimento não
destrutivo, armazenamento da amostra sem necessidade de refrigeração além da rapidez
nas análises (minutos).
Na prática clínica a dosagem de ferro sérico é solicitada quando há a suspeita de carência
ou sobrecarga de ferro no organismo. Níveis baixos ocorrem principalmente devido à
anemia ferropriva, infecções crônicas, neoplasias, hipoproteinemias, parasitoses,
glomerulopatias, enquanto o aumento ocorre devido a transfusões repetidas,
hemocromatose idiopática, cirrose, talassemia, anemia sideroblástica, hepatite aguda e
necrose hepática.

2. Materiais E Métodos
2.1. Espectrômetro compacto de FRX
O espectrômetro compacto de FRX (modelo X-123 SDD Complete X-Ray Spectrometer Amptek) é constituído de um mini tubo de Raios X com alvo de prata, com tensões
variáveis de 10 a 50 KV e corrente de 5 - 200 μA, e um detector semicondutor de Silício
do tipo “Si Drift” (25 mm2 x 500 μm) com janela de Berílio de 12,5 μm, acoplado a um
sistema de refrigeração (Figura 2). Devido à sua portabilidade, a amostra é posicionada
na frente do tubo de RX (para que ocorra a excitação dos átomos dos elementos químicos
da amostra) e a radiação X produzida é detectada no detector de Silício. A distância entre
mini tubo de Raios-X e amostra é mantida constante (2,2 mm) bem como o ângulo entre o
tubo de Raios-X e o Detector (ângulo de 45°).
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As intensidades fluorescentes são detectadas e os espectros de Raios-X construídos
usando softwares dedicados fornecidos pelo fabricante. Um software desenvolvido no
LEER realiza as análises quantitativas (dosagens de íons).
Detector

Tubo de RX

Amostra de soro em substrato de papel de filtro

Figura 2 - Dimensão do espectrômetro de FRX

2.2 Casuística
As medidas em soro, utilizando o espectrômetro de FRX, foram realizadas visando um
comparativo com os resultados de Ferro sérico obtidos pela clínica convencional (Química
Seca). Um grupo constituído por 18 doadores foi avaliado. O sangue foi coletado por
punção venosa pelo procedimento convencional (~1,0 mL) e centrifugado para separação
para separação do soro. O preparo da amostra para medida de FRX consiste em gotejar
50 μL em papel de filtro Whatman no42.
As amostras de soro foram excitadas por 900s utilizando tensão de 30 kV e corrente de
5μA para a intensidade da linha Kα do ferro (6,40 keV).
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3. Resultados e Discussões
Na Figura 3 é apresentado o espectro de soro humano e na Figura 4 um comparativo dos
resultados obtidos pela técnica de técnica de Química Seca (convencional) e FRX. O
comparativo mostra-se concordante (test-t, p>0,05) enfatizando a aceitabilidade do
método para prática clínica fazendo uso de soro.

Figura 3. Espectro de soro utilizando o espectrômetro de FRX utilizando a condição
otimizada de medida para Ferro (5 μA, 30 kV e 900s)

Figura 4. Comparativo entre as técnicas para análise de Ferro sério

Um desdobramento relevante deste estudo diz respeito a investigação de outros
elementos em soro. De acordo com a Figura 3, outros íons (Cl, Ca, K e S) também são
excitados. Essa resposta espectral motivou a continuidade das análises. Atualmente,
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estão em andamento medidas para otimização (avaliação quantitativa e simultânea) da
dosagem desses íons em soro e sangue total [referencias].
No âmbito da inovação tecnológica tem-se a viabilidade de uso de um sistema portátil de
fácil transporte, associado a um procedimento eficaz, rápido e de baixo custo, para prática
clínica. Considerando – se ainda a análise custo-benefício, as simplificações propostas
pelo método são de grande relevância pois, tem-se redução de custo de no mínimo 30%.
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4. Conclusão
O uso da técnica de FRX para dosagem de ferro em amostras de soro utilizando
instrumental portátil e compacto, constituído de um mini tubo de RX com alvo de prata,
mostrou-se adequada disponibilizando um procedimento alternativo para dosagem de
ferro sérico de forma rápida e precisa.
A técnica de FRX apresenta vantagens, comparativamente aos procedimentos
convencionais, além de disponibilizar uma alternativa não-destrutiva e rápida (execução
em minutos) para uso em exames bioquímicos.
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Resumo: Vinte e quatro de janeiro, dia do aposentado. Data destinada a homenagear os
profissionais que trabalharam com carteira assinada a vida inteira e usufruem dos
benefícios da previdência social. Há aqueles que dizem: “Hora de descansar”, outros
dizem: “Descansar? Que nada! Estou no auge da minha carreira e minha empresa ainda
precisa de mim”. Neste artigo científico, iremos abordar os “outros”. Cada capítulo servirá
de ferramenta para entendermos melhor esse tema.
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Abstract: Twenty-four of January, day of the retired. Date destined to pay homage to the
professionals who worked with a signed portfolio for entire life and enjoy the benefits of
social security. There are those who say, "Time to rest," others say, "Rest? That nothing! I
am at the height of my career and my company still needs me. " In this scientific paper, we
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Introdução
“Finalmente. Até que enfim. Acabou..., mas já? Que rápido. Não queria que acabasse. O
que vou fazer agora? Essa renda não é suficiente? Quero voltar à ativa!”
Isso, é o que muitas pessoas dizem, quando estão perto de se aposentar, ou quando já
estão aposentados. Não se propuseram a estabelecer um planejamento, pois, para quem
está no começo da carreira, acha que 60, 65 anos vai demorar a chegar, mas estão
equivocados. Muitos profissionais amam o que fazem, e encerrar seu ciclo dentro de uma
empresa por tempo de serviço não é algo tão satisfatório aos olhos desses profissionais.
Gustavo Cerbasi (2014), autor do livro “Adeus, Aposentadoria” e de tantos outros, afirma:
Aposentar-se é bem mais do que encerrar uma carreira profissional. Com a
aposentadoria, nasce uma nova etapa na vida, com transformações que
afetam as pessoas sob diversos aspectos. Mudam o relacionamento, a
saúde, as finanças e outras áreas. Quando somos descuidados, o
resultado é bastante conhecido de todos nós. Com o devido planejamento,
porém, as alterações em todos esses aspectos são para melhor.

Cerbasi acredita que para viver bem, é preciso outras fontes de renda além da
previdência pública. Uma das opções (e que será o principal tema deste artigo científico),
é a desaposentadoria.
Pessoas que amam o que fazem e que estão prestes a se aposentar, ainda podem
contribuir de alguma forma para a organização em que trabalham. Basta a empresa estar
disposta a tirar o melhor desse profissional, e o profissional estar engajado, motivado e
determinado a continuar em atividade.

1. Os Aposentados no Mercado Informal
A qualidade de vida do Brasileiro tem aumentado e consequentemente a expectativa de
vida, os idosos já representam uma grande parte da população, pela lógica também
representam uma grande parcela dos trabalhadores e da força de trabalho disponível no
mercado.
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Muitas empresas apostam na experiência dos mais velhos e por isso tem programas de
incentivo ao trabalho na terceira idade, com vagas específicas para essa faixa de idade,
este tipo de iniciativa demonstra consciência social por parte da empresa, manter-se ativo
é extremamente benéfico para os idosos, pois previne doenças emocionais, faz com que
eles se sintam parte integrante da sociedade e sejam extremamente produtivos.
Os principais setores a utilizar essa mão de obra são os setores de serviços, atendimento
ao cliente e vendas, que aproveitam a experiência destes profissionais, seu
comprometimento com resultados, senso de responsabilidade, empatia, calma e
capacidade de observação, adquiridas ao longo da vida.
Segundo Pollentini, 2008:
A inclusão do idoso no mercado de trabalho é vista como fonte de
inúmeras vantagens, seja pela maturidade observada nessa fatia
populacional ou pelas suas respectivas capacidade”.

Infelizmente, este cenário utópico não é a realidade da grande maioria dos trabalhadores
da terceira idade. O preconceito gera resultados extremamente negativos e nocivos em
qualquer esfera da sociedade em que esteja inserido e com os trabalhadores mais velhos
não é diferente, estes na maioria das vezes têm de enfrentar o preconceito que vem junto
com a experiência que a idade traz.
Muitas empresas ainda possuem a cultura retrógrada que funcionários idosos não
produzem mais, que não são capazes de aprender coisas novas e acompanhar o
mercado, o alto custo de salários visto que a experiência destes profissionais tem um
preço.
O preconceito começa geralmente aos 50 anos, idade na qual os profissionais começam
a encontrar resistência tanto para se manter no mercado de trabalho quanto para se
inserir no mesmo. Como falamos anteriormente estes profissionais tem um preço e dado
a situação econômica do país, as empresas por vezes preferem apostar em profissionais
em início de carreira, por acreditarem que esses não farão tantas exigências, podem ser
moldados com mais facilidade ao estilo de trabalho da empresa. Acreditam também que
esses colaboradores são mais produtivos, pois estão iniciando suas carreiras e querem
mostrar serviço, apostam na iniciativa empreendedora da nova geração, que aceita
trabalhar por baixos salários e em rotinas exaustivas para conseguir experiência e
solidificar-se na organização.
Diante desse panorama do mercado de trabalho, na maioria das vezes, não resta outra
alternativa ao profissional aposentado senão lançar-se no mercado informal, afinal, a
melhor qualidade de vida também possui um custo mais elevado que a aposentadoria,
muitas vezes, não é capaz de suprir. Seja para ajudar a família ou até mesmo por
necessidade pessoal, o aposentado que não encontra oportunidade no mercado de
trabalho formal, utiliza sua experiência no mercado informal contribuindo para a
economia, com pequenos comércios, prestação de serviços e produção abrindo mão dos
seus direitos e garantias.
Segundo Neri, Coelho e Ancora, 1997:
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A tendência do mercado é o emprego flexível e o trabalho precário. Nesse
contexto, não há compromisso entre empregado e empresa. O trabalhador
não tem garantias; há a constante presença do risco da ruptura

Uma curiosidade a ser observada e que a maior parte dos idosos que estão ativos no
mercado informal hoje em dia são homens, tendo em vista que as mulheres vem de um
tempo em que a cultura era que mulheres não trabalhassem, a não ser em atividades
como professoras, secretárias, telefonistas, costureiras, cozinheiras entre outras
atividades que exigem um certo grau de qualificação e que somente podem ser exercidas
formalmente, justamente o mercado onde estas não possuem oportunidade.
Já não bastasse todas as dificuldades que se fazem presentes no mercado já conhecidas,
a nova reforma trabalhista trazida pelo governo do Presidente Michel Temer, trouxe uma
preocupação a mais para os trabalhadores, pois aumentou o tempo de contribuição
necessário para que o trabalhador possa se aposentar integralmente. A justificativa dada
para tal ato utiliza como exemplo justamente aquela minoria de profissionais com idade
superior a 65 anos que permanecem no mercado de trabalho, alegando que estes são
cidadãos produtivos, porém a capacidade laboral desses profissionais não pode de forma
nenhuma ser usada para privá-los de seus direitos, conquistados com muita luta, “O
Estatuto do Idoso (Lei nº. 10.741, de 1º de outubro de 2003) decreta que é uma obrigação
social e de Poder Público garantir ao idoso seus direitos a vida, a saúde, a educação, a
cidadania, ao trabalho, entre outros”.
Todos os aspectos e situações apresentadas acima devem ser analisados pelo
administrador, o processo de tomada de decisão, cabe a ele analisar os prós e contras
que a contratação de um profissional idoso pode trazer para a empresa como um todo,
essa análise deve ser feita de forma imparcial, despida de preconceito e com base em
dados sólidos e confiáveis. Existe um histórico de sucesso de diversas empresas que
apostam nas qualidades e experiência dos idosos, seja no contato direto com os clientes
da empresa, seja na diretoria auxiliando no planejamento, por seu grande potencial de
analisar riscos, certo que esses profissionais possuem limitações, como sua notória
dificuldade em acompanhar o desenvolvimento das novas tecnologias e modelos de
gestão. Porém, nada impede que estes possam aprender, o que lhes falta em contato
com as facilidades com as novas tecnologias é compensado por sua força de vontade.
Também não se pode descartar aquilo que a juventude tem a oferecer, sendo assim ao
bom administrador, a melhor estratégia é aliar o melhor dos dois mundos, mesclando
sempre que possível a equipe de trabalho, uma organização que pode contar com a
experiência dos mais velhos e conhecimento dos mais novos certamente terá resultados
positivos a curto, médio e longo prazo.
Aos profissionais idosos que querem se manter ativos no mercado, cabe não desistir,
entender suas dificuldades e procurar sana-las, buscar a capacitação e reciclagem de
suas habilidades. Se atualizar sobre o mercado além de buscar conhecer as novas
tecnologias que são um dos grandes obstáculos a serem vencidos. O preconceito tende a
diminuir conforme a sociedade vai mudando e o idoso é o grande agente transformador
que mobiliza esta mudança.
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1.1. Tendências e Resultados do Aposentado no Mercado de Trabalho
Quais as tendências e resultados podemos esperar de um Aposentado no Mercado de
Trabalho.
Com o aumento da população idosa no nosso país, a participação dos aposentados na
força de trabalho vem provocando diversas mudanças em todos os setores da sociedade,
inclusive nas organizações, a tendência de crescimento da participação destes
aposentados no mercado de trabalho é cada vez maior, uma vez que, com tantas
mudanças no estilo de vida e regras da previdência, eles continuam atuantes, mesmo
passando por adaptações tecnológicas entre as gerações, os aposentados buscam
mostrar sua sólida experiência, seu comprometimento, sua hierarquia dentro da empresa
contra uma força de trabalho jovem que se adaptam facilmente as novas tecnologias e
novas relações sociais.
Além de se manter, os aposentados buscam suprir suas necessidades financeiras devido
ao aumento da expectativa de vida e melhores condições de saúde. Os gestores das
organizações devem saber aproveitar o que cada um tem de melhor para oferecer,
direcioná-los às atividades mais assertivas e extrair as melhores experiências e
resultados, pois o mercado precisa de equilíbrio entre as gerações, tendo em vista que os
aposentados têm mais paciência e trabalham de maneira estruturada. Em compensação,
os jovens são imediatistas, conseguem ser mais ágeis nos processos, mas não tem
paciência de esperar.
O nosso país passou a enfrentar o desafio do envelhecimento. Em contrapartida, a
natalidade vem retraindo, transformando a pirâmide etária brasileira. Contudo, com esse
efeito demográfico combinado a tendência recente, os aposentados acima de 60 anos
vêm contribuindo com a força de trabalho afim de compor sua renda pessoal e familiar e a
permissão de sua participação no mercado de trabalho.
De acordo com projeções das Nações Unidas (Fundo de Populações) “uma em cada 9
pessoas no mundo tem 60 anos ou mais, e estima-se um crescimento para 1 em cada 5
por volta de 2050”. (...) Estima-se que em 2050, pela primeira vez, haverá mais idosos
que crianças menores de 15 anos.
Segundo dados do Ministério dos Direitos Humanos, os aposentados somam 23,5
milhões dos brasileiros, e a projeção é que serão 30% da população em 2050. (Em 2010
eram 10%).
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figura I

De acordo com as perspectivas haverá necessidades de geração de empregos.
Esse será o grupo a pressionar o mercado de trabalho, com um incremento da ordem de
aproximadamente 300 mil idosos sendo somados cada ano à PEA (População
economicamente ativa) de 60 anos ou mais. Com esta tendência de crescimento da oferta
de trabalhadores idosos, somada às precárias perspectivas de ampliação da cobertura do
sistema previdenciário, estabelece a importância de se planejar cuidadosamente políticas
específicas para esse segmento de potenciais trabalhadores.
Segundo a Terceira idade e Desenvolvimento (199, p. 1.):
O atual envelhecimento global é um processo sem precedentes, previsível
e perfeitamente viável: não é nenhuma crise. Os políticos agem como se
essa importante alteração demográfica, com suas enormes implicações
econômicas e sociais, pudesse ser colocadas à margem nos debates do
bem estar social.

A sociedade em conjunto com os políticos deverá reformular seus conceitos e não limitar
– se apenas às garantias aos mais jovens. Cada vez mais, os aposentados devem sentirse parte integrante do meio em que vivem, como participantes e cidadãos ativos, com
representatividade maior e melhor terão uma crescente e reconhecida participação no
mercado e no novo contexto social.
Os aposentados não devem ser tidos como inválidos ou incapazes, mas sim como
pessoas ativas e capazes e quando as empresas derem conta da importância do seu
trabalho a qualidade de vida destes trabalhadores serão melhores tanto para si mesmo
quanto para a população economicamente ativa.
O Estatuto do Idoso (Lei nº. 10.741, de 1º de outubro de 2003) decreta que é uma
obrigação social e de Poder Público garantir aos idosos seus direitos à vida, à saúde, à
educação, à cidadania, ao trabalho, entre outros (BRASIL, 2003).
Contudo, o Ministério do Trabalho está estudando a criação de uma nova divisão para
cuidar de questões de discriminação, entre elas contra idosos no mercado de trabalho. A
expectativa é dar uma atenção maior ao combate ao preconceito no ambiente de trabalho.
Para Argimon, Lopes e Nascimento (2001), é comprovada a importância do trabalho na
qualidade de vida de idosos, já que influencia no desenvolvimento físico, cognitivo e
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emocional destes. Sendo assim, quando o trabalho é atrelado à ideia de satisfação e
realização pessoal, as possibilidades de uma sobrevida mais digna e saudável são
maiores, preservando assim o papel social do sujeito em seu próprio meio.
A ocupação profissional é também positiva para os idosos. De acordo com Carlos André
Freitas dos Santos, médico geriatra da Universidade Federal do Estado de São Paulo
(Unifesp), a função cotidiana melhora o engajamento e a autoestima, que são essenciais
para o envelhecimento saudável e ativo. Para o idoso, trabalhar é importante, porque o
mantém inserido na sociedade, faz com que ele se sinta útil e, principalmente, não tenha
problemas emocionais.
Mesmo estando trabalhando, os aposentados têm o direito de receber seu salário mais a
aposentadoria uma vez que já contribuiu com o sistema previdenciário por 35 anos (30
anos para mulheres). Atualmente, o sistema previdenciário brasileiro busca uma reforma
com o objetivo de proteger os indivíduos contra diversas situações, inclusive a
aposentadoria por tempo de contribuição. Hoje existem mais de 5 milhões de
aposentados por tempo de contribuição movimentando a economia brasileira.
Em algumas categorias, o tempo de contribuição é diferenciado, como no caso dos
professores (30 anos os homens e 25 anos mulheres).
De acordo com a Pnad/IBGE relativa ao trimestre encerrado em julho de 2018, o número
de trabalhadores com mais de 60 anos chega, no Brasil, a 6,48 milhões, de uma
população ocupada total de 90,7 milhões. É um grupo expressivo, já às voltas com
demandas decorrentes das atuais condições do mercado. Segundo o IBGE, mais da
metade dos idosos ocupados trabalha por conta própria (46%) ou como empregador
(8,8%). Vagas com carteira assinada estão disponíveis apenas para uma faixa de 15,7%.
Trata-se de um segmento que só aumentará. É um perfil preocupante, ainda mais porque
o mercado não incentiva a inserção de aposentados, por motivos que vão do preconceito
a salários mais valorizados pela experiência do trabalhador. Embora as empresas tenham
uma visão positiva sobre o valor da experiência, habilidade de resolução de problemas e
da postura profissional, não demonstram movimento estratégico no sentido de aproveitar
melhor as potencialidades deste grupo.
É necessário ações para valorizar de forma adequada a força de trabalho mais velha, com
suas experiências e habilidades próprias, precisam começar a ser planejadas.

2. Desaposentação
A Desaposentação ou Desaposentadoria possui origem remota, implicando em um
verdadeiro neologismo dentro da linguística Nacional.
De fato, o termo é novo na semântica Pátria, bem como, no cenário jurídico uma vez que
o prefixo “DES”, se trata de um elemento linguístico que exprime negação, uma ação
contrária ao ato da aposentação, que, por sua vez, o objeto é a aposentadoria.
A chamada desaposentação, reaposentação, desaposentadoria, renúncia a
aposentadoria, ou simplesmente troca de aposentadoria, trata sobre a possibilidade de
refazer o cálculo da aposentadoria com base nas contribuições vertidas enquanto o
segurado, já aposentado, reingressou no RGPS e adicionou o período contributivo.
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Exemplo: Um segurado se aposentou aos 65 anos de idade, com 40 anos de
contribuição. Mesmo aposentado, permaneceu trabalhando por mais 5 anos. Com a
desaposentação o segurado renuncia à primeira aposentadoria e imediatamente faz um
novo pedido. Neste caso, então ele renuncia a uma aposentadoria que foi instituída
levando em conta um total de 40 anos de contribuição, e imediatamente requer uma nova
aposentadoria, cujo cálculo então, seria feito levando em conta um total de 45 anos de
contribuição.
Pode-se dizer então, portanto, que a desaposentação é comprometida como renúncia de
aposentadoria. No ponto, vale a pena recordar que até o ano de 1944 existia o chamado
pecúlio, benefício que consistia na devolução em cota única das contribuições efetuadas
para o INSS pelo cidadão que permaneceu em atividade após ser aposentado.
Esta operação, através da qual o segurado renuncia a aposentadoria com o propósito de
obter benefício mais vantajoso, mediante a utilização de seu tempo de contribuição, tem,
na verdade, essência simples “revisão” ou “recálculo” do benefício da aposentadoria para
considerar os salários de contribuição posteriores à concessão.
Caso prevaleça, ao final, o entendimento favorável à operação de desaposentação,
especialmente sem a necessidade de devolução dos valores recebidos e com a
possibilidade de reaproveitamento do período contributivo, pode-se especular que os
segurados do RGPS passarão a se aposentar o mais precocemente possível, e depois
periodicamente vão, requerer a majoração de seus benefícios utilizando-se a sistemática
da desaposentação.
Exemplo: Um assegurado que se aposentou em março/2017 e continua trabalhando e
contribuindo. Em abril/2017 pediria a desaposentação de março/2017 e nova
aposentadoria para incluir o salário de contribuição de março, com influência na média
aritmética dos 80% maiores salários para contribuição.
Segundo Norberto Bobbio:
Uma coisa é falar dos direitos humanos, direitos sempre novos e cada vez
mais extensos, e justificá-los com argumentos cada vez mais
convincentes; outra coisa é garantir-lhes uma proteção efetiva.

O acolhimento da operação de desaposentação, ao final, culminaria na generalização da
aposentadoria precoce. Nenhum segurado deixaria de requerer o benefício quando
preenchidos os requisitos mínimos.

2.1. Vantagens e Desvantagens
Inúmeros estudos têm demonstrado que as pessoas que trabalham apresentam melhores
condições de saúde do que a da população geral, e que as pessoas doentes e incapazes
são, geralmente, excluídas do mercado de trabalho.
O desemprego tem sido associado a piores condições de saúde, a maiores taxas de
mortalidade e maior prevalência de sintomas psiquiátricos, hipertensão e hábitos nocivos
à vida, como o consumo de fumo e bebidas alcoólicas.

_______________________________________________________________________________________
Revista FECAF de Estudos Acadêmicos e Científicos - Ano 01 - Número 01 - Verão de 2018 – página 152

A Postura do Administrador frente ao Plano de Carreira..., Ana Raquel Gonçalves MIRANDA et alli
______________________________________________________________________________________

Algumas empresas já estão criando programas para a terceira idade, um exemplo é a
rede de supermercados SUPER PRIX, que fica localizada na zona norte do Rio de
Janeiro. A vaga conquistada pelo aposentado é chamada de Ativa Idade, que dá aos
aposentados a chance de ingressar nos cargos como: operador de caixa, balconista,
ajudante geral, auxiliar geral e outros cargos que não exijam esforço físico devido a idade.
Segundo Carolina Mazza, da Revista “Isto é” (2014):
As empresas têm dificuldades em encontrar mão de obra qualificada e
experiente, mas o profissional tem de estar disposto a receber um pouco
menos do que estava acostumado.

Segundo o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), 70% dos aposentados do país
recebem salário mínimo, pois tem benefício por idade e não por tempo de contribuição,
hoje ganhando R$ 954,00, muitos voltam a trabalhar.
Um dos benefícios de direito do aposentado que trabalha é sacar todo o saldo do FGTS
quando o benefício é concedido, além de poder sacar mensalmente o valor depositado,
lembrando que esta regra somente é válida para profissional que continuar na mesma
empresa.
Outro benefício, que não é conhecido por muitos, é a possibilidade de manter o plano de
saúde da ativa, mas para que o empregado aposentado tenha direito é preciso que o
mesmo contribua com parte da mensalidade do plano de saúde.
Vale ressaltar que as empresas que contratarem aposentados devem ter o devido
cuidado para com o mesmo devido às restrições por sua idade avançada. O trabalhador
da terceira idade deve ser colocado em atividades leves, pois passa a ter menos força,
menos equilíbrio, menos reflexo de visão e outras restrições. O mais ideal é que se crie
um programa para a contratação somente para a terceira idade. O aposentado que
continua a trabalhar, contudo, não consegue mais aumentar a renda pela chamada
desaposentação — recálculo de benefícios para aposentados que continuaram no
mercado formal e a contribuir para a Previdência Social, mas pode entrar com liminar para
que seja suspensa a contribuição junto a Previdência Social, onde não passará mais a ter
benefícios do mesmo e somente passará a enriquecer os cofres públicos.
Mesmo com todas as limitações na questão da mão de obra de pessoas aposentadas,
algumas pessoas tem a mão de obra qualificada para exercer a função e acabam se
sentido capaz de efetuar seu trabalho trazendo experiências e motivação aos jovens.

2.2. Verdades, Mitos e Curiosidades
A previdência complementar apresenta outros benefícios, além da aposentadoria.
VERDADE!
Ao contrário do que muitos pensam, a previdência privada não funciona somente como
renda complementar na aposentadoria. Em vários planos, o programa oferece também
benefícios como seguro de vida, auxílio-doença e cobertura em caso de invalidez, entre
outros.
Ela não é necessária, pois a previdência social já garante uma boa aposentadoria. MITO!
_______________________________________________________________________________________
Revista FECAF de Estudos Acadêmicos e Científicos - Ano 01 - Número 01 - Verão de 2018 – página 153

A Postura do Administrador frente ao Plano de Carreira..., Ana Raquel Gonçalves MIRANDA et alli
______________________________________________________________________________________

E dos grandes! Apesar das contribuições ininterruptas e relativamente altas, o INSS não
oferece garantia de um bom retorno, conforme adverte Marcus Tremonti, empresário do
mercado financeiro:
A previdência social tem um pequeno teto de ganho, que vai diminuindo
com o tempo. A probabilidade de você se aposentar com valor bem menor
do que o que receber trabalhando e muito grande.

É possível para de contribuir por um período e, mesmo assim obter um bom rendimento.
MITO!
Por falta de comprometimento e planejamento financeiro, não é incomum que as
contribuições sejam o primeiro item da lista a ser excluído quando o bolso não vai bem.
Um erro muito grande, que pode comprometer o futuro.
Explica Erivaldo Neves, advogado especialista em Direito da Economia pela Fundação
Getúlio Vargas:
É preciso pensar em longo prazo e ter objetivo para conquistar seus
benefícios. Com planejamento correto, é possível, por exemplo, pagar a
faculdade dos filhos fazendo contribuições mensais pequenas e apostes
extraordinários desde que eles são crianças.

A Previdência complementar é uma aplicação de longo prazo. VERDADE!
E retirar valores antes do tempo é sempre prejudicial. Isso porque, ao fazer uma retirada
parcial, os juros do mês serão calculados pelo menor saldo que o poupador teve durante
aquele mês. Assim, caso retire o seu dinheiro dias antes do depósito do rendimento do
mês, também deixará de receber juros sobre aquele valor da retirada.
Só é preciso pensar em aposentadoria na meia-idade. MITO!
Por ser um investimento de longo prazo, quanto mais cedo você iniciar suas
contribuições, mais rápido e maior será o retorno.
Pessoas com mais idade não tem mais tempo para investir em previdência. MITO!
Não é incomum que as pessoas só percebem a necessidade de um plano de Previdência
Privada quando já estão muito próximas da aposentadoria. Mas de acordo com Tremont,
especialista em investimento, isso não é empecilho.
“As pessoas de meia-idade podem contribuir com um capital maior para recuperar o
tempo perdido. É preciso ter muito dinheiro para adquiri um plano. MITO!
Hoje em dia, o mercado de previdência é bastante amplo e flexível. Existem planos que
permitem contribuições mínimas de R$ 30,00 ou R$ 50,00, por exemplo. Mas é preciso
lembrar que, quanto maiores e mais constantes as contribuições e aportes com valores
extraordinários, maior o rendimento.
É possível definir quando e quanto se vai resgatar. VERDADE!
Diz Tremont:
O contribuinte pode fazer uma simulação na contratação do plano para
saber quanto vai ser sua renda ou quanto ele precisará poupar
mensalmente para chegar no seu objetivo.
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Nunca mais você irá trabalhar. MITO!
Além da necessidade de complementar a renda da sua aposentadoria, existem outras
razões pelas quais você deve se manter profissionalmente ativo.
Em primeiro lugar, porque você se mantém mentalmente ativo e alerta, o que, em última
instância, permite que aproveite ainda mais as coisas boas da vida. Você tem mais
flexibilidade e maturidade para experimentar novos desafios, e porque não aproveitar para
colocar em prática antigos sonhos, como dar aulas particulares, escrever um livro, montar
um negócio?
Manter-se envolvido no mundo profissional, mesmo que com uma jornada leve, como um
consultor por tempo parcial, lhe abre mais portas e lhe oferece mais chances de encontrar
uma colocação, caso precise ou queira. A verdade é que ainda são poucas as pessoas
que efetivamente se preparam para esta época de suas vidas, e daqui não estamos
falando em termos financeiros, mas em termos de se manter ativo.
Procure identificar áreas de seu interesse, porque não, hobbies, que ao se aposentar,
além de ocupar o seu dia, possuam eventualmente se transformar em uma fonte de renda
alternativa. Não se esqueça que as pessoas estão vincendo cada vez mais, e que muitas
delas, frente a maior dificuldade de encontrar emprego. Acabam sendo responsáveis pelo
sustento de filhos e netos. Manter-se ativo e ocupado pode acabar não sendo uma opção,
mas uma necessidade.

3. Legislação
De Acordo com a lei 8.213/91, que diz: “O aposentado pelo RGPS que permanecer em
atividade sujeita a este regime, ou a ele retornar, não fará jus a prestação alguma da
Previdência Social em decorrência do exercício dessa atividade, exceto ao salário-família
e à reabilitação profissional, quando empregado”. Ou seja, um empregado que já se
aposentou e continua trabalhando receberá apenas a aposentadoria caso sofra um
acidente de trabalho, por exemplo. Se ficar doente, também não receberá o auxílio
doença. Mesmo sendo lei, a Justiça Federal de Assis – SP, autorizou uma mulher já
aposentada, mas que ainda estava em atividade a deixar de descontar o valor sobre a
folha de salário. O juiz Luciano Tertuliano da Silva decidiu que ela não tem por que
contribuir ao INSS, já que, pela lei, não tem direito a outros benefícios previdenciários.
Além de liberar a trabalhadora de novas contribuições, o juiz obrigou a União a ressarci-la
pelos valores pagos durante os 5 anos de trabalho, desde que ela se aposentou e
conseguiu outro emprego vinculado ao Regime Geral de Previdência Social.
O advogado especialista em direito previdenciário, João Badari, comenta sobre o caso:
A posição do juiz demonstra que o princípio contributivo-retributivo da
Previdência Social não está sendo levado em consideração. Atualmente, o
aposentado que continua na ativa apenas contribui ao INSS e não
consegue nenhum tipo de retribuição, ou seja, não consegue nenhum tipo
de revisão do valor atual do benefício mensal.
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Outra lei que não poderia deixar de ser citada é a lei nº 10.741/2003, que é o estatuto do
idoso. Apesar do estatuto contêm vários direitos ao idoso, vamos focar aqui só nos
direitos com relação a trabalho e profissionalização.
Segundo o estatuto, deve-se respeitar as condições físicas, intelectuais e psíquicas do
trabalhador idoso dentro do ambiente de trabalho. Em outras palavras, esse trabalhador
jamais poderá ser discriminado em razão da sua condição. Caso idoso se sentir lesado
dentro da organização, este pode entrar com uma ação de indenização, com pedido de
danos morais contra aquele que o discriminou.

4. Pesquisa de Campo
Do dia 28/09/2018 até o dia 06/10/2018, vinte pessoas responderam um questionário com
perguntas relacionadas a aposentadoria e desaposentadoria.
Como mostra o gráfico I abaixo, a faixa etária dos entrevistados variou, sendo possível ter
mais de uma visão sobre o tema:

gráfico I

Dos citados acima, 55% trabalham (até o dia do questionário), 15% são aposentados e
25% dizem que trabalhariam após se aposentar.
O gráfico a seguir exibe quais são as motivações para continuar trabalhando, mesmo
estando aposentado.
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gráfico II

Nota-se que, os entrevistados ficariam mais satisfeitos com um aumento de salário. Com
certeza isso o motivaria, mas a curto prazo. Considerando que o trabalhador já está em
uma idade avançada, isso pode ser um bom fator. Pois, no momento em que ele se sentir
desmotivado dentro da organização, provavelmente irá coincidir com o fim do seu ciclo na
empresa.
Seguindo a mesma linha de raciocínio, abaixo iremos ver os motivos que os entrevistados
não seguiriam trabalhando após aposentadoria.

gráfico III

Veja que uma parte dos entrevistados gostariam de trabalhar após se aposentar, porém,
acreditam as questões físicas seriam um empecilho. Outra parte diz que já está na hora
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de descansar e aproveitar a tão sonhada aposentadoria. Todavia, não estão errados,
esse descanso é mais que merecido.
Segundo Cerbasi:
Com o passar do tempo, o plano de se aposentar cedo se mostra inviável,
e os 65 anos aparecem como uma espécie de data-limite, até a qual
devemos fazer os sacrifícios necessários e então parar tudo
definitivamente. Ao longo dos anos, vamos reforçando essa ideia e
refutando qualquer outra que ameace esse plano específico de se
aposentar aos 65 anos. Educamo-nos para crescer na carreira até os 45,
investimos em nossa rede de relacionamentos por mais alguns anos,
trabalhamos sobrecarregados nos últimos 10 anos antes da aposentadoria,
para então alcançarmos nosso grande objetivo e nos arrependermos de
não termos estudado mais, desfrutado mais, criado oportunidades
diferentes na carreira ou ousado mais nos primeiros anos. Quase todos
seguem a mesma receita, quase todos colhem o mesmo resultado:
frustração.

Cerbasi afirma que se não tivermos outra válvula de escape além do retorno da
contribuição do INSS, certamente não teremos aquela aposentadoria tranquila, sem
preocupações. O trabalhador aposentado que segue firme no mercado tem uma vida mais
saudável, evitando doenças como a depressão, e tem uma fonte de renda extra.
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Considerações Finais
Diante das informações colhidas até aqui, podemos concluir que o conceito de
desaposentação ainda é pouco exercido. Idosos que ainda têm muito a oferecer
profissionalmente se conformam com uma vida entediante e sem desafios, muitas vezes
por que acham que não são mais úteis, ou com medo de serem discriminados.
Falta muito para o jovem de hoje de aposentar (se é que vai se aposentar, com tanta
reforma trabalhista acontecendo), mas mesmo esse momento estando longe, é preciso
que ele já comece a pensar em um planejamento desde agora. Claro que esse
planejamento não será 100% assertivo, tendo em conta que a vida profissional ativa de
uma pessoa dura em média 40 anos, muita coisa pode acontecer nessa caminhada.
Mesmo assim, é importante o trabalhador se antecipar aos fatos, criando planos de ação
para situações de crise. Feito isso, quando chegar a época de se aposentar, o idoso terá
poder de escolha, se vai continuar trabalhando por amor ao trabalho, por vontade de
ultrapassar barreiras, ou se vai continuar trabalhando por que não “esquentou a cabeça”
enquanto jovem.
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Resumo: O Brasil sempre foi considerado um país que manteve suas portas abertas aos
imigrantes de diferentes nações. Parte importante da formação do Brasil é composta por
estrangeiros. Mas períodos difíceis, como a Ditadura Militar e sequenciadas oscilações
econômicas, também levaram muitos brasileiros a tentar a vida no exterior em diferentes
épocas. Este artigo pretende analisar reações xenófobas ocorridas no exterior e que
começam a se desenhar também no Brasil diante de um novo fluxo de imigrantes em um
momento socioeconômico e político delicado.
________________________________________________________________________
Palavras-chave: imigração, xenofobia, comportamento, preconceito
________________________________________________________________________
Abstract: Brazil has always been considered a country that has kept its doors open to
immigrants from different nations. An important part of Brazil's formation is made up of
foreigners. But difficult periods, such as the military dictatorship and sequenced economic
oscillations, have also led many Brazilians to try to live abroad at different times. This
article intends to analyze xenophobic reactions occurring abroad and which are beginning
to be drawn in Brazil in the face of a new flow of immigrants in a delicate socioeconomic
and political moment.
_______________________________________________________________________
Keywords: immigration, xenophobia, behavior, prejudice
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Fluxos migratórios no Brasil: cenários e reflexos comportamentais
despertando a xenofobia
Suzane Caroline Gil FRUTUOSO

Introdução
A Venezuela foi um país receptor de migrantes durante 500 anos. Ali chegaram
colonizadores espanhóis, escravos africanos, europeus em geral fugindo da Primeira e da
Segunda Guerras Mundiais. Também muitos portugueses, fugindo da pobreza em
Portugal na vigência da ditadura de Antonio Salazar, assim como espanhóis que
escapavam da fome da Espanha comandada pelo ditador Francisco Franco. Nos anos
1970, 80 e 90, o país recebeu milhares de colombianos que temiam os ataques das
guerrilhas das Farc e dos grupos paramilitares de direita. Outros tantos exilados pelas
ditaduras militares em nações sul-americanas, como o Brasil, encontraram segurança na
Venezuela.
Nestes últimos anos, a situação se inverteu. Os venezuelanos transformaram-se em
protagonistas de uma migração causada por enorme sofrimento para a população. A
Organização das Nações Unidas (ONU) calcula que 2,3 milhões migraram desde 2016. Já
pesquisas de universidades venezuelanas indicam que a partir do ano 2000 (um após a
posse de Hugo Chávez), mais de 4 milhões de pessoas deixaram o país. Um
levantamento elaborada pela consultoria Datincorp indica que 60% dos lares
venezuelanos possuem um parente que migrou para o exterior nos últimos cinco anos.
Muitos deles vieram para o Brasil, especialmente os que conseguiram chegar por terra
pela fronteira entre os dois países, inclusive a pé. A principal porta de entrada é a cidade
de Pacaraima, no estado de Roraima. Já são 30,8 mil venezuelanos em território
brasileiro, segundo levantamento do IBGE baseado em dados da Coordenação Geral de
Polícia de Imigração da Polícia Federal, a partir de 2015. Tal intenso fluxo migratório,
combinado com mais um período de incertezas econômicas no Brasil, fez surgir entre a
população de Roraima, um dos mais pobres estados brasileiros, sentimentos xenófobos.
O mesmo preconceito, carregado por uma mistura de medo, estranhamento e discurso de
ódio, que muitos brasileiros enfrentaram quando também eles foram migrantes no
exterior.
A tensão é enorme, como indica o trecho a seguir de uma reportagem do jornal El País:
Um nó diplomático vai se adensando na cidade de Pacaraima, em
Roraima, na fronteira com a Venezuela, desde que, no dia 18 de agosto,
um grupo de brasileiros destruiu acampamentos improvisados de centenas
de imigrantes. As imagens gravadas e distribuídas nas redes sociais
correram o mundo para revelar a tensão entre as populações dos dois
países. De um lado, o desesperado êxodo venezuelano. De outro, a falta
de preparo do Brasil para lidar com os novos refugiados. A gota d'água
para justificar o ataque aos imigrantes foi a notícia de que um comerciante
de Pacaraima, Raimundo Nonato, havia sido roubado e espancado, um
crime cometido supostamente por quatro venezuelanos. A polícia investiga
o caso. Enquanto isso, 1.200 venezuelanos já foram expulsos após os
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ataques dos habitantes da área. “Não é que não queremos os
venezuelanos, mas temos que colocar os venezuelanos bandidos no seu
devido lugar, como esses que me torturaram. A Polícia Federal precisa
puxar os antecedentes dos imigrantes na fronteira”, disse Nonato ao EL
PAÍS. Com alguns pontos na cabeça e o olho direito roxo, ele afirma que o
crime que sofreu é uma das provas de que a imigração venezuelana em
Roraima saiu do controle. "O monstro da xenofobia ronda a porta de
entrada dos venezuelanos no Brasil", por Heloísa Mendonça, em El País
(27 de agosto de 2018)

Justificativa
Diante de um período de enormes conflitos no país causados por dificuldades
socioeconômicas e políticos com posturas extremistas, a tão celebrada cordialidade
brasileira com estrangeiros se mostra cada vez mais distante da realidade.
Entende-se que no passado o imigrante era visto como fator essencial para o
desenvolvimento do país. Hoje, é considerado mais um motivo de agravação de crise
econômica, de possível aumento de crimes e violência, além de rival em vagas de
emprego.

Objetivo
Este artigo pretende mostrar brevemente como a xenofobia, um preconceito resultante de
medo, aversão ou profunda antipatia em relação a estrangeiros e desconfiança em
relação a pessoas estranhas, assombra o Brasil de hoje, sendo mais um motivo de
tensões, estresses e gatilho de situações de violência. A análise busca também indicar
como a empatia, o se colocar no lugar do outro, se desfaz diante de uma situação de
rivalidade e incerteza, mesmo cenário que se viu na Europa durante a crise econômica
internacional de 2008.

Metodologia
Para a elaboração do texto, vamos analisar autores que tratam de migrações em suas
teorias, além de notícias publicadas na imprensa nacional e estrangeira, que são um
reflexo atual de como a questão vem sendo divulgada e conhecida pelo público em geral.

De país de recepção a país de "exportação"
Entre o início do século XIX e o final da década de 50 do século XX, quase 5 milhões de
estrangeiros desembarcaram no Brasil. Fugiam das guerras e de suas consequências,
como pobreza, fome e doenças. Parte considerável deles chegou ao país como mão de
obra para as fazendas de café, especialmente no interior do Estado de São Paulo.
Estatísticas apontam cerca de 70 nacionalidades na formação do povo brasileiro como
consequência da imigração.
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Apesar de durante quase um século o Brasil ser visto pelos estrangeiros como a terra
ideal para recomeçar e construir suas vidas, a partir da década de 80 o país registra uma
inversão no fluxo migratório. Há uma queda vertiginosa na quantidade de imigrantes que
chegam e um crescimento constante e cada vez maior de brasileiros que se aventuram no
exterior. O deslocamento da população coincide com tempos difíceis de estagnação. Os
anos 80 ficaram conhecidos como “A Década Perdida”, com um sofrível desenvolvimento
econômico.
Oscilações da economia, hiperinflação, remarcações e mudanças diárias nos preços,
salários baixos, desemprego, informalidade, reformas monetárias fracassadas, dívida
externa em expansão com as altas taxas de juros internacionais formavam o cenário da
época. Estocar comida para driblar valores abusivos se tornou um hábito - como muitos
atualmente são obrigados a fazer na Venezuela.
Aliado a tudo isso, existiam problemas sociais como educação e saúde de baixa
qualidade e que não chegavam a população toda. Havia falta de moradia e de
saneamento básico suficientes. A desigualdade é gritante.
Eram muitas as inseguranças e um desafio muito grande ascender socialmente, ter uma
vida de perspectivas. Um contingente de pessoas viu em destinos estrangeiros o caminho
para melhorar condições econômicas, sociais, educacionais e ajudar familiares que
ficaram. De país historicamente receptor de imigrantes o Brasil passa a “exportar” seu
povo.
Meihy (2004, p.21) lembra que a transferência de pessoas foi um complexo e delicado
processo de transformação. Envolveu primeiro uma parcela da classe média, que,
antevendo o crescimento de ondas de turistas, se fixou, montando a base para o que
seria mais tarde um experimento de imigração. Mas houve um momento, fatal e definitivo,
que deu o pulso da radical mudança: o Plano Collor e seus desdobramentos em 1990 e
1991. Um anos antes e um depois podem ser visivelmente percebidos na mudança do
público que freqüentava os aeroportos em direção aos Estados Unidos. Se primeiro iam
turistas, mais tarde os aviões passavam a carregar levas, cada vez mais pesadas, de
candidatos a imigrantes.
De país de recepção, o Brasil passou a “exportar” parte de seus habitantes, segundo
Véras (2003, p.15). A Europa é procurada pelos povos de suas antigas colônias e o Japão
e os Estados Unidos, entre outras razões, são procurados por sua atração de países
desenvolvidos.
O Censo Demográfico de 2010 apontou que os principais destinos dos brasileiros na
Europa nos últimos anos foram Espanha, Portugal e Inglaterra. Especialmente após o 11
de Setembro de 2001, quando terroristas atacaram as Torres Gêmeas do World Trade
Center, em Nova York. Além do receio sobre o cenário americano depois desse evento,
entrar nos Estados Unidos exige visto. A entrada na Europa, não. É possível ingressar
como turista e permanecer no continente por três meses sem uma autorização oficial. No
caso de Portugal, ainda existe a facilidade com o idioma e a familiaridade com questões
culturais. Nesse mesmo período, a Europa passava por grandes transformações e recebia
investimentos na área de construção civil, exigindo uma demanda crescente de mão de
obra.
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A crise internacional de 2008
Dados do Ministério das Relações Exteriores (MRE) indicam que a saída de brasileiros
atingiu volume máximo em 2008, quando aproximadamente 4,5 milhões de brasileiros
viviam fora. Mas desde então, e culminando com a crise internacional, esse número
sofreu redução expressiva. Em 2012, o total de brasileiros que residiam no exterior caiu
para cerca de 2,7 milhões.
Nos últimos 20 anos, o Brasil inclusive volta a ser porta de entrada de um novo fluxo
migratório, então com estrangeiros chegando de países como Coréia, China, Bolívia,
Paraguai, Peru, Haiti, Angola, Venezuela, entre outros. Há também a chegada de
refugiados procedentes de diferentes países. A partir de 2012, o movimento de imigração
se intensificou.
Segundo dados do Ministério da Justiça, em seis meses, o fluxo aumentou 50% em
comparação com o total de entradas no final de 2010. Haitianos (depois do terremoto que
arrasou o país deles em 2010) e bolivianos, com baixa qualificação, chegam em massa.
No outro extremo, há uma quantidade considerável de imigrantes bem qualificados que
desembarcam por aqui, principalmente espanhóis, franceses, portugueses e americanos.
Em 2014, o Brasil registrava cerca de 1,5 milhão de imigrantes legalizados.
Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE),
divulgados pela BBC, empresa de mídia inglesa, de julho de 2011, a entrada de
imigrantes brasileiros nos países da OCDE atingiu o pico de 101,8 mil em 2007 e caiu
para 53,5 mil em 2009. No Japão, o total de brasileiros que ingressaram de maneira legal
no país despencou de mais de 30 mil em 2006 para pouco mais de 3 mil em 2009.
O Japão também lançou em abril de 2009 um programa de retorno voluntário para os
imigrantes desempregados descendentes de japoneses, oferecendo ajuda financeira para
a volta ao país de origem. De acordo com um estudo da OCDE, os brasileiros
representaram a quase totalidade (93%) das quase 22 mil pessoas que utilizaram esse
incentivo de retorno voluntário. Dados enviados pelo Consulado do Japão em São Paulo
para nossa pesquisa mostram que, em 2007, o país asiático contava 316.967 brasileiros
residentes. Em 2012, o número caiu para 190.581. A estatística é do Ministério de Justiça
do Japão.
Na Espanha, a queda do fluxo de imigrantes brasileiros também foi brutal em 2009 na
comparação com os anos anteriores, de acordo com a OCDE. Esse número, que havia
ultrapassado 35 mil em 2007, caiu para 15 mil em 2009. Lembrando que a Espanha
chegou a registrar uma das taxas mais altas de imigração na Europa, recebendo quase
50% dos imigrantes da União Europeia entre 1998 e 2008. A população estrangeira no
país passou a representar mais de 10% do total. Entre 2001 e 2006, 50% dos novos
trabalhos foram criados para estrangeiros, tamanho o momento de prosperidade
econômica. Só na nação espanhola, o número de brasileiros passou de pouco mais de 17
mil em 2001 para quase 125 mil em 2009. Dois anos depois, 8 mil deles já tinha saído de
lá quando a chamada “década prodigiosa da imigração” perdia cada vez mais força. De
uma das maiores importadoras de mão de obra da região, a Espanha passou a carregar
os piores índices de desemprego da União Europeia. Houve corte em políticas sociais. No
final de agosto de 2012, por exemplo, estrangeiros em situação irregular no país
_______________________________________________________________________________________
Revista FECAF de Estudos Acadêmicos e Científicos - Ano 01 - Número 01 - Verão de 2018 – página 165

Fluxos migratórios no Brasil: cenários e reflexos comportamentais..., Suzane Caroline Gil FRUTUOSO
______________________________________________________________________________________

começaram a ser excluídos do atendimento no sistema nacional de saúde. As carteiras
que davam direito ao serviço não eram renovadas.
Já nos Estados Unidos, a queda no fluxo de entrada de imigrantes brasileiros em situação
legal ocorreu antes de 2009, quando começou a crise financeira mundial, se situando nos
mesmos patamares de 2007, de cerca de 15 mil pessoas. Em Portugal, onde os
brasileiros representam a maior nacionalidade estrangeira residente (26% da população
imigrante total), o fluxo de entrada de brasileiros ficou abaixo de 5 mil pessoas em 2009,
afirma a OCDE.
Para agravar a situação de quem se estabelecera no exterior, os naturais dos países que
antes recebiam tantos imigrantes passaram a disputar mesmo os empregos que não
queriam até então. Por exemplo, no atendimento em restaurantes e como simples
auxiliares no comércio em geral. Com a estagnação, obras de infraestrutura e novos
empreendimentos pararam. Logo, as vagas na construção civil minguaram. Rapidamente,
estrangeiros passaram a depender em massa da ajuda dos governos. O resultado foi uma
forte reação nacionalista e xenófoba contra imigrantes.
Em julho de 2011 foi divulgada uma pesquisa da agência europeia de controle de
fronteiras (Frontex) apontando que a Espanha era o país que mais deportava brasileiros.
A xenofobia espanhola ficou confirmada na ocasião por outro dado: quatro em cada dez
espanhóis eram a favor de expulsar estrangeiros desempregados. Esses últimos dados
estavam registrados num relatório elaborado pelo Observatório Espanhol do Racismo e
da Xenofobia, que faz parte do Ministério do Trabalho e Imigração.
Os responsáveis pelo relatório atribuíram a mudança na imagem da imigração à crise
econômica. Para 39% dos entrevistados é “bastante aceitável” que se prefira contratar um
espanhol a um estrangeiro, enquanto para 24% é “muito aceitável”. Na ocasião, 79% dos
espanhóis achava que o número de imigrantes vivendo na Espanha era “elevado” ou
“excessivo”.
Na França, os casos de xenofobia são comuns. Mas um caso em especial tomou conta do
noticiário pelo mundo em outubro de 2013. Foi quando o governo francês, socialista,
mandou prender a jovem estudante cigana Leonarda Dibranni, de 15 anos, que vivia no
país com a mãe e cinco irmãos depois que fugiram de perseguição no Kosovo. Aluna
regular de uma escola francesa há cinco anos, ela foi detida durante uma excursão do
colégio, na qual estava na companhia de colegas e professores. Segundo relatos, a
menina estava integrada à sociedade, falava francês fluentemente e sempre teve boas
notas.
O ministro do Interior, Manuel Valls, defendeu a medida e disse que a legislação sobre
imigrantes ilegais deveria ser firmemente seguida. Associações de defesa dos direitos
humanos denunciaram o governo da França, com acusações de discriminação.
Na mesma época, uma campanha por sms contra imigrantes ilegais no Reino Unido,
organizada pelo Ministério do Interior, avisava por meio das mensagens de celular que
pessoas em tal situação deveriam abandonar o país. Intimidador, o texto do sms dizia:
“Deixe o Reino Unido porque já não tem mais o direito de permanecer aqui”. Depois de
algum tempo, o conteúdo da mensagem foi suavizado, dizendo: “Nossos registros
mostram que poderá não ter autorização para permanecer no Reino Unido. Por favor,
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contate-nos para discutir seu caso”. Enviadas de maneira aleatória, os sms chegaram até
mesmo para imigrantes legais, que já viviam no país há décadas.
Desde 2002, existe na Itália a lei Bossi-Fini, que criminaliza a imigração ilegal. Quem
acolhe os estrangeiros ilegais também pode ser condenado a até três anos de prisão.
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Conclusão
A aversão a imigrantes estrangeiros dispara quando o país que os recebe passa por
momentos delicados. Foi assim durante a crise econômica internacional, que atingiu
fortemente países da Europa, a partir de 2008. Dez anos depois da onda xenófoba
europeia, este é o atual cenário no Brasil, que enfrenta grandes oscilações econômicas,
em especial desde 2014, influenciando a geração de emprego, piorando o custo de vida,
aumentando a violência e diminuindo o acesso a questões básicas, como educação e
saúde. Também a instabilidade política, agravada ainda mais pelo surgimento de políticos
extremistas que incitam discursos de ódio, promovendo um sentimento de que estamos
todos constantemente em conflito e fazendo acreditar que não se pode confiar em quem
tenha opinião divergente.
Esses discursos, inclusive, ganham ainda mais evidência e se espalham muito mais
rápido na presente Sociedade da Informação, tão marcada pela internet e pelas redes
sociais. Em resumo, o Brasil passou de nação cordial, que enxerga e reconhece o valor
de quem chega ao país para tentar uma vida melhor, como um dia muitos brasileiros
também precisaram fazer, a nação contaminada pelo ódio ao diferente. A História mostra
que este é um perigoso quadro para o surgimento de ainda mais violência e da
incapacidade de saber em quem será possível confiar. Um comportamento que começa
como preconceito ao imigrante e se estende ao vizinho, ao colega de trabalho, ao amigo
de infância, a um familiar. Para evitar que tal cenário cresça é essencial reforçar a
compreensão e a empatia, além da união dos cidadãos como sociedade civil para cobrar
dos governantes o avanço do país e o bem-estar de todos. Que os brasileiros nunca
esqueçam que políticos são funcionários do povo, e não mitos a serem idolatrados.
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Resumo: Este artigo trata da tradução de quatro poemas em prosa, publicados em Paris
em 1869, pelo poeta francês Charles Baudelaire e procura discutir a atualidade da análise
social que subjaz ao texto poético. Baudelaire, ao descrever e narrar os hábitos cotidianos
dos novos personagens desse novo locus chamado “cidade”, antecipa um
desenvolvimento social e cultural que se engendrará não só em toda a Europa, mas como
em todo o ocidente capitalista.
_______________________________________________________________________
Palavras-chave: Baudelaire, poemas em prosa, tradução
_______________________________________________________________________
Résumé: Cet article traite de la traduction de quatre poèmes en prose, publiés à Paris en
1869, par le poète français Charles Baudelaire et cherche discuter la actualité de l'analyse
sociale qui sous-tend le texte poétique. Baudelaire, pour décrire et raconter les habitudes
quotidiennes des nouveaux caractères de ce nouveau lieu appelé "ville", anticipe un
développement social et culturel qui a conduit non seulement en Europe mais aussi dans
tout l'Occident capitaliste.
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Pobres Cidadãos: Quatro Poemas em Prosa de Charles Baudelaire sobre os Pobres
Ricardo MEIRELLES

Introdução
Este artigo trata da tradução de quatro poemas em prosa, publicados em Paris em 1869,
pelo poeta francês Charles Baudelaire e procura discutir a atualidade da análise social
que subjaz ao texto poético. Baudelaire, ao descrever e narrar os hábitos cotidianos dos
novos personagens desse novo locus chamado “cidade”, antecipa um desenvolvimento
social e cultural que se engendrará não só em toda Europa, mas como em todo o
ocidente capitalista.
Esses novos personagens, os pobres - somados a outros ainda (as velhas, os
saltimbancos, os estrangeiros e os cegos) - tornam-se evidentes e inevitáveis aos
cavalheiros e damas da sociedade da época devido à grande concentração populacional
que passará a se formar nos ainda não tão grandes centros urbanos da Europa, como
Londres e Dublin, além de Paris.
A tradução desses poemas em prosa procura, numa linguagem atual e corrente, não só
mostrar como a grande literatura registra significativamente a realidade que a cerca, mas
também possibilitar ao leitor contemporâneo uma reflexão sobre sua própria realidade

Uma forma nova para uma nova realidade
Baudelaire está interessado na Modernidade, tratando da sociedade tal como se vive
numa grande cidade, isto é, o poeta quis captar aquilo que há de eterno e de essencial
nas cenas urbanas, múltiplas e variadas, mas de forma convenientemente curta e concisa
(BENJAMIN, 1984). Ainda à procura da perfeição formal - porque o verbo poético permite
transmutar a realidade - os poemas em prosa são consagrados nos encontros insólitos da
cidade. O primeiro conjunto publicado, com alguns desses poemas, vem intitulado “Le
Spleen de Paris”, em 1862.
Após o relativo “sucesso” do livro Les Fleurs du mal, o recolhimento em livro de seus
Petits poèmes en prose, ou Le Spleen de Paris, cujo conjunto completo não vem a
conhecer senão uma publicação póstuma em 1869 - organizada por Asselineau e Banville
no âmbito de uma edição “definitiva” das obras poéticas e críticas do poeta - representa a
última tentativa de Baudelaire para aceder a uma escrita livre e poética, para chegar a seu
sonho estético: o encontro mágico do insólito e do cotidiano.
Em 1865, Baudelaire havia redigido um projeto de recolhimento no qual a ordem e a
escolha dos poemas fora fixada. Com o propósito da publicação desse projeto, escreveu
sua dedicatória a Arséne Houssaye, na qual dá conta do espírito em que a redigiu e do
qual é necessário para ler o seu livro. O trabalho de edição póstumo é por conseguinte
apoiado sobre estes dados. Os números que acompanham os títulos dos poemas em
prosa traduzidos e apresentados aqui neste artigo marcam seus lugares dentro da
coleção, que contava com nada menos que cinqüenta poemas.
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Tanto Les Fleurs du mal quanto Le Spleen de Paris introduziram elementos novos na
linguagem poética, fundindo o grotesco ao sublime e explorando as secretas analogias do
universo (AUERBACH, 1986). Quase toda a crítica contemporânea concorda que
Baudelaire inventou uma nova estratégia da linguagem, observando que sua poesia foi a
primeira a incorporar a matéria da realidade grotesca à linguagem sublimada do
romantismo. Nesse sentido, criou a poesia moderna, concedendo a toda realidade o
direito de ser submetida ao tratamento poético.

O tédio contra a modernidade
Le Spleen de Paris teve seus poemas escritos, na maior parte, entre 1860 e 1865 - isto é,
numa época em que o poeta quase não escrevia mais versos - e revelam um Baudelaire
maduro que vive e recria sua sombria relação com a cidade e o mundo. Mesclam-se
nesse livro um lirismo erótico, o ceticismo, a amargura, a atmosfera de sonho e uma
ternura que deixa entrever o desencanto. Esses poemas são a tentativa de descrever as
contradições, as fábulas, e as ficções da vida da cidade em uma prosa poética inovadora.
Como forte característica de seu poema em prosa, pode-se notar a extrema variedade
formal e a liberdade métrica, e o uso de vários recursos literários, tais como o diálogo
onírico, a confiança lírica e artística, a anedota alegórica, o diário íntimo. A poeticidade da
sua prosa não está na presença freqüente de uma narratividade linear, mas que apaga ou
invade, com efeito, o descritivo e o alegórico, e principalmente no tratamento que dá aos
temas da Modernidade: a cidade, os encontros diários, a importância da imaginação, do
sonho.
Há quem diga que Baudelaire já no seu prefácio - na comparação do conjunto de poemas
com uma serpente, sem rabo nem cabeça, mas que tudo é cabeça e é rabo, alternativa e
reciprocamente - traz temas constitutivos de toda a sua poética (BENJAMIN, 1984,
JUNQUEIRA, 1985 e outros): a solidão que é diferente do ódio ou do desespero; o
despeito do materialismo da realidade, o vil interesse, o ouro; a procura difícil e vã da
beleza, a condição do artista; a ausência de um universo real do qual pertença o poeta; o
gosto, a paixão vital, pela evasão, pela viagem, pelas nuvens, a horrível carga do tempo
inimigo; a angústia entre o eu e os outros; a vaporização e a centralização do eu; as
multidões e a necessidade de um mergulho nos outros; os tipos urbanos: as viúvas, os
pobres e os mendigos.

Baudelaire no Brasil: Traduções
Os poemas de Les Fleurs du mal vem sendo traduzidos, no Brasil, desde 1871
(MEIRELLES, 2007 e 2010), mas o livro só viria a ter uma tradução completa em 1958,
com a publicação de Jammil Almansur Haddad (BAUDELAIRE, 1958). O mesmo
aconteceu com os Pequenos Poemas em prosa, sendo que este livro viria a ter uma
tradução completa já em 1937, apresentada por Paulo M. de Oliveira, no Rio de Janeiro,
publicado pela editora Athena.
É certo que o Modernismo ainda faria uma leitura característica e peculiar do poeta
francês, levada a cabo por um dos seus mais controversos membros: Guilherme de
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Almeida. É este poeta paulista que consolida e cristaliza a recepção da poesia de
Baudelaire no Brasil, ao publicar o seu livro Flores das Flores do Mal em 1944, abrindo
assim espaço para a publicação de uma segunda edição dos Pequenos Poemas em
Prosa, agora traduzidos por Aurélio Buarque de Holanda, em 1950 (AMARAL, 1996 e
CANDIDO, 1987).
A tradução de Aurélio Buarque de Holanda, publicada no Rio de Janeiro pela editora José
Olympio, vem sendo reeditada periodicamente por outras editoras, como a da editora
Civilização Brasileira, de 1966, com ilustrações de José Paulo Moreira da Fonseca, e da
editora Nova Fronteira, de 1980, com ilustrações de Pierre Chalita.
Apesar dos diversos estudos estrangeiros sobre a temática da Modernidade, tão cara a
Baudelaire, pouco se desenvolveu o estudo crítico desses pequenos poemas em prosa no
Brasil, mesmo tendo em vista que ainda se fizeram publicar mais duas traduções integrais
de Le Spleen de Paris: a de Dorothée de Bruchard, publicada pela editora da UFSC, em
1988, e a de Leda Tenório da Mota, intitulada O Spleen de Paris, publicada pela editora
Imago, em 1995, na Coleção Lazuli. Mais recentemente, foi publicada a tradução de
Gilson Maurity, com uma controversa apresentação de Ivo Barroso, pela editora Record,
em 2006.

Baudelaire, profeta da Modernidade
Para que se construa uma nova crítica, sempre se faz necessária uma nova tradução
(CAMPOS, 1967, p. 28). A singularidade desta tradução aqui apresentada, contudo,
residiria em produzir, a partir de um exame minucioso do original, um texto brasileiro
preciso, consistente e elegante, mas ao mesmo tempo um texto radical, que dividiria com
outros escritores contemporâneos idéias, preferências estéticas e padrões estilísticos,
permitindo ainda que o leitor aprecie os modos sutis e as ambigüidades de Baudelaire em
toda a sua grandeza.
Essa tradução leva em conta, primeiro, uma atitude tradutória bem clara, que visa à
atualização, principalmente, da linguagem do poeta, sempre atento às mudanças
ocorridas ao longo do tempo no próprio idioma francês, com o objetivo de apresentar um
resultado passível de uma leitura fluente e de clara compreensão para o leitor do
presente; e, segundo, trazer novamente ao cenário cultural brasileiro um livro cuja
temática - a vida cotidiana das sociedades modernas, a vida na grande cidade - a
Modernidade - que se mostra tão atual e controversa.
Coexistiriam então dois momentos - ou movimentos - tradutórios: um de vinda, que traz,
mais uma vez, o poeta e seu texto para um novo ambiente, que o transforma ao recebêlo; e um de volta, não perdendo de vista a identidade e a integridade da obra e a própria
concepção estética do autor estrangeiro.
Baudelaire, mais do que, ao descrever esses novos personagens urbanos, antecipa o
abismo social que se abrirá nas grandes cidades (BRANDÃO, 1999): anuncia a
artificialização das relações humanas, a individualização extrema do cidadão urbano,
apresenta toda uma sociedade que se relaciona através de um paradoxo: a manifestação
da solidão introspectiva dentro da multidão infinita.
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Os pobres já aparecem desprovidos de qualquer objetivo de vida, impossibilitados de
qualquer transcendência social, fadados a uma subvida, uma sobrevivência sem fim ou
meta, que atravessará os anos e será considerada como “normal” ou aceitável na quase
totalidade das grandes cidades do ocidente.
O ato de traduzir, mais uma vez, esses pequenos poemas em prosa (mais
especificamente este conjunto de poemas) serve também como uma provocação ao leitor
contemporâneo, tão desprendido que se mostra do desenrolar da História, ainda surpreso
(ou indignado) com o desenvolvimento dessa sub humanidade emergente da revolução
industrial.
Baudelaire se tornou o paradigma do “poeta da modernidade” mais por seus temas
poéticos (a cidade, a vida cotidiana prosaica) e por certas formas, em particular os
poemas em prosa, que por ter sido um bom crítico de arte e um irônico observador de
seus semelhantes e irmãos humanos, entre o tédio e o ideal. Mais do que tudo isso, ele
afirma os princípios da “sensibilidade moderna”: "O belo é sempre estranho. Eu não quero
dizer que é deliberadamente, friamente bizarro, porque neste caso seria um monstro fora
dos trilhos da vida. Eu digo que sempre contém um pouco de estranheza, estranheza
indesejada, inconsciência, e que é essa estranheza que o torna particularmente belo. "
(BAUDELAIRE, 1975, p. 666)
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15. O bolo
Eu viajava. A paisagem no meio da qual estava situado era de uma grandeza e de uma
nobreza irresistíveis. Passava sem dúvida neste momento alguma coisa em minha alma.
Meus pensamentos ondulavam com uma ligeireza igual aquela da atmosfera; as paixões
vulgares, como o ódio e o amor profano, pareciam-me agora tão afastadas quanto as
nuvens que desciam ao fundo dos abismos sob meus pés; minha alma me parecia tão
vasta e tão pura qual a cúpula do céu pelo qual eu estava envolvido; a lembrança das
coisas terrestres não chegava a meu coração senão enfraquecida e diminuída, como o
som das sinetas de gado imperceptíveis que pastam longe, bem longe, sobre a vertente
de uma outra montanha. Sobre o pequeno lago imóvel, perto da sua imensa
profundidade, passava às vezes a sombra de uma nuvem, como o reflexo do casaco de
um gigante aéreo voando através do céu. E me lembro que essa sensação solene e rara,
causada por um grande movimento perfeitamente silencioso, preenchia-me com uma
alegria misturada ao medo. Resumidamente, sentia-me, graças à entusiasmante beleza
da qual estava cercado, em perfeita paz comigo mesmo e com o universo; creio mesmo
que, em minha perfeita beatitude e em meu total esquecimento de todo o mal terrestre,
viria a não mais achar tão ridículos os jornais que fingem que o homem nasce bom, quando, a matéria incurável renovando suas exigências, pensei em reparar o cansaço e
aliviar o apetite causados por uma tão longa ascensão. Tirei do meu bolso um gordo
pedaço de pão, uma chávena de couro e um frasco de um certo elixir que os
farmacêuticos vendiam nesses tempos aos turistas para o misturar na ocasião com água
de neve.
Recortava tranquilamente o meu pão, quando um barulho muito ligeiro me fez levantar os
olhos. Diante de mim se realizava um pequeno ser esfarrapado, preto, despenteado,
cujos olhos ocos, selvagens e como que suplicantes, devoravam o pedaço de pão. E o
escutei suspirar, com uma voz baixa e rouca, a palavra: bolo! Não pude me impedir de rir,
escutando a apelação de quem queria bem honrar o meu pão quase branco, e cortei para
ele uma bela fracção que lhe ofereci.
Lentamente, ele se aproximou, não tirando os olhos do objeto de sua cobiça;
seguidamente, colando o pedaço com a sua mão, recuou-se com vivacidade, como se
temesse que a minha oferta não fosse sincera ou que já me arrependesse.
Mas no mesmo momento foi derrubado por um outro pequeno selvagem, saído não sei de
onde, e tão perfeitamente parecido ao primeiro que teria se podido o tomar por seu irmão
gêmeo. Juntos eles rolaram sobre o solo, disputando a preciosa presa, nenhum querendo
sem dúvida sacrificar a metade pelo seu irmão. O primeiro, exasperado, agarra o segundo
pelos cabelos; este lhe agarra a orelha com os dentes, e cospe um pequeno pedaço
sangrento com uma magnífica praga. O legítimo proprietário do bolo ensaiou fincar as
suas pequenas garras nos olhos do usurpador; este por sua vez aplicou todas as suas
forças em estrangular o seu adversário com uma das mãos, enquanto que com a outra
tentava que deslizasse paro o seu bolso o prêmio do combate. Mas, reavivado pelo
desespero, o vencido se retificou e fez rolar o vencedor por terra com um golpe de cabeça
em seu estômago. Quem bem descreve uma luta medonha que durou na verdade muito
mais tempo que as suas forças infantis não pareciam prometê-lo? O bolo viajava de mão
em mão e mudava de bolso à cada momento; mas infelizmente mudava também de
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volume; e quando enfim, extenuados, ofegantes, sangrentos, eles se detiveram por
impossibilidade de continuar, não havia mais, é verdade dizer, nenhum motivo de batalha;
o pedaço de pão tinha desaparecido, e estava espalhado em migalhas semelhantes aos
grãos de areia aos quais estava misturado.
Este espectáculo tinha me embrumado a paisagem, e a alegria calma em que se
regozijava a minha alma antes de ter visto esses pequenos homens tinha desaparecido
totalmente; eu permaneci triste por muito tempo, repetindo para mim incessantemente:
“Há então um país magnífico onde o pão se chama bolo, guloseima tão rara que é
suficiente para engendrar uma guerra perfeitamente fratricida!”
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19. O brinquedo do pobre
Eu quero dar a idéia de um divertimento inocente. Há tão poucas distrações que não
sejam condenáveis!
Quando você sair pela manhã com a intenção decidida de flanar pelas grandes avenidas,
encha seu bolso com pequenas invenções rasteiras, - tais como o palhaço chato movido
por um só fio, os ferreiros que batem a bigorna, o cavaleiro e seu cavalo cujo rabo é um
apito, - e ao longo dos cabarés, ao pé das árvores, faça homenagem às crianças
desconhecidas e pobres que você encontrar. Você verá seus olhos se arregalarem
desmedidamente. Primeiro elas não ousarão pegar, duvidarão da sua felicidade. Depois
suas mãos agarrarão vivamente o presente e elas fugirão como fazem os gatos que vão
comer longe de você o pedaço que lhes deu, tendo aprendido a desconfiar do homem.
Em uma avenida, atrás da grade de um vasto jardim, ao fim do qual aparecia a brancura
de uma bonita mansão batida pelo sol, havia uma criança bela e fresca, trajada com
essas vestes de campanha tão cheias de enfeites. O luxo, a despreocupação e o
espetáculo habitual da riqueza, tornam essas crianças tão bonitas, que se acreditaria
feitas de uma outra massa que as crianças da mediocridade ou da pobreza.
Ao lado dela, jazia sobre a grama um brinquedo explêndido, tão novo quanto seu dono,
envernizado, dourado, vestido com uma capa púrpura, e coberto de plumas e vidrilhos.
Mas a criança não se ocupava de seu brinquedo preferido, e eis aquilo que ela olhava:
Do outro lado da grade, sobre a avenida, entre os cardos e as urtigas, havia uma outra
criança, suja, definhada, fuliginosa, uma dessas marmotas-párias cujo olhar imparcial
descobriria a beleza, se, como o olhar do conhecedor adivinha uma pintura ideal sob um
verniz de carrossel, ele o limpasse da repugnante pátina da miséria.
Através dessas barras simbólicas separando dois mundos, a grande avenida e a mansão,
a criança pobre mostrava à criança rica seu próprio brinquedo, que aquela examinava
avidamente como um objeto raro e desconhecido. Ora, esse brinquedo, que o pequeno
porcalhão irritava, agitava e sacudia em uma caixa grelhada, era um rato vivo! Os pais,
por economia sem dúvida, haviam tirado o brinquedo da própria vida.
E as duas crianças se riam uma à outra fraternalmente, com os dentes de uma igual
brancura.
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26. Os olhos dos pobres
Ah! Quer saber porque te odeio hoje. Para você será sem dúvida menos fácil de
compreender que a mim de te explicar; pois você é, acredito, o mais belo exemplo de
impermeabilidade feminina que se possa encontrar.
Nós passamos juntos um longo dia que me parecera curto. Nós estávamos tão noivos que
todos nossos pensamentos nos eram comuns a um e ao outro, e que nossas duas almas
doravante não fariam mais que uma – um sonho que não tem nada de original, depois de
tudo, se não é que, sonhado por todos os homens, não foi realizado por nenhum.
À tarde, um pouco fatigada, você quis se sentar diante de um café novo que formava o
canto de um quarteirão novo, ainda todo cheio de entulho e mostrando já gloriosamente
seus esplendores inacabados.
O café faiscava. O próprio gás desenvolvia todo o ardor de um começo, e iluminava com
todas as suas forças as paredes deslumbrantes de brancura, as toalhas ofuscantes como
espelhos, os ouros das varinhas e das cornijas, as pajens com as bochechas
rechonchudas intrigadas pelos cães nas coleiras, as damas rindo do falcão empoleirado
sobre o punho, as ninfas e as deusas carregando sobre suas cabeças os frutos, as
massas e a caça, as Hebes e os Ganimedes apresentando com o braço estendido a
pequena ânfora bávara ou o obelisco bicolor de sorvetes diversos, toda a história e toda a
mitologia colocada ao serviço da glutonaria.
Direto diante de nós, sobre a calçada, estava plantado um bravo homem de uns quarenta
anos, com o rosto fatigado, a barba embranquecida, tendo em uma mão um pequeno
garoto e levando sobre o outro braço um pequeno ser fraco demais para andar. Ele
cumpria o ofício de bom e fazia tomar as suas crianças o ar da tarde.
Todos em farrapos. Esse três rostos estavam extraordinariamente sérios, e esse seis
olhos contemplavam fixamente o café novo com uma admiração igual, mas matizada
diversamente pela idade.
Os olhos do pai diziam: “Que bonito! Que bonito! Dir-se-ia que todo o ouro do pobre
mundo veio se colocar em suas paredes.” – Os olhos do garotinho: “Que bonito! Que
bonito! Mas é uma casa em que só podem entrar as pessoas que não sejam como nós.” –
Quanto aos olhos do menor, estavam fascinados demais para exprimir outra coisa que
não uma alegria estúpida e profunda.
Os cancioneiros dizem que o prazer torna a alma boa e amolece o coração. A canção
tinha razão essa tarde, relativamente a mim. Não somente estava comovido por essa
família de olhos, mas me sentia um pouco envergonhado de nossos copos e de nossas
garrafas, maiores que a nossa sede. Eu girava meus olhares até os seus, caro amor, para
ler meu pensamento; mergulhava em seus olhos tão belos e tão bizarramente doces, em
seus olhos verdes, habitados pelo Capricho e inspirados pela Lua, quando você me disse:
“Essas pessoas me são insuportáveis com seus olhos abertos como portões! Não pode
pedir ao gerente do café para os afastar daqui?”
Tão difícil é de se entender, meu caro anjo, e tão incomunicável é o pensamento, mesmo
entre pessoas que se amam!
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49. Espanquemos os pobres
Durante quinze dias confinei-me em meu quarto, e me cerquei de livros da moda naquele
tempo (há dezesseis ou dezessete anos); quero dizer, dos livros em que se trata da arte
de produzir pessoas felizes, sábias e ricas, em vinte e quatro horas. Tinha então digerido,
- engolido, quero dizer, - todas as elucubrações de todos estes empreendedores de
felicidade pública, - daqueles que aconselham a todos os pobres de se fazerem escravos,
e daqueles que lhes persuadem que são todos reis destronados. – Não se achará
surpreendente que eu me fundia então em um estado de espírito avizinhando a vertigem
ou a estupidez.
Tinha me parecido que somente eu percebia, confinado no fundo do meu intelecto, o
germe obscuro de uma idéia superior a todas as fórmulas de aconselhamento às quais
tinha recentemente percorrido o dicionário. Mas isso era apenas a idéia de uma idéia,
alguma coisa infinitamente vaga.
E saí com uma grande sede. Pois o gosto apaixonado das leituras ruins engendra uma
necessidade proporcional do grande ar e dos refrigerantes.
Quando ia entrando em um cabaré, um mendigo me estendeu seu chapéu, com um
desses olhares inesquecíveis que entornariam os tronos, se o espírito comovesse a
matéria, e se o olhar de um magnetizador fizesse morrer as uvas.
Ao mesmo tempo, escutava uma voz que cochichava a minha orelha, uma voz que
reconhecia bem; era aquela de um bom Anjo, ou de um bom Demônio, que me
acompanhava sempre. Visto que Sócrates tinha seu bom Demônio, porque não teria eu
meu bom Anjo, e porque não teria a felicidade, como Sócrates, de obter meu diploma de
loucura, assinado pelo sutil Lélut e pelo bem avisado Baillarger?
Existe esta diferença entre o Demônio de Sócrates e o meu, que o de Sócrates não se
manifestava a ele senão para defender, advertir, impedir, e que o meu se dignava a
aconselhar, sugerir, persuadir. Esse pobre Sócrates tinha exclusivamente um Demônio
proibidor; o meu é um grande afirmador, o meu é um Demônio da ação, ou Demônio de
combate.
Ora, sua voz me cochichava isso: só é igual ao outro, quem o prove, e só é digno da
liberdade, quem a sabe conquistar.
Imediatamente, saltei sobre o meu mendigo. Com um só murro, tapei-lhe um olho, que se
tornou, em um segundo, grande como uma bola. Quebrei uma de minhas unhas quando
lhe partia dois dentes, e como não me sentia muito forte, tendo nascido delicado e tendo
pouco me exercitado no boxe, para espancar rapidamente esse velhaco, segurei-o com
uma mão pela gola de seu paletó, e com a outra agarrei sua garganta, e me coloquei a
lhe sacudir vigorosamente a cabeça contra o muro. Devo confessar que tinha previamente
inspecionado os arredores com um golpe de vista, e tinha verificado que neste subúrbio
deserto, encontrava-me, por longo tempo, fora do alcance de qualquer agente de polícia.
Tendo em seguida, por um pontapé lançado nas costas, enérgico o bastante para quebrar
as omoplatas, jogado sobre a terra este sexagenário enfraquecido, agarrei-me de um
grosso galho de árvore que se arrastava pela terra, e o bati com a energia obstinada dos
cozinheiros que querem amaciar um filé.
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De repente, - oh milagre! oh gozo do filósofo que verifica a excelência de sua teoria! – vi
essa antiga carcaça se voltar, se endireitar com uma energia que não teria nunca
suspeitado em uma máquina tão singularmente desequilibrada, e, com um olhar de ódio
que me pareceu de bom agouro, o malandro decrépito se jogou sobre mim, machucou-me
os dois olhos, quebrou-me quatro dentes, e, com o mesmo galho de árvore, bateu-me
violentamente.
– Por minha enérgica medicação, tinha então lhe devolvido o orgulho e a vida.
Então, fiz-lhe fortes sinais para lhe fazer compreender que considerava a discussão como
encerrada, e me reanimando com a satisfação de um sofista do Pórtico, disse-lhe:
“Senhor, é meu igual! venha me fazer a honra de partilhar comigo a minha bolsa; e
lembre-se, se é realmente filantropo, que é preciso aplicar a todos os seus confrades,
quando eles pedirem a esmola, a teoria que tive a dor de experimentar sobre suas
costas.”
Ele me jurou que tinha compreendido minha teoria e que obedeceria a meus conselhos
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Os artigos e as resenhas devem ser inéditos e apresentar a estrutura descrita a seguir:
 Título (e subtítulo quando houver);
 Crédito(s) do(s) autor(es) - nome(s) completos: acompanhado(s) da profissão,
titulação, cargo ou função e Instituição a qual pertence, constando no rodapé da folha;
 Resumo: deve conter no máximo 8 (oito) linhas, em parágrafo único (e o seu
correspondente em outra língua – inglês, francês ou espanhol);
 Palavras-chave: deve conter no mínimo 3 e máximo 5 palavras-chave, separadas por
vírgula (e o seu correspondente em outra língua – inglês, francês ou espanhol);
 Texto: deve ser estruturado em considerações iniciais (temática, justificativa, objetivos
e metodologia), argumentação teórica, resultados, conclusão, referências bibliográficas,
notas de fim de texto, apêndice (quando houver). As referências bibliográficas devem
estar de acordo com as normas da ABNT (NBR 6023), como nos exemplos:
Livros no todo:
SELESKOVITCH, Danica & LEDERER, Marianne. Interpréter Pour Traduire. Paris: Didier
Érudition, 1984.
Partes de livros:
PINTO, Álvaro Vieira. “A definição da pesquisa científica”. Em: Ciência e existência:
problemas filosóficos da pesquisa científica. 2. Ed. Rio de Janeiro: Paz e terra, 1979. p.
441-459.
Trechos em obra coletiva:
SEWELL, Penelope & HIGGINS, Ian. Introduction. In: SEWELL, Penelope & HIGGINS,
Ian (eds.), Teaching Translation in Universities. Present and Future Perspectives, London:
CILT, 1996. p. 9-14.
Artigos de periódicos:
CHESTERMAN, Andrew. From ‘Is’ to ‘Ought’: Laws, Norms and Strategies. in: Translation
Studies. Target, Amsterdam, v. 5.1, p. 1-20, 1993.
Os textos deverão ser redigidos de acordo com as normas da ABNT, digitados em fonte
Arial 12, com espaçamento 1 ½, justificado. As notas explicativas devem ser
apresentadas no final do texto.
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Os artigos devem ter no mínimo 3.000 e no máximo 10.000 palavras, e as resenhas, no
mínimo 1.000 e no máximo 1.500 palavras.
Os textos podem conter até 2 (duas) tabelas e figuras. Fotos, desenhos e outros tipos de
ilustração devem ser apresentados dentro do padrão geral do texto e no espaço a elas
destinados e deverão ser identificadas com título ou legenda.
O Corpo Editorial da Revista FECAF não se obriga a publicar todo e qualquer texto que
lhe for remetido. Os textos que não estiverem de acordo com as Normas Editoriais serão
devolvidos ao(s) autor(es) para que sejam feitas as devidas alterações. A aceitação dos
trabalhos será baseada na adequação da metodologia utilizada, na qualidade literária do
texto, na concisão e coerência da exposição. Os trabalhos recusados serão devolvidos
aos autores.
Os dados e conceitos emitidos nos trabalhos bem como a exatidão das referências
bibliográficas e toda a revisão ortográfica são de responsabilidade exclusiva do(s)
autor(es).
O Corpo Editorial da Revista FECAF não se responsabiliza pelo teor das ideias
expressas nos artigos, bem como pelo conteúdo técnico envolvido. Entretanto, a Revista
FECAF, ao se caracterizar como um meio de divulgação acadêmico-científico, não abrirá
espaço ou servirá de canal para manifestações ideológicas e racistas, tampouco a
qualquer exposição de ideias pejorativas a terceiros ou a qualquer forma de credo
religioso.
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