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APRESENTAÇÃO 

 

O IX Encontro de Iniciação Científica e VII Mostra de Pós-Graduação promovido pelo Instituto 

Santa Teresa – IST e Faculdades Integradas Teresa D‟ Ávila – FATEA é marcado pelo crescimento e 

a interação científica na promoção tecnológica junto à comunidade, visando o aprimoramento por 

meio de parcerias com centros de pesquisas, universidades e faculdades consolidadas em busca 

constante pela inovação e pluralismo na C & T. 

 

O encontro contará com a apresentação de resultados e projetos desenvolvidos por alunos, 

professores, pesquisadores, profissionais e também alunos do ensino médio e profissionalizante do 

Instituto Santa Teresa e escolas da rede pública estadual e municipal, inseridos por meio da realização 

das atividades multidisciplinares pelo colégio de aplicação e tecnológico – PIBIC-EM (Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica para o Ensino Médio do CNPq). 

 

Em 2012 a FATEA ampliou suas atividades de Pesquisa com a participação e o aumento das 

cotas no PIBIC, PIBITI (TrateMetal Metalurgia Ltda – EPP e Liebherr Brasil Máquinas e Guindastes 

Operatrizes Ltda), PIBIC-EM (Instituto Santa Teresa, Escola Estadual Professor Luiz de Castro Pinto 

e ETEC Padre Carlos Leôncio) e PIBID – CAPES. Será realizado em paralelo a I Feira de Ciência e 

Tecnologia: Inovação, Sociedade e Competitividade – proposta de abrangência municipal das Feiras 

de Ciências e Mostras Científicas – MCTI/CNPq/MEC/CAPES/SEB N º 25/2011. 

 

Portanto, em 2012 as iniciativas quanto à realização do IX Encontro de Iniciação Científica e VII 

Mostra de Pós-Graduação torna-se cada vez mais um compromisso de extensão universitária e o 

estreitamento nas relações de investigação científica e inovação. 

 

A temática estabelecida pela Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de 2012 e Encontro foi 

“Economia verde, sustentabilidade e erradicação da pobreza”. 

 

 

Prof. Dr. Rosinei Batista Ribeiro                              

 

 

 

 

 

Coordenador do XI Encontro de Iniciação Científica e VII Mostra de Pós-Graduação 
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XI ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA  
E  

VII MOSTRA DE PÓS-GRADUAÇÃO – FATEA 
 

 

1. APRESENTAÇÃO  
 

O IX Encontro de Iniciação Científica e VII Mostra de Pós-Graduação promovido 

pelo Instituto Santa Teresa – IST e Faculdades Integradas Teresa D‟ Ávila – FATEA é 

marcado pelo crescimento e a interação científica na promoção tecnológica junto à 

comunidade, visando o aprimoramento por meio de parcerias com centros de pesquisas, 

universidades e faculdades consolidadas em busca constante pela inovação e pluralismo na C 

& T. 

O encontro contará com a apresentação de resultados e projetos desenvolvidos por 

alunos, professores, pesquisadores, profissionais e também alunos do ensino médio e 

profissionalizante do Instituto Santa Teresa e escolas da rede pública estadual e municipal, 

inseridos por meio da realização das atividades multidisciplinares pelo colégio de aplicação e 

tecnológico – PIBIC-EM (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica para o 

Ensino Médio do CNPq). 

Em 2012 a FATEA ampliou suas atividades de Pesquisa com a participação e o 

aumento das cotas no PIBIC, PIBITI (TrateMetal Metalurgia Ltda – EPP e Liebherr Brasil 

Máquinas e Guindastes Operatrizes Ltda), PIBIC-EM (Instituto Santa Teresa, Escola Estadual 

Professor Luiz de Castro Pinto e ETEC Padre Carlos Leôncio da Silva) e PIBID – CAPES. 

Será realizado em paralelo a I Feira de Ciência e Tecnologia: Inovação, Sociedade e 

Competitividade – proposta de abrangência municipal das Feiras de Ciências e Mostras 

Científicas – MCTI/CNPq/MEC/CAPES/SEB N º 25/2011. 

Portanto, em 2012 as iniciativas quanto à realização do IX Encontro de Iniciação 

Científica e VII Mostra de Pós-Graduação torna-se cada vez mais um compromisso de 

extensão universitária e o estreitamento nas relações de investigação científica e inovação. 

A temática estabelecida pela Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de 2012 e 

Encontro foi “Economia verde, sustentabilidade e erradicação da pobreza”. 

 

 

2. OBJETIVOS 
 

 Divulgar a produção científica desenvolvida pelos alunos das Faculdades Integradas 

Teresa D`Ávila –FATEA e de outras IES, nas categorias de Iniciação Científica 

Júnior, Iniciação Científica e pós-graduação; 

 

 Dar maior visibilidade e socialização dos avanços dos projetos de pesquisa e extensão 

universitária realizados nas Faculdades Integradas Teresa D`Ávila – FATEA, e outras 

Instituições; 

 

 Promover o intercâmbio com colégio de aplicação – PIBIC-EM atuando como campo 

de pesquisa, democratização dos projetos, por meio de trabalhos multidisciplinares; 

 

 Demonstrar a evolução da ciência e tecnologia e sua contribuição para a Inovação, 

Sociedade, Economia Verde, Sustentabilidade, Erradicação da pobreza, a Cultura e o 

Desenvolvimento; 



 

 Promover a socialização dos trabalhos desenvolvidos pelos Seminários Internos do 

PIBIC, PIBITI e PIBIC-EM – cota 2011 e 2012. 

 

 Apresentar as diretrizes do PIBID – CAEPS – Cota – 2012-2013. 

 
 

3. CATEGORIA DOS TRABALHOS 
 

Foram recomendados para obtenção da carta de aceite os trabalhos desenvolvidos pelo 

colégio de aplicação, iniciação científica e pós-graduação nas áreas de conhecimento 

reconhecido pelo CNPq. 
 

4. CRONOGRAMA E PREVISÃO DAS ATIVIDADES DO COMITÊ CIENTÍFICO 
 

Data limite para envio dos resumos: 10/09/2012 

Notificação de Aceite dos Resumos: Fluxo Contínuo 

 
5. ÁREAS TEMÁTICAS 
 
Exatas, Humanas, Saúde, Biológicas e Ciências Sociais Aplicadas. 
 

6. ESTRATÉGIAS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO 
 

Comunicações Orais e/ou Painéis 
 

7. NORMAS PARA ENVIO DOS RESUMOS 
 

As normas foram disponíveis pelo site: www.fatea.br/encontroiniciacao seguindo-se os 

seguintes campos: 

 

Título do Trabalho: 

Pesquisador (es) – nome (s) completo (s) e titulação 

E-mail do orientador (obrigatório) 

Apresentador – Nome completo 

Áreas (Exatas, Humanas e Biológicas) 

Curso: 

Instituição (participante externo): 

Endereço residencial do apresentador (rua, nº, bairro, cidade, CEP): 

Resumo: no máximo 2000 caracteres 

Modalidade de apresentação: (oral ou painel) 

Painel: 1,00 x 80,00 cm 

Apresentação oral: 10 minutos no máximo. 



 

9. XI ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E VII MOSTRA DE PÓS-
GRADUAÇÃO – FATEA – 2012 
 

 
COMISSÃO EXECUTIVA 
 

Prof. Ir. Dra. Olga de Sá – Diretora Geral da FATEA 

 

Profa. Ir. Dra. Raquel Godoy Retz – Vice – Diretora da FATEA 

 

Prof. Dr. Rosinei Batista Ribeiro – ISPIC – FATEA 

 

Prof. Dr. Paulo Sérgio de Sena – Coord. do curso de Biologia – PIBID 

 

Prof. Dr. Nelson T. Matias – PROPÓS 

 

Bianca Siqueira Martins Domingos – Bolsista ATNM – CNPq – FATEA 

 

Thiago Phillipe Santos – Bolsista PIBIC – FATEA 

 

Danille Caroline Domingos Silva – Bolsista PIBIC-EM – Escola Estadual Prof. Luiz de 

Castro Pinto – CNPq 

 
COMISSÃO ORGANIZADORA 
 

Instituto Superior de Pesquisa e Iniciação Científica - ISPIC, Programas de Pós-Graduação e 

Projetos – PROPÓS, Núcleo de Tecnologia e Informação, Diretório Acadêmico, Laboratório 

de Relações Públicas, Núcleo de Publicações, Biblioteca “Conde de Moreira Lima”, DPCom 

– Departamento de Comunicação e Design, Escritório Executivo Júnior, Nead – Núcleo de 

Ensino à Distância, Coordenadores dos cursos, FM INOVA, Fundação Olga de Sá e a 

Comissão de Própria à Pesquisa – CPA. 

 

COMITÊ CIENTÍFICO 

 

Prof. Dr. Walter de Carvalho – EEL-USP 

 

Prof. Dr. Eduardo Norberto Codaro – FEG – UNESP 

 

Prof. Dr. Nelson Tavares Matias – FATEA – UERJ 

 

Prof. Dr. Humberto Felipe da Silva – USP – UNISAL 

 

Prof. Dr. Attilio Converti – Universidade de Genova, Itália 

 

Prof. Dr. Mauro Pedro Peres – UNESP – FEG 

 

Prof. Me. André Alves Prado – FATEA – FATEC – EEL/USP – UNISAL 



 

 

Prof. Me. Sabrina de Fátima Ferreira Mariotto – Colégio Delta 

 

Prof. Me. Jorge Luiz Rosa – FATEA 

 

Prof. Me. Marcus Vinícius Monteiro Gonçalves Gonçalves – FATEA – FATEC 

 

Prof. Dr. Marcelino Rivas – Universidad de Matanzas, Cuba 

 

Prof. Dra. Luciani Vieira Gomes Alvareli – FATEA – FATEC 

 

Prof. Me. Maria Cristina Marcelino Bento – FATEA 

 

Prof. Dr. Paulo Sérgio de Sena – FATEA 

 

Prof. Me. Neide Aparecida Arruda de Oliveira – FATEA 

 

Prof. Me. Marcílio Farias da Silva – FATEA – FATEC 

 

Prof. Dra. Silmara Cristina Baldissera Kabayama – UNIFEI 

 

Prof. Dra. Patrícia da Silva Lopes- UNIFEI 

 

Prof. Dr. Antônio Henriques de Araújo – FAT – UERJ 

 

Prof. Dr. Leonardo Kyo Kabayama- UNIFEI 

 

Prof. Dr. Geovani Rodrigues- UNIFEI 

 

Prof. Me. Epaminondas Rodrigues Soares – FATEA 

 

Prof. Dra. Lucilene de Oliveira Rodrigues- UNIFEI 

 

Prof. Me. Marcos Moura Galvão- UNIFEI 

 

Prof. Dr. Gerson Avelino Fernandes- UNIFEI 

 

 

 

 

 

 



 

COMITÊ INSTITUCIONAL 

 

Prof. Dr. Rosinei Batista Ribeiro – FATEA 

Prof. Dr. Márcio Evaristo da Silva – FATEA 

Prof. Me. Maria Cristina Marcelino Bento – FATEA 

Prof. Me. Stela Maris Leite Carrinho de Araújo –FATEA 

Prof. Dr. Gilbert Silva – UNIFEI 

Prof. Me. Neide Aparecida Arruda de Oliveira – FATEA 

Prof. Me. Polyana Zappa – FATEA 

Prof. Dr. Nelson Tavares Matias – FATEA 

Prof. Me. Marcus Vinícius Monteiro Gonçalves Gonçalves – FATEA 

Prof. Carlos André Gonçalves – AEDB 

Prof. Me. Rosana Tupinambá Viana Frazilli – FATEA 

Prof. Me. Ana Beatriz Pinto da Silva Morita – FATEA 

Prof. Dr. Mary Mitsue Yokosawa – FATEA – FATEC 

Prof. Me. Adriano José Sorbile de Souza – FATEA 

Prof. Me. Marcílio Farias da Silva – FATEA – FATEC 

Prof. Me. Paulo Vinícius de Omena Pina – FATEA 

Prof. Me. Cláudia Lysia de Oliveira Araújo – FATEA 

Prof. Me. Henrique Martins Galvão – FATEA 

Prof. Me. Ciliana Antero Guimarães da Silva Oliveira – FATEA 

Prof. Dr. Vanessa de Brito Poveda – FATEA 

Prof. Dr. Adilson Mello – UNIFEI 

Leoni Cordeiro – UNESP – FEG 

Prof. Dr. Eduardo Norberto Codaro – UNESP – FEG 

Prof. Me. Sabrina de Fátima Ferreira Mariotto – Colégio Delta 



 

Me. Cristina S. Fukugauchi – Aluna de Doutorado UNESP – FEG 

Prof. Dr. Emerson Augusto Raymundo – UniFOA 

Prof. Dr. Glauco José Rodrigues de Azevedo – UNIFEI 

Prof. Dr. José Wilson J. da Silva – FATEA – UNESP- FEG 

Prof. Dr. Humberto Felipe da Silva – EEL – USP 

Prof. Me. Everaldo Pinheiro Bruno – FAPI 

Eriane Fialho de Carvalho – FATEA 

Bianca Siqueira Martins Domingos – Bolsista ATNM – CNPq – FATEA 

Camila Loricchio Veiga – Graduanda Desenho Industrial – FATEA 

Thiago Zucareli Pereira – Departamento de Comunicação – FATEA 

 
Leonardo Barbosa da Silva- Aluno PIBIC-EM – CNPq 

COMITÊ DE TECNOLOGIA 
 

Assessoria de Informática, Instituto Superior de Pesquisa e Iniciação Científica, 

Núcleo de Desenvolvimento de Hipermídia, Laboratório de Relações Públicas e o Núcleo 

Integrado de Comunicação. 

 
 

TRABALHOS RECEBIDOS NOS ENCONTROS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
E MOSTRA DE PÓS-GRADUAÇÃO - 2004 A 2012 

 

 

 
 

 



 

 
RELAÇÃO POR ÁREA DE CONHECIMENTO DOS TRABALHOS 

APRESENTADOS NO ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E MOSTRA 
DE PÓS-GRADUAÇÃO - FATEA 

 

 

 
 

 

 
INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DO XI ENCONTRO DE INICIAÇÃO 

CIENTÍFICA E VII MOSTRA DE PÓS-GRADUAÇÃO FATEA 

 

 
 

 



 

INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DO IX ENCONTRO DE INICIAÇÃO 
CIENTÍFICA E VII MOSTRA DE PÓS-GRADUAÇÃO - 2012 

 
Escola de Engenharia de Lorena – EEL/USP, Faculdade de Pindamonhangaba – FAPI, 

Escola Superior de Cruzeiro – ESC, Escola Superior de Educação Física de Cruzeiro – 

ESEFIC, Centro Universitário Salesiano de São Paulo – UNISAL, Universidade Estadual 

Paulista “Júlio de Mesquita Filho” - UNESP, Universidade Federal de Itajubá – UNIFEI, 

Associação Educacional Dom Bosco – AEDB, Universidade de Taubaté – UNITAU, 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ, Colégio Delta, Instituto Santa Teresa – 

IST, Escola Técnica Pe. Carlos Leoncio da Silva – ETEC Centro Paula Souza, Escola 

Estadual Prof. Luiz de Castro Pinto – E.E.P.L.C.P., Embrapa Agrobiologia – CNPAB, 

Universidade de São Paulo – USP, Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP,  

Liebherr Brasil Guindastes e Máquinas Operatrizes Ltda., Tratemetal Caldeiraria 

Jateamento e Pintura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMAÇÃO DO ENCONTRO 

 

Quarta-feira – 17/10 
 

Sessão Oral – Auditório São José 

Horário: 09:00 – 10:00 

 

Mediadores: Coordenação e professores do curso de Enfermagem 
 

HORÁRIO TÍTULO DOS TRABALHOS 

09:00 – 09:10 

Uso e conhecimento sobre terapias alternativas e complementares durante o 

trabalho de parto por gestantes de um município paulista 

09:10 – 09:20 

Aquisição de informação durante o pré-natal sobre trabalho de parto em uma 

unidade de saúde do interior paulista 

09:20 – 09:30 

Funcionalidade do idoso em um centro de convivência no interior do Vale do 

Paraíba 

09:30 – 09:40 

Qualidade nutricional dos docentes de uma escola de nível médio do interior do 

Vale do Paraíba 

09:40 – 09:50 

Atividade antimicrobiana do óleo de eucalyptus globulus, xilitol, mel, 

clorexidina 0,5% e papaína 

09:50 – 10:00 Saúde do idoso institucionalizado 

10:00 – 10:10 

Adesão ao exame colpocipotógico pela equipe de enfermagem de uma cidade 

do interior paulista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quarta-feira – 17/10 

 
Sessão Painel – Hall Teresa D’Ávila 

Horário: 09:30 – 10:30 

 
Mediadores: Coordenação e professores do curso de Enfermagem 

TÍTULO DOS TRABALHOS 
Perfil dos homens que buscam atendimento num pronto socorro de uma cidade do Vale do Paraíba 

Incidência de hipertensos e diabéticos em uma unidade de estratégia da saúde da família no interior do Vale 

do Paraíba e abrangência ao acompanhamento 

A importância da enfermagem ao paciente oncológico em tratamento quimioterápico 

Enfermeiro: percepção dos pacientes hospitalizados em relação ao papel desse profissional 

Cobertura e resultados das coletas de citologia oncótica realizados em uma estratégia de saúde da família 

(ESF) 

Idosos na pós modernidade: inserção nas universidades da terceira idade 

A experiência do paciente com neoplasia: o significado da quimioterapia 

Saúde do homem: acessibilidade as unidades estratégicas de saúde da família - ESF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quarta-feira – 17/10 

 
Abertura Oficial – Direção e Comissão Organizadora 

Sessão Oral – Auditório São José 

Horário: 19:00 – 22:00 

 

Mediadores: Márcio Evaristo / Paulo Sena / Rosinei Batista / Paula Mayumi 

HORÁRIO TÍTULO DOS TRABALHOS 

19:00 – 19:10 A inserção da gestão empresarial no cenário do pré-sal: tecnologia e inovação 

19:10 – 19:20 

Análise comparativa do sistema de coletas programadas Milk Run em uma 

indústria de máquinas e equipamentos 

19:20 – 19:30 A utilização das mídias digitais na educação 

19:30 – 19:40 

Aplicabilidade da ferramenta milk run na cadeia de suprimentos da coleta 

seletiva de resíduos sólidos urbanos para pequenos municípios 

19:40 – 19:50 

O desenvolvimento das competências do aprendiz por meio das músicas nas 

aulas de língua inglesa 

19:50 – 20:00 A aprendizagem da língua inglesa por meio da rede social Livemocha 

20:00 – 20:10 Aplicação do livro “Revolução dos bichos” em conceitos da sociedade 

20:10 – 20:20 

O brincar como possibilidade de disponibilização de afeto para crianças 

hospitalizadas em tratamento oncológico 

20:20 – 20:30 Desvendando o clipe Judas de Lady Gaga 

20:30 – 20:40 Currículo e formação de professores em uma perspectiva interdisciplinar 

20:40 – 20:50 

Um estudo semiótico de Batman, o cavaleiro das trevas: Das páginas dos 

quadrinhos às telas do cinema 

20:50 – 21:00 A má utilização dos agrotóxicos 

21:00 – 21:10 

Dispensação fracionada e o descarte de medicamentos sem agressão ao meio 

ambiente 

21:10 – 21:20 
Estudo do gênero tibouchina nos jardins das Faculdades Integradas Teresa 

D‟Ávila, Lorena, SP 

21:20 – 21:30 
Análise preliminar da avifauna presente em um fragmento de mata ciliar do 

Rio Paraíba do Sul em Cachoeira Paulista - SP 

 

 

 



 

Quarta-feira – 17/10 
 

Sessão Oral – Sala 20 - Aquário 

Horário: 19:00 – 21:50 

 

Mediadores: Marcílio Farias / Adriano Sorbile / Camila Loricchio 
 

19:00 – 19:10 História em jogos – Alternativas pedagógicas para o ensino de história 

19:10 – 19:20 Um estudo sobre a dicção dos profissionais que trabalham com a voz 

19:20 – 19:30 

Objeto de funcionalidade lúdica para crianças submetidas a internação 

hospitalar de média e longa duração 

19:30 – 19:40 Tecnologias móveis em educação: uso do celular na sala de aula 

19:40 – 19:50 Estudo para implantação de uma materioteca no curso de design da fatea 

19:50 – 20:00 Desenvolvimento de plataforma virtual para uso de ferramentas ergonômicas 

20:00 – 20:10 Impactos ambientais nas dependências do bosque municipal de Cruzeiro, SP 

20:10 – 20:20 Uso sustentável e econômico do papel unido à modernidade tecnológica 

20:20 – 20:30 

Importância da reciclagem do papel para o desenvolvimento sustentável – 

Produção de papel reciclado com fibra secundária de bagaço de cana de 

açúcar 

20:30 – 20:40 Lixo eletrônico e o desenvolvimento sustentável 

20:40 – 20:50 Reutilização de óleos de fritura: Produção de sabão 

20:50 – 21:00 A produção da cidade e a habitação social:  o caso de Lorena 

21:00 – 21:10 Peças publicitárias: um estudo sobre os anúncios da Beneton 

21:10 – 21:20 As contribuições dos jogos eletrônicos para a alfabetização: uma experiência 

21:20 – 21:30 

Meios de divulgação de um videoclipe musical: como produzir um videoclipe 

para internet 

21:30 – 21:40 Redes sociais em educação – uma experiência com pedagogos 

21:40 – 21:50 O ensino de EAD: um estudo de caso 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quarta-feira – 17/10 

 
Sessão Painel – Hall Teresa D’Ávila 

Horário: 20:00 – 21:00 

 
Mediadores: Nelson Tavares / Leoni Cordeiro / André Prado / Thiago Phillipe 

TÍTULO DOS TRABALHOS 

Avaliação da palha de cana de açúcar como matéria-prima em bioprocessos visando a produção de 

bioetanol 

Utilização do processo foto fenton e ozônio na degradação de efluentes fenólicos 

Aplicação de métodos computacionais na solução de problemas de momento de inércia de 

superfícies planas e sólidos geométricos 

Biotecnologia: os passos de uma biorrevolução sustentável 

Avaliação da atividade proteolítica de rhodotorula mucilaginosa em função do tempo de 

armazenamento do substrato 

Mesa multifuncional para bares 

Implantação da ISO série 14000 em uma empresa de higiene bucal 

A tecnologia da informação integrada com o virtual Office aplicada na gestão de pessoas 

Zé Carioca, o impacto do estereótipo 

Embalagem com divisórias internas na indústria da beleza 

Inventário da presença de animais domésticos no entorno da Unidade de Conservação – floresta 

nacional de Lorena FLONA – Lorena, SP 

Mobiliário modular infantil 

Gerenciamento de projetos para implantação de um porto seco no município de Lorena 

Mídias sociais: um diferencial competitivo de marketing 

O livro infantil: a percepção por trás das ilustrações 

Design de moda sustentável: mini coleção de roupas com materiais reutilizados 

A química dos esportes: contribuições tecnológicas para a melhoria de rendimento 

Biodiesel e o desenvolvimento sustentável 

Gerenciamento de projeto para implantação de um site para Prefeitura Municipal de Lorena/SP 

Práticas de ensino de gestão de materiais logísticos – Diagnóstico da frota de veículos de Lorena 

SP 

Análise de amostra de pólen apícola proveniente de Canavieiras - BA encaminhada à palinoteca de 



 

referência da Universidade de Taubaté - SP 

A escola de especialistas de aeronáutica em Guaratinguetá: uma história atual 

A inclusão do deficiente visual nas redes sociais 

Estudo da viabilidade da criação da área de restrição logística: estudo de caso no município de 

Lorena, São Paulo 

Sistematização laboratorial do uso do gesso no processo de produção de souvenir em Aparecida, 

SP – Otimização etno-ecológica da produção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quinta-feira – 18/10 

 
Sessão Oral – Auditório São José 

Horário: 09:00 – 10:00 

 

Mediadores: Coordenação e professores do curso de Enfermagem 

HORÁRIO TÍTULO DOS TRABALHOS 

09:00 – 09:10 A importância do gerenciamento de custo na enfermagem 

09:10 – 09:20 Comunicação eficaz na enfermagem 

09:20 – 09:30 

Medicação na gestação, segundo a classificação de risco da FDA (Food and 

drug administration) 

09:30 – 09:40 

Benefícios das terapias alternativas e complementares (TACS) no trabalho de 

parto 

09:40 – 09:50 

O conhecimento dos cuidados a saúde bucal dos idosos de uma cidade do 

interior paulista 

09:50 – 10:00 Uma reflexão sobre liderança 

 

Quinta-feira – 18/10 

 
Sessão Painel – Hall Teresa D’Ávila 

Horário: 09:30 – 10:30 

Mediadores: Coordenação e professores do curso de Enfermagem 

 

TÍTULO DOS TRABALHOS 

A AIDS e a terceira idade 

A prática sexual e o envelhecimento 

Fatores de risco cardiovascular em acadêmicos de enfermagem de uma faculdade do Vale do Paraíba 

Elaboração e validação de um instrumento de coleta de dados para pessoas com feridas crônicas 

Queimaduras 

Espiritualidade e o diagnóstico de sofrimento espiritual 

Enfermagem frente ao marketing hospitalar e a hospitalidade 

Incidência de sepse em uma UTI neonatal no ano de 2011 no interior de São Paulo 

Prevenção de queda 



 

Planejamento estratégico na unidade hospitalar 

Incidência de úlcera por pressão (UPP) em uma instituição de longa permanência, no interior paulista 

Sistema de informação em enfermagem hospitalar 

Infecção do sítio cirúrgico: análise das variáveis ambientais 

Qualidade de vida associada ao cotidiano de idosos ativos 

Distúrbio do sono do idoso 

Ergonomia como fator de doenças ocupacionais em enfermagem hospitalar 

 

Quinta-feira – 18/10 
 

Sessão Oral – Auditório São José 

Horário: 19:00 – 22:00 

Mediadores: Jefferson José Ribeiro de Moura / José Ricardo / Lígia Brezolin 

HORÁRIO TÍTULO DOS TRABALHOS 

19:00 – 19:10 
Implantação do projeto de coleta seletiva na Fatea e destinação correta do 

lixo por meio do Project Management Institute (PMI) 

19:10 – 19:20 O caso Apple: inovação como diferencial competitivo 

19:20 – 19:30 
Logística e marketing como ferramenta estratégica para a fidelização de 

clientes 

19:30 – 19:40 
Um estudo sobre o olhar crítico do adolescente acerca do programa Big 

Brother Brasil 

19:40 – 19:50 EAD no ensino superior - Relatos de pedagogos em formação 

19:50 – 20:00 
Edu comunicação: análise e estudo quanto à influência dos anúncios 

publicitários e a formação do senso crítico nos jovens 

20:00 – 20:10 Análise do gênero discursivo vídeo-clipe como ferramenta educacional 

20:10 – 20:20 Cloud computing um diferencial na gestão estratégica de empresas 

20:20 – 20:30 Projeto e-waste: a era da tecnologia sustentável chegou 

20:30 – 20:40 O marketing de guerrilha e as redes sociais 

20:40 – 20:50 Lean seis sigma aplicado na saúde 

20:50 – 21:00 Análise da evolução dos vilões nos filmes de animação 

21:00 – 21:10 Fidelização de clientes: adequação do comportamento organizacional 

21:10 – 21:20 Comunicação interna como estratégia de construção da imagem corporativa 



 

21:20 – 21:30 Closed caption no Brasil: o caminho da informação 

21:30 – 21:40 
Organização de cantinhos: uma proposta pedagógica para a educação 

infantil – um olhar 

21:40 – 21:50 
Intervenções didáticas para o aprendizado da escrita e leitura – um estudo 

de caso 

21:50 – 22:00 
O Facebook como ferramenta de ensino e aprendizagem de língua 

estrangeira 

22:00 – 22:10 
A capa do livro como fonte de informação: Sentidos verbovisuais em 

Agosto, de Rubem Fonseca 

 

Quinta-feira – 18/10 

 
Sessão Oral – Sala 20 - Aquário 

Horário: 19:00 – 22:00 

Mediadores: Neide Aparecida Arruda de Oliveira / Marcílio Farias / Mary Mitsue 

19:00 – 19:10 Vitória sem luta 

19:10 – 19:20 Carmo, 120 construindo história 

19:20 – 19:30 Fazenda da Esperança 

19:30 – 19:40 Benefícios do uso da tecnologia da informação no desempenho empresarial 

19:40 – 19:50 Drogas: independência ou morte 

19:50 – 20:00 História de Frei Galvão 

20:00 – 20:10 Morte nos esportes 

20:10 – 20:20 Guaratinguetá: o seu desenvolver como município 

20:20 – 20:30 Aparecida, capital da fé 

20:30 – 20:40 A cultura pop japonesa no Vale do Paraíba 

20:40 – 20:50 Análise das vinhetas MTV Brasil: linguagem e persuasão 

20:50 – 21:00 Os processos da adaptação da obra literária Morte e Vida Severina 

21:00 – 21:10 O Santo de Guaratinguetá 

21:10 – 21:20 Aparecida, mercado da fé 

21:20 – 21:30 Terra e poder  

21:30 – 21:40 Mudanças na linguagem do telejornal: análise comparativa de telejornais de 



 

diferentes estilos 

21:40 – 21:50 Publicidade e Festas Juninas: Uma análise sob o olhar da folkcomunicação 

21:50 – 22:00 A gestão de projetos no terceiro setor 

 

Quinta-feira – 18/10 

 
Seminários Internos PIBIC e PIBITI Cota 2011/2012 – CNPq  

Sessão Painel - Hall Teresa D’Ávila 

Horário: 20:00 – 21:00 

Avaliador Externo do CNPq: Prof. Dr. Gilbert Silva – UNIFEI - MG 

TÍTULO DOS TRABALHOS 

Currículo e formação de professores em uma perspectiva interdisciplinar 

Caracterização de compósitos a base de resinas poliuretanas com fibras celulósicas na 

aplicação de design de calçado 

Utilização de fibras naturais como reforço em compósitos de PU 

Projeto de Instalação e Desenvolvimento de uma Materioteca 

Estudo Comparado das Conexões Etnobiológicas e Etnoecológicas entre o grupo social 

artesão de Canas, SP e o Povo Indígena do Sítio Arqueológico de Caninhas, Canas, SP 

Qualidade de Vida e Nutricional dos professores de uma faculdade privada do Vale do 

Paraíba 

Argumentação no Gênero Discursivo Reportagem 

Novos agentes anti-sépticos e desinfetantes 

Desenvolvimento de Embalagens – Rack Metálicos para Indústria Metalúrgica: Estado de 

Caso – Fase II 

Desenvolvimento de Componentes Industriais e Detalhamento 3D em Aços SAE 1020, 

ASTM A36 e ASTM A572 Aplicado na Indústria Metalúrgica 

Análise do Sistema de Coleta Programada Milk Run em uma Empresa do setor de Máquinas 

e Equipamentos 

 

 

 



 

Quinta-feira – 18/10 
 

Sessão Painel – Hall Teresa D’Ávila 

Horário: 20:00 – 21:00 

Mediadores: Cristina Bento / Rosinei Batista / Paulo Sena 

TÍTULO DOS TRABALHOS 

Homenagem para Frida Kahlo e o dia dos mortos 

Intel: a paixão pelo futuro, guiando a concorrência 

Análise dos paradigmas do código de barras 

Projeto editorial gráfico para adaptação de livro infantil para Pop-Up book 

Vídeo institucional de apresentação direcionada da empresa Senergen Energia Renovável S.A. 

Dispositivo posicionador de aros e discos para montagem de rodas sem câmara 

Desenvolvimento de sistema capaz de armazenar e permitir o transporte do medidor portátil de glicose 

Accu-Check e seus acessórios 

História da maquiagem 

Desenvolvimento de jogo ecológico e folclórico 

Empresa Google: uma referência em gestão de pessoas 

A televisão analisada pelo olhar das famílias e das crianças 

Análise do gênero suspense usado como “gancho” na novela “A próxima vítima” 

Aperfeiçoamento lingüístico com o uso de novas tecnologias 

Abertura individual da embalagem promocional de kit de escova de dente da marca Oral B 

Criação de móveis decorativos com foco na cultura brasileira 

Criação de programa de identidade visual para o campeonato brasileiro série A 

Sistemas fotovoltaicos: projeto e aplicações 

Traços do falar de minas nos moradores lorenenses: um percurso sociolinguístico – histórico e cultural 

Oficinas de formação: estratégia de interação para uma rádio comunitária 

Influência dos super-heróis na formação do ego 

A influência da marca diante da sociedade 

As caçambas e o destino dos resíduos sólidos na cidade de Lorena, São Paulo 

Desenvolvimento de um negócio familiar: Um estudo de caso 

Redesign da marca Capcom 

Avaliação da mobilidade e acessibilidade restrita à logística urbana em Lorena SP 

Transesterificação do óleo de soja através de catalisadores X% Ba/Mg/Al 



 

Sexta-feira – 19/10 

 
Sessão Oral – Auditório São José 

Horário: 09:00 – 10:00 

 

Mediadores: Coordenação e professores do curso de Enfermagem 

HORÁRIO TÍTULO DOS TRABALHOS 

09:00 – 09:10 Dimensionamento de pessoal de enfermagem e unidades de saúde 

09:10 – 09:20 Tomada de decisões 

09:20 – 09:30 

Cobertura do exame papanicolau no 1º semestre em uma ESF do Vale 

do Paraíba 

09:30 – 09:40 Análise biomecânica da saída de bloco no atletismo 

09:40 – 09:50 O acolhimento com classificação de risco nos serviços de urgência 

09:50 – 10:00 Adesão dos idosos à vacina contra Influenza 

10:00 – 10:10 Fatores de risco de quedas em idosos 

10:10 – 10:20 Risco de quedas em idosos 

 

Sexta-feira – 19/10 

 
Sessão Painel – Hall Teresa D’Ávila 

Horário: 09:30 – 10:30 

 
Mediadores: Coordenação e professores do curso de Enfermagem 

TÍTULO DOS TRABALHOS 

A assistência ao portador de HIV/AIDS: possíveis dificuldades enfrentadas pelo enfermeiro 

Prevenção do pé diabético 

O uso abusivo de psicofármaco em idoso 

Implantação do programa municipal de assistência à saúde do adolescente 

Adesão dos homens aos serviços de saúde 

Resultados das coletas de citologia oncótica realizados em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) no 1º 

semestre de 2012 

Humanização em UTI (unidade de terapia intensiva) – a humanização prestada ao familiar internado na UTI 

Motivação dos enfermeiros de uma cidade no interior paulista 



 

Estudo de prevalência da incontinência urinária no terceiro trimeste de gestação em um programa de pré-

natal de uma cidade do interior paulista 

O cuidado de enfermagem ao paciente com trombose venosa profunda 

Efeito da musicoterapia sobre a ansiedade de parturientes 

Estado nutricional na doença de alzheimer em idosos 

Como melhorar o atendimento ao idoso institucionalizado através da motivação dos funcionários 

Qualidade de vida e nutricional dos professores de uma faculdade privada do Vale do Paraíba 

A adoção do le-parkour como meio de desenvolvimento de força em membros inferiores em alunos do 

ensino fundamental 

Síndrome de burnout e seu impacto nos enfermeiros da unidade de terapia intensiva 

 

Sexta-feira – 19/10 
 

Sessão Oral – Auditório São José 

Horário: 19:00 – 22:00 

Mediadores: Epaminondas Soares / Paulo Vinícius de Omena Pina / Adilson Mello 

HORÁRIO TÍTULO DOS TRABALHOS 

19:00 – 19:10 O ensino da literatura adaptado à contemporaneidade: uma proposta pedagógica 

19:10 – 19:20 O fanzine trabalhado na língua inglesa 

19:20 – 19:30 
Análise do filme “Os delírios de consumo de Becky Bloom” e a construção da 

personagem consumista presente no cotidiano 

19:30 – 19:40 True Blood: uma análise semiótica da série 

19:40 – 19:50 A televisão como aliada no processo educativo da criança 

19:50 – 20:00 Análise do roteiro da propaganda digital OB tampões – triple sorry 

20:00 – 20:10 Estudo de caso: a interatividade na televisão por meio do Facebook e do Twitter 

20:10 – 20:20 Atuação do pedagogo em uma obra social – estudo de caso 

20:20 – 20:30 Cannabis sativa a maconha ofuscada na sociedade 

20:30 – 20:40 O desafio de despertar o hábito da leitura na era da tecnologia 

20:40 – 20:50 
Edu comunicação: o jornal mural como ferramenta pedagógica no processo de 

ensino-aprendizagem 

20:50 – 21:00 
Aplicação de atividades educativas práticas e lúdicas sobre a dengue no ensino 

fundamental I 



 

21:00 – 21:10 Serviço de acompanhamento de aprendizagem matemática - SAAM 

21:10 – 21:20 Linguagem cinematográfica e ideologia 

21:20 – 21:30 
A metáfora e o discurso jornalístico: um estudo com o gênero discursivo 

reportagem 

21:30 – 21:40 A experiência do jovem skatista na contemporaneidade 

21:40 – 21:50 A Participação dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis na PNRS 

21:50 – 22:00 Festa do tropeiro de Silveiras – uma abordade folkcomunicacional 

 

Sexta-feira – 19/10 
 

Sessão Oral – Sala 20 - Aquário 

Horário: 19:00 – 22:00 

Mediadores: Glauco José / Rosana Montemór / Bianca Martins 

19:00 – 19:10 Da blasfêmia midiática à alienação popular 

19:10 – 19:20 
A comunicação das classes populares como matéria prima para um produto 

midiático 

19:20 – 19:30 
Como utilizar o jogo de vídeo game Angry Birds Space como ferramenta 

educativa 

19:30 – 19:40 
Crítica de cinema: análise da construção das personagens fictícias e reais do 

filme Titanic (1997) 

19:40 – 19:50 A importância da comunicação na prevenção de drogas 

19:50 – 20:00 Influência do marketing na política 

20:00 – 20:10 Estudo do enredo da série brasileira “A grande família” 

20:10 – 20:20 Economia verde, justiça social e o nosso futuro comum 

20:20 – 20:30 
O estado burguês como instrumento de dominação social -  

O caso dos direitos humanos fundamentais nos acórdãos do TST (1998/2008) 

20:30 – 20:40 
Levantamento florístico das espécies arbóreas utilizadas no paisagismo das 

praças da área urbana do município de Roseira, SP 

20:50 – 21:00 A resistência do VW Fusca como ferramenta de trabalho na cidade de Cunha 

21:00 – 21:10 Da teoria à práxis arquitetônica: O evento casa real 

21:10 – 21:20 
Intervenção urbana em área de proteção ambiental em Ubatuba no litoral norte 

paulista 



 

21:20 – 21:30 Quem ama não bate, documentário científico 

21:30 – 21:40 

A constituição da formação didático – pedagógica do aluno pesquisador a partir 

do suporte teórico – metodológico do projeto ler e escrever bolsa alfabetização 

da SEE/FDE 

21:40 – 21:50 
Avaliação preliminar do conhecimento dos canidae e felidae brasileiros em 

instituições de ensino do Vale do Paraíba 

21:50 – 22:00 
A importância do turismo de aventura para o crescimento da cidade de 

Cruzeiro-SP 

22:00 – 22:10 Análise das personagens do Shrek 

 

Sexta-feira – 19/10 
 

Sessão Painel – Hall Teresa D’Ávila 

Horário: 20:00 – 21:00 

Mediadores: Rosinei Batista / Adilson Mello / Eduardo Codaro 

TÍTULO DOS TRABALHOS 

A estratégia diferenciada da Dell para fidelização de seus clientes 

A influência da internet no ensino-aprendizagem da literatura 

Desenvolvimento de interface gráfica para dispositivo móvel para o setor de casamentos e afins 

Projeto de interface gráfica do site revista feminina 

Bullyng escolar 

Tecnologias da informação e comunicação e a formação continuada de professores: Estudo de caso 

Bastidores do rádio: as características da locução no Vale do Paraíba 

CDG – empreendedorismo de peso 

Harmônicos: qualidade da energia elétrica 

Análise de presença de bactérias em bebedouros localizados em uma instituição de ensino 

Redesign da identidade visual da agência de viagens BFA Tour 

Projeto de intervenção no bairro do horto: o ecoturismo na inclusão social 

Novos registros ornitológicos para a floresta nacional de lorena (FLONA) 

A avaliação pós-ocupação (APO) como subsídio para o projeto de arquitetura do ambiente escolar: o 

caso da “Escola da floresta” – E. M. Prof. Luíza Chagas 

Intervenção urbanística no bairro do horto 

Uso de quintais no entorno de unidade de conservação: Estudo de caso São José do Barreiro, Vale do 



 

Paraíba, São Paulo. Resultados preliminares 

Utilização do processo de impressão 3D na fabricação de matriz, e posterior construção de moldes em 

gesso para a produção cerâmica industrial 

A importância do motion graphics com o surgimento de novas mídias 

Produção de biomassa a partir da microalga marinha chlorella SP – Estudo dos efeitos da intensidade 

luminosa e concentração de NaNO3 no crescimento celular 

Produção de biomassa a partir da microalga marinha chlorella SP – Estudo dos efeitos da agitação e 

do fotoperíodo no crescimento celular 

Análise da forma para otimização do processo produtivo e logístico dentro da linguagem visual da 

categoria 

Aspectos do Conhecimento para Gestão dos Recursos Humanos 

Conexões etno-ecológicas dos ex-votos 

 

 

Sábado – 20/10 
 

Sessão Oral – Auditório São José 

Horário: 09:00 – 12:00 

 

Mediadores: Paulo Sena / Ricardo Mendonça  

09:00 – 09:10 
Um estudo sobre as técnicas publicitárias aplicadas à educação e ao 

desenvolvimento do senso crítico dos jovens 

09:10 – 09:20 
Desenvolvimento de espécies florestais nativas em diferentes formulações de 

substratos 

09:20 – 09:30 A relevância do processo de comunicação no ambiente escolar 

09:30 – 09:40 
As novas tecnologias e o ensino de compreensão e produção oral: uma sequência 

didática para o ensino de inglês com língua estrangeira para brasileiros 

09:40 – 09:50 É possível educar a partir dos personagens televisivos? 

09:50 – 10:00 O que aprendemos por de trás das histórias infantis? 

10:00 – 10:10 
A transposição do livro para o áudio: uma nova possibilidade no ensino de 

literatura 

10:10 – 10:20 
Vídeo-aula como prática pedagógica: uma proposta para se trabalhar com alunos 

monitores no ensino médio 

10:20 – 10:30 Recursos tecnológicos como ferramenta de apoio ao processo de ensino 



 

aprendizagem: relato de uma experiência 

10:30 – 10:40 Pesquisa em economia solidária – desafios e limites 

10:40 – 10:50 Ensino da pontuação no livro didático 

10:50 – 11:00 Síndrome de Burnout 

11:00 – 11:10 Responsabilidade social das empresas 

11:10 – 11:20 
Exemplo de inclusão e de responsabilidade social como estratégia empresaria: 

Projeto Formare 

11:20 – 11:30 
As unidades de informação do sistema integrado de bibliotecas da Universidade 

de São Paulo nas redes sociais 

11:30 – 11:40 
Rádio comunitária Liberdade FM: o envolvimento da universidade com a 

comunidade 

11:40 – 11:50 Letramento digital – Influências no processo de leitura e escrita 

11:50 – 12:00 
Agricultura orgânica – Um caso exemplar de aplicação dos princípios da 

economia verde 

 

Sábado – 20/10 

 
Sessão Painel – Hall Teresa D’Ávila 

Horário: 09:00 – 12:00 

Mediadores: Rosinei Batista / Adilson Mello / Henrique Galvão 

TÍTULO DOS TRABALHOS 

Utilização da ferramenta classificação ABC nos itens da cesta básica 

Levar à sala de aula cultura através de documentários da cultura local na cidade de Lavrinhas/SP 

O conhecimento como um aspecto da economia 

Avanços na tecnologia do uso de biocerâmicas em implantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MELHORES TRABALHOS – XI ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E VII 

MOSTRA DE PÓS-GRADUAÇÃO - 2012 

 
Título do Trabalho Pesquisadores 

Envolvidos 
Orientador Curso Instituição 

Aplicação de métodos 

computacionais na solução 

de problemas de momento 

de inércia de superfícies 

planas e sólidos 

geométricos 

Carlos Alberto de 

Faria Santos 

Henrique Otávio 

Queiroz De 

Aquino 

Engenharia 

Química 

Industrial 

EEL - USP 

Importância da reciclagem 

do papel para o 

desenvolvimento 

sustentável - produção de 

papel reciclado com fibra 

secundária de bagaço de 

cana de açúcar 

Daniel José Lins Leal 

Pinheiro, Jonas Sávio 

Vicente, Mauro Sérgio 

Azevedo de Souza, 

Paulo César de 

Oliveira Salles, Rita de 

Cássia Aquino Sestari 

 

Márcio Evaristo 

da Silva 

Ensino Médio IST e 

FATEA 

Avanços na tecnologia do 

uso de biocerâmicas em 

implantes 

Mônica Huguenin de 

Araújo Faria 

Gilbert Silva Mestrado 

Profissional em 

Engenharia de 

Materiais 

UNIFEI 

Recursos tecnológicos 

como ferramenta de apoio 

ao processo de ensino 

aprendizagem: relato de 

uma experiência 

Lígia Maria Teixeira 

de Faria Brezolin, 

Luciani Vieira Gomes 

Alvareli 

- Informática e 

Letras 

FATEA, 

FATEC e 

UNISAL 

Publicidade e festas 

juninas: uma análise sob o 

olhar da folkcomunicação 

Alex Félix dos Santos - Comunicação 

Social 

FATEA 

O livro infantil: a 

percepção por trás das 

ilustrações 

Layla Martins de 

Aquino 

Deise Aparecida 

Carelli Reis de 

Oliveira 

Desenho 

Industrial 

FATEA 

 

A experiência do 

paciente com neoplasia: 

o significado da 

quimioterapia 

 

Romário Guedes 

Machado Silva, 

Patrícia Isidoro dos 

Santos 

Talita Aparecido 

Monteiro 

Cláudia Lysia 

de Oliveira 

Araújo 

Enfermagem FATEA 

Análise do gênero 

discursivo vídeo-clipe 

como ferramenta 

educacional 

Jeferson Diego da 

Silva 

- Comunicação 

Social 

FATEA 

Atividade antimicrobiana 

do óleo de eucalyptus 

globulus, xilitol, mel, 

clorexidina 0,5% e 

papaína 

Valéria de Siqueira 

Mota 

Vanessa de 

Brito Poveda 

Enfermagem FATEA 

Dispensação fracionada e 

o descarte de 

medicamentos sem 

Bruna Fernanda de 

Campos Bertolino 

Luciane Vieira 

Garcia 

Farmácia FAPI 



 

agressão ao meio 

ambiente 

 

A metáfora e o discurso 

jornalístico: um estudo 

com o gênero discursivo 

reportagem 

Alba Luciene Thiago Marlene Silva 

Sardinha 

Gurpilhares 

 

Letras 

FATEA 

Como utilizar o jogo de 

vídeo game Angry Birds 

Space como ferramenta 

educativa 

Adriano Matheus da 

Cunha Pereira 

- Comunicação 

Social 

FATEA 

Desenvolvimento de jogo 

ecológico e folclórico 

Douglas Sene de 

Melo Souza 

Paulo Vinícius 

de Omena Pina 

Desenho 

Industrial 

FATEA 

Análise biomecânica da 

saída de bloco no 

atletismo 

Sérgio Augusto 

Ribeiro dos Santos, 

Mário Pereira Leite 

Júnior, Rosimara 

Cristiane Ferreira 

Glauce 

Gonzaga Silva 

Fisioterapia ESC - 

ESEFIC 

 

Bastidores do rádio: As 

características da locução 

no Vale do Paraíba 

 

 

Ninna Maria Serra 

Barboza de Faria Reis, 

Wanderson Augusto 

Martins 

Neide Aparecida 

Arruda de 

Oliveira 

 

Comunicação 

Social 

FATEA 

Espiritualidade e o 

diagnóstico de 

sofrimento espiritual 

 

Fabiano Fernandes 

de Oliveira, Liliane 

Aparecida da Silva, 

Aline Cristina da 

Silva Lopes 

Rosana 

Tupinambá 

Viana Frazilli 

Enfermagem FATEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FOTOS DO EVENTO 

 

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumos Simples - 2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANÁLISE DE AMOSTRA DE PÓLEN APÍCOLA PROVENIENTE DE 

CANAVIEIRAS - BA ENCAMINHADA À PALINOTECA DE REFERÊNCIA DA 

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ - SP 

 

Gabriel Antônio Vieira Brazão 

gabriellong@bol.com.br 

Júlia Bertoleti Canella 

Lídia Maria Ruv Carelli Barreto 

Universidade de Taubaté - UNITAU 

 

Orientador: João Carlos Nordi 

 

Resumo do Trabalho: 

O crescimento da procura de mel e de outros produtos apícolas pelo mercado consumidor vem 

aumentando com a preferência de produtos mais saudáveis e isentos de contaminação, como 

por exemplo, por agroquímicos O pólen apícola é o resultado da aglutinação do pólen das 

flores, produzido pelas abelhas operárias, juntamente com néctar e suas substâncias salivares. 

A flora apícola é composta de espécies com diferentes graus de importância, determinados 

por fatores diversos que vão desde o número de plantas existentes, até concentrações 

diferentes de açúcares no néctar.  Para o pólen apícola, o teor de umidade varia de 4 a 35%, 

podendo conter ainda de 1 a 18% de carboidratos e 0,7 a 7% de minerais. Analises químicas 

do pólen apícola mostraram que contem lipídios de 1 a 15%, aminoácidos livres, além de 

vitaminas. Neste sentido, o conhecimento da flora apícola de uma região é um passo 

importante para a exploração racional, estabelecimentos de programas de conservação de 

abelhas, e qualidade dos produtos apícolas caracterizados pela sua origem geográfica. O 

tamanho de cada grão de pólen pode variar de 10 a 40 micras. Sua coloração varia, 

dependendo da origem floral. O pólen é constituído de três partes: exina, intina e protoplasma 

interno. Externamente a intina, encontra-se exina que é uma parede complexa formada de 

varias camadas altamente resistente. Envolvendo o protoplasma interno encontra-se a intina. 

A análise polínica permite inferir sobre a origem geográfica botânica do produto envolvido, 

uma vez que morfologicamente cada espécie possui um tipo específico de grão-de-pólen. O 

presente trabalho teve como objetivo analisar uma amostra de pólen apícola proveniente de 

uma região produtora em relação a um lote específico. O material polínico foi proveniente do 

município de Canavieiras – BA, situado a 15º 39‟ 33” de Latitude S e 38º 57‟ 5,55” de 

Longitude W. A metodologia adotada em 

Graduação: Biológicas 



 

relação à determinação da origem do material foi a de separação manual das bolotas, do pólen 

apícola, por coloração comparando-as com a escala de Munsel e posteriormente acetolizados, 

segundo as técnicas tradicionais, sendo as lâminas permanentes incorporadas à Palinoteca de 

Referência da Universidade de Taubaté-SP. As análises físico-químicas foram realizadas no 

Centro de Estudos Apícolas da Universidade de Taubaté, de acordo com as recomendações 

preconizadas pela legislação, analisando-se lipídeos, minerais, proteínas, acidez livre, pH, 

umidade, e açúcares totais. Pela análise em relação à coloração, encontrou-se para a referida 

amostra cinco diferentes tipos de cores, caracterizadas como: pólen laranja, pólen amarelão, 

pólen amarelo marrom, pólen marrom e pólen verde. As lâminas confeccionadas e analisadas 

após a acetólise comprovam que cada cor de pólen representa uma série de materiais 

botânicos com prevalências de tipos polínicos diferentes do da flora local quando do seu 

período de coleta, bem como diferentes do da flora de manutenção para o referido local, de 

acordo com trabalhos anteriormente efetuados em relação à flora de sub-bosque em coqueiro.  

Não foram encontradas em nenhum dos subtipos, o pólen apícola proveniente de Cocos 

nucifera L. (Coqueiro da Bahia), o qual é comercializado em larga escala no referido 

município. Quanto às análises físico-químicas encontrou-se para proteínas, índices que variam 

bastante de acordo com a sua cor, apresentando níveis entre 1, 93% a 4,29%, índices 

considerados muito baixos, pois pela legislação deve apresentar no mínimo 8%. Uma amostra 

apresentou nível protéico dentro das especificações, encontrando-se valor de 16,19 %, Para 

minerais, o índice houve menor variação, apresentando-se dentro dos padrões aceitáveis, 

variando de 1,78% a 3,29%.  Os níveis de lipídeos analisados revelam uma variação de 8,8% 

a 10,42%, sendo o mínimo preconizado de 1,8% (m/m para a base seca) Os níveis de açúcar 

variaram pouco entre as amostras, estando dentro dos padrões aceitáveis, de 26,65% a 

27,73%.  Os índices de pH variaram de 4, 
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Resumo do Trabalho: 

O uso de medicamentos para o alívio de sintomas, bem como para a cura de doenças remonta 

desde o início da humanidade. No entanto, com a evolução do homem os “chás e elixires” 

foram substituídos por diferentes formas farmacêuticas, tais como comprimidos, cápsulas, 

xaropes, supositórios, emulsões, entre outras. No entanto, via de regra, a prescrição feita pelo 

médico, não leva ao uso de todo o medicamento adquirido, podendo haver sobra. Esta ainda 

pode acontecer por troca de medicamentos ou por abandono ao tratamento. Sendo assim, essa 

sobra se torna um grande problema, gerando um resíduo que deve ser corretamente 

acondicionado e/ou descartado, para que se evitem danos ao meio ambiente e a saúde pública. 

O objetivo do presente trabalho foi refletir na forma de dispensação de medicamentos e na 

maneira de como a população é educada para o procedimento correto de descarte das sobras 

de medicamentos. Foi realizada uma revisão bibliográfica em revistas nacionais e 

internacionais da área farmacêutica. Concluiu-se que os pacientes que fazem uso de 

farmacoterapia devem ser orientados quanto à forma correta de uso, bem como o descarte de 

seus medicamentos. Aliado a isso, a dispensação de medicamentos de forma fracionada, pode 

contribuir com a diminuição de gastos e o uso racional de medicamentos ao mesmo tempo em 

que diminui as sobras dos mesmos, colaborando com o meio ambiente e para saúde da 

população.  
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Resumo do Trabalho: 

O gênero Tibouchina é o maior da família Melastomataceae com cerca de 350 espécies de 

plantas, sendo 129 nativas do Brasil. Entre elas está a espécie Tibouchina granulosa 

(quaresmeira), originária da Mata Atlântica principalmente da floresta ombrófila densa da 

encosta atlântica. Há ocorrência também da Tibouchina mutabilis ou manacá-da-serra, uma 

árvore pioneira da Mata Atlântica brasileira, da encosta atlântica dos estados do Paraná, Rio 

de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. Nas quaresmeiras, as flores mais velhas vão ficando 

cada vez mais exuberantes e desabrocham com a cor branca e gradativamente vão se tornando 

violáceas, passando pelo rosa.  Este trabalho teve como objetivo estudar as características 

botânicas da espécie Tibouchina granulosa e Tibouchina mutabilis distribuídas nos jardins das 

Faculdades Integradas Teresa D‟Ávila (Fatea), no município de Lorena, SP, e relatar a 

importância econômica, ecológica e religiosa da espécie para a população. O estudo foi 

realizado nos jardins das Faculdades Integrada Teresa D‟Ávila, (Fatea) situada na Avenida 

Peixoto de Castro, 539, Bairro Vila Celeste, no município de Lorena, SP. A coleta de dados 

dos indivíduos foi feitas no período entre maio e setembro. Foram coletados: a circunferência 

a altura do peito (CAP), a altura das espécies e observado o comportamento fenológico das 

espécies. O jardim das Faculdades Integradas Teresa D‟Ávila (Fatea), reúne 11 árvores de 

quaresmeiras. Há ocorrência de 10 espécies de Tibouchina granulosa com altura média de 6,1 

metros e DAP de 23 cm. Houve também a ocorrência da espécie de Tibouchina mutabilis, 

apresentando altura de 4,0 metros e DAP de 15,92 cm. Em uma observação geral notou-se a 

presença de pequenos invasores como aranhas, lagartas, abelhas e formigas e também a 

presença abundante de epífitas (orquídeas) nos troncos das árvores de grande porte. As 

quaresmeiras são muito utilizadas na arborização urbana, com fins paisagísticos, devido à 

beleza de suas flores e por não apresentar raízes agressivas, permitindo seu plantio em 

diversos espaços, desde isoladas em calçadas, até em pequenos bosques em grandes parques 

públicos. Seu crescimento rápido e porte baixo permite que seja plantada em calçadas 

estreitas, e sob a rede elétrica. Por ser uma planta rústica suporta clima seco e quente, e solos 



 

pobres. Pelo mesmo motivo é usada na revegetação de áreas degradadas. Como planta 

pioneira e tolerante à luminosidade direta, é útil nos reflorestamentos heterogêneos para áreas 

de preservação. As quaresmeiras recebem este nome popular, pois parte da floração ocorre de 

forma mais intensa próxima ao período religioso da Quaresma, que vai da quarta-feira de 

cinzas ao domingo de Páscoa, período de reflexão que antecede a Páscoa para os católicos. 

Outra coincidência é a cor, pois o símbolo da Páscoa é a cor roxa, mesma tonalidade de cor 

das flores da quaresmeira.  
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Resumo do Trabalho: 

Considerando que a produção de imagens sacras em Aparecida, SP é uma atividade de 

produção artesanal por um grupo social aprendente de um ofício de várias gerações, foi 

possível tratar a atividade como objeto de estudo da Etno-ecologia. O objetivo foi sistematizar 

o processo que sustenta o comércio de souvenir para o Turismo Religioso Local. O estudo e 

descrição das atividades empíricas de produção de souvenires constituíram o primeiro passo 

para corrigir o uso não sustentável dos recursos naturais e qualidade de vida no trabalho, na 

perspectiva de um estudo de Etno-ecologia aplicado ao Design (Etno-ecodesing), um diálogo 

intercurso: Biologia e Design. 
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Resumo do Trabalho: 

O bambu tem sido amplamente utilizado em estudo científico e apresentam características 

peculiares, uma delas é a velocidade com que se desenvolve: é a planta de crescimento mais 

rápida do planeta. A primeira colheita pode ser feita em apenas três anos e, após esse tempo, 

passa a ser a cada dois anos. Esse curto espaço de tempo favorece o replantio e o 

reflorestamento, o que torna mais viável a preservação da natureza.O desenvolvimento de 

novos materiais a partir de fontes renováveis tem despertado grande interesse de muitos 

cientistas, não somente devido a questões ambientais, mas também pelo fato desses materiais 

poderem apresentar propriedades diferenciadas daquelas de origem petroquímica. Os óleos 

vegetais, formados pro triglicerídeos de ácidos graxos, fornecem uma excelente plataforma 

para síntese de materiais poliméricos. Nesse projeto tem-se a intenção de obter materiais 

compósitos á base de resina poliuretana utilizando como poliol o óleo de mamona (obtido no 

próprio laboratório da instituição de ensino), e como carga a lignina obtida do bambu. A 

escolha desse material elastomérico deveu-se ás suas matérias-primas serem renováveis e 

atualmente existirem diversos estudos que as utilizam como alternativa ao uso de materiais 

petroquímicos. Durante a elaboração dos compósitos serão testadas diferentes concentrações 

de poliol e também diferentes massas de lignina.Com as resinas obtidas serão preparados os 

materiais compósitos os quais terão como matriz resina poliuretana e como agente de reforço 

celulose e lignina de bambu, visando-se comparar o desempenho de resinas poliuretanas sem 

material de reforço e com diferentes proporções dos mesmos. A caracterização morfológica 

dos compósitos será analisada através da microscopia de varredura (MEV) para avaliar a 

interação polímero/reforço e também o tamanho das partículas. 
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Resumo do Trabalho: 

A área da Mata Atlântica possui alta diversidade aves embora sofra constantemente com 

ações antrópicas como pecuária, ocupação irregular de terras e comércio imobiliário. Neste 

cenário, destacam-se as matas ciliares que além da preservação da qualidade da água e 

prevenção de assoreamento dos rios, têm um papel estratégico na conservação da 

biodiversidade de flora e fauna. A quantificação e o monitoramento das populações de aves 

nestes ambientes ao longo dos anos podem contribuir para uma melhor compreensão dos 

efeitos da fragmentação. O conhecimento da estrutura das comunidades de aves existentes nos 

fragmentos florestais é um fator importante na elaboração de projetos que visem à 

recuperação, conservação e manejo das matas ciliares. Este trabalho objetiva a observação da 

diversidade e realização de registros fotográficos da avifauna de um fragmento natural de 

mata ciliar localizada na margem esquerda do Rio Paraíba do Sul (22°39‟42.17”S 

45°01‟02.90”O) na zona urbana do município de Cachoeira Paulista – SP. A área estudada é 

um fragmento de mata ciliar com comprimento de 690 metros de comprimento e 70 metros de 

largura e com uma área de aproximadamente 07 hectares. É uma área isolada com algumas 

árvores de grande porte distribuídas pela área, predominância de vegetação rasteira e 

vegetação arbustiva. Nos períodos de cheia há o surgimento brejos que são utilizados pela 

avifauna para forrageamento. Ao todo foram fixados 09 pontos de observação na área 

estudada durante os meses de julho, agosto e setembro de 2012. Foram registradas neste 

período, 48 espécies pertencentes a 24 famílias e 13 ordens de aves. Das 24 famílias 

registradas 11 (Ardeidae, Accipitridae, Cathartidae, Columbidae, Charadriidae, Furnariidae, 

Turdidae, Trochilidae, Trogloditidae, Thraupidae e Tyrannidae) são mais frequentes na área 

estudada, somando mais de 65% dos registros nos períodos de estudo. Destas, destaca-se a 

família Tyrannidae com 09 espécies amostradas (18,75%). Mesmo com uma grande 

fragmentação da área e os impactos causados pelo ambiente urbano bem próximo ao local de 

estudo, podemos encontrar uma boa diversidade de aves no local. Embora estes ainda 

representem dados preliminares, a área mostra-se um importante fragmento de mata ciliar, 



 

contendo uma boa diversidade de famílias e espécies de aves. A atividade predominante das 

aves no local está relacionada ao forrageamento, aproximadamente 69.7% das aves foram 

observadas se alimentando. Mesmo que muitas das aves só apareçam para forrageamento, 

outras utilizam a área para nidificação e permanecem no local. Nota-se isso quando se observa 

a movimentação nas primeiras horas do dia quando as aves começam a despertar, 

posteriormente outras vão chegando ao local e pelos transectos onde se podem observar 

ninhos ativos como de Hydropsalis albicolis (curiango).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavra chave:  Avifauna, Mata ciliar, Mata Atlântica, Rio Paraíba do Sul, Cachoeira 

Paulista. 

 

Inscrição como: Graduação 

Área: Biológicas 

Curso: Biologia 

Modalidade: Oral 



 

NOVOS REGISTROS ORNITOLÓGICOS PARA A FLORESTA NACIONAL DE 

LORENA (FLONA) 

 

Leonardo de Melo Souza 

leonardo.ornito@gmail.com 

Faculdades Integradas Teresa D‟Ávila - FATEA 

 

Orientador: Ricardo Mendonça Neves dos Santos 

 

Resumo do Trabalho: 

O estado de São Paulo está inserido em grande parte no bioma Mata Atlântica, onde mais de 

80% da vegetação original foi alterada devido à ação antrópica. Mesmo assim o estado possui 

uma grande diversidade de aves com aproximadamente 793 espécies, o que corresponde 

43,28% das espécies de aves do Brasil. A Floresta Nacional de Lorena (FLONA) é uma 

Unidade de Conservação que possui um regime de uso sustentável em uma área de 249,31 ha, 

com a presença de Mata Atlântica com floresta ombrófila densa, áreas antropizadas e se situa 

no município de Lorena. No ano de 2009 foi realizado um levantamento da avifauna da 

FLONA, onde foram identificados 103 espécies pertencentes a 36 famílias, sendo que as mais 

representativas foram os Tyrannidae, com 13,6%, Thraupidae, 9,7%, Ardeidae, com 6,8%, 

Picidae, com 5,8% e Trochilidae, com 4,8%. Novas amostragens através de identificação 

visual e sonora foram realizadas desde fevereiro de 2012 com amostragens em pontos de 

escuta em quatro ambientes distintos: várzea, mata fechada, borda de mata e lago. Cada 

ambiente foi monitorado através de dois pontos de escuta (separados 200 metros entre si); o 

tempo de permanência em cada ponto foi de 10 minutos, uma vez por semana, iniciando ao 

amanhecer. Foram registradas 128 espécies de aves no local, pertencentes a 40 famílias. 

Podicipedidae, Motacillidae, Bucconidae e Therskiornithidae foram registradas pela primeira 

vez pela presença de Podilymbus podiceps (mergulhão-caçador), Anthus lutescens 

(caminheiro-zumbidor), Nystalus chacuru (joão-bobo) e Platalea ajaja (colhereiro), 

respectivamente. Assim como no estudo anterior, as famílias Tyrannidae (12,5%) e 

Thraupidae (8,59%) apresentaram maior diversidade amostrada. Referente à lista anterior, 4 

espécies não foram observadas, Elanoides forficatus, Chaetura meridionalis, Megascops 

choliba e Nyctidromus albicollis, sendo que as duas últimas possuem hábitos noturnos. Das 

29 novas espécies observa 

 das, destaca-se Laterallus exilis (sanã-do-capim) com distribuição pouco evidenciada em 

nossa região. As famílias estão distribuídas de forma heterogênica nos diferentes ambientes, 

sendo que na várzea (53,12% n=68) onde se destaca a ocorrência dos representantes da 



 

família Rallidae (2,34%) não observadas nos outros pontos. Na mata fechada foi encontrada a 

maior riqueza de espécies (67,18%, n=86) com destaque para a família Tyrannidae com 16 

espécies (12,5%). Na borda da mata (53,90% n=69), a frequência de aves de rapina foi 

superior que nos outros ambientes sendo Rupornis magnirostris (gavião-carijó) observado em 

quase todas as amostragens. No lago (37,5% n=48) destaca-se a família Ardeidae com oito 

espécies (6,25%). O alto numero de famílias em relação às 128 espécies, indica uma média de 

3,2 espécies por família. A distribuição das espécies em muitas diferentes famílias pode 

indicar um mosaico vegetacional presente na FLONA. A identificação das espécies, 

concomitante às observações referentes aos hábitos e distribuição das mesmas na FLONA são 

de relevante importância para o melhor entendimento da dinâmica relação das aves com o 

meio e elaboração de futuras estratégias conservacionistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavra chave:  FLONA, Avifauna, Levantamento, Famílias, Ambiente. 

 

Inscrição como: Graduação 

Área: Biológicas 

Curso: Biologia 

Modalidade: Painel 



 

A MÁ UTILIZAÇÃO DOS AGROTÓXICOS 

 

Lidiane da Silva Reis 

lidiane_sr@hotmail.com 

Faculdades Integradas Teresa D‟Ávila - FATEA 

 

Orientador: Paulo Sérgio de Sena 

 

Resumo do Trabalho: 

A partir do momento que o homem domesticou as plantas, ele se deparou com a problemática 

das pragas. Plantas, animais e outros acometimentos indesejáveis minavam a agricultura, 

acarretando grandes perdas para os agricultores, gerando falta de alimentos, fome para a 

população.  O DDT, composto antes utilizado como arma química, passou a ser utilizado 

como inseticida. Porém, com o passar dos anos percebeu-se seu caráter cumulativo nos 

organismos, seu efeito cancerígeno e teratogênico, tornou-se assim, o primeiro inseticida cujo 

poder tóxico foi observado.  Com o advento da Revolução Verde, estimulou-se o crescimento 

da agricultura, e consequentemente a pesquisa, desenvolvimento e uso de outros tipos de 

agrotóxicos.  O presente trabalho tem por objetivo realizar uma revisão bibliográfica sobre 

assunto, junto à literatura competente, refletindo sobre a problemática da utilização dos 

agrotóxicos em alimentos. Concluiu-se que o Brasil sendo líder mundial na produção de 

produtos químicosncluiu-se queentosa problem literatura competente. visisasequentemente a 

pesquisa, desenvolvimento e uso de outros tipos de agr temos que conscientizar a população 

dos males que esses produtos nos causam. A pouca informação que as pessoas recebem sobre 

esse tipo de assunto acaba sendo muito mais vantajoso para os agricultores, pois além deles 

utilizarem cada vez mais desse químico a população acaba consumindo  maiores quantidade e 

aumentando o risco de contaminação ambiental,pois existem resíduos que duram anos para 

desaparecerem do planeta,ou seja,são cumulativos ao meio ambiente e além disso existem 

outros fatores de riscos que é a saúde,pois eles causam vários tipos de doenças nas pessoas 

por muitas vezes doenças irreversíveis. 
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Resumo do Trabalho: 

No Brasil a população vem envelhecendo, como pode ser observado pela transição 

demográfica e pela queda acentuada das taxas de mortalidade e de fecundidade. Com o 

aumento da população idosa cresce também o número de casos de Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida (AIDS) entre esta população. A problemática do envelhecimento 

e da AIDS no Brasil passa por uma questão cultural e de exclusão e concentra-se 

principalmente no preconceito social relacionado ao sexo nesta idade. Identificada em 1981, 

nos Estados Unidos, a AIDS tornou-se um marco na história da humanidade. Com base nos 

bancos de dados, esta revisão bibliográfica aponta que no Brasil, de 1980 até junho de 2009 

foram diagnosticados 13.665 casos de AIDS em pessoas com 60 anos ou mais. Sendo que a 

maioria era de homens.Os autores comprovaram que muitos idosos não têm a preocupação 

com a gravidez, e muitas vezes não tem informações corretas, esquecem do uso do 

preservativo, ficando vulneráveis as DSTs e a AIDS. As campanhas nacionais de prevenção 

às DSTs/AIDS são em sua maioria voltadas para os jovens, heterossexuais ou não, nunca para 

o idoso, consagrando a velha cultura que sexo é uma prerrogativa da juventude, o que 

contribui para que essa parcela cada vez maior da população mundial continue desassistida no 

item prevenção a essas doenças.  Foi observado também, que entre esta população existe a 

resistência frente à prevenção, o que torna isto mais difícil, além dos remédios que muitos 

idosos consomem para prolongar as ereções nas relações sexuais, abrindo assim, portas para a 

transmissão de doenças. O presente estudo trata se de revisão de publicações científicas 

indicadas na base de dados da biblioteca virtual de saúde (BVS), no qual foi utilizado como 

palavras chaves: terceira idade, sexualidade e AIDS. Foram capturados 33.861 artigos, dos 

quais foram selecionados vinte e dois, do ano de 2004 a 2011, tendo como base de exclusão 

os que estavam em língua estrangeira, e os anteriores a 2004. Conclui se, portanto que este 

assunto passa a ser um problema de saúde pública e tanto a sociedade como os idosos 

precisam se interagir, ampliar seus horizontes e conceitos sobre o sexo, processo de 

Graduação: Saúde 



 

envelhecimento e as doenças ocasionadas pela falta de prevenção.  Pois embora o idoso tenha 

suas limitações, a sexualidade não pode ser esquecida e levada a um segundo plano em sua 

existência, sendo que a atividade sexual em qualquer idade é demonstração de um estado de 

boa saúde, tanto física, como mental, sendo estes aspectos da sexualidade importante no 

processo de envelhecimento, tanto para o homem ou para a mulher, pois ambos possuem 

prazeres sexuais diminuídos ou não até a idade avançada.   
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Resumo do Trabalho: 

A velhice propriamente dita é definida pela Organização Mundial em Saúde (OMS) apartir 

dos 60 anos para países em desenvolvimentos e 65 anos para países desenvolvidos. Mas para 

muitos estudiosos ela não tem idade definida para se iniciar; depende da disposição, atitude e 

interesse de cada pessoa em relação à qualidade de vida. Envelhecer não significa 

enfraquecer, ficar triste ou assexuado. Entretanto, em nossa cultura, diversos mitos e atitudes 

sociais são atribuídos às pessoas com idade avançada, principalmente os relacionados à 

sexualidade, dificultando a manifestação desta área em suas vidas. Com base nas pesquisas 

realizadas pelos autores consultados, as repercussões do processo de envelhecimento sobre a 

sexualidade constituem assunto particularmente repleto de preconceitos, como se ela fosse 

atributo apenas do jovem em função de suas descobertas e do vigor físico. A sexualidade é 

reconhecida atualmente como um dos pilares da qualidade de vida, sendo a sua abordagem 

cada vez mais valorizada. Caracteriza-se pelo caráter multidimensional, ou seja, não é 

influenciada somente por fatores anatômicos e fisiológicos, como também por fatores 

psicossociais e culturais, além de relacionamentos interpessoais e experiências de vida. Para 

compreender a sexualidade dos idosos, os autores em sua maioria levaram em conta que o 

comportamento sexual é definido por vários princípios e valores, determinando como irão 

vivenciá-lo e lidar com ele por toda a vida, sendo eles: cultura, religião, educação e fatores 

psicológicos. Mas foi buscando nas mudanças físicas que, embora normais e naturais, fatores 

que podem afetar o comportamento, a resposta sexual e os aspectos da sexualidade no 

envelhecimento que chegou se nos seguinte dados: Homens e mulheres, no processo de 

envelhecimento, estão mais susceptíveis a problemas de saúde como diabetes e hipertensão, 

que podem reduzir ou impedir o interesse pelas práticas sexuais, visto que a má circulação 

provocada por essas patologias influencia na libido sexual. No gênero masculino, dentre 

outras alterações na função sexual, as ereções espontâneas não acontecem com a mesma 

rapidez e facilidade, e perderam parte da solidez da juventude. No gênero feminino, além das 



 

lentas mudanças da idade, a mulher apresenta a redução do hormônio sexual, o estrogênio, no 

momento da menopausa, passando por períodos de extremo desconforto. Os sintomas podem 

ser emocionais: como ansiedade, irritabilidade; e físicas como: ondas de calor, as paredes 

vaginais podendo se tornar delgadas e lisas, levando a uma atrofia da mucosa vaginal e à 

diminuição da lubrificação da mesma. Este presente estudo foi uma revisão bibliográfica 

realizada através de publicações indexas nas bases de dados Bireme e Google Acadêmico com 

as seguintes palavras chaves: sexualidade, terceira idade, qualidade de vida, na qual foram 

capturados 3.987 artigos, nos quais foram revisa dos 18 artigos do ano de 2001 a 2011, tendo 

como base de exclusão os que estavam em língua estrangeira, e os anteriores a 2001. Como 

conclusão pode se afirmar que todas essas mudanças inevitáveis do envelhecimento não 

necessariamente afetarão o prazer masculino e feminino, se os idosos gozarem de boa saúde, 

não haverá impedimento para que mantenham atividade sexual, pois mesmo com estas 

alterações, os idosos poderão ser capazes de usufruir de uma relação sexual saudável e o ato 

sexual pode se constituir em uma experiência interessante, sensual e prazerosa, pois a função 

sexual existe até a morte e somente será diferente em cada época da vida. 
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Resumo do Trabalho: 

O Parto é um fato marcante na vida da mulher por ser um ato relevante dentro do ciclo 

gravídico puerperal, por isso é importante proporcionar um ambiente mais saudável e 

acolhedor, possibilitando a mulher ter seu filho de forma plena, consciente e natural, tendo em 

vista a preservação da fisiologia e a humanização do atendimento ao parto. Há varias terapias 

alternativas e complementares (TACs) para reduzir a percepção dolorosa no alívio da dor e 

minimizar a ansiedade, sendo considerados também não invasivos. Podem-se incluir 

exercícios respiratórios, utilização de banho de aspersão e os exercícios de agachamento, este 

último e utilizado ainda de forma em empírica. É essencial que esses métodos sejam 

explorados, por serem mais seguros e acarretarem menos intervenções. Objetivo: Identificar 

os benefícios das terapias alternativas e complementares durante o trabalho de parto para a 

parturiente em relação ao controle de sintomas como dor e ansiedade. Método: Revisão 

bibliográfica. Foi realizada busca de artigos no banco de dados da biblioteca virtual de saúde 

(BVS), sendo selecionados artigos científicos do tipo ensaio clinico, considerado estudo de 

maior evidência, em idioma português, nos últimos 10 anos (2002 a 2012), combinando os 

descritores: ensaio clínico, trabalho de parto, dor e ansiedade. Resultados: Em estudo sobre 

banho de imersão em parturientes, identificou-se diferença estatisticamente significante entre 

médias de dor grupo experimental e grupo controle, justificando assim que há benefícios para 

a parturiente banhar-se durante o trabalho de parto. Outro estudo, que avaliou as técnicas de 

relaxamento através de exercícios de respiração durante as fases latente e ativa do trabalho de 

parto, evidenciou que as técnicas não reduziram a intensidade de dor, mas promoveram ao 

grupo experimental a manutenção de baixo nível de ansiedade-estado por maior tempo na 

parturição (fase latente e ativa). Conclusão: Nem todas as TACs tiveram sua efetividade e 

segurança testada por estudos de maior evidência para controle de sintomas como dor e 

ansiedade, entretanto os estudos que se tem publicados demonstraram haver mais benefícios 



 

que contra-indicações. Portanto, há que se conscientizar os profissionais de saúde que atuam 

na assistência as parturientes a adotarem estas terapias em sua prática clínica.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavra chave:  Terapias alternativas e complementares, Parto e enfermagem. 
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Resumo do Trabalho: 

O câncer cérvico-uterino é a doença crônico-degenerativa mais temida, em virtude do seu alto 

grau de letalidade e morbidade, apresentando possibilidade de cura se for diagnosticada 

precocemente. Ainda é um problema de saúde pública em países em desenvolvimento, pois 

alcança altas taxas de prevalência e mortalidade em mulheres de estratos sociais e econômicos 

mais baixos e que se encontram em plena fase produtiva. O câncer cérvico-uterino figura 

como a terceira neoplasia maligna mais comum, sendo superado apenas pelo câncer de pele 

(não-melanoma) e pelo câncer de mama. O exame preventivo de Papanicolaou é uma 

tecnologia simples, eficaz e de baixo custo para a prevenção do câncer cérvico-uterino e de 

suas lesões precursoras. No Brasil a prevenção do câncer não recebe atenção caracterizada por 

ações educativas. Esta situação é conseqüência da falta de conscientização da população sobre 

a importância do diagnóstico precoce e da falta de definição dos serviços de saúde sobre o 

caminho a ser seguido pela mulher, desde a primeira queixa até o diagnóstico e o tratamento 

especializado. OBJETIVOS: estimar a cobertura e apontar os resultados das coletas de 

citologia oncótica em uma unidade de Estratégia de Saúde da Família (ESF). MÉTODOS: 

Trata-se de um estudo descritivo, exploratório de natureza quantitativa, realizado em uma 

unidade de Estratégia de Saúde da Família (ESF) do município de Lorena/SP. A amostra foi 

constituída de 95 mulheres de várias faixas etárias. Para a coleta de dados foram utilizados os 

resultados dos exames preventivos realizados na unidade de saúde de 1º de janeiro de 2012 à 

31 de Julho de 2012. Para a análise dos dados empregou-se a estatística descritiva. 

RESULTADOS: Foram analisados 95 exames de coleta de citologia oncótica (papanicolaou). 

Observou-se que 22 mulheres tinham menos que 25 anos de idade, 60 mulheres tinham entre 

25 e 59 anos e 13 mulheres tinham acima de 60 anos de idade.  Com relação a realização do 

último exame preventivo, observou-se que 52 mulheres colheram há 1 ano, 23 mulheres há 3 

anos, 11 mulheres colheram há mais de 3 anos e 7 mulheres nunca colheram. 

CONCLUSÕES: Com o estudo os autores concluíram que a maioria das mulheres que 



 

realizaram o exame preventivo Papanicolaou tinham entre 25 a 59 anos e tinham colhido há 1 

ano último exame. A maioria dos resultados apontou  epitélio escamoso e glandular, 

Lactobacillus e inflamação foram constituídos de epitélio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavra chave:  Papanicolau, Câncer cérvico-uterino, Saúde pública, Citologia oncótica. 
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Resumo do Trabalho: 

O século 20 se caracterizou por profundas e radicais transformações, o aumento do tempo de 

vida da população como o fato mais significativo no âmbito da saúde pública mundial, não 

somente em escala numérica, mas também em qualidade de vida. A população idosa vem 

aumento consideravelmente, BARROS et al (2005) atribui este fato a uma maior expectativa 

de vida, provavelmente relacionada a um melhor controle de doenças infectocontagiosas e 

crônico-degenerativas, gerando a necessidade de mudanças na estrutura social, para que estas 

pessoas tenham uma boa qualidade de vida. O movimento Universidades da Terceira Idade 

(UNATIS), segundo VERAS e CALDAS (2004), vem experimentando incremento 

substancial desde os anos 70, difundindo conceitos e experiências práticas que representam 

uma nova forma de promover a saúde da pessoa que envelhece, a partir de uma ação 

interdisciplinar comprometida com a inserção do idoso como cidadão ativo na sociedade. Este 

trabalho trata-se de um estudo de revisão bibliográfica. Utilizou-se a base de dados BIREME, 

com as seguintes palavras chaves: Envelhecimento; universidade; terceira idade. Foram 

capturados 72 artigos, dos quais foram selecionados 32 por estarem no idioma português e 

ano de publicação após 2004, destes utilizou-se para elaboração deste trabalho 10 artigos. Os 

resultados desta pesquisa mostraram que as UNATIS trazem novas perspectivas de inserção e 

ampliação da participação social e de melhoria das condições de saúde, e qualidade de vida 

dos idosos. No Brasil, existem pelo menos 150 programas dessa natureza. Estas UNATIS 

proporcionam aos idosos uma revisão no processo de socialização, permitindo e oferecendo 

experiências de aprendizagens sobre o ritmo e a sequência das mudanças evolutivas do curso 

de vida Portanto, podemos considerar que tendo em vista o crescente número de idosos de 

nossa população, verificou-se a necessidade de cada vez mais serem implementadas políticas 

dirigidas especificamente para este segmento etário, os quais devem ser planejadas e 

implementadas com urgência. Modelos inovadores de atenção, como as UNATIS e os centros 



 

de convivência, têm-se revelado alternativas com elevada relação custo/benefício e resultados 

encorajadores. 
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Resumo do Trabalho: 

O acidente com a talidomida criou uma grande preocupação quanto à segurança dos 

medicamentos utilizados durante a gravidez, pois os efeitos dos medicamentos podem resultar 

em toxicidade com possíveis lesões irreversíveis. A maioria dos fármacos atravessa a barreira 

placentária e expõe o embrião ao efeito farmacológico, Deve-se considerar então, que quando 

uma grávida ingere ou recebe qualquer medicamento dois organismos serão afetados, sendo 

que um deles (o feto) ainda não tem a mesma capacidade de metabolizar substâncias que a 

mãe. A utilização de medicamentos durante a gravidez deve ser vista com cautela e estar 

sujeita à criteriosa avaliação de benefício/risco, devido às implicações sobre a higidez do feto. 

Um agente pode ser considerado teratogênico quando produz uma alteração, maior ou menor, 

na morfologia e ou fisiologia normais do feto. Tais alterações, principalmente as 

malformações congênitas, têm maior risco de acontecer quando o medicamento com potencial 

teratogênico é utilizado no primeiro trimestre de gravidez (período de diferenciação 

embriológica). Há ainda algumas dificuldades em estabelecer a ação e repercussão dessas 

drogas, e com isso os fármacos foram classificados conforme o risco associado ao seu uso 

durante a gestação, segundo a FDA - Food and Drug Administration. Método: Revisão 

bibliográfica com objetivo de identificar e analisar os artigos sobre a classificação de riscos de 

fármacos segundo FDA durante a gestação. Critérios de inclusão: artigos científicos que 

abordassem a temática, estar no idioma português, entre os anos 2002 e 2012 (nos últimos 10 

anos). A base de dados estipulada foi o google acadêmico e os  descritores foram “medicação 

FDA”  e  “gravidez”. Foram selecionados 14 artigos. Resultados: A FDA classifica os 

medicamentos em cincos categorias: categoria A: medicamentos para os quais não 

constatados riscos para o feto, Categoria B: medicamentos para os quais os estudos não 

demonstraram risco fetal, categoria C: medicamentos que revelaram em estudo efeitos 

adversos ao feto, categoria D: medicamentos que em estudo mostraram o aparecimento de ma 

formações para o feto, porem a avaliação risco beneficio deve ser mantida, categoria X: 



 

medicamentos que em estudo mostrou associação de anormalidades fetais. Conclusão: foram 

identificados 14 artigos científicos que abordaram, segundo a FDA, a classificação de risco 

para uso de medicamentos por gestantes. Faz-se necessário a adequada orientação às gestantes 

e aos profissionais de saúde sobre o real risco e malefício que o fármaco traz tanto para mãe 

quanto para o feto.  
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Resumo do Trabalho: 

O mundo, neste novo milênio, passa por inúmeras, rápidas e grandes transformações, 

mudando paradigmas, nos diferentes campos e exigindo das pessoas e, sobretudo, das 

organizações, novas posturas. Os serviços de saúde apontam para uma necessidade de 

mudanças, em particular os hospitais, com adequação às transformações sociais. Os objetivos 

deste estudo foram identificar o que causa motivação nos enfermeiros das Instituições de 

Saúde, verificar os pontos que são vistos como elementos facilitadores para a motivação do 

enfermeiro, identificar as fragilidades que podem interferir nas relações de trabalho. Trata-se 

de um estudo exploratório com método de abordagem quantitativa, a pesquisa foi realizada 

em instituições de saúde, de uma cidade do Vale do Paraíba a população do estudo foi 

composta por 10 enfermeiros que atuam nas Unidades de Saúde deste determinado município. 

Obteve aprovação do CEP sob o parecer n. 05/2012. A coleta aconteceu em no mês de maio. 

O resultado demonstrou que 100%dos participantes são do sexo feminino, sendo que 60% 

estão entre a faixa etária de 18 a 25 anos, 30% de 26 a 33 anos e 10% entre 34 a 41 anos.  

90% dos enfermeiros gostam do que fazem e 10% disseram que às vezes gostam. Em relação 

á pergunta do bem estar no local de trabalho 50% disseram que sim e 50% disseram ás vezes. 

No que traz motivação aos enfermeiros: dinheiro (20%), promoção e ascensão profissional 

(50%), relacionamento com os colegas (20%) e não responderam (10%). No que diz respeito 

salário 10% estão satisfeitos, 20% muito satisfeito, 10% indiferente e 50% pouco satisfeito. 

Em relação quanto a possibilidade de subir na carreira: 10% estão muito satisfeito, 30% 

indiferente, 40% pouco satisfeito, 20% totalmente insatisfeito. Profissionalmente 40% 

sentem-se totalmente satisfeito, 30% muito satisfeito, 20% indiferente, 10% pouco satisfeito. 

No item iluminação do local de trabalho 30% totalmente satisfeito, 20 % muito satisfeito, 

10% indiferente, 40% pouco satisfeito. A refrigeração do ambiente faz com que 20% fiquem 

totalmente satisfeitos, 10% indiferente, 10% muito satisfeito, 40% pouco satisfeito e 20% 

totalmente insatisfeito. Do ambiente físico 10% responderam totalmente satisfeitos, 

10%muito satisfeito, nenhum indiferente, 70% pouco satisfeito, 10% totalmente insatisfeito. 



 

Quanto à chefia, 50% possuem um ótimo relacionamento e 50% um bom relacionamento. 

Quanto ao relacionamento com os colegas, 70% responderam ótimo e 30% bom. Como se 

sente em relação a motivação, 10% responderam totalmente motivado, 40% muito motivado, 

20% indiferente, 30% muito desmotivado.  Conclui se que quanto ao nível de motivação dos 

enfermeiros foi identificado 50% dos sujeitos estudados estão motivados, 20% indiferente e 

30% muito desmotivado. Em relação aos pontos da organização que são vistos como 

elementos facilitadores para a motivação do enfermeiro foram elencados: a promoção, o ser 

enfermeiro, o relacionamento com a chefia e os colegas. Quanto às fragilidades que podem 

interferir nas condições de trabalho foram identificadas neste estudo o ambiente e o salário.   
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Resumo do Trabalho: 

O processo decisório é definido como a análise e escolha, entre varias alternativas 

disponíveis, do curso de ação que a pessoa deverá seguir, sendo necessário escolher entre uma 

ou mais alternativas ou opções com base em propósitos.  É importante que o enfermeiro 

conheça as necessidades durante a atuação do exercício das atividades administrativas, 

reconhecendo as estruturas dos métodos para a tomada de decisões em enfermagem. É uma 

pesquisa de revisão bibliográfica onde foram buscados pelo Google Acadêmico artigos 

relacionados à tomada de decisão, delimitados pelos descritores da Bireme: Tomadores de 

decisão em saúde; Tomada de decisões; Tomada de decisões administrativas, resultando em 

três (3) artigos com publicação no período de 2008 à 2012.  O processo de tomada de decisões 

é um processo cognitivo complexo, que envolve fenômenos tanto individuais como sociais 

baseado em premissas de fato e de valores, que inclui a escolha de um comportamento, dentre 

uma ou mais alternativas, com a intenção de aproximar-se de algum objetivo desejado.  São 

necessárias certas habilidades na tomada de decisões e na resolução dos problemas. O 

processo decisório pode ser descrito em nove etapas, sendo elas: 1. Percepção do 

Problema - nem sempre o problema está bem delimitado, deve-se conhecer e identificar os 

problemas antes de tentar resolvê-los. 2. Definição do Problema - ocorre a primeira 

tentativa de definir o problema. É importante aqui que haja a distinção entre o que é causa e o 

que é sintoma. 3.Coleta de Dados - é preciso ouvir todos os envolvidos na situação, para se 

obter informações mais detalhadas da origem do problema.  Nesse período é muito 

importante, pois a informação é a base para decisão quanto ao que deve ser realizado. 4.

 Análise dos Dados - caracteriza-se pela distinção das informações relevantes ao fato, 

de modo que possibilite o estudo do problema ser identificado. Deste modo procura-se chegar 

às causas e fatores envolvidos na situação-problema.  5.Procura de soluções alternativas - 

ocorre algo muito importante, porém complicado, pois devem contemplar quais seriam as 

varias propostas de soluções alternativas de que se dispõem, e quais possíveis consequências 



 

de cada uma delas. 7.Escolha ou Decisão - pode-se compreender uma série de outras decisões 

que visam programar e controlar a implementação. Podendo existir três tipos de decisões: 

Intermediárias, Apelação e Criativas. 8. Implementação  9. Avaliação   Nestas duas 

fases, se sucedem ao momento da escolha, da decisão em si. Corresponde uma série de 

decisões seqüenciais que visão a implementação da alternativa escolha e posterior desta. 

 Outra forma do processo de decisão de uma forma mais sucinta é divido em quatro 

etapas: Identificação do problema, Geração de alternativas, Escolha e Implementação, mas 

ambos os modelos de etapas são importantes para tomada de decisão, e auxiliam para que a 

situação seja resolvida. A tomada de decisão é algo fundamental durante o gerenciamento e as 

rotinas diárias do enfermeiro, por isso, o profissional deve estar melhor preparado para 

exercer sua tomada de decisões, buscando constantemente por conhecimento científico, para 

que possa encontrar a melhor decisão.  
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Resumo do Trabalho: 

Administração em Enfermagem constitui um instrumento do processo de trabalho do 

enfermeiro, sendo determinado pelas transformações históricas do processo de trabalho em 

saúde advindas da instalação do modo de produção capitalista. (Kurcgant, Paulina; 

Ciamponell, Maria Helena Trench 2005) A elevação de gastos nos hospitais fez com que os 

enfermeiros procurassem aprender sobre custos, a fim de reduzir o orçamento hospitalar. Esta 

elevação está relacionada ao emprego de novas tecnologias; o aumento da expectativa de vida 

da população; o crescimento da demanda; a universalização do acesso à saúde; a escassez de 

mão de obra qualificada; a má gestão das organizações; a não implantação de sistemas de 

controle de custos e os desperdícios na cadeia produtiva, entre outros. Atualmente, as 

enfermeiras administradoras estão cada vez mais sendo envolvidas em decisões financeiras, 

no planejamento orçamentário de suas instituições, tendo que gerir recursos (humanos, 

materiais e financeiros) muitas vezes escassos. (Francisco, Ivone; Castilho, Valéria 2002). A 

administração de custos mantém o equilíbrio entre os gastos, garantindo a permanecia da 

instituição, podendo assim visualizar o hospital como uma empresa. O Gerenciamento de 

Custos na Enfermagem é um processo administrativo que visa à tomada de decisão dos 

enfermeiros em relação a uma eficiente racionalização na alocação de recursos disponíveis 

ilimitados, com o objetivo de alcançar resultados coerentes às necessidades de saúde da 

clientela e às necessidades/finalidades institucionais. Os profissionais enfermeiros necessitam 

mais do que nunca, buscar conhecimentos a respeito de Custos Hospitalares, reconhecendo 

seu papel como agente de mudanças, no alcance de resultados positivos, bem como buscando 

o equilíbrio entre qualidade, quantidade e custos. (Francisco, Ivone; Castilho, Valéria 2002). 

O objetivo desde trabalho é evidenciar a importância do conhecimento do enfermeiro no 

gerenciamento de custos, visando aperfeiçoar trabalho da enfermagem. Trata-se de um estudo 

do tipo revisão bibliográfica por meio de análise de artigos publicados. Foi realizada busca 

eletrônica no site scielo. Os critérios utilizados foram à inclusão de artigos e revista em 



 

português e espanhol, no período de 2002 á 2010, artigos relacionados a gerenciamento de 

custos na enfermagem, o conhecimento do gerenciamento de custos e sua importância, 

excluindo o gerenciamento de RH, gerenciamento de gestão, foram consultados 136 artigos, 

porém se enquadram 5 artigos relacionados ao tema da pesquisa. Concluiu-se que a 

concepção do enfermeiro sobre o gerenciamento do custo hospitalar é muito restrita e 

desestruturada. À medida que os enfermeiros se aperfeiçoarem e compreenderem o processo 

de controle de custo, suas ações no gerenciamento deste processo, elevará o padrão de 

qualidade da assistência. (da Silva, D.G; Dos Reis, L.B.; Marinho Chrizóstimo, M.; Carvalho 

Alves, E.M.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavra chave: Gerenciamento em enfermagem, Gerenciamento de custos, Importância. 

 

Inscrição como: Graduação  

Área: Saúde 

Curso: Enfermagem 

Modalidade: Oral 



 

A ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE HIV/AIDS: POSSÍVEIS DIFICULDADES 

ENFRENTADAS PELO ENFERMEIRO 

 

Ana Célia Cruz dos Anjos 

anaanjos_salles@hotmail.com 

Karina de Godoy Obara 

Marcelene Aparecida Moraes 

Faculdades Integradas Teresa D‟Ávila - FATEA 
 

Orientador: Rosana Tupinambá Frazilli 

 

Resumo do Trabalho: 

A AIDS é a Síndrome da Imunodeficiência Humana e pode ser classificada como uma doença 

infecciosa crônica, que tem como agente etiológico patogênico o vírus HIV, pertencente a 

família retroviridae. A falta de conhecimento sobre a AIDS associada á forma geralmente 

preconceituosa de se encarar este problema leva as pessoas a expressar, de formas as mais 

variadas, seus sentimentos em relação a esta síndrome. As informações incompletas e 

deturpadas veiculadas pelos meios de comunicação de massa, aliadas ao fato que a AIDS uma 

doença sexualmente transmissível, sem cura até o momento, evoca crenças e valores 

relacionados á sexualidade, ao uso de drogas e á morte como castigo, contribuindo para que as 

pessoas desenvolvam, com diferentes manifestações e intensidade física do ser humano 

desencadeando operações mentais de memória, códigos, signos; símbolos abstratos e a 

formação de conceitos individualizados. Esta atividade neurocognitiva resulta em uma 

resposta em uma resposta afetiva expressa pelo sentimento do medo. . Trata-se de um estudo 

qualitativo, descritivo de campo. A pesquisa foi realizada em um hospital filantrópico de um 

município do Vale do Paraíba, estado de São Paulo, participaram da pesquisa enfermeiros 

pertencentes ao quadro de funcionários. Conclui-se com este estudo, que aspectos, como o 

medo, grande número de crescimento de portadores de HIV que não possuem características 

físicas que sugiram a patologia, estão direta e indiretamente relacionados ao grande problema 

que os enfermeiros vêm enfrentando na assistência ao portador do vírus HIV/AIDS, mas 

vimos que o “medo” ainda prevalece. Em síntese a temática revela a necessidade contínua de 

aperfeiçoamento de possíveis estratégias para diminuir esta ansiedade. Portanto a otimização 

da assistência ao portador de HIV/AIDS depende de uma sistematização no intuito de 

englobar essa dificuldade, sendo a mais citada o medo do desconhecido e ou conhecido e 

consequentemente proporcionar a humanização real dessa assistência, incentivando as equipes 

multiprofissionais á usarem os EPI‟s em todos os clientes e em todos os cuidados, pois não 

sabemos a sorologia de todos os clientes que são admitidos em uma unidade hospitalar e 



 

atendidos pelas equipes multiprofissionais, tendo em vista a complexidade da temática 

abordada, sugerimos novos estudos aprofundados sobre a temática, visando a educação 

continua do profissionais de enfermagem.    
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Resumo do Trabalho: 

Comunicação administrativa é uma troca de informações entre um receptor e um emissor a 

fim de conhecer e desenvolver o serviço. É parte essencial no planejamento e organização da 

equipe de enfermagem¹.O enfermeiro precisa ter a comunicação como uma aliada no processo 

de liderança de sua equipe, pois é com ela que se irá traçar metas. Portanto é necessária uma 

comunicação eficaz de maneira clara e objetiva. O profissional deverá informar aos 

subordinados o plano a seguir e quais os resultados esperados, que irão depender da 

habilidade de comunicação do enfermeiro².Utilizaremos artigos já publicados que abordem o 

tema, em português, do ano de 2007 a 2012 encontrados em base de dados scielo Brasil, 

encontrados 51 artigos no total e utilizados11.Dentre os 11 artigos pesquisados 27% 

relacionam a comunicação com liderança, 18% falam de comunicação frente à equipe de 

enfermagem, 9%relatam a informática como um instrumento usado na comunicação, 9% 

tratam de problemas que podem ocorrer na comunicação e 37% citam reflexões e revisões 

diversas sobre comunicação.Frente aos artigos verificados, percebemos que o enfermeiro é 

responsável em propiciar ao ambiente de trabalho uma comunicação eficaz, porém se há falha 

na maneira com que o enfermeiro se comunica haverá falhas também com a equipe e 

conseqüentemente nos serviços prestados.Referências1-CAMPOS L.F; MELO, M.R.A.C, Os 

desafios da comunicação administrativa na enfermagem.2-BARRIOS, A.L.P; 

CANTUARIA,C.A; CAMPOS,J.A, A comunicação na liderança em enfermagem3-

TREVIZAN, M.A, ET al, Liderança e comunicação no cenário da gestão em enfermagem.4-

SANTOS, M.C; BERNARDES, A, Comunicação na equipe de enfermagem e a relação com a 

gerência nas instituições de saúde.5-BRAGA, E.M; SILVA, M.J.P,Comunicação competente- 

visão de enfermeiros especialistas em comunicação6-SANTOS, J.L.G,et al,Concepções de 

comunicação na gerência de enfermagem hospitalar entre enfermeiros gerentes de um hospital 

universitário7-SALES, A.A.R, et al,Refletindo sobre a administração e negociação de 

conflitos nas equipes de saúde8-SPAGNUOLO, R.S, PEREIRA, M.L.T,Práticas de saúde em 



 

enfermagem e comunicação:um estudo de revisão da literatura.9-

SILVA,A.E.B.C,CASSIANE.S.H.B,MIASSO.A.I,OPITZ,S.P,Problemas na 

comunicação:uma possível causa de erros de medicação.10-MEIRA, 

M.D.D,KURCGANT,P,O ensino de administração na graduação:percepção de enfermeiros 

egressos.11-RODRIGUES, E.O.L,  et al,Informática em enfermagem:facilitador na 

comunicação e apoio para a prática. 
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Resumo do Trabalho: 

A adolescência é um processo crítico e turbulento de transformações e mudanças pelas qual o 

ser humano passa, até atingir a vida adulta. Focar um projeto social no adolescente é com 

certeza a intenção de formar um futuro melhor, pois os adolescentes passam por momentos 

confusos, em que necessitam de apoio e esclarecimento. Objetivo: Identificar as demandas da 

assistência ao adolescente no referido município.   Metodologia: Pesquisa quantitativa 

descritiva de campo a ser realizada em um município do Vale do Paraíba junto à secretaria 

municipal da referida cidade. Resultados e Discussão: Entrevistamos 20 profissionais da área 

da saúde vinculados a secretaria de saúde do município estudado, sendo que os mesmos 

acharam que as dificuldades que o adolescente encontra para cuidar da sua saúde são varias 

mais a prevalência de respostas esta na falta de orientação. Quando questionado sobre a 

necessidade de um ambulatório para cuidar do adolescente 

dezoito entrevistados responderam que sim - há necessidade e dois responderam que não, 

alegando não haver a necessidade de um ambulatório específico e sim de um Programa 

voltado para os mesmos. Houve por parte dos entrevistados a indicação de uma equipe multi 

profissional e as seguintes ações a serem desenvolvidas: atividades físicas, cursos 

profissionalizantes, dança, música, orientação alimentar, sexual, sobre drogas, prevenção 

quanto à gravidez e doenças ou agravos de saúde, higiene e promoção à saúde utilizando as 

seguintes estratégias: imprensa escrita e falada, ambientes frequentado pelos mesmos, redes 

sociais. Conclusão: Conclui-se que focar em um programa de saúde para o adolescente é com 

certeza a intenção de formar um futuro melhor, pois os adolescentes passam por momentos 

confusos em que necessita de apoio e esclarecimento. Assim, percebe-se que há inúmeras 

questões que tornam o adolescer um estágio diferente e complexo do desenvolvimento 

humano.  

 

 

 



 

Palavra chave: Adolescente, Assistência, Saúde, Programa, Adolescer. 

 

Inscrição como: Graduação  

Área: Saúde 

Curso: Enfermagem 

Modalidade: Painel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

O CUIDADO DE ENFERMAGEM AO PACIENTE COM TROMBOSE VENOSA 

PROFUNDA 

 

Romário Guedes Machado Silva 

romariocoren@hotmail.com 

Jéssica Gonzaga 

Ana Célia Cruz dos Anjos 

Patrícia Isidoro dos Santos 

Talita Aparecida Monteiro 

Faculdades Integradas Teresa D‟Ávila - FATEA 
 

Orientador: Cláudia Lysia de Oliveira Araújo 

 

Resumo do Trabalho: 

A trombose venosa profunda (TVP) caracteriza-se por formação aguda de trombos em veias 

do sistema profundo, acomete mais comumente os membros inferiores, no entanto também 

pode ocorrer na veia cava, nas veias jugulares internas e nos seio cavernoso e nos membros 

superiores. A trombose venosa profunda (TVP) é uma doença que afeta, anualmente, uma a 

duas pessoas em cada 1.000 habitantes. Doença de ocorrência multidisciplinar, a TVP está 

presente, como complicação da internação hospitalar, em praticamente todas as especialidades 

clínicas ou cirúrgicas, e os cuidados inerentes à sua profilaxia, diagnóstico precoce e 

tratamento correto e imediato deve estar sempre vívido no pensamento diário de todo médico, 

qualquer que seja sua área de atuação. A profilaxia da TVP é muito importante, por ser a 

principal causa de embolia pulmonar, que, por sua vez, pode ser a primeira manifestação 

clínica da TVP e costuma ser fatal em 0,2% dos pacientes internados. Sabe-se que sua 

ocorrência pode levar a complicações como a embolia pulmonar e a síndrome pós-trombótica. 

Sendo assim o objetivo desta revisão bibliográfica é analisar a importância do enfermeiro na 

prevenção e cuidado do paciente com TVP. Trata-se de uma revisão bibliográfica nos bancos 

de dados da Scielo, foram capturados 82 artigos sendo 8 artigos selecionados que realmente 

descrevia sobre cuidados de enfermagem trombose venosa profunda, embolia pulmonar em 

pacientes em ambiente hospitalar, nos anos 2005 a 2012.Os estudos evidenciam maior 

satisfação e melhor resultado nas pessoas  que beneficiam dos cuidados da equipe de saúde 

que incluem Enfermeiro(a) e médico(a).Os estudos evidência o papel da enfermagem em 

investir na  formação e de incluir  novos saberes na pratica de prevenir e cuidar da pessoa com 

TVP. Observou-se que os autores destacam que o enfermeiro e a equipe de enfermagem 

desempenha um papel de estrema importância no atendimento paciente com trombose venosa 

profunda, realizando os cuidados e intervenções de enfermagem adequada para este paciente 



 

assim tenha uma qualidade de vida melhor impedindo que ocorra uma embolia pulmonar por 

falta de atendimento adequado. 
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Resumo do Trabalho: 

No Brasil existem muitos problemas na área de saúde bucal do idoso pela falta de estudos 

específicos e de recursos humanos capacitados em geriatria dentro da Odontologia. (Valsecki 

Júnior, 2000). Considerando a diversidade e complexidade do idoso, Shinkai e Del Bel Cury, 

2000 enfatizam que a atuação dessa equipe de profissionais tornase fundamental, na medida 

em que participa, analisa e integra conhecimentos específicos de diversas áreas com o 

objetivo de promover e manter a saúde do idoso. O impacto das condições bucais na 

qualidade de vida e do bem-estar do indivíduo idoso revela que os aspectos funcionais, sociais 

e emocionais são significativamente afetados por uma condição bucal insatisfatória. (Silva e 

Valsecki Júnior, 2000, Guimarães et al., 2005, Bulgarelli e Manço, 2008, Silva et al., 2010). 

Tal fato se torna mais crítico quando se considera que muitos idosos não têm acesso ao 

tratamento odontológico necessário ou adequado, o que muitas vezes acontece por falta de 

preparo profissional em encarar essa situação como uma necessidade de atuação 

interdisciplinar. Diante aos problemas relacionados à falta de cuidado com a saúde bucal, 

percebemos a necessidade de investigar o nível de conhecimento dos idosos residentes em 

uma cidade do interior paulista. Essa pesquisa tem o objetivo de verificar se os idosos tem 

conhecimento sobre os cuidados básicos e necessários para realizar e manter uma higiene 

bucal adequada. Trata-se de um estudo do tipo revisão bibliográficas por meio de analise de 

artigos publicados. Foi realizada busca eletrônica em sites da Biblioteca Virtual de Saúde. A 

amostra foi composta por artigos em português na íntegra no período entre 2000 a 2012, 

foram consultados 193 artigos, porém se enquadraram 6 artigos relacionados ao tema da 

pesquisa. A abordagem interdisciplinar da atenção ao idoso, no que se refere à saúde bucal, 

tem se mostrado eficiente ao influenciar na qualidade de vida deste indivíduo, por permitir 

que o paciente seja tratado dentro de uma visão integrada, sem desprezar a ocorrência de 



 

doenças sistêmicas que interfiram no ambiente bucal. A medida subjetiva relacionada à saúde 

bucal dos idosos está menos associada às situações clínicas que eles apresentam, 

possivelmente por falta de orientação e acesso aos serviços odontológicos.  
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Resumo do Trabalho: 

O Brasil, no final do século XX, passou por um significativo aumento da população idoso, 

segundo o Ministério da Saúde. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o Brasil 

sofrerá até 2025, um aumento de 16 vezes contra cinco o valor da população total do país. 

Cerca de 30% a 60% da população com mais de 65 anos cai anualmente, e metade dessa 

população apresentam múltiplas quedas. O enfermeiro deve avaliar os riscos de queda em 

idosos, conhecer as principais causas de queda em idosos e avaliar a gravidade das quedas em 

idosos.  É uma pesquisa de revisão bibliográfica onde foram buscados pelo Google 

Acadêmico artigos relacionados ao risco de quedas em idosos, delimitados pelos descritores 

da Bireme: Saúde do idoso institucionalizado; Acidentes por quedas;Qualidade de vida de 

idosos que sofreram quedas, resultando em três (3) artigos com publicação no período de 

2006 à 2012. As quedas são ocasionadas pela perda de equilíbrio postural, podendo ser devido 

a problemas do sistema osteoarticular e/ou neurológico .Queda é o deslocamento não 

intencional do corpo para um nível inferior à posição inicial com incapacidade de correção em 

tempo hábil, determinado por circunstâncias multifatoriais comprometendo a estabilidade. 

Aproximadamente 1/3 dos idosos com mais de 65 anos, que moram em casa, sofrem ao 

menos uma queda por ano, e alguns destes são hospitalizados As conseqüências das quedas 

são relevantes tanto para o individuo como traumas físicos e psicológicos bem como para a 

área de saúde em termos da utilização de recursos e com a ocupação de leitos hospitalares. 

Por isso se faz necessário estarmos prevenindo o risco de quedas em idosos através de 

medidas simples como estar adaptando rampas de acesso,grades nas laterais dos leitos entre 

outras medidas.  
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Resumo do Trabalho: 

A maternidade é um importante evento na vida da mulher, para qual seu corpo está 

fisiologicamente preparado.Contudo, parece predispor ao aparecimento de transtornos 

emocionais como: depressão, psicose puerperal, mudanças de humor e principalmente 

ansiedade.Poucos são os estudos que descrevem os efeitos da ansiedade, sendo esta um estado 

emocional com componentes psicológicos e fisiológicos, que fazem parte das experiências 

humanas e é responsável pela adaptação do organismo às situações de perigo, podendo 

acometer qualquer ser humano.Evidencia-se  que a parturição seja uma situação crítica, 

implicando assim modificações fisiológicas e emocionais, justifica a presença normal de um 

certo grau de ansiedade.No entanto, acarretando um grau intenso de ansiedade, pode se 

observar maior probabilidade de complicações obstétricas.Com isso, fazem-se necessário 

estabelecer uma forma viável e prática de avaliar a ansiedade na parturiente com a 

finalidade de contribuir para uma assistência direcionada a esses aspectos, tornando-se assim 

cada vez mais comum o uso de técnicas como banho terapêutico, massagens, aromaterapia e 

musicoterapia.Sabe-se que a primeira compreensão do mundo é determinada pelos sons, 

destacamos então a musicoterapia, que além de proporcionar diversos sentimentos, consegue 

um maior relaxamento da mulher durante o trabalho de parto, reduzindo seu nível de 

ansiedade.Diante do exposto este estudo buscou identificar o perfil sociodemografico das 

parturientes de um hospital  localizado no município de Pindamonhangaba e analisar a 

influência da musicoterapia na redução da ansiedade  no primeiro período clínico do trabalho 

de parto.Metodologia:Ensaio clinico, controlado e randomizado, sobre a efetividade da 

musicoterapia durante a assistência à mulher em trabalho de parto.A provado pelo CEP com o 

registro 87/2011 sendo a coleta de dados realizada no período de julho e agosto de 2012.Para 

participar do estudo a parturiente deveria contemplar os seguintes critérios:- Ser multípara 

(independente se normal ou cesárea anterior);- Estar com gestação a termo e feto sem 

qualquer má-formação;- Ter apresentação fetal cefálica; - Se menor de idade e aceitar 

participar, que o responsável autorize assinando o TCLE.  Serão compostos dois grupos, a 

saber:  Grupo controle (GC) - parturientes que receberam a assistência de enfermagem de 



 

rotina da Maternidade, sem a aplicação de musicoterapia durante o trabalho de parto; Grupo 

experimental (GE) - parturientes que receberam assistência de enfermagem, com a aplicação 

de musicoterapia durante o trabalho de parto. Resultados e Discussão: Perfil  grupo 

experimental: média de idade de 23 anos,  60% com companheiro e 40% com até o primeiro 

grau de escolaridade. grupo controle: média de idade de 24 anos,  64% com companheiro e 

43% com até o segundo grau de escolaridade. Tanto no grupo experimento quanto no grupo 

controle: todas realizaram pré-natal, todas eram gestação a termo, todas estavam na fase ativa 

do trabalho de parto quando internaram e nenhuma referiu ter participado de grupos de 

orientação durante o pré-natal.Todas as gestantes do grupo experimental referiram ter 

executado a técnica de musicoterapia com facilidade e todas referiram que utilizariam 

musicoterapia num próximo trabalho de parto, se houver.Mensuração da ansiedade.Percebeu-

se que 03 pacientes,após a intervenção,diminuíram sua ansiedade de alto grau para médio 

(n=2) e baixo grau de ansiedade (n=1).Conclusão:Ambos os grupos eram composto por perfil 

semelhante:média de idade em idade reprodutiva,maioria com companheiro e com nível de 

escolaridade entre primeiro e segundo grau.Todas estavam com gestação a termo,não 

participaram de grupos de orientação no pré-natal e todas realizaram as consultas de pré-

natal.Ao serem submetidas a intervenção com musicoterapia,houve redução de ansiedade no 

grupo experimental para 3 pacientes.As parturientes do grupo controle mantiveram o grau de 

ansiedade durante todo o processo do parto. 
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Resumo do Trabalho: 

Os distúrbios do sono podem atingir pessoas em qualquer idade, mas com avançar da idade os 

problema s aumentam, associados a outros problemas de saúde a utilização de medicamentos 

que interferem no sistema nervoso e sensoriais por distúrbios fisiológicos do envelhecimento 

a qualidade de sono diminui e modifica- se a quantidade e qualidade do sono.O objetivo deste 

estudo é identificar os diferentes tipos de distúrbios do sono. A metodologia é uma revisão 

bibliográfica. Foi realizada uma pesquisa em descritores bireme. Resultados foram 

encontrados 559, artigos foram selecionados 9 todos que atenderam aos critérios, ser em 

português,  foram utilizados 5 textos completos e com idosos. Concluímos que os disturbios 

do sono é um problema comum em todos os estágios da vida, mas é particularmente comum 

após os 65 anos de idade. A dificuldade para iniciar o sono ou para se manter dormindo. Os 

distúrbios do sono nos idosos são comuns e multifatoriais. Vários fatores, incluindo idade 

avançada, influências psicossociais, doenças clínicas e psiquiátricas e uso de medicações 

podem estar associados com insônia. A privação do sono interfere de maneira negativa na 

qualidade de vida.  
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Resumo do Trabalho: 

A presente investigação teve como objetivo identificar a cobertura do exame papanicolaou em 

uma Estratégia Saúde da Família (ESF) do Vale do Paraíba no primeiro semestre de 2012, em 

mulheres da área de abrangência do ESF. Realizou-se o estudo por meio de coleta de dados na 

base de dados registro de coleta de papanicolaou do ESF e utilizou-se para a análise dos dados 

um tratamento matemático estatístico e descritivo. Haviam registradas 93 coletas de 

papanicolaou das 1139 mulheres habitantes do bairro, das quais 8,9% das mulheres eram da 

faixa etária menor de 25 anos, 75,2% de 25 a 59 anos e 15,7% com 60 anos ou mais. Em 

relação a data do ultimo preventivo, 30,1% das mulheres haviam colhido há 1 ano, 38,7% há 

3 anos, 13,9% há mais de 3 anos, 5,3% nunca haviam colhido e 11,8% não sabiam responder 

a data do ultimo preventivo.  Tendo em vista o total de mulheres do bairro e o total de coletas 

no primeiro semestre, que representou apenas 8,16%, percebe-se que a cobertura preconizada 

como ideal para prevenção do câncer do colo de útero não é efetivamente implantada.  
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Resumo do Trabalho: 

O sistema de informação é gerado em uma base de dados em que todas as ações realizadas 

dentro de um hospital são registradas e esses dados subsidiarão informações, que poderão ser 

registradas de forma manual ou eletrônica em prontuários, fichas ou escalas, para integrar os 

diferentes setores, garantir respaldo legal para as ações realizadas, garantir os direitos dos 

clientes, fornecer informações para controle gerenciais, auditorias, prestações de contas, 

recebimento de verbas, controle e requerimento de materiais, medicamentos e serviços, 

controle de qualidade, infecções hospitalares e epidemiológico.    O objetivo desta pesquisa é 

conhecer as vantagens e importância de se utilizar um sistema de informação em enfermagem 

hospitalar. O método utilizado é uma revisão bibliográfica, os artigos foram selecionados em 

uma base de dados Bireme e Google acadêmico. Dos resultados foram encontrados 460 

artigos, selecionados 24 e utilizados 4, os quais 

atenderam aos critérios: todos publicados a partir de 2004, em português, textos completos, 

em âmbito hospitalar e enfermagem, os artigos foram impressos na íntegra e revisados por 

pelo menos três pesquisadores, os outros foram excluídos por não responderem aos critérios 

de seleção.  Concluímos que com a implantação de sistemas computadorizados em diversas 

áreas da saúde, viabilizou-se uma rápida e eficiente forma de registro dos dados gerados 

dentro do âmbito hospitalar e outros, com a utilização de prontuários e fichários eletrônicos a 

informação é gerada de forma rápida, padronizada e eficaz, diminuindo o tempo e espaço, 

integrando diversos setores e facilitando o acesso, a tomada de decisão, a execução das ações 

proporcionando a integração entre os processos clínico-assistenciais, administrativos, 

financeiros, recepção, enfermagem, nutrição, manutenção, suprimentos, CCIH, corpo clínico, 

realização de prescrições médicas eletrônicas, controle de estoques, melhor fluxo de caixa e 

mais agilidade nos processos de compras.   O sistema de informação, e o (RATA) Registro de 

Admissão Transferência e Alta, são fundamentais para uma assistência de qualidade, 

garantindo o direito do cliente e a integração da equipe e uma gestão eficiente.  O (SIE) 



 

Sistema de Informação em Enfermagem compreende o armazenamento de dados referente às 

ações de enfermagem, o qual consta à consulta de enfermagem, coleta de dados, diagnósticos, 

intervenções, resultados e avaliações das ações, de forma sistematizada, dinâmica e continua. 

Instrumento que garante respaldo legal das ações, rapidez, integração entre a equipe 

multiprofissional, precisão, qualidade, e padronização. Fornece dados concretos, precisos e de 

fácil acesso, auxiliando na tomada de decisão e gerando informações para outros bancos de 

dados integrados internos e externos como o Sistema Único de Saúde (SIH/SUS). 

Disponibilizado pelo Ministério da Saúde, através do Departamento de Informática do 

Sistema Único de Saúde (DATASUS) é um banco de dados administrativos, coletados a partir 

das Autorizações de Internação Hospitalar (AIH) fonte importante de dados que fornece um 

diagnóstico da saúde em nível local ou nacional. 
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Resumo do Trabalho: 

O Brasil, no final do século XX, passou por um significativo aumento da população idoso, 

segundo o Ministério da Saúde. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o Brasil 

sofrerá até 2025, um aumento de 16 vezes contra cinco o valor da população total do país.  

Cerca de 30% a 60% da população com mais de 65 anos cai anualmente, e metade dessa 

população apresentam múltiplas quedas. O enfermeiro deve avaliar os riscos de queda em 

idosos, conhecer as principais causas de queda em idosos e avaliar a gravidade das quedas em 

idosos. É uma pesquisa de revisão bibliográfica onde foram buscados pelo Google Acadêmico 

artigos relacionados ao risco de quedas em idosos, delimitados pelos descritores da Bireme: 

Saúde do idoso institucionalizado; Acidentes por quedas;Qualidade de vida de idosos que 

sofreram quedas, resultando em três (3) artigos com publicação no período de 2006 à 2012. 

As quedas são ocasionadas pela perda de equilíbrio postural, 

podendo ser devido a problemas do sistema osteoarticular e/ou neurológico. Queda é o 

deslocamento não intencional do corpo para um nível inferior à posição inicial com 

incapacidade de correção em tempo hábil, determinado por circunstâncias multifatoriais 

comprometendo a estabilidade. Aproximadamente 1/3 dos idosos com mais de 65 anos, que 

moram em casa, sofrem ao menos uma queda por ano, e alguns destes são hospitalizados. As 

conseqüências das quedas são relevantes tanto para o individuo como traumas físicos e 

psicológicos bem como para a área de saúde em termos da utilização de recursos e com a 

ocupação de leitos hospitalares. Por isso se faz necessário estarmos prevenindo o risco de 

quedas em idosos através de medidas simples como estar adaptando rampas de acesso, grades 

nas laterais dos leitos entre outras medidas.  
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Resumo do Trabalho: 

A presente investigação teve como objetivo identificar as variáveis ambientais que poderiam 

contribuir para o desenvolvimento de infecção do sitio cirúrgico em pacientes submetidos a 

cirurgias eletivas no período de novembro de 2011 á janeiro de 2012 em um hospital 

filantrópico da região do Vale do Paraíba. Realizou-se o estudo por meio de observação, 

utilizou-se para analise dos dados um tratamento matemático estatístico e descritivo. Em 23 

cirurgias observadas obteve-se que a temperatura da sala operatória (S.O.) no momento da 

incisão cirúrgica registrou uma media de 26,47°C e a umidade durante os 140 minutos de 

cirurgia registrou uma media de 29%. Em relação ao fluxo de pessoas na S.O. Pode-se 

observar uma máxima de 14 vezes de entrada e saída de 48 aberturas de porta e 85 minutos de 

permanência da mesma aberta. Em relação ao uso de máscara observou que 84%(21 

profissionais) e 56%(18 profissionais) dos circulantes fizeram uso inadequado da mesma. 57 

profissionais fizeram uso de “croc” durante o ato cirúrgico. 60% (15 profissionais) dos 

anestesistas e 32%(10 profissionais) dos circulantes fizeram uso inadequado de touca. 
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Resumo do Trabalho: 

A Sistematização de Enfermagem organiza o trabalho profissional quanto ao método, pessoal 

e instrumentos, tornando possível a operacionalização do processo de Enfermagem, é um 

instrumento metodológico que orienta o cuidado profissional de Enfermagem e a 

documentação da prática profissional. Este estudo tem como objetivo elaborar e validar o 

Processo de Enfermagem em um Ambulatório de Enfermagem no Interior Paulista, sendo este 

integrado ao prontuário baseado no perfil dos clientes atendidos com feridas crônicas em 

membros inferiores, elencando os diagnósticos de enfermagem segundo NANDA. Trata-se de 

um estudo descritiva com abordagem quantitativa, realizado em um ambulatório de 

Enfermagem que atende em média 17 clientes/dia. Ele encontra-se vinculado ao Curso de 

Graduação de Enfermagem, de uma cidade do Interior Paulista. A coleta de dados se deu após 

aprovação do projeto sob o parecer CEP-FATEA Nº 120/2011. Fizeram parte do estudo todos 

os clientes com feridas crônicas de membros inferiores atendidos no Ambulatório de 

Enfermagem no Interior Paulista. A coleta de dados foi realizada no mês de abril de 2012 em 

um período de 15 dias. A elaboração do processo de enfermagem teve início com a busca e 

conhecimento da missão, filosofia e objetivos do serviço de enfermagem da instituição. Em 

seguida foi preparado o pessoal da equipe de enfermagem com relação à existência de teorias 

de enfermagem mais adequada a instituição, sendo escolhida as teorias de Orem e King como 

fundamentação para a prática de enfermagem. Dando prosseguimento à elaboração do 

instrumento do processo de enfermagem, contendo 14 itens referentes à identificação, 

habitação, demanda terapêuticas para o auto cuidado dos requisitos universais, atividades 

físicas, antecedentes familiares, sono e repouso, alimentação, estado emocional, sinais vitais, 

olhos e anexos, membros inferiores, eliminação urinária e eliminação gastro-intestinal. 

Quanto à validação participaram do estudo 13 clientes, sendo 53,84% do sexo masculino, com 

idade média 60 anos e 85% dos clientes com úlceras venosas. Quanto ao diagnóstico de 

enfermagem foram encontrados 100% com Integridade tissular prejudicada, e outros 

diagnósticos tais como Risco de infecção, dor crônica, enfrentamento defensivo, baixa auto-



 

estima, perfusão tissular periférica ineficaz, deambulação prejudicada, desesperança, distúrbio 

da imagem corporal, mobilidade física prejudicada, risco de sentimento de impotência e risco 

de síndrome de desuso. O estudo evidenciou que para a elaboração do instrumento de coleta 

de dados, faz-se necessário conhecer a filosofia institucional e sua missão, onde 

posteriormente será implantada e com embasamento teórico no perfil dos clientes atendidos 

na instituição. Assim com a elaboração do instrumento de enfermagem em um ambulatório de 

enfermagem no interior paulista integrada ao prontuário demonstrou que o profissional de 

enfermagem, por meio do conhecimento teórico/cientifico aplicado na prática tem como 

resultado relevante a assistência de qualidade o qual foi utilizada como referencial NANDA. 
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Resumo do Trabalho: 

O acelerado processo de desenvolvimento pelo qual alguns países vêm passando nas últimas 

décadas exige que profissionais das mais diversas áreas de atuação ingressem no mercado de 

trabalho com uma nova visão de mundo, na qual estejam presentes valores como 

competência, crescimento mútuo, atitude positiva, compromisso, honestidade e 

autodisciplina. Esses valores permeiam um dos termos mais discutidos na atualidade do 

universo profissional: a liderança. A atuação da enfermeira como líder é fato observado e 

analisado por profissionais de outras áreas que lidam com o fenômeno da liderança. James 

Hunter, em sua obra intitulada “O monge e o executivo - uma história sobre a essência da 

liderança”, ressalta a visão e atuação da enfermeira como líder, inclusive destacando-a como 

um profissional que possui habilidades de liderança por vezes superiores mesmo àqueles que 

teoricamente deveriam possuí-la como uma característica nata, como os executivos e outros 

profissionais que lidam diretamente com gerenciamento de produção. Devido à liderança ser 

de suma importância para a eficácia do grupo e da organização, resolvemos então pesquisar 

sobre o que é ser Líder e os tipos de líderes.  Este trabalho tem como objetivo conhecer e 

identificar os principais estilos de líderes encontrados e as táticas de influência utilizadas pela 

liderança para conseguir o apoio de seus subordinados na realização de seus projetos e no 

alcance das metas e objetivos traçados. Trata-se de um estudo do tipo revisão bibliográfica 

por meio de análise de artigos publicados. Foi realizada busca eletrônica em sites da 

Biblioteca Virtual de Saúde. A amostra foi composta por artigos em português na íntegra no 

período entre 2005 a 2012, foram consultados 9 artigos, porém se enquadraram 3 artigos 

relacionados ao tema da pesquisa. Estudos sobre liderança têm sido feitos não somente de 

cunho acadêmico, mas também dentro das organizações com preocupações práticas a fim de 

compreender, explicar e validar características que transformam homens em líderes de 

sucesso. 
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Resumo do Trabalho: 

Estudo de Prevalência da Incontinência Urinaria no terceiro trimestre da gestação em um 

programa de pré-natal de uma cidade do interior paulista  A Sociedade Internacional de 

Continência (ISC) define Incontinência Urinaria (IU) como toda perda involuntária de urina. 

Sendo assim ISC divulga conjuntos de fatores específicos e relevantes, tais como: tipo, 

freqüência, gravidade, fatores precipitantes, impacto social, efeitos na higiene e qualidade de 

vida, medidas usadas para quantificar a perda e se a paciente procurou ou não obter ajuda para 

aliviar os sintomas. Durante a gestação a ocorrência de sintomas urinários geralmente esta 

associada a alterações anatômicas e funcionais do trato urinário inferior possivelmente 

alterando os mecanismos envolvidos com a continência urinária desencadeando sintomas 

urinários e danos neurológicos. Em razão disso as alterações fisiológicas, sobretudo pelo 

aumento da concentração dos hormônios progesterona e relaxina é, além das próprias 

adaptações mecânicas que ocorrem pela evolução o útero gravídico. Com isso a gestação é um 

fator significante para o seu desenvolvimento. A profilaxia é um fator determinante na vida da 

mulher, pois as estruturas que suportam os órgãos pélvicos necessitam adaptar-se a sobrecarga 

de peso. Dessa forma, os sintomas urinários que afetam negativamente a vida de muitas 

mulheres têm sua prevalência estimada com grande variabilidade. Sendo que alguns fatores 

influenciam os índices de prevalência IU na mulher, fazendo com que os resultados não 

tenham a mesma consistência nos diversos estudos. O objetivo deste estudo é investigar a 

prevalência de incontinência urinaria no terceiro trimestre da gestação em um programa de 

pré-natal de uma cidade do interior paulista, conhecer as características sócias demográficas 

das gestantes que estejam no terceiro trimestre de gestação, avaliar a associação existente 

entre a presença de incontinência urinaria no terceiro trimestre da gestação e a paridade e 

verificar a associação entre a presença de incontinência urinaria no terceiro trimestre da 

gestação e a forma de término do parto das gestações anteriores. É um estudo quantitativo 

exploratório de campo realizado em um Centro de Especialidade. Como critérios de inclusão 



 

participarão todas as gestantes multíparas no terceiro trimestre de gestação cadastradas no 

referido centro de especialidade Uma vez o projeto autorizado pela instituição e aprovado 

pelo CEP-FATEA sob o parecer Nº 03/2012. Foi agendada com o Coordenador da Instituição 

a data para a coleta dos dados. Nesta ocasião as gestantes foram informadas quanto aos 

objetivos do estudo e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, sendo 

garantido a todos o seu anonimato. A coleta de dados foi realizada no período de 14 de março 

a 25 de Abril, por meio de uma entrevista com as gestantes. Baseando-se com o numero de 

gestações, modo de termino dos partos anteriores, quando perde urina e o momento e a 

quantidade. Concluímos que a prevalência de incontinência urinaria no terceiro trimestre da 

gestação em um programa de pré-natal constatou-se que 80% das gestantes apresentam 

Incontinência Urinaria. Em relação a caracterização das gestantes constatou-se que 27% são 

da raça branca,53 % são casadas,47  % concluíram o Ensino Médio e 53 % são da religião 

católica.Em relação a associação entre a presença de incontinência urinaria no terceiro 

trimestre da gestação e a paridade verificou-se que 67 % tiveram parto cesárea e 33% parto 

normal. Quanto a associação entre a presença de incontinência urinaria no terceiro trimestre 

da gestação e a forma de término do parto das gestações anteriores constatou que 67% das 

gestantes tiveram parto cesariano.  
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Resumo do Trabalho: 

Nas últimas décadas, está havendo uma mudança demográfica e epidemiológica sem 

precedentes na história da civilização humana, sendo que o Brasil se destaca neste cenário, 

pois é um dos países em desenvolvimento onde a população idosa mais cresce.  O 

envelhecimento da população gerou em nosso país, um significativo aumento das Instituições 

de Longa Permanência para Idosos (ILPI) que são estabelecimentos voltados para o 

atendimento integral institucional, de idosos dependentes e ou independentes, que não 

dispõem de condições para permanecer com a família ou em seu domicílio. Essas instituições, 

conhecidas por: abrigo, asilo, lar, casa de repouso e clínica geriátrica; devem oferecer serviços 

nas áreas sociais, médica, psicológica, de enfermagem, fisioterapia, terapia ocupacional, 

odontologia e outras. Os pacientes idosos são mais susceptíveis as infecções de pele e tecidos 

moles. A degeneração dos pequenos vasos sanguíneos na derme e a diminuição sensorial e da 

resposta inflamatória, favorecem o surgimento de lesões na pele, principalmente as Úlceras 

por Pressão (UPP) que frequentemente tornam-se infectadas elevando a morbimortalidade. As 

úlceras por pressão podem ser definidas como uma lesão de pele causada pela interrupção 

sanguínea em uma determinada área, que se desenvolve devido a uma pressão aumentada por 

um período prolongado. Também é conhecida como úlcera de decúbito, escara ou escara de 

decúbito. O termo escara deve ser utilizado quando se tem uma parte necrótica ou crosta preta 

na lesão. (ABC DA SAÚDE - Acesso em 27/08/2012). As UPP são um desafio permanente 

para a equipe de saúde em busca de medidas preventivas mais eficazes, frente às importantes 

consequências para o paciente e para o serviço. Sendo assim, verifica-se a necessidade de 

mensurar a incidência de UPP nas instituições de longa permanência, e a partir dos resultados 

obtidos, desenvolver protocolos de 

avaliação de risco e estabelecer ações coordenadas preventivas e emergenciais.   Nesse 

trabalho será desenvolvida pesquisa de campo exploratório-descritivas com abordagem 

quantitativa.  A pesquisa será realizada em Instituições de Longa Permanência da cidade de 



 

Lorena-SP, atingindo todos os idosos institucionalizados cadastrados. Serão utilizados dois 

instrumentos de coleta de dados, a observação participante e a entrevista. A entrevista será 

realizada através de um formulário com oito (08) perguntas, depois será realizado o exame 

físico, atentando se houver presença de UPP e qual a sua classificação, já a observação 

engloba todas as anotações realizadas em campo.   Os resultados serão analisados, estudados e 

discutidos, para aprimoramento e aperfeiçoamento das ações de enfermagem, no tratamento 

das feridas.  
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Resumo do Trabalho: 

No Brasil a proporção do número de idosos vem aumentando gradativamente a cada década, 

estima-se que haja um crescimento demográfico significativo desta parcela da população em 

alguns anos. Portanto, para que os idosos tenham essa permanência na sociedade é essencial 

que seja integrada a qualidade de vida ao seu cotidiano, o que é proporcionado com o avanço 

das tecnologias nos dias atuais e com a preocupação sobre a saúde da população no geral.  É 

uma pesquisa de revisão bibliográfica onde foram buscados pelo Google Acadêmico artigos 

relacionados com a qualidade de vida dos idosos, delimitados pela base de dados da Scielo: 

Fatores associados à qualidade de vida em idosos ativos, Fatores associados ao 

envelhecimento bem sucedido de idosos socialmente ativos da região metropolitana de Porto 

Alegre, Capacidade funcional, morbidades e qualidade de vida de idosos, Condições 

associadas ao grau de satisfação com a vida entre a população de idosos, Comportamentos 

relacionados a saúde e qualidade de vida em idosos: um estudo de base 

populacional.Resultando em cinco (5) artigos publicados entre os anos de 2005 e 2009. Foram 

incluídos idosos acima de 65 anos institucionalizados e não institucionalizados. Dentre os 

artigos pesquisados foram relatados que 37% dizem exercer atividades físicas e lazer ao ar 

livre como forma de manter uma boa qualidade de vida, 20% relatam o convívio familiar, 

11% maior participação em viagens e 32% afirmam buscar uma qualidade melhor de vida 

através da socialização como clubes dos Idosos, Faculdades da melhor idade entre outros. 

Apesar das doenças crônicas estarem presentes no dia a dia dos idosos, esse fator não se torna 

uma determinante para que não ocorra qualidade de vida, em contraste o estudo demonstrou 

que os fatores psicológicos avaliados bem como as características de vida, meio social, 

ambiental e atividades de lazer possuem grande impacto na qualidade de vida dos idosos.   
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Resumo do Trabalho: 

O Câncer de colo de útero é a neoplasia maligna mais encontrada no mundo em toda 

população feminina, além de acarretar agressividade, influindo na autoestima, tende a ser de 

certo modo ignorado pelas mulheres, provocando um aumento de sua incidência e permitindo 

uma estimativa pessimista. A prevenção e a detecção precoce é a arma que se tem  
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Resumo do Trabalho: 

Unidade de Terapia Intensiva (UTI) evoluiu ao longo dos anos com máquinas cada vez mais 

modernas, diminuindo assim a relação paciente/enfermeiro/família, tornando o ambiente cada 

vez mais frio, hostil e desumanizado. Esta pesquisa bibliográfica tem como objetivo 

identificar os fatores que dificultam a humanização em UTI e demonstrar a importância da 

comunicação no processo de humanização. Observaram-se estudos que vários fatores podem 

vir a dificultar à humanização na UTI, como a própria estrutura física, a falha na 

comunicação, a falta de assistência à família e estresse do profissional. O resultado desta 

pesquisa demonstrou que a comunicação eficaz, simples e objetiva, contribuirá com a 

reabilitação do paciente e o conforto familiar, pois são aspectos que tornarão a assistência de 

enfermagem mais humanizada, e diminuir o estresse ocupacional dentro da unidade também é 

uma forma de prestar uma assistência de qualidade e humanizada. Através da prática 

constante de uma comunicação eficaz da equipe, a importância e o diferencial de uma 

assistência humanizada. O incentivo do conhecimento científico validará a importância do 

trabalho do enfermeiro realizado com carinho, atenção, dedicação, paciência, persistência, 

amor e qualidade, que serão benefícios prestados ao paciente e a família que levarão a um 

cuidado holístico e muito mais voltado ao ser humano como um todo, não meramente a 

doença. 
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Resumo do Trabalho: 

A qualificação dos enfermeiros essencialmente é o cuidar, porém compete ao Enfermeiro 

gerencial a habilidade de dimensionar o quadro de pessoal visando a qualidade de 

atendimento aos clientes dentro de Instituições (privativas ou não). (MAGALHÃES, 

RIBOLDI, DALL‟AGNOL, 2009)                 Dimensionar o quadro de profissionais da área 

da saúde dentro das instituições ainda tem sido um tanto dificultoso para o enfermeiro 

gerencial, pois a diretoria das instituições ainda pensam em custos e redução de gastos, e 

acabam não entendendo e percebendo a necessidade do dimensionamento apresentado pelo 

enfermeiro gerente.  (MARINHO e VASCONCELLOS, 2007)                Este tipo de trabalho 

desenvolvido pelo enfermeiro é amparado por lei através da resolução 293/04 do COFEN 

onde fixa e estabelece parâmetros para o dimensionamento do quadro de profissionais de 

enfermagem em Instituições de saúde e assemelhados. (CAMPOS e MELO, 2009)               

Devido a falhas na distribuição quanti-qualitativa do quadro de pessoal na área da 

Enfermagem, o Enfermeiro Gerencial busca estratégias paralelas visando melhorar a 

qualidade do atendimento, porém com essa atitude acaba sobrecarregando funcionários do 

setor, utilizando-se de materiais inadequados aos procedimentos tornando assim a assistência 

de baixa qualidade. (VITURI, LIMA, KUAWARA, GIL e ÉVORA, 2011). Com base nessas 

considerações passou-se a questionar sobre a situação da produção científica a cerca do 

Dimensionamento de pessoal da Enfermagem realizada por Enfermeiros, gerentes de 

Enfermagem ou não no Brasil. Esta pesquisa tem como objetivo oferecer subsídios que 

proporcionem reflexões para construção e/ou aplicação de revisões bibliográficas sobre 

dimensionamento de pessoal no campo de enfermagem. Trata-se de uma pesquisa do tipo 

revisão bibliográfica, por meio de análise de artigos publicados. Foi realizada busca eletrônica 

em artigos relacionados a área da saúde. A amostra foi composta por 139 artigos em 

português na íntegra no período entre 2006 a 2012, porém se enquadraram 13 artigos 

relacionados ao tema da pesquisa. O Enfermeiro como Líder deve proporcionar à sua equipe 

meios para que exerçam suas atividades sempre com competência e segurança. Estas 



 

atividades devem ser executadas visando sempre o cuidar e este cuidado deve ser o melhor 

possível. O Dimensionamento de Pessoal é um instrumento importante para a eficiência e 

qualidade da assistência prestada, pois prevê a qualidade e a quantidade de profissionais 

necessários para o atendimento eficaz.   
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Resumo do Trabalho: 

Este trabalho surgiu das reflexões sobre quais são as alterações que mais acomete o paciente 

com neoplasia, as dificuldades e como os profissionais de enfermagem podem estar atuando 

para contribuir, pois percebemos que é uma área mais visível e carente da assistência de 

enfermagem aos pacientes. Este estudo objetivou em analisar a vivência do paciente durante a 

fase de tratamento quimioterápico. Pesquisa de caráter descritivo e exploratório com 

abordagem quantitativa, realizado em uma instituição oferece atendimento a pessoas 

acometidas por neoplasia em tratamento quimioterápico, participou do estudo 40 pacientes. 

Houve predominância do sexo (70%) feminino, com idade de 51 a 60 anos (30%); profissão 

do lar (40%); (65%) apresentaram alteração do sono, relacionado à insônia (65,3%) e 

naúsea/vômito (50%); a fase que causou maior sofrimento foi receber o diagnóstico (47,5%); 

a certeza de cura com o tratamento foi predominante em (50%); a atenção e carinho como 

método a minimizar o sofrimento pela ação da enfermagem foram de 100% da amostra; 

alteração no cotidiano que mais trouxe sofrimento para os pacientes foi ausência no trabalho 

(45,0%) e queda dos cabelos (27,5%); (75%) da amostra utilizavam a fé para minimizar o 

sofrimento ocasionado pela neoplasia e tratamento quimioterápico. Concluiu-se que a 

descoberta do diagnóstico e o enfrentamento do tratamento quimioterápico na presença de um 

profissional de enfermagem capacitado, carinhoso, atenciosos, otimista, são de real 

importância, pois ajuda a diminuir os medos e anseios com relação à fase do tratamento. 
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Resumo do Trabalho: 

INTRODUÇÃO: A pele o maior órgão do corpo humano, ela é responsável pela eliminação 

de toxinas através das glândulas sudoríparas, proteção do organismo, termorregulação 

sensorial e imunológica, renovação dos tecidos de revestimento. Queimaduras são lesões 

térmicas causadas pela ação de um agente físico(calor ou frio) sobre a superfície da pele. 

Constitui-se  em uma das mais graves e freqüentes agressões a que o ser humano pode ser 

exposto. A gravidade da queimadura está relacionada a diversos fatores, principalmente em 

relação à extensão da superfície corporal queimada e à profundidade da lesão. A pele é o 

maior órgão do corpo humano e sua destruição pode levar a alterações locais e sistêmicas, 

estas últimas causadas pelo comprometimento de outros órgãos, o que geralmente ocorre após 

uma queimadura. São classificadas de acordo com a profundidade da lesão cutânea e a 

extensão corporal atingida. Quanto maior a extensão da superfície corporal queimada e a 

profundidade da lesão, maior a gravidade. OBJETIVO: Descrever os agentes causadores, 

tipos de queimadura, grau e profundidade, elencar os cuidados prestados pelo enfermeiro ao 

paciente queimado, atendimento e seus respectivos protocolos, identificar os diagnósticos de 

enfermagem segundo a taxonomia II da North American Nursing Diagnosis Association 

(NANDA), as intervenções de enfermagem e prevenções. MÉTODOTODOLOGIA: Revisão 

Literária e por meio de sites específicos. CONCLUSÃO A gravidade das lesões por 

queimadura depende da idade da vítima, da parte do corpo envolvida, do agente de 

queimadura, do tamanho e profundidade das lesões e da história médica, os cuidados 

imediatos a uma queimadura incluem a remoção da vítima do local da ocorrência e lançar 

água corrente ou gelada sobre a queimadura. Portanto, a prestação de cuidados de 

enfermagem a um doente queimado é uma parte integrante na sua recuperação, se não uma 

das partes mais importantes. Cabe ao enfermeiro fornecer o apoio tanto à parte física do 

doente (mobilizações,posicionamentos) como também à parte psicológica e emocional; o 

enfermeiro encara o doente como um todo. O papel do enfermeiro é fundamental na educação 



 

em saúde, pois esta, encontra-se intimamente relacionada à reabilitação do queimado quando 

se prepara para retomar um lugar produtivo na sociedade, uma vez que esta ajuda o paciente 

na transição da dependência em relação à equipe de enfermagem para a independência, 

ajudando-o a elaborar métodos para comunicar aos outros suas necessidades e capacidades 

funcionais. 
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Resumo do Trabalho: 

OBJETIVO: Investigar a história da queda relacionada ao idoso saudável. Desenvolver 

estratégicas que visam orientar e reeducar o idoso, levantar questões que indique diretrizes 

para a assistência de enfermagem e evidenciar a importância da prevenção. MÉTODOS: 

Utilizado método de revisão da literatura baseada em banco de dados eletrônico bireme, 

scielo, onde foram identificados 145 artigos relacionados e após leitura do titulo e resumo 

nove destes julgamos de maior relevância e os critérios de inclusão e exclusão utilizados 

foram artigos com evidencias e relatos que se encaixem no cenário nacional, artigos em 

português com data de publicação posterior a 2003, ano em que foi aprovado o estatuto do 

idoso. Consultada também a cartilha de prevenção de queda do ministério da saúde, estatuto 

do idoso e site do ministério da saúde. INTRODUCAO: Queda pode ser definida como perda 

momentânea da instabilidade postural, causada tanto por fatores intrínsecos como extrínsecos. 

Segundo Cunha e Guimarães (1989) o equilíbrio é conseqüência do perfeito funcionamento e 

da interligação dos sistemas nervoso central, sistema sensorial, estado hemodinâmico e 

sistema osteoarticular. A fase do envelhecimento conta com fatores biológicos (causas 

intrínsecas) e causas externas podem influenciar na forma com que se da à queda. Neste 

estudo abordaremos a queda relacionada ao idoso saudável. Órgãos governamentais e 

filantrópicos vêm desenvolvendo estratégicas que visam orientar e reeducar além de viabilizar 

e aprovar projetos de acessibilidade ao idoso, sendo este também um dos intuitos desta 

revisão da literatura que tem por objetivo levantar questões que indique diretrizes para a 

assistência de enfermagem e evidenciar a importância da prevenção. A morbidade 

conseqüente da queda é um agravante e vem sendo observada por médicos geriatras e por 

vários outros profissionais da área da saúde, que utiliza a orientação de como deve estar 

dispostos objeto e moveis no domicilio, assim como arquitetura, ambiente e a presença de 

animais domésticos como estratégia de prevenção de quedas. Alguns estudos indicam também 

um índice alto de mortalidade relacionado a fatores acidentais em pessoas com idade superior 



 

a 65 anos. Dados do Ministério da Saúde relata a queda como o terceiro lugar de morte por 

causas externas em idosos. Países como o Brasil, que vem aumentando progressivamente e 

expressivamente o envelhecimento populacional, têm na atualidade a queda como um 

problema de saúde pública.    
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Resumo do Trabalho: 

O processo de Planejamento Estratégico se caracteriza por uma ferramenta que é a 

organização, ela serve de apoio para a tomada de decisão e para a interpretação do ambiente 

em que a organização está inserida(1).O Planejamento Estratégico é uma das tarefas  

desenvolvidas por administradores e exige grande importância, já que o planejamento prepara 

a tomada de decisão para agirem adiante  situações de desafio. (1) A elaboração de um Plano 

Estratégico, de acordo com a metodologia de Pereira (2010), se realiza através da elaboração 

das seguintes etapas: declaração de valores, missão, visão, fatores críticos de sucesso, análise 

externa, análise interna, questões estratégicas, estratégias e ações estratégicas. (2). Para 

definirmos um pouco melhor o foco do planejamento, relacionando-o á nossa atuação na área 

da saúde  surgiu o interesse em observar se através do planejamento tem sido possível 

conduzir nosso processo de trabalho para onde desejamos? (1). Em busca de uma resposta 

para essa questão nos interessou a pesquisa pelo planejamento estratégico da gerencia de 

enfermagem de um hospital do interior paulista.  O objetivo por meio dos artigos é realizar 

uma investigação á respeito de como a implantação do planejamento estratégico existente, 

pode construir elementos que melhore o trabalho em equipe de um determinado setor de um 

hospital.Utilizado método de revisão da literatura baseada em banco de dados eletrônico 

bireme, scielo, onde foram identificados 129 artigos relacionados e após leitura do titulo e 

resumo seis destes julgamos de maior relevância e os critérios de inclusão e exclusão 

utilizados foram artigos com evidencias e relatos que se encaixem no cenário nacional, artigos 

em português com data de publicação posterior a 2005 referentes ao planejamento estratégico 

na organização, sua importância, suas etapas.Quando a elaboração do Planejamento 

Estratégico é realizada juntamente com os membros de uma equipe por meio de uma gestão 

mais participativa, a sua implantação torna-se mais fácil e com menos resistências, uma vez 

que os funcionários compreendem melhor seu papel no Planejamento Estratégico e sentem-se 

dele participantes demonstram maior interesse em se envolver nos processos de tomada de 



 

decisão, maior autoconfiança e maior capacidade para resolver situações que fogem ao 

cotidiano são mais qualificados para assumir responsabilidades adicionais e se identificam 

com as metas e objetivos da empresa.  
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Resumo do Trabalho: 

A fim de realizar um estudo acadêmico acerca das sepses neonatais, foi realizado um estudo 

numa UTI neonatal de uma pequena cidade do Vale do Paraíba, estado de São Paulo no ano 

de 2011, tendo como objetivo a quantificação e qualificação das sepses neonatais observando-

se os seguintes âmbitos: tempo de internação, idade gestacional, além do sexo, via de parto e 

procedência. Além disso, foram relacionados os microorganismos responsáveis pelas 

infecções nos recém-nascidos, expressando o desfecho, analisando o peso ao nascer e por fim 

descrevendo os antibióticos utilizados. Este estudo é um estudo de observação exploratória e 

pesquisa qualitativa e quantitativa com pesquisa de campo e estudo de caso. Foram sujeitos da 

pesquisa 20 recém-nascidos. A bactéria mais encontrada nos casos estudados foi a 

Staphylcoccus Aureus. Por ser uma das bactérias mais presentes na espécie humana, seu 

principal veículo de transmissão são as mãos e por isso se torna freqüente a sua colonização 

entre os neonatos, causando infecções em geral. Observa-se com esta pesquisa que para que 

este tipo de sepse seja evitada ou ao menos reduzida é importante que a equipe de 

profissionais que atua junto às UTIs neonatais tenham além do conhecimento técnico 

adequado para a sua função, a consciência de que procedimentos simples de higiene podem 

atuar como grandes responsáveis pela diminuição drástica destes tipos de problemas.  
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Resumo do Trabalho: 

De acordo com a literatura cientifica a maioria dos homens sofrem uma desvantagem em 

relação à mulher quanto à sua saúde e esperança de vida por não procurarem o serviço de 

saúde. Os dados foram realizados no período de novembro e dezembro de 2011. Trata-se de 

uma pesquisa quantitativa, descritiva e de campo desenvolvida em oito unidades de Estratégia 

de Saúde da Família no município de Lorena SP. Tendo como objetivo geral levantar a 

acessibilidade do homem aos serviços de saúde das Estratégias de Saúde da Família. 

Participaram da pesquisa 40 homens na faixa etária entre 18 a 80 anos. Os resultados 

demonstram que os homens procuram os serviços de saúde quando a doença já está instalada. 

Concluímos que os motivos que levam a pouca procura dos homens no serviço de prevenção, 

também podem ser atribuídos ao fato que os serviços não estão aptos a atender esta população 

com equidade que lhes cabe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavra chave: Acesso, Homem, ESF. 

 

Inscrição como: Graduação  

Área: Saúde 

Curso: Enfermagem 

Modalidade: Painel 



 

FATORES DE RISCO CARDIOVASCULAR EM ACADÊMICOS DE 

ENFERMAGEM DE UMA FACULDADE DO VALE DO PARAÍBA 

 

Aline Batista Carvalho 

alinelobonurse@gmail.com 

Kátia Florêncio Araújo 

Valter Luiz Gomes Geraldo 

Faculdades Integradas Teresa D‟Ávila - FATEA 
 

Orientador: Ana Beatriz Silva Pinto Morita 

 

Resumo do Trabalho: 

Em todos os estados brasileiros, considerando-se o conjunto de todas as faixas etárias, as 

doenças cardiovasculares são a principal causa de morte, com cerca de 30% dos óbitos. Cerca 

de 75 a 80% dos portadores de doença arterial coronariana (DAC) apresentam fatores de risco 

convencionais ou clássicos, representados por Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), 

tabagismo, hipercolesterolemia, diabetes mellitus (DM), idade avançada, sexo masculino e 

antecedentes familiares, sedentarismo, estresse emocional e obesidade. Há evidências de que 

o processo arteriosclerótico inicia-se na infância, progride com a idade e exibe gravidade 

diretamente proporcional ao número de fatores de risco apresentados pelo indivíduo. É 

necessário conhecer a prevalência desses fatores de risco, isolados ou combinados, pois é 

através de sua redução, com programas de prevenção primária e secundária, que 

objetivaremos a efetividade de qualquer programa de saúde. OBJETIVOS: identificar a 

presença de fatores de risco cardiovascular nos acadêmicos de enfermagem do 1º ao 4º ano de 

uma faculdade do Vale do Paraíba e caracterizar o perfil sócio demográfico dos acadêmicos 

de enfermagem. MÉTODOS: Trata-se de um estudo descritivo exploratório de natureza 

quantitativa. Foi realizado em uma faculdade particular do Vale do Paraíba. Participaram da 

amostra 137 alunos regularmente matriculados no curso de enfermagem, com idade entre 17 e 

50 anos e ambos os sexos. Os critérios de inclusão foram: ser aluno regularmente matriculado 

e aceitar participar do estudo, tendo o termo de consentimento assinado pelo responsável legal 

se for menor ou o próprio participante assinar, se tiver idade acima de 18 anos. Após 

autorização da instituição, o projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa das 

Faculdades Integradas Teresa D‟Ávila, obtendo parecer favorável sob nº 04/2012.  Para a 

coleta de dados foi utilizado um instrumento estruturado e validado no Brasil denominado 

IPAQ – Questionário Internacional de atividade física – versão 6, proposto pela Organização 

Mundial de Saúde para realizar a mensuração do nível de atividade física em grandes grupos 

populacionais. Foi utilizado também um instrumento para coleta dos dados 



 

sociodemográficos dos participantes, incluindo questões sobre emprego e alimentação, criado 

pelos autores do estudo. RESULTADOS: Com relação a presença de fatores de risco  

cardiovascular em acadêmicos de enfermagem do 1º ao 4º ano de uma faculdade do Vale do 

Paraíba, foi encontrado alteração na pressão arterial, estando 8% (n=11) hipertensos e 6,6% 

(n=9) hipotensos. Com relação a glicemia capilar, 5,8% (n=8) se mostraram hiperglicêmicos e 

35,1% (n=41) hipoglicêmicos. A maior alteração encontrada foi no IMC, estando 40,1% 

(n=55) com sobrepeso. A circunferência abdominal estava aumentada em 30,7% (n=42) dos 

participantes e 5,9% (n=8) relataram ser fumantes. CONCLUSÕES: Com base nos dados 

obtidos através da pesquisa e comparados a outros estudos realizados anteriormente podemos 

afirmar que a partir da caracterização dos fatores de risco cardiovascular em grupo 

populacional específico, pode-se elaborar e implantar estratégias educativas e protocolos de 

intervenção que aperfeiçoem a aplicação dos recursos existentes.  Os autores pretendem 

realizar ações de saúde juntamente com a direção e coordenação do curso de enfermagem da 

faculdade onde o estudo foi realizado, para que assim se possa melhorar ou até mesmo 

diminuir a presença desses fatores de risco nos acadêmicos de enfermagem. REFERÊNCIAS: 

1. Filho RDS, Martinez TLR. Fatores de risco para doença cardiovascular: velhos e novos 

fatores de risco, velhos problemas. Arq Bras Endocrinol Metab. 2002; 46(3): 212-14. 2. Buss 

PM. Assistência hospitalar no Brasil (1984-1991): uma análise preliminar baseada no Sistema 

de Informação Hospitalar do SUS. Inf Epidemiol SUS.1993; 2: 5-44.  
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Resumo do Trabalho: 

Com o aumento da população idosa acima de 65 anos, há maior riscos a saúde.  O processo de 

envelhecimento biológico acarreta em alterações estruturais e funcionais que se acumulam de 

forma progressiva com o avançar da idade. Essas alterações podem comprometer o 

desempenho de habilidades motoras, dificultar a adaptação do indivíduo ao ambiente e 

predispô-lo a quedas com a diminuição da força muscular e da elasticidade, prejuízo da 

estabilidade e dinâmica articular, alterações do sistema sensorial, vestibular, somatossensorial 

e nervoso que implicam no comprometimento dos mecanismos de controle de locomoção, 

alterando a postura, a marcha e o equilíbrio.  Aspectos relacionados à qualidade de vida, 

hábitos alimentares e de exercícios físicos e cerebrais, estão diretamente ligados à prevenção e 

riscos. O objetivo é Identificar os fatores de riscos de quedas em idosos e formas de 

prevenção.  O método utilizado é uma revisão bibliográfica, os artigos foram selecionados em 

uma base de dados eletrônica Bireme. Dos resultados foram obtidos 39 artigos e selecionados 

5, os que atenderam aos critérios: todos os que foram publicados a partir de 2003, com idosos, 

em português e textos completos, os artigos foram impressos na integra e revisados por pelo 

menos três pesquisadores, os outros foram excluídos por não responderem aos critérios de 

seleção.   Concluímos que os Idosos ativos fisicamente e mentalmente com uma boa nutrição 

e hidratação tendem a estarem menos propensos a quedas devido à melhor postura, equilíbrio 

e funções cerebrais motora, sensorial, cognitiva, com mais massa muscular, óssea e 

elasticidade, sendo medidas de prevenção de diversas patologias principalmente as 

degenerativas. Porém a realidade tem se mostrado outra, a maior parte dos idosos sentem-se 

imotivados para as práticas de atividades físicas e mentais.  Há maior ocorrência de queda em 

mulheres confirmou outros estudos.  Admitem-se como causas alguns fatores: quantidade de 

massa magra e de força muscular menor do que homens da mesma idade; maior perda de 

massa óssea devido à redução de estrógeno, aumentando a probabilidade de osteoporose; 

maior prevalência de doenças crônicas; maior exposição a atividades domésticas. Os riscos de 



 

quedas dentro de casa podem ser prevenidos com medidas simples, o ambiente adaptado com 

uma boa iluminação, sem degraus, escadas, proteção em quinas, remoção de objetos que 

possam ser um obstáculo espalhado pela casa, instalação de corrimãos em corredores longos e 

iluminação, adaptar banheiros com barras de apoio, acentos adequados, pisos antiderrapantes, 

fixação de lembretes em locais estratégicos, retirada de tapetes e manter a luz acessa durante a 

noite, sair com acompanhante ou utilizar uma bengala para auxiliar no equilíbrio são medidas 

preventivas.  O conhecimento dos fatores associados à ocorrência desse evento pode auxiliar 

na elaboração de estratégias de prevenção e serviços de saúde adequados.  Realizado a 

pesquisa na base de dados Bireme em descritores Palavra chave: risco de quedas, idosos, 

enfermagem, encontrados 39 artigos, foram selecionados 5 do LILACS e todos os publicados 

a partir de  2003, com idosos,  textos completos em português. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavra chave: Risco de quedas, Idosos, Doenças degenerativas. 

 

Inscrição como: Graduação  

Área: Saúde 

Curso: Enfermagem 

Modalidade: Painel 



 

PREVENÇÃO DO PÉ DIABÉTICO 

 

Márcia Cassimiro Sobral 

marcinhacs-@hotmail.com 

Aparecida de Fátima do Oliveira dos Reis 

Fernanda Aparecida Rodrigues da Palma 

Priscila de Aquino Bravin 

Taís Satim Rodrigues 

Faculdades Integradas Teresa D‟Ávila - FATEA 
 

Orientador: Ciliana Antero 

 

Resumo do Trabalho: 

Diabetes mellitus (DM) é uma doença progressiva que apresenta complicações freqüentes, e 

uma das causas mais freqüente é a infecção nos pés. A ulceração nos pés causa considerável 

morbidade entre os diabéticos, e a amputação dos pés ou pernas é a conseqüência mais 

temida1. Constitui um importante problema de saúde pública, devido a elevadas prevalência e 

morbimortalidade, além do risco de desenvolvimento de complicações crônicas incapacitantes 

como retinopatia, nefropatia, neuropatia e vasculopatia e do alto custo econômico, gerado 

pelo tratamento e pela redução da capacidade de trabalho de indivíduos em idade produtiva2.  

Objetivo: Identificar as manifestações da diabete mellitus considerando sintomas iniciais da 

doença. Decorrentes as úlceras periféricas levando as conseqüências drásticas, e suas 

prevenções  
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Resumo do Trabalho: 

Cada dia mais é crescente o número de pesquisas voltadas ao questionamento sobre os 

motivos que levam os homens há não buscarem assistência à saúde mesmo havendo uma 

predominância de que os homens são mais vulneráveis às doenças, sobretudo às enfermidades 

graves e crônicas, e que morrem mais precocemente que as mulheres. Vários comportamentos 

dos homens no que refere aos cuidados de sua saúde estão relacionados ao ser masculino, ou 

seja, ser forte, viril e provedor e de nunca adoecer não havendo assim necessidade de 

cuidados médicos. A identidade masculina estaria associada à desvalorização do auto-cuidado 

e à preocupação incipiente com a saúde. 
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Resumo do Trabalho: 

O câncer cérvico-uterino é a doença crônico-degenerativa mais temida, em virtude do seu alto 

grau de letalidade e morbidade, apresentando possibilidade de cura se for diagnosticada 

precocemente. Ainda é um problema de saúde pública em países em desenvolvimento, pois 

alcança altas taxas de prevalência e mortalidade em mulheres de estratos sociais e econômicos 

mais baixos e que se encontram em plena fase produtiva. O câncer cérvico-uterino figura 

como a terceira neoplasia maligna mais comum, sendo superado apenas pelo câncer de pele 

(não-melanoma) e pelo câncer de mama. O exame preventivo de Papanicolaou é uma 

tecnologia simples, eficaz e de baixo custo para a prevenção do câncer cérvico-uterino e de 

suas lesões precursoras. No Brasil a prevenção do câncer não recebe atenção caracterizada por 

ações educativas. Esta situação é conseqüência da falta de conscientização da população sobre 

a importância do diagnóstico precoce e da falta de definição dos serviços de saúde sobre o 

caminho a ser seguido pela mulher, desde a primeira queixa até o diagnóstico e o tratamento 

especializado. OBJETIVOS: estimar a cobertura e apontar os resultados das coletas de 

citologia oncótica em uma Unidade Básica de Saúde (UBS). MÉTODOS: Trata-se de um 

estudo descritivo, exploratório de natureza quantitativa, realizado em uma Unidade Básica de 

Saúde (UBS) do município de Lorena/SP. A amostra foi constituída de 165 mulheres de 

várias faixas etárias. Para a coleta de dados foram utilizados os resultados dos exames 

preventivos realizados na unidade de saúde de 1º de janeiro de 2012 à 31 de Junho de 2012. 

Para a análise dos dados empregou-se a estatística descritiva. RESULTADOS: Foram 

analisados 165 exames de coleta de citologia oncótica (papanicolaou). Observou-se que 19 

mulheres tinham menos que 25 anos de idade, 130 mulheres tinham entre 25 e 59 anos e 16 

mulheres tinham acima de 60 anos de idade.  Com relação a realização do último exame 

preventivo, observou-se que 77 mulheres colheram há 1 ano, 38 mulheres há 3 anos, 33 

mulheres colheram há mais de 3 anos e 17 mulheres nunca colheram. CONCLUSÕES: Com o 

estudo os autores concluíram que a maioria das mulheres que realizaram o exame preventivo 



 

Papanicolaou tinham entre 25 a 59 anos e tinham colhido há 1 ano último exame. A maioria 

dos resultados apontou epitélio escamoso e glandular, Lactobacillus e inflamação.  
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Resumo do Trabalho: 

Os anti-sépticos tópicos são substâncias antimicrobianas que podem ser aplicadas em pele e 

mucosas, que tem sido utilizada empiricamente durante séculos, desde a época de Hipócrates 

na tentativa de reduzir e prevenir as infecções, entretanto, o interesse na avaliação da eficácia 

terapêutica dessas soluções diminuiu com o uso indiscriminado de antibióticos. Nas 

instituições de saúde alguns agentes anti-sépticos tem larga utilização, como o PVPI, álcool e 

clorexidina, que são utilizados em muitas situações como na higienização e degermação de 

mãos da equipe cirúrgica, preparo do campo cirúrgico, limpeza de bancadas e de artigos não-

críticos e semi-críticos, preparo da pele para punções venosas, entre outros procedimentos, 

onde ocorre o rompimento de barreiras normais de defesa do indivíduo. Objetivou-se avaliar a 

atividade antimicrobiana in vitro da Clorexidina 0,5% (controle) em relação ao Óleo de 

Eucalyptus globulus e Óleo de Eucalyptus globulus associado ao álcool a 70%; Papaína; Mel 

e Xilitol,  frente aos microrganismos: Pseudomonas aureginosa;  Samonella sp. Para tanto, 

utilizou-se a avaliação antimicrobiana in vitro, pelo teste da difusão em ágar, por ser um 

método de prova qualitativa para o estudo da sensibilidade das bactérias de crescimento 

rápido. O diâmetro do halo de inibição expressa a difusão do agente, determinando o poder 

antimicrobiano do material testado. Observou-se que o óleo de Eucalypto globulus apresentou 

inibição superior a clorexidina no microrganismo Staphylococus aureus e inibição igual  em 

relação a Escherichia coli, a Candida albicans e Proteus vulgaris. Quando associado ao 

álcool 70%, o óleo de Eucalypto globulus à 10% teve redução da inibição dos microrganismos 

Escherichia coli, Candida albicans  e Staphylococus aureus e houve ausência de ação em 

relação a Proteus vulgaris, destacando-se apenas em relação a inibição da Pseudomonas 

aureginosa. O Mel, Papaína e Xilitol não apresentarão ação antimicrobiana. A condução de 

novos estudos sobre a atividade antimicrobiana de plantas é de suma importância visando à 

descoberta de novos fármacos e/ou agentes anti-sépticos que possam contribuir no controle e 

prevenção de infecções e que tenham baixo impacto ambiental e sejam economicamente 

viáveis. 

Palavra chave: Substâncias antimicrobianas, Xilitol, Mel, Papaína. 
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Resumo do Trabalho: 

O distanciamento masculino referente aos cuidados com a saúde, principalmente em relação 

aos aspectos preventivos, à adesão ao tratamento e ao engajamento em situações de risco, atua 

negativamente sobre os índices de mortalidade masculina, o risco de um homem se envolver 

em um evento fatal, sendo este intencional ou não, é maior que o da mulher. Comportamentos 

tidos como violentos e danosos, tais como o homicídio e suicídio, também ocorrem mais 

freqüentemente entre os homens, aumentando entre eles a incidência de mortes ou de 

hospitalizações. Atualmente sabe-se que o gênero masculino tem sido estudado e focalizado 

em diversas pesquisas, devido às dificuldades que os homens têm em mostrar o que 

verdadeiramente pensam em favor de um comportamento historicamente construído para 

expressar a masculinidade dominante, principalmente no campo da saúde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavra chave:  Homens, Cuidados com a saúde, Perfil dos homens. 

 

Inscrição como: Graduação  

Área: Saúde 

Curso: Enfermagem 

Modalidade: Painel 



 

ERGONOMIA COMO FATOR DE DOENÇAS OCUPACIONAIS EM 

ENFERMAGEM HOSPITALAR 

 

Stefanie Silva 

stefanie.silva_@hotmail.com 

Ariane Pereira 

Jéssica Vaz 

Faculdades Integradas Teresa D‟Ávila - FATEA 
 

Orientador: Cláudia Lysia de Oliveira Araújo 

 

Resumo do Trabalho: 

Ergonomia é ciência de conceber uma tarefa que se adapte ao trabalhador, e não forçar o 

trabalhador a adaptar-se à tarefa. Também é chamada de Engenharia dos Fatores Humanos. 

Na Ergonomia, as condições de trabalho são representadas por um conjunto de fatores 

interdependentes, que atuam direta ou indiretamente na qualidade de vida das pessoas e nos 

resultados do próprio trabalho. Os fatores ergonômicos são aqueles que incidem no 

comportamento trabalho-trabalhador. São eles o desenho dos equipamentos, do posto de 

trabalho, a maneira que a atividade é executada, comunicação, o meio ambiente (grau de 

insalubridade, iluminação, temperatura, etc.) ( Marziale; Robazzi ;2000). Com isso este 

trabalho visa levantar a problemática envolvida com a ergonomia do Enfermeiro no local de 

trabalho, tendo em vista que as condições ergonômicas no trabalho hoje em dia não são tão 

favoráveis, causando assim doenças ocupacionais nos enfermeiros, tendo como objetivo 

verificar a qualidade do ambiente onde os enfermeiros trabalham e o quanto eles interferem 

na qualidade: de vida do enfermeiro e do serviço prestado. Trata se de um estudo do tipo 

revisão bibliográficas por meio de analise de artigos publicados. Foi realizada busca 

eletrônica em sites da Biblioteca Virtual de Saúde. A amostra foi composta por artigos em 

português na integra, foram consultados 513 artigos com enfoque em ergonomia, 97 em 

ergonomia enfermagem, 54 em ergonomia ocupacional, porém se enquadraram 7 artigos 

relacionados ao tema da pesquisa. O critério de inclusão, foram artigos relacionados a doenças 

ocupacionais no setor hospitalar em português. Conclui-se que o ambiente adequado para o 

desenvolvimento das atividades do enfermeiro, muito interfere na sua qualidade de vida, e na 

qualidade do atendimento prestado, pois previne doenças ocupacionais e outros agravantes, e 

também, pois facilita o atendimento. Resultando assim uma economia para o hospital, sendo 

que se evita doenças e prováveis afastamentos e com melhoria do cuidado,  aumenta a 

credibilidade do hospital. 

 

 



 

Palavra chave:  Ergonomia, Doença ocupacional, Enfermagem. 
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Resumo do Trabalho: 

Estima-se que no Brasil, em 2006, a população com mais de 60 anos seja da ordem de 17,6 

milhões de habitantes. Projeções recentes indicam que esse segmento poderá ser responsável 

por aproximadamente 15% no ano de 2020, quando os idosos irão compor um contingente 

estimado de 32 milhões de pessoas, situando o Brasil na sexta posição entre os países com 

maiores índices de envelhecimento humano. A população muito idosa, ou seja, com mais de 

80 anos, também está aumentando e em ritmo bastante acelerado. Esse tem sido o segmento 

populacional que mais cresce, embora ainda apresente um contingente pequeno. De 166 mil 

pessoas em 1940, o contingente “mais idoso” passou para quase 1,8 milhão em 2000.( 

Gordilho A et al;2000) A doença de Alzheimer acomete principalmente os idosos. Se 

caracteriza por transtornos degenerativos progressivos como por exemplo, perda de memória, 

confusão mental e etc.  O Alzheimer  não compromete apenas o portador mas também sua 

família e comunidade em que esta inserido. A influência dos aspectos nutricionais no 

processo de envelhecimento e na demência tem sido estudada desde sua participação protetora 

até a sua possível ação no retardo das disfunções e alterações degenerativas inerentes à idade 

(Moriguti JC, Moriguti EKU, Ferriolli E, Cação JC, Junior NL, Marchini JS. 2001;) O 

Alzheimer apresenta grande influência no estado nutricional do portador, os idosos portadores 

de Alzheimer apresentam perda considerável de peso, levando a diminuição da massa 

muscular, elevado gasto energético, perda da autonomia e dependência, além dos riscos de 

queda e úlceras por pressão. Além disso podem comprometer a mastigação e a deglutição dos 

alimentos. Esta pesquisa tem como objetivo, verificar a qualidade do estado nutricional em 

pacientes portadores de Alzheimer.Trata se de um estudo do tipo revisão bibliográficas por 

meio de analise de artigos publicados. Foi realizada busca eletrônica em sites da Biblioteca 

Virtual de Saúde. A amostra foi composta por artigos em português na integra, foram 

consultados 326 artigos com enfoque em estado nutricional em idosos, 3 em estado 

nutricional em idosos com Alzheimer, porém se enquadraram 3 artigos relacionados ao tema 

da pesquisa. O estado nutricional é um dos principais componentes da atenção em Saúde do 



 

Idoso portador de Alzheimer, uma vez que compromete suas funções fisiológicas e 

psicológicas, interferindo diretamente em sua qualidade de vida. 
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Resumo do Trabalho: 

A hipertensão e a diabetes são doenças inter-relacionadas que, se não tratadas, aumentam o 

risco de doença vascular arterosclerótica (enfartes do miocárdio, acidentes vasculares 

cerebrais e doença dos membros inferiores). A hipertensão agrava ainda a microangiopatia, 

principalmente a nefropatia diabética, para a qual é um fator de risco maior. A hipertensão é 

duas vezes mais comum em diabéticos e aumenta com a idade. No momento do diagnóstico 

da diabetes, a hipertensão já existe em cerca de 40% dos doentes, o que sugere uma 

associação de mecanismos entre as duas: a obesidade e resistência à insulina levam à 

hipertensão e esta agrava a intolerância à glicose. O objetivo é • Identificar a quantidade de 

pessoas que possuem Hipertensão e diabetes em cada micro-área.Trata-se de um estudo de 

coleta de dados com as ACS, onde foram usadas as planilhas de acompanhamento das 

famílias cadastradas e de suas patologias.A pesquisa foi realizada em uma Unidades de 

Estratégia Saúde da Família, de uma cidade do Vale do Paraíba, onde  possuem 5 micro-áreas. 

Os resultados foram inseridos em uma planilha do programa Microsoft Excel e estão 

representados em forma de tabelas e gráficos. Conclui-se que devido ao número excedido de 

mulheres com diabetes, faz-se necessário a implantação de programas que auxiliem na perda 

de peso, na diminuição do sedentarismo e na inserção de hábitos alimentares saudáveis para 

que haja uma amenização neste grave problema de saúde pública. 

 

Palavra chave:  Hipertensão, Diabetes, Acompanhamento, Estratégia saúde da família, 

Mulheres. 
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Resumo do Trabalho: 

A neoplasia é uma doença degenerativa resultante do acúmulo de lesões no material genético 

das células, de proporções graves, pois ameaça a vida. Ela pode afetar qualquer parte do 

organismo, atacando pessoas de todas as idades, ocorrendo quase com a mesma proporção 

para ambos os sexos. Segundo estimativas do Instituto Nacional de Câncer (INCA) no Brasil, 

as estimativas para o ano de 2012 serão válidas também para o ano de 2013 e apontam a 

ocorrência de aproximadamente 518.510 casos novos de câncer. A terapêutica da neoplasia é 

composta, basicamente, por três modalidades: cirurgia, radioterapia e tratamento 

medicamentoso, incluindo, nesse último tipo, as drogas citostáticas comumente denominadas 

de quimioterapia antineoplásica. Atualmente, a quimioterapia é, dentre as modalidades de 

tratamento, a que possui maior incidência de cura de muitos tumores incluindo os mais 

avançados e a que mais aumenta a sobrevida dos portadores de neoplasia. O objetivo desta 

revisão foi identificar e analisar nos artigos científicos a melhor estratégia de intervenção de 

enfermagem para os pacientes acometidos pela neoplasia e que estão tratamento 

quimioterápico internados em ambiente hospitalar. O presente estudo Trata-se de uma revisão 

bibliográfica nos bancos de dados da Bireme e Scielo, foram capturados 226 artigos sendo 12 

artigos selecionados, nos anos 2009 a 2012 empregando-se os descritores: Neoplasia; 

Quimioterapia; Enfermagem. A enfermagem desempenha um papel primordial durante o 

tratamento quimioterápico, pois o paciente oncológico não deve ser considerado apenas como 

um corpo acometido pela neoplasia, mas como um indivíduo que carrega consigo uma 

história constituída pela interação entre fatores biológicos e ambientais.   

 

 

 

 

 



 

Palavra chave:  Neolplasia, Quimioterapia, Assistência de enfermagem. 

 

Inscrição como: Graduação  

Área: Saúde 

Curso: Enfermagem 

Modalidade: Painel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ENFERMEIRO: PERCEPÇÃO DOS PACIENTES HOSPITALIZADOS EM 

RELAÇÃO AO PAPEL DESSE PROFISSIONAL 

 

Ana Carolina de Araújo Lorena 

carol_a_lorena@hotmail.com 

Jacqueline da Costa Barbosa 

Jeane Gonçalves Queiroz 

Faculdades Integradas Teresa D‟Ávila – FATEA 
 

Orientador: Valdinéa Luiz Hertel 

 

Resumo do Trabalho: 

A enfermagem é uma profissão que tem compromisso com a saúde e o bem estar do ser 

humano e para isso precisa ser ética, competente e responsável em todas as suas ações. A 

enfermagem atuante de hoje segundo a lei e o Conselho Federal que ampara a profissão é 

composta basicamente por três categorias sendo: O Enfermeiro, o Técnico de Enfermagem e o 

Auxiliar de Enfermagem, existindo ainda a categoria denominadas Parteiras. Foi percebido ao 

longo de nossa atuação acadêmica que muitos indivíduos, incluindo nossos familiares, não 

conseguiam reconhecer o profissional Enfermeiro dos demais integrantes que compõem a 

equipe de Enfermagem e nem a função que cada um exerce na equipe de Enfermagem. Este 

trabalho trata-se de um estudo exploratório e descritivo a partir da perspectiva da abordagem 

qualitativa. Utilizou-se a base de dados BIREME, com as seguintes palavras chaves: 

Enfermeiro, paciente, visão e percepção. Foram capturados 887 artigos, dos quais foram 

selecionados 161 por estarem no idioma português, destes utilizou-se para elaboração deste 

trabalho 40 artigos. Foram entrevistados 30 pacientes hospitalizados. . A entrevista foi 

constituída por duas partes. A primeira consta das características pessoais dos entrevistados e 

a segunda parte é composta por seis perguntas abertas abrangendo os objetivos do estudo. 

Houve predominância de: faixa etária de 31 a 48 anos, do sexo feminino, casados, católicos, 

profissionais liberais, com ensino médio completo, atendidos pelo Sistema Único de Saúde. O 

primeiro tema Internação Anterior predominou a resposta Sim; O segundo tema é a 

Frequência de Internações predominou de 1 a 4 vezes; O terceiro tema Profissionais que 

realizam o serviço de Enfermagem, subdividiu em 7 categorias, sendo elas: Enfermeiro, 

técnico e auxiliar de Enfermagem, ajudante de Enfermeiro, estagiários, pessoas que realizam 

procedimentos, outros profissionais e os que não identificaram o profissional. O quarto tema 

Distinção entre o profissional Enfermeiro das demais categorias de Enfermagem obtivemos 

como resposta duas categorias. Os que não distinguem e os distinguem subdividiu-se em três: 

pela função, pelo crachá e pela indumentária. O quinto e último tema percepção na diferença 



 

no atendimento do profissional Enfermeiro em relação ao auxiliar e técnico de Enfermagem 

dividiu-se em percebem e não percebem. Portanto, podemos considerar esta pesquisa como 

parte de um estudo motivador e incentivador para os profissionais atuantes já na profissão de 

Enfermeiro bem como os que estão por ainda assumir o seu papel perante a sociedade. 
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Resumo do Trabalho: 

As terapias alternativas e complementares (TACs) têm se mostrado efetivas no controle dos 

sintomas, alívio dos desconfortos associados ao trabalho de parto, sendo intervenções pouco 

invasivas e em concordância com as práticas de parto humanizado. Podem-se incluir 

massagens, movimentação livre, exercícios respiratórios, utilização de banho de aspersão. 

Nem todas as TACs tiveram sua efetividade e segurança testada por estudos de maior 

evidência, entretanto os estudos que se tem publicados demonstraram haver mais benefícios 

que contra-indicações. Deste modo, o uso destas terapias por gestantes e parturientes deveria 

ser estimulado. Entretanto, não se sabe se as gestantes têm pleno conhecimento sobre essas 

intervenções e seus benefícios. Método: Estudo exploratório e transversal realizado em 

unidade pública de atendimento às gestantes de um município paulista objetivando estimar a 

freqüência de uso de TAC no trabalho de parto por gestantes e identificar o conhecimento 

sobre as TACs no trabalho de parto em relação a quais elas conhecem e os benefícios. Os 

dados foram coletados em março/2012 através de questionários próprios e foram armazenados 

e analisados utilizando o programa SPSS versão 13.0. Foram incluídas 46 gestantes que 

realizaram pré-natal na unidade de saúde e que já tinham vivencia em parto. O projeto foi 

aprovado pelo CEP-Fatea sob número 84/2011. Resultados: perfil: a média de idade foi 28 

anos, a média de gestações foram 3, 30,4% tinham somente o ensino fundamental concluído, 

a média de parto anterior via vaginal foi 1 e parto cesárea 1. Uso e conhecimento de TAC 

durante o trabalho de parto: 45,7 % já ouviram falar e somente 15,2 fizeram uso em seu 

trabalho de parto anterior. 74,0% ignoraram a questão sobre os benefícios das TACs. Dentre 

as que referiram o uso, somente 03 alegaram algum benefício obtido e dentre estas 02 

responderam sobre quais foram: melhorou a respiração (14%) e parto rápido (14%). Quanto 

aos motivos para o não uso das TACs: 44% referiram que foi por falta de conhecimento; 24% 

por falta de indicação do profissional de saúde; 16% por cesárea marcada e 16 % ignoraram a 

pergunta. Discussão: Nenhuma gestante referiu que deixou de fazer uso de TAC por falta de 



 

interesse próprio. A maioria referiu não ter participado de palestras ou dinâmicas em grupo 

sobre o assunto em questão, demonstrando a falta de informação durante o pré-natal. O 

enfermeiro deve atuar não somente como intervencionista, mas também como educador. Deve 

orientar as gestantes quanto à fisiologia de seu corpo e quanto aos benefícios das TACs 

durante o trabalho de parto, demonstrar que vai além de prevenir possíveis complicações ou 

distócias, pois uma vez que a mulher adquire conhecimento, ela se sente empoderada. 

Conhecer seu próprio corpo pode favorecer autocontrole e desta forma ser protagonista do seu 

parto. Conclusão: A freqüência de uso de TAC foi de 15,2% e 45,7% já conheciam. As TACs 

mais conhecidas pelas gestantes foram: banho de chuveiro (36,3%) e massagem na região 

lombar (31,8%). Quanto aos benefícios e uso das terapias, a maioria não respondeu ou não 

soube responder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavra chave:  Gestantes, Terapias alternativas e complementares, Enfermagem. 
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Resumo do Trabalho: 

Levando em consideração que a gestação é um período de mudanças físicas e emocionais, a 

adequada assistência ao pré-natal deveria suprir as necessidades da parturiente de modo a 

sanar as possíveis dúvidas, diminuir a angústia e as fantasias ou simplesmente a curiosidade 

de saber sobre o que acontece com seu corpo. Método: estudo exploratório e transversal 

realizado em unidade pública de atendimento às gestantes de uma cidade do interior paulista 

cujo objetivo foi identificar se as gestantes adquiriram informação durante o pré-natal sobre 

assistência ao trabalho de parto. A coleta de dados ocorreu em março/2012. Foram incluídas 

46 gestantes que realizaram pré-natal na unidade de saúde. Os dados foram coletados por 

questionários próprios. Os aspectos éticos foram respeitados, sendo o projeto aprovado pelo 

CEP-Fatea sob número 84/2011. Resultados: perfil: a média de idade foi de 28 anos, 30% 

tinham somente o ensino fundamental, 63% não estavam empregadas, a média de gestações 

foram 3. Aquisição de conhecimento sobre trabalho de parto durante pré-natal: 45,7% 

ouviram falar sobre uso de  e complementares (TACs) durante o trabalho de parto para 

controle dos sintomas e favorecer o trabalho de parto, sendo as mais conhecidas o banho de 

chuveiro (36,3%) e massagem na região lombar (31,8%), entretanto, a maioria não soube 

responder quanto aos benefícios das terapias; 63,0% nunca participaram de dinâmica em 

grupo com este foco. Quanto à forma de aquisição, somente 18 responderam: (n=11) palestra 

ministrada pelas pesquisadoras após a pesquisa, (n=3) revistas, (n=2) internet, (n=1) indicação 

da enfermagem, (n=1) indicação médica. Discussão: Considerando falta de conhecimento 

(52,7% nunca ouviram falar em TAC) e falta de indicação do profissional de saúde (somente 

n=2), sugere-se que deveria haver educação continuada não somente na unidade básica de 

atendimento ao pré-natal como também no âmbito hospitalar para que os profissionais de 

saúde tenham maior familiaridade com o assunto. A realização de ações educativas no 

decorrer de todas as etapas do ciclo gravídico-puerperal é fundamental, mas é no pré-natal que 

as mulheres deverão ser orientadas, para que possam vivenciar o parto de forma positiva, ter 



 

menos riscos de complicações no puerpério e mais sucesso na amamentação. Conclusão: as 

gestantes adquiriram informação insuficiente durante o pré-natal sobre assistência ao trabalho 

de parto.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavra chave:  Gestantes, Terapias alternativas e complementares, Enfermagem. 
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Resumo do Trabalho: 

Os anti-sépticos tópicos são substâncias antimicrobianas que podem ser aplicadas em pele e 

mucosas, que tem sido utilizada empiricamente durante séculos, desde a época de Hipócrates 

na tentativa de reduzir e prevenir as infecções, entretanto, o interesse na avaliação da eficácia 

terapêutica dessas soluções diminuiu com o uso indiscriminado de antibióticos. Nas 

instituições de saúde alguns agentes anti-sépticos tem larga utilização, como o PVPI, álcool e 

clorexidina, que são utilizados em muitas situações como na higienização e degermação de 

mãos da equipe cirúrgica, preparo do campo cirúrgico, limpeza de bancadas e de artigos não-

críticos e semi-críticos, preparo da pele para punções venosas, entre outros procedimentos, 

onde ocorre o rompimento de barreiras normais de defesa do indivíduo. Objetivou-se avaliar a 

atividade antimicrobiana in vitro da Clorexidina 0,5% (controle) em relação ao Óleo de 

Eucalyptus globulus e Óleo de Eucalyptus globulus associado ao álcool a 70%; Papaína; Mel 

e Xilitol, frente aos microrganismos: Pseudomonas aureginosa;  Samonella sp. Para tanto, 

utilizou-se a avaliação antimicrobiana in vitro, pelo teste da difusão em ágar, por ser um 

método de prova qualitativa para o estudo da sensibilidade das bactérias de crescimento 

rápido. O diâmetro do halo de inibição expressa a difusão do agente, determinando o poder 

antimicrobiano do material testado. Observou-se que o óleo de Eucalypto globulus apresentou 

inibição superior a clorexidina no microrganismo Staphylococus aureus e inibição igual em 

relação a Escherichia coli, a Candida albicans e Proteus vulgaris. Quando associado ao álcool 

70%, o óleo de Eucalypto globulus à 10% teve redução da inibição dos microrganismos 

Escherichia coli, Candida albicans  e Staphylococus aureus e houve ausência de ação em 

relação a Proteus vulgaris, destacando-se apenas em relação a inibição da Pseudomonas 

aureginosa. O Mel, Papaína e Xilitol não apresentarão ação antimicrobiana. A condução de 

novos estudos sobre a atividade antimicrobiana de plantas é de suma importância visando à 

descoberta de novos fármacos e/ou agentes anti-sépticos que possam contribuir no controle e 

prevenção de infecções e que tenham baixo impacto ambiental e sejam economicamente 

viáveis. 
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Resumo do Trabalho: 

O desenvolvimento de tecnologias sustentáveis para o aproveitamento de biomassas vegetais 

como as resultantes da atividade agrícola e florestal faz parte de um esforço mundial para a 

produção de biocombustíveis e energia. Neste contexto, o etanol produzido a partir de 

materiais lignocelulósicos torna-se uma opção para aumentar a produção deste combustível 

sem aumentar a área das colheitas plantadas. A demanda de etanol vem aumentando cada vez 

mais nos últimos anos, com o objetivo de substituir o petróleo e seus derivados o que vem 

contribuindo significativamente para a redução dos impactos negativos ao meio ambiente, tais 

como o aquecimento global provocado pela queima dos combustíveis fósseis. No caso do 

Brasil, como conseqüência do aumento da produção de etanol nos últimos anos e com a 

colheita mecanizada, há uma grande quantidade de palha deixada no campo, chegando a cerca 

de 15 toneladas  por hectare, que até então, não são industrializadas, tendo 

como principal utilidade a melhoria da fertilidade do solo. Apesar da diversidade morfológica 

das espécies de plantas no mundo, os materiais lignocelulósicos são constituídos 

principalmente de três componentes: celulose, hemicelulose e lignina. Estão também 

presentes em menor quantidade os compostos fenólicos, proteínas, metais, amido e ácidos 

graxos. É neste contexto que o presente trabalho se enquadra na etapa de caracterização 

química da composição da palha de cana de cana-de-açúcar in natura, bem como avaliar as 

características do hidrolisado hemicelulósico obtido desta palha com vistas ao seu 

aproveitamento para a produção de etanol. A palha de cana-de-açúcar proveniente da Usina 

Vale do Rosário, localizada em Orlândia – SP, foi avaliada quanto aos teores de celulose, 

hemicelulose e lignina, seguida da hidrólise ácido diluída em reator de 35L nas seguintes 

condições: 120ºC, H2SO4 - 1%, proporção sólido:líquido - 1:10, 10min. O hidrolisado 

hemicelulósico obtido foi caracterizado quanto às concentrações de seus principais açúcares, 

bem como de compostos tóxicos provenientes do processo de hidrólise. Quanto à 

caracterização química foi constatado que a celulose se encontra em maior concentração 

Graduação: Exatas 



 

(37,7%), seguida da lignina (32,4%) e da hemicelulose (28,4%). Quanto aos teores dos 

açúcares encontrou-se maior concentração de xilose (23,9 g/L), seguida de glicose (4,2 g/L) e 

arabinose (3,8 g/L). Em relação aos compostos tóxicos observou-se maior teor de fenóis totais 

(10,63 g/L), enquanto para ácido acético, furfural e 5-hdroximetilfurfural concentrações de 

2,7; 0,05 e 0,02 g/L foram encontrados, respectivamente. A predominância da xilose neste 

hidrolisado favorece o seu aproveitamento em bioprocessos como nas pesquisas com micro-

organismos fermentadores de pentoses, como a levedura Scheffersomyces stipitis. No entanto, 

verifica-se também no hidrolisado a presença de ácido acético, composto este considerado 

como um dos principais inibidores do metabolismo microbiano em função principalmente de 

sua concentração no meio. Desta forma, novos ensaios deverão ser realizados para avaliar a 

fermentabilidade deste hidrolisado de forma a que este material lignocelulósico possa vir a ser 

uma matéria-prima alternativa para o desenvolvimento de tecnologia de produção de etanol de 

segunda geração.  
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Resumo do Trabalho: 

Mediante os estágios curriculares realizados por nós alunos do curso de Licenciatura em 

Matemática, verificamos que a realidade educacional, cada vez mais, apresenta déficits na 

formação dos jovens, de modo especial na área de exatas. Pressupomos que grande parte 

desses jovens tem dificuldades com o raciocínio lógico, com a compreensão dos conteúdos 

matemáticos e com a sua aplicação no seu cotidiano. Aliado a esse contexto está o desafio da 

formação de professores de Matemática, que enfrentam uma forte desvalorização da classe e a 

necessidade de educação continuada. Assim, este projeto pretende pesquisar técnicas que 

possibilitem a construção (com materiais reutilizáveis) e utilização de materiais pedagógicos 

para sanar as defasagens de aprendizagem em Matemática diagnosticadas, bem como integrar 

conhecimento e vida, além, é claro, de incentivar o gosto pela Matemática. Pretende ainda, 

prestar um serviço de acompanhamento de aprendizagem em matemática a alunos da EE Dr. 

Flamínio Lessa, em Guaratinguetá, serviço este envolvendo nós universitários do 4º período ( 

2012) e 5º período (2013), que estamos em processo de formação, integrando assim teorias/ 

práticas e ensino superior/ educação básica.   Dentre os objetivos propostos, estão: 1-

Favorecer a interação do ensino superior e da educação básica. 2-Preparar o futuro professor 

para a sua atuação pedagógica e profissional.  3-Instrumentalizar-nos com materiais didático 

pedagógicos específicos para os diversos conteúdos matemáticos - Confeccionando-os com os 

educandos utilizando-se reutilização de materiais na construção, uso e aplicação.  4-Construir 

conceitos matemáticos e ampliar a capacidade de raciocínio lógico- matemático e espacial dos 

alunos acompanhados.  5-Incentivar práticas metodológicas diversificadas para o ensino de 

Matemática.  6-Incentivar o gosto pela Matemática.  7-Valorizar a carreira do magistério e o 

profissional professor de matemática.   O método que está sendo utilizado é o de 

acompanhamento da aprendizagem matemática do grupo de educando, com a exploração 



 

concreta dos materiais pedagógicos. E, na relação entre estagiário e educando, o trabalho em 

grupo e o diálogo devem prevalecer.  
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Resumo do Trabalho: 

A qualidade da energia é uma área da engenharia elétrica que veio para normalizar os eventos 

relacionados a eficiência energética. A presença de cargas elétricas especiais afetam os 

índices de qualidade, resultando em operação inadequada dos equipamentos elétricos além de 

provocar a poluição das redes elétricas industriais e de distribuição. Entre estes eventos 

destacam-se os componentes harmônicos que provocam estufamento de capacitores, aumento 

de perdas, interferências, acionamento indevido de reles, entre outros. Este trabalho tem a 

finalidade de desenvolver conhecimentos que possibilitem a mitigação de componentes 

harmônicas em sistemas elétricos. Em projetos de grandes sistemas comerciais e 

principalmente os industriais é imprescindível considerar a distorção harmônica causada pelos 

equipamentos. Os conhecimentos discutidos serão importantes para garantir a qualidade da 

energia e minimizar os efeitos indesejados nas redes elétricas. A pesquisa será baseada em 

literatura técnica sobre o assunto apresentado em livros, revistas técnicas, traduções e 

catálogos de fabricantes de equipamentos. Para analise de resultados serão utilizadas as 

normas internacionais vigentes que estabelecem os índices aceitáveis para cada sistema, 

considerando os níveis de tensão e de curto circuito. Serão apresentados alguns programas 

computacionais consagrados e que são largamente utilizados nas simulações e estudos de 

componentes harmônicos em sistemas elétricos. Todo desenvolvimento será mostrado e 

explicado através de valores, fórmulas, tabelas e gráficos previamente comprovados através 

de pesquisas e testes. A metodologia em estudo é confiável e consagrada por publicações 

internacionais. Sendo a qualidade da energia um fator importante para garantir a eficiência 

dos dispositivos e equipamentos elétricos em geral. As informações disponíveis neste trabalho 

pretendem ser um fator motivador para que o profissional se aprofunde no tema. Essa 

pesquisa proporcionará informações suficientes para que seja possível conhecer as 

características das harmônicas. Assim, será possível dimensionar dispositivos e equipamentos 

que mitigarão os efeitos indesejados. 

 

 



 

Palavra chave:  Harmônicos, Qualidade, Energia, Eficiência, Energética. 

 

Inscrição como: Graduação  

Área: Exatas 

Curso: Engenharia Elétrica Eletrônica 

Modalidade: Painel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UTILIZAÇÃO DO PROCESSO FOTO FENTON E OZÔNIO NA DEGRADAÇÃO DE 

EFLUENTES FENÓLICOS 
 

Paula Nogueira de Rossi 

paularossi92@hotmail.com 

Ana Paula Barbosa Rodrigues 

Escola de Engenharia de Lorena – EEL/USP 
 

Orientador: Messias Borges Silva 

 

Resumo do Trabalho: 

Os Processos Oxidativos Avançados e os métodos eletroquímicos foram desenvolvidos para 

tratar os contaminantes da água potável e dos efluentes industriais. Os processos de oxidação 

são baseados na geração de espécies instáveis e reativas, como os radicais hidroxila (• OH). 

Estes radicais degradam uma ampla variedade de poluentes orgânicos, de forma rápida e não-

seletiva.  Verifica-se que após o flúor, o radical hidroxila é a espécie que apresenta maior 

potencial de oxidação. A matéria orgânica presente no sistema é atacada pelo radical hidroxila 

no instante em que ele é gerado, e em consequência desse processo o efluente é degradado a 

outros produtos intermediários, visando aumentar a sua biodegradabilidade, facilitando assim 

o seu tratamento. 
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Resumo do Trabalho: 

No cenário mundial atual é muito discutida a poluição atmosférica e ambiental, devido à 

crescente utilização de combustíveis fósseis na maioria das atividades humanas. Por esse 

motivo, nos últimos anos a sociedade tem sido submetida a alguns fenômenos indesejáveis, 

tais como, aquecimento global, efeito estufa, mudanças climáticas, destruição da camada de 

ozônio e chuva ácida. O maior responsável por estes fenômenos parece ser o dióxido de 

carbono. Com o intuito de evitar ou minimizar os efeitos danosos desses fenômenos, cresceu 

grandemente a necessidade de buscar fontes de energia alternativas que não dependam do uso 

de combustíveis fósseis: energia solar, eólica, geotérmica, das marés e ondas do mar, hídrica, 

da biomassa, etc. Entre essas fontes destaca-se a energia solar fotovoltaica, devido às suas 

principais vantagens: abundância e distribuição quase uniforme em toda a superfície terrestre, 

ausência de emissão de poluentes, manutenção mínima e longa vida útil. A limitação que 

ainda impede uma maior utilização da energia solar é o custo dos painéis fotovoltaicos, 

todavia, essa limitação tem sendo reduzida com o aperfeiçoamento constante da tecnologia e 

materiais de fabricação das células fotovoltaicas. Os painéis fotovoltaicos captam a energia 

solar, convertendo a luz solar incidente em sua superfície em energia elétrica, com base no 

efeito fotovoltaico existente nas junções P-N de semicondutores. Os painéis são constituídos 

por várias células fotovoltaicas, de tecnologias cada vez mais avançadas em termos de 

eficiência e preço. O material ainda mais utilizado na realização das células é o silício 

policristalino, mas as tecnologias de filmes finos e de materiais orgânicos são consideradas 

mais promissoras. Um sistema fotovoltaico completo é composto pelo painel fotovoltaico, 

inversor de corrente contínua, inversor de corrente contínua para corrente alternada, baterias 

de acumuladores, controlador de carga, dispositivos de proteção e gerenciamento de energia, 

circuito microcontrolado para a busca do ponto de máxima potência, rastreador solar, etc. 

Nosso trabalho objetiva estudar e especificar os sistemas fotovoltaicos existentes, 

apresentando suas configurações, composição, curvas características de “tensão x corrente” e 

“potência x tensão”, instalação e aplicações típicas.  A ênfase é dada à apresentação e 

discussão dos diversos tipos de rastreadores solares, cuja finalidade é manter continuamente a 



 

superfície do painel fotovoltaico perpendicular aos raios de sol incidentes, visando à 

maximização da energia de entrada. São apresentados também os sensores de luz empregados 

nos controladores de posição dos rastreadores solares. Adicionalmente, são apresentados 

subsídios a respeito das coordenadas solares, utilizadas para o posicionamento inicial dos 

rastreadores e para a instalação dos painéis fixos. 
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Resumo do Trabalho: 

As proteases são de fundamental importância no setor industrial devido a sua diversa 

aplicação, como na produção de detergentes, fármacos e alimentos, ao mesmo tempo em que 

contribui para a diminuição de resíduos ambientais quando utilizada no tratamento de águas 

residuais em diferentes setores tecnológicos. Sua produção comercial a partir do cultivo 

microbiano representa 60% do mercado global de enzimas, fato que impulsiona pesquisas na 

descoberta de microrganismos produtores. É importante ressaltar que o estabelecimento de 

metodologias sustentáveis na obtenção dessas enzimas deve ser uma meta no 

desenvolvimento de novos processos. Este trabalho tem como objetivo principal avaliar o 

período de armazenamento do substrato Azocaseína sobre a atividade proteásica da levedura 

Rhodotorula mucilaginosa, isolada do ambiente antártico e cultivada em caldo Sabouraud por 

120 horas. As análises foram realizadas com os extratos enzimáticos obtidos dos cultivos nos 

tempos: inicial, 24, 48, 72, 96 e 120 horas, sendo que o substrato Azocaseína 1%, em tampão 

acetato pH 5.0, após o seu preparo, ficou armazenado a 4ºC por um período de 24, 48 e 72 

horas. Experimento controle foi realizado empregando-se azocaseína preparada no momento 

da reação, sendo as atividades determinadas por espectrofotometria a 430 nm. De acordo com 

os resultados, houve uma diferença não muito expressiva, ou seja, uma redução menor do que 

14% nos valores das atividades para todos os tempos de armazenamento do substrato, em 

comparação com a reação controle. Tal comportamento sugere que o substrato Azocaseína 

pode ser utilizado após o seu preparo por um determinado período de tempo, não sendo 

necessária a sua repetida preparação em análises com curtos períodos de tempo entre elas. 

Pesquisas serão continuadas para se estabelecer seu tempo máximo de armazenamento, de 

forma a não comprometer as análises, como no caso da protease. 
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Resumo do Trabalho: 

O presente estudo envolve o uso do PMI PMBOK na implantação de um sistema de gestão 

ambiental com o objetivo de buscar certificação da ISO 14001, visando controlar os impactos 

ambientais e melhorar continuamente as suas operações e negócios.  
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Resumo do Trabalho: 

O presente trabalho tem como objetivo demonstrar a importância de consolidar e representar 

todas as responsabilidades que envolvem empresas de tecnologia e inovação mantendo base 

na especialização do trabalho, referindo-se ao processo em que o colaborador realiza as suas 

tarefas pela ferramenta de acesso remoto, não sendo necessário deslocar-se até o escritório. 

Dentro desse parâmetro, a empresa modelo é a AT&T (American Telephone & Telegraph), 

sendo que a mesma fornece aos seus colaboradores flexibilidade em horários onde o 

“escritório” não é de local fixado pelo empregador, obtendo um resultado é bastante positivo 

conforme especialistas. Tratando-se de uma inovação de Gestão de Pessoas no Brasil, é 

necessário que haja o equilíbrio na execução deste processo. A idéia não é passar a sensação 

de falta de organização, pois há colaboradores que por falta de supervisores poderão sentir-se 

desmotivados. Cabe salientar a importância da Gestão na implementação do sistema virtual 

uma vez que a estratégia da diretoria depende de pessoas. Vale ressaltar que se faz necessário 

a parceria do TI com softwares que auxiliem em pesquisas, medição de resultados por 

períodos, onde o foco é cumprir o organograma estratégico da empresa mesmo se tratando de 

ambiente online, sendo necessário investir em treinamentos para capacitação. Este estudo 

realizou pesquisas bibliográficas em livros, artigos publicados, periódicos e dados científicos 

na internet. Após análise observou-se que a integração da Tecnologia com a Gestão de 

Pessoas eleva a criatividade dos colaboradores conduzindo a melhoria das suas atividades em 

relação com os objetivos da Organização. 
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Resumo do Trabalho: 

O homem é impulsionado pela visão, portanto a imagem é estratégica para disseminar idéias. 

Na Segunda Guerra Mundial o Design Gráfico foi amplamente utilizado, assim como outras 

artes, principalmente na propaganda política Nazista e Americana. Disney era um grande 

patriota, logo colocou sua produtora a disposição do governo. Em um momento em que a 

população do país estava assustada, com mulheres e crianças esperando pelos homens que 

foram combater Hitler, o entretenimento educativo e esperançoso que os desenhos Disney 

ofereciam eram bem vindos. No governo de Franklin Delano Roosevel foi criada a chamada 

Política da Boa Vizinhança, que tinha o intuito de conquistar os países latinos e evitar a forte 

influência européia que era exercida sobre eles. A prática intervencionista foi abandonada, 

abrindo espaço para a diplomacia e colaboração econômica e militar entre os países. Para 

conquistar os latinos, os Estados Unidos exportaram sua cultura através da comunicação de 

massa. O imperialismo cultural garantiu a hegemonia dos Estados Unidos em todo o 

continente, afastando de vez as influências européias. Através dessa estratégia política Disney 

vai até a América Latina com alguns membros de sua equipe, o objetivo era reforçar os laços 

de amizade através de seu entretenimento. Zé Carioca nasce do interesse político e 

econômico, a figura simpática é levada pelos quadrinhos e cinema ao mundo todo, juntamente 

com a imagem estereotipada do brasileiro. As histórias da personagem tiveram desenhistas de 

diferentes lugares, com pouco ou nenhum conhecimento sobre o Brasil, alguns equívocos 

sobre o país foram transmitidos a estrangeiros e brasileiros, que passaram a ter nos 

estereótipos a verdade sobre regiões pouco conhecidas por eles. O país começou a viver o 

sonho americano e teve sua cultura distorcida. Este projeto visa entender o impacto que o 

estereótipo tem sobre o público infantil, alvo do gibi, estudando a estrutura formal das 

histórias dos quadrinhos de Zé Carioca, provar o quanto a arte gráfica sequencial influencia a 

cultura, e reconfigurar uma de suas histórias sob uma ótica brasileira, utilizando os conceitos 

de Design Gráfico para a construção das cenas, personagens e diagramação do quadrinho.  
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Resumo do Trabalho: 

A embalagem é um pré-requisito para que os produtos mantenham a sua qualidade original, 

para que sejam comercializados. Sendo que atualmente o consumidor tem valorizado, cada 

vez mais a embalagem do produto e o avanço da tecnologia tem contribuído 

consideravelmente nesse sentido, uma vez que os produtos são agregados a embalagens que 

constitui um fator de persuasão para a decisão de compra do consumidor. Pois a utilização de 

uma boa embalagem pode ser fator determinante na preferência do usuário de produtos 

tecnicamente iguais. (GURGEL, 2001, p.299). Com isso a embalagem pode ser analisada 

como um elemento importante da atividade econômica dos países industrializados, uma vez 

que o consumo deste produto é empregado como um dos parâmetros para medir o nível de 

atividade da economia (MESTRINER, 2001, p.03). No Brasil segundo a ABRE, os 

fabricantes nacionais de embalagens registraram bons resultados, com receitas líquidas de 

vendas de R$ 43,7 bilhões em 2011, superando os R$ 40,6 bilhões gerados em 2010. Sendo 

que a receita líquida de vendas em 2012 deverá atingir R$ 46 bilhões e a produção da 

indústria de embalagem deverá crescer 1,6% neste ano, avanço semelhante ao registrado no 

ano de 2011, quando o setor obteve incremento na produção de 1,5% (ABRE - Receita 

Líquida De Vendas, 2012 ¹). O desenvolvimento também acontece no mercado de atuação 

deste projeto, que será o setor de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, o qual, há algum 

tempo mantém um crescimento médio anual na ordem de 11% e com o mesmo ritmo segue a 

indústria de embalagens referentes a estes produtos, a qual, segue investindo constantemente 

em formatos inovadores, designs mais práticos e matérias-primas que proporcionem um 

visual mais atrativo segundo a diretora comercial, Alessandra R. Seitz Meza da empresa 

Neumann Packing (NEUMANN PACKING - No Ritmo da Competitividade, 2012 ²). Mas 

alguns dos produtos deste mercado (sabonetes, desodorante, hidratantes, maquiagens, entre 

outros) podem ser embalados em caixas, que contam com armazenamento interno individual, 

onde os produtos são distribuídos em colméias, protegendo-os contra os danos que possam 

ocorrer durante o transporte e/ou armazenamento. (NEFAB - Embalagem Interior, 2012 ³). 

Estas divisões internas geralmente são montadas separadamente e logo após encaixadas na 



 

caixa externa, mas este tipo de divisão interna dificulta e aumenta o tempo de montagem na 

linha de produção. Então este projeto busca desenvolver, uma embalagem de faca única, que 

apresentará sistemas de dobras, os quais formaram as divisórias internas facilitando o 

processo. A mesma poderá ser utilizada após redimensionamento por diversos produtos, mas 

o projeto em questão busca atender o armazenamento de sabonetes da linha EKOS da 

empresa brasileira NATURA. Pois com está embalagem poderá ser mais bem conservado os 

aromas originais dos sabonetes. Visto que está empresa geralmente apresenta embalagens 

com tipos diferentes sabonetes, na mesma caixa, desta forma costuma-se um sabonete 

comprometer o perfume do outro, mas já com o armazenamento em colméias, não haverá este 

contato direto entre eles, conservando assim a fragrância original. 
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Resumo do Trabalho: 

As empresas que necessitam de parceria para fornecimento de peças ou componentes para 

compor seu produto, têm a preocupação com a qualidade das embalagens. Hoje em dia as 

embalagens exercem um papel fundamental na vida e no processo do produto. O objetivo 

deste projeto foi o desenvolvimento de embalagens industriais, tipo racks metálicos para 

componentes de máquinas para que propiciem melhorias no transporte e armazenamento. Os 

racks metálicos devem assegurar que a integridade dos componentes a serem transportados, 

garantindo sua qualidade, sobretudo oferecerem um sistema de fácil fixação e manuseio dos 

componentes para facilitar o carregamento e descarregamento na embalagem. A metodologia 

consistiu nas seguintes etapas: reconhecimento do problema; detalhamento das peças e 

desenho técnico; criação e desenho técnico do rack; layout e apresentação; aprovação e testes 

finais.  
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Resumo do Trabalho: 

O modo de vida atual, somado à diminuição dos espaços físicos residenciais, empresariais etc 

vem exercendo na indústria moveleira uma pressão por desenvolvimento de mobiliários cada 

vez mais compactos e práticos. A indústria moveleira do Brasil encontra-se em forte 

crescimento no mercado internacional. Porém, dentro do setor de mobiliário infantil, existe 

uma carência de inovação dos produtos comercializados ao seu respectivo público, que não 

recebe merecida atenção por parte dos fabricantes. Este presente projeto visa atender as 

necessidades de dois tipos de público: infantil e adulto. Além de sua tarefa básica, este 

mobiliário proporcionará maior interação com a criança por meio da experiência lúdica, 

auxilindo-a no desenvolvimento da aprendizagem por meio da brincadeira do constriuir. Aos 

adultos, principalmente aos pais e profesores de escolas infantis, funcionará com uma 

ferramenta na organização do espaço, podendo ser empilhado, abrindo possibilidade para 

diversas configurações; pode funcionar tanto como uma estante quanto no armazenamento 

dos brinquedos utilizados pela criança, organizados em um mínimo espaço possível. Para 

conseguir chegar a tal resultado, serão realizados estudos tais como levantamento de dados, 

pesquisa de materiais, análise estrutural e mercadológica do produto, para que este possa ser 

fabricado atendendo adequadamente a necessidade do público ao qual se destina. 
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Resumo do Trabalho: 

Porto Seco, EADI (Estação Aduaneira do Interior) ou C.L.I.A. (Centro Logístico Integrado 

Aduaneiro) é definido como um terminal intermodal terrestre diretamente ligado por estrada, 

via férrea e/ou até aérea. Além de seu papel na carga de transbordo, portos secos podem 

também incluir instalações para armazenamento e consolidação de mercadorias, manutenção 

de transportadores rodoviários ou ferroviários de carga e de serviços de desalfandegamento. A 

motivação do trabalho partiu do posicionamento estratégico geográfico da cidade de Lorena 

com relação aos eixos produtivos e tecnológicos como Rio de Janeiro, São Paulo e Minas 

Gerais. A vantagem para criação de um Porto Seco é a redução de encargos tributários aos 

investidores e empreendedores, mantendo um vínculo de crescimento econômico para a 

cidade e região. A proposta deste trabalho é realizar um diagnóstico da implantação de um 

Porto Seco na cidade de Lorena. Nesse estudo preliminar foi aplicada a ferramenta de gestão 

estratégica SWOT avaliando oportunidades, ameaças, pontos fortes e fracos. Os resultados 

alcançados foram geração de novos negócios, criação de fontes alternativas de emprego, 

redução do Lead-Time, redução de custos logísticos na cadeia produtiva; concorrências entre 

as cidades aduaneiras, estratégias de investimentos com empresas de grande porte; localização 

geográfica, integração dos sistemas modais, facilidade de acesso aos sistemas, redução de 

tributos em todas as esferas; falta de investimentos, segurança patrimonial, espaço físico, 

interesse governamental. 
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Resumo do Trabalho: 

Práticas de Ensino de Gestão de Materiais Logísticos – Diagnóstico da Frota de Veículos de 

Lorena –São Paulo  Resumo  Este artigo teve como objetivo realizar um levantamento 

estatístico sobre os veículos da cidade de Lorena São Paulo.  Com os dados apurados tem-se 

condições de refletir  sobre as ações que possibilitariam a melhoria da qualidade de vida, bem 

como mostrar alguns aspectos que certamente nos passam despercebido. O objetivo foi 

despertar o senso critico dos estudantes para analisar as situações como, por exemplo: 

entradas e saídas das escolas e faculdades em horários de pico, alternativas para rodízios na 

área central, visando melhorar o fluxo logístico municipal. Com isso iremos apurar nosso 

senso critico; de modo que tenhamos condições de cobrar e atuar de maneira mais 

participativa, as autoridades municipais sobre os recursos disponíveis e sua aplicação, 

oferecer alternativas para a criação de uma central de distribuição e para a melhoria do 

transito e da logística de Lorena São Paulo, contribuindo assim para ao crescimento e o 

empreendedorismo na região. A metodologia para o desenvolvimento do trabalho, baseou-se 

em dois eixos: A) Pesquisa teórica em fontes com referencias bibliográficas e ensaios práticos 

na disciplina de gestão de logística, B) Pesquisa em dados estatísticos postados no site do  

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e através da analise dos dados a frota de 

Lorena é de aproximadamente 40.000 veículos em geral. Este número faz referencia a 

veículos de passeio, caminhões, caminhonetes, caminhão trator, camionete, motocicleta, 

motoneta e ônibus. Quanto aos veículos de passeio, observamos uma tendência durante o 

período de 3 anos, de um crescimento anual de 6% projetando para 2012 um total de 22.300 

veículos, para motocicletas observamos um crescimento anual de 10% projetando para 2012 

um total de 8.350 motocicletas, representando assim 76,63% do total da frota. Procuramos 



 

realizar um levantamento em paralelo junto a CIRETRAN de Lorena São Paulo para 

validação dos dados obtidos; porém não obtivemos êxito, devido não existir dados estatísticos 

por parte deste órgão que pudéssemos ter acesso. Em avaliação e estes levantamento efetuado, 

faz-se necessário por parte da administração publica juntamente com os setores competentes, 

elaborar uma parceria de projetos universitários como este e colocar em pratica ações para 

aliviar o transito em horários de pico, oferecendo condições seguras para os motoristas e 

pedestres bem como aplicação dos recursos repassados pela Secretaria da Fazenda referentes 

ao repasse de IPVA para o município de Lorena São Paulo, afim de implementar novos 

projetos de melhoria em relação a todo fluxo logístico da cidade de Lorena; pois além de 

contar com uma estrutura bastante antiga, é preciso buscar soluções inovadoras capazes de 

sanar os problemas atuais e buscar alternativas para colocar Lorena como um exemplo de 

modelo logístico, pois desta forma a qualidade de vida das pessoas será respeitada e 

valorizada. 
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Resumo do Trabalho: 

No advento das novas tecnologias e acesso rápido e continuo de usuários da internet, ficam 

praticamente on-line grande parte de seu dia. As mídias sociais se tornam popular entre 

usuários na área de entretenimento, de olho nesse novo método de se comunicar e 

compartilhar experiências entre amigos empresas estão tornando esse novo ambiente on-line 

uma ferramenta de marketing para aumentar a credibilidade da empresa e consequentemente o 

numero de clientes e parcerias. As mídias sociais estão se tornando algo além de uma rede de 

amizades ela pode ser uma grande ferramenta de marketing se utilizada da maneira correta 

trazendo benefícios importantes para a organização e seus colaboradores. 
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Resumo do Trabalho: 

Diversos fatores prejudicam o desenvolvimento de projetos gráficos, ilustrações, em livros 

infantis: a dificuldade de lidar com a percepção infantil, a inexistência de estudos variados na 

área e a falta de participação das crianças, o público alvo, no processo de desenvolvimento, 

são as principais características. Fatos que contribuem para a desvalorização da leitura em 

nosso país, principalmente na faixa etária infantil. Ilustração é uma imagem produzida por 

ordenação de pigmentos sobre algum suporte, que tenha o intuito de explicar, acompanhar, 

interpretar, embelezar um texto ou acrescentar informações intencionais; sendo a 

comunicação visual anterior à linguagem falada e escrita. A imagem, portanto, não é uma 

mera figuração, é também uma linguagem e deve ser desenvolvida adequadamente em textos 

infantis. No presente estudo foram realizados levantamentos de dados sobre mercado, 

ilustração, público infantil, comunicação, pesquisas sobre a 

leitura visual infantil, decodificação de imagens, ícones, símbolos, percepção e aplicação de 

metodologias do design gráfico. Foram observadas e questionadas cerca de 50 crianças entre a 

faixa etária de 6 a 9 anos. Analisadas suas escolhas em relação aos livros, aos padrões de 

ilustrações, preferências por cores, traços e tipos de personagens.  Além da realização de um 

questionário com ilustradores infantis a respeito do modo que realizam o desenvolvimento de 

seus trabalhos. O objetivo foi o de estudar o olhar infantil, suas percepções em relação às 

ilustrações e o modo que realizam uma leitura texto-visual. Assim contribuindo para o 

desenvolvimento correto da aplicação das ilustrações em livros a esse público. 
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Resumo do Trabalho: 

Este trabalho tem como tema o Design de Moda, que nos últimos anos deixou de fazer parte 

do universo frívolo de luxo e passou a fazer parte do cotidiano das pessoas. A acessibilidade 

fashion e a quantidade de informações disponíveis para o consumidor tornou-o mais atento 

sobre as tendências sazonais (de estações), fazendo com que estes ficassem ansiosos pelos 

produtos novos nas grandes magazines.  Estas grandes magazines são chamadas de fast-

fashion por este motivo: a rapidez em traduzir uma tendência da passarela e levá-la ao 

consumidor final. Porém, quando falamos em sustentabilidade, pensamos em produtos 

ecológicos que não agridem o meio ambiente, dessa forma, é esquecido o conceito de que o 

consumo exagerado é uma forma de ir de contramão a esse movimento.  Assim, observa-se 

que para que os produtos vendidos em lojas populares possam ser comercializados com 

rapidez, existiu grande demanda de recursos naturais e mão de obra barata ou ilegal, não 

aliada a atual necessidade do segmento que visa poupar recursos e buscar alternativas para 

que este consumo seja menos acelerado e menos impactante tanto em ecossistemas quanto em 

comunidades.  Em contra partida, surge na Europa o conceito slow fashion (moda lenta) que 

visa desacelerar o ciclo sazonal da moda e a ânsia pelo novo que rapidamente se torna velho. 

O slow fashion caracteriza-se por ser um movimento internacional, não uma tendência, e 

atinge uma nova gama de consumidores interessados em comprar produtos que contenham 

uma ética, uma responsabilidade social e ambiental, além de qualidade e preços justos. A 

busca pela identidade pessoal passa por essa descoberta dentro da cultura do consumo, onde 

você consome o que você é. A partir deste conceito, como hipótese, o projeto irá tratar da 

construção de produtos de moda com materiais encontrados em locais de descarte tais como 

bazares, brechós, galpões de doação e confecções, a fim de prolongar a vida útil desses 

materiais que estão empregados em peças com a estética ultrapassada e que não fazem parte 

do circuito de tendências atuais.  
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Resumo do Trabalho: 

O trabalho apresenta o desenvolvimento e a implantação de um sistema integrado de pesquisa, 

unindo informações online e um espaço físico que reúnem um acervo de diferentes tipos de 

materiais. A Materiotheca, como foi denominada, oferece maior possibilidade de 

experimentação tátil e visual, permitindo que os visitantes tenham a percepção do material 

pesquisado, além de obter informações técnicas no catálogo impresso que expõem os 

exemplos lá registrados. O pesquisador poderá, de forma online, acessar o sistema Personal 

Home Library (PHL), programa gerenciador do acervo bibliográfico, fonográfico e 

videográfico, que informará todo o conteúdo disponível sobre os materiais. O espaço destina-

se a atender a sociedade, bem como, aos alunos dos cursos de Design e Arquitetura das 

Faculdades Integradas Teresa D‟Ávila de Lorena (SP) ou qualquer curso que necessite 

pesquisar informações sobre materiais. 
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Resumo do Trabalho: 

A embalagem deve proteger bem o produto contra danos mecânicos, físicos, influências 

climáticas, contaminações do meio ambiente e perda de características essenciais no produto 

por isso, ela é de grande importância. A Marca Oral B esta presente em mais de 65 países, é 

uma das lideres do mercado de escovas de dente e é um símbolo de respeito e organização em 

imagens de produtos da mais alta qualidade, e por isso, a embalagem tem que acompanhar o 

produto, tornando- o cada vez mais importante. Incorporando função de influencia na decisão 

de compra dos consumidores. A embalagem precisa cumprir sua função e uma das principais 

delas é a de proteção, praticidade, segurança, conforto e diferenciação do produto e ao mesmo 

tempo tem que ser viável e facilitar a vida do consumidor, o que não acontece na embalagem 

desta marca. Em suas embalagens há uma necessidade de ajuda de instrumentos cortantes pra 

a abri-la e após seu rompimento os produtos que nela permanecem ficam expostos ao meio 

ambiente, sujeito a ação do tempo, luz, ar, odores e sabores contaminantes. Pretende-se 

alcançar com esse projeto, uma embalagem simples, de fácil abertura e versátil, que venha 

satisfazer as necessidades e exigências do consumidor e diferenciar o produto de 

concorrentes.  
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Resumo do Trabalho: 

A BFA Tour é uma empresa do ramo de Turismo de Aventura e Ecológico que opera na 

região do Vale do Paraíba desde 2007. Em conjunto com a Agência de Turismo, também 

oferece cursos do idiomas através ta BFA Language School, o que contribuiu ainda mais para 

a popularização da empresa através das diversas atividades em conjunto, como por exemplo 

os programas de imersão em que os alunos tem a oportunidade de viajar e estudar ao mesmo 

tempo. Devido a grande procura, encontraram a oportunidade de expandir sua atuação no 

Mercado e Agenciar Viagens em geral. Tendo em vista a sua mudança  na área de atuação  no 

mercado, o presente trabalho deseja reposicionar a identidade visual da Agência de viagens 

BFA TOUR com o intuito de representar bem este novo ramo em que a empresa deseja atuar, 

sem perder a credibilidade já adquirida com seus clientes, de forma prática e de fácil aceitação 

no mercado. A marca pode ser considerado o maior patrimônio de uma grande empresa. é 

necessário zelo e também uma preocupação constante com sua imagem sem falar no design, 

que merece uma atenção especial por ser considerado nos dias de hoje uma ferramenta 

estratégica no processo de gestão de marcas. 
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Resumo do Trabalho: 

O desenvolvimento deste produto visa criar uma peça mobiliaria que possa ser inovadora e 

agregar valor ao ambiente que a utilizar, e também possa solucionar problemas frequentes que 

ocorrem em bares, problemas que podem ser causados por vários motivos tais como falta de 

espaço, descuido do cliente devido a falta de atenção ou até mesmo embriaguez, ou até 

mesmo por furtos de objetos pessoais por não estar no campo de visão dos fregueses. Visando 

todos esses problemas e estudando profundamente este mercado vai ser desenvolvida uma 

mesa com pequenos itens que possam aumentar o conforto dos possíveis clientes, ou também 

resolver esses constrangimentos que podem acabar com o lazer dos clientes ou até mesmo 

acabar com a boa imagem de um estabelecimento. 
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Resumo do Trabalho: 

Os jogos de tabuleiro são realmente muito antigos. Manuscritos milenares falam de jogos em 

todo o mundo, mas é muito difícil de se dizer qual foi o primeiro jogo que surgiu no planeta. 

Este projeto tem como objetivo a criação de um jogo de mesa educativo, sendo essa 

denominação dada a jogos que usam mesas ambientadas ao invés de tabuleiros. O jogo terá 

forte apelo ecológico e folclórico, sendo o jogo baseado no folclore caboclo, denominação 

dada por Darcy Ribeiro na sua obra O Povo Brasileiro. Darcy não divide o País não como Sul, 

Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste, mas sim como Sulinos, Caipira, Sertanejo, Caboclo 

e Crioulo respectivamente. Todo projeto será desenvolvido por meio de pesquisas 

relacionadas aos diversos assuntos abordados. Os ícones do folclore serão usados tanto em 

imagem, como por exemplo, cartas ou em livro de regras, e também miniaturas para que 

assim se consolide o termo Table Game. Com a escolha do personagem haverá diferenças 

como a historia do jogo se desenrolará, devido a cada atributo e personalidade que cada 

personagem possui. O jogo terá missões que o estudante terá que fazer uso de itens que ele 

aprendeu na sala de aula, como por exemplo biologia e geografia, pois ele terá que saber em 

que ambiente ele estará lidando como a floresta e como o terreno do local é.  
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Resumo do Trabalho: 

Inspirado nas obras marcantes de cores vibrantes da artista mexicana Frida Kahlo (Magdalena 

Carmen Frieda Kahlo y Calderón) nascida em 6 de julho de 1907 e falecida em 13 de julho de 

1954, este trabalho busca criar uma série de 4 estampas sobre a temática do dia dos mortos, 

que está diretamente relacionada com as raízes da pintora. A celebração mexicana do dia dos 

mortos vem de origem indígena e honra os defuntos no dia 2 de novembro. Alem de ser 

celebrada no México, também é realizada em outros países da America Central, onde a 

população mexicana é grande. Originalmente a celebração é anterior a chegada dos espanhóis, 

praticada pelos astecas e maias onde era comum conservar os crânios como troféus e mostrá-

los nos rituais que celebravam a morte e renascimento dos ancestrais. Este festival que se 

tornou o Dia dos Mortos era comemorado no nono mês do calendário solar asteca, por volta 

do início de agosto, e era celebrado por um mês completo. Acredita-se que as festividades 

eram acompanhadas pela deusa Mictecacíhuatl, conhecida como a "Dama da Morte" (do 

espanhol: Dama de la Muerte) que atualmente está relacionada à La Catrina, personagem de 

José Guadalupe Posada  e esposa de Mictlantecuhtli, senhor do reino dos mortos. As 

festividades eram dedicadas às crianças e aos parentes queridos falecidos. É considerado uma 

das festas mexicanas mais animadas, pois, segundo a lenda local, os mortos vêm visitar seus 

parentes, sendo festejada com comida, bolos, festa, música e doces preferidos dos mortos, 

como as caveiras de açúcar. O motivo para a realização do projeto é a falta do conhecimento 

do grande público, em especial o publico jovem em relação ao festival mexicano do Dia dos 

Mortos. Segundo uma pesquisa realizada no site http://www.surveygizmo.com sobre 

conhecimento de Frida Kahlo e Dia dos Mortos, com 100 jovens entre 14 e 25 anos, 40 % não 

conhecem o festival do Dia dos Mortos, e 27,6 % só ouviram falar sobre o assunto, mas não 

conhecem sobre a cultura e decoração. 

 

 

 

 



 

Palavra chave:  Design de estampas, Frida Kahlo, Dia dos mortos, Cultura mexicana. 

 

Inscrição como: Graduação 

Área: Ciências Sociais Aplicadas 

Curso: Desenho Industrial 

Modalidade: Painel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE COLETA SELETIVA NA FATEA E 

DESTINAÇÃO CORRETA DO LIXO POR MEIO DO PROJECT MANAGEMENT 

INSTITUTE (PMI) 

 

Bianca Siqueira Martins Domingos 

biancasiqueira.m@gmail.com 

Ana Paula Rodrigues da Cunha 

Angelione Thomé Romão Fernandes Vaz 

Edson Soriano de Oliveira 

Gislene Aparecida Soriano Fonseca 

Faculdades Integradas Teresa D‟Ávila - FATEA 

 

Orientador: André Alves Prado 

 

Resumo do Trabalho: 

O presente trabalho envolve o uso do PMI/PMBOK como ferramenta de implementação de 

um projeto de coleta seletiva e destinação correta do lixo na FATEA. Uma vez que a não 

participação na coleta seletiva é uma das principais causas para o acúmulo de lixo no meio 

ambiente é o incontrolável crescimento populacional verificado nos últimos séculos. O 

objetivo deste estudo é demonstrar como o uso de uma importante ferramenta de 

Gerenciamento de Projetos (PMI/PMBOK) utilizado por grandes organizações e empresas é 

importante na implementação do projeto de coleta seletiva e destinação do lixo na FATEA. A 

metodologia consistiu em pesquisas nos acervos bibliográficos, revistas especializadas, fontes 

científicas na internet com informações relevantes sobre o assunto, e ainda de um estudo do 

espaço físico e ergonômico do local proposto para a implantação das lixeiras. 
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Resumo do Trabalho: 

O petróleo é o principal recurso energético atualmente, com a recém descoberta do Pré-Sal 

brasileiro nosso país poderá chegar a um patamar mais elevado de desenvolvimento se os 

investimentos forem realizados da forma certa. O Pré-Sal está localizado em uma extensão 

que vai desde o litoral do Espírito Santo até o estado de Santa Catarina. O Pré-Sal trará muitas 

riquezas para o Brasil, mas antes mesmo de serem perfurados os reservatórios o país sofre um 

grande apagão de mão de obra que é encontrado em diversas profissões, como: engenheiros, 

advogados, administradores, técnicos em geral, soldadores, entre outros. Todo esse apagão se 

deve a falta de pessoas formadas no setor de óleo e gás, falta capacitação suficiente dos 

profissionais para trabalharem na área e qualificações exigidas que não são preenchidas pelas 

pessoas que são formadas. Uns dos profissionais escassos são os de Gestão Empresarial, pelo 

fato de as pessoas não terem conhecimentos o suficiente para gerir as empresas 

independentemente do seu porte e falta de conhecimentos específicos para uma tomada de 

decisão mais eficiente. O perfil profissional que é desenvolvido na Gestão Empresarial é de 

uma pessoa que pode desenvolver um plano de negócio, pode utilizar técnicas e métodos para 

gerir uma empresa, sabendo lidar com aspectos referentes a comercialização, gestão de 

suprimentos, armazenamento, gestão da cadeia logística, gestão de finanças e de capital 

humano. O profissional desenvolve habilidades para lidar com pessoas, trabalhar em equipe, 

capacidade de comunicação, habilidade para negociações, tomada de decisões em diversos 

contextos econômicos, culturais e políticos. Para um desenvolvimento mais rápido e de forma 

eficiente do profissional para trabalhar no setor petrolífero é preciso ter investimentos em 

tecnologia e inovação, isso só será alcançado com a ajuda da educação para o 

desenvolvimento intelectual do profissional levando-o a ser mais competitivo e preparado 

para as diversas mudanças no mercado. Este trabalho tem por objetivo de inserir o 

profissional de Gestão Empresarial na complexa indústria do petróleo aliando os 

conhecimentos adquiridos na sua formação com inovação e tecnologia. Existem diversas 



 

qualificações que devem ser preenchidas para ocupar os cargos disponíveis, não apenas sua 

formação acadêmica, mas também ter flexibilidade para lidar com situações dinâmicas, ter 

conhecimento de outras culturas, saber outras línguas além do português que é nossa língua 

nativa, buscar se atualizar quanto às novas técnicas que surgem no passar do tempo, as 

inovações que são constantes e as tecnologias que envolvem todo o setor. Para o Brasil poder 

usufruir das riquezas descobertas na camada do Pré-Sal temos que primeiramente suprir as 

necessidades encontradas de profissionais capacitados em todas as áreas com foco nos 

profissionais de Gestão Empresarial, que possuem o papel de gerir toda essa cadeia do 

petróleo desde a sua exploração até chegar ao consumidor final, trazendo harmonia em todas 

as etapas encontradas dentro dessa cadeia produtiva que envolve empresas multinacionais, 

nacionais e estrangeiras, passando também pelas médias e pequenas empresas que possuem 

um papel importante no setor. A solução está na capacitação de profissionais desde sua 

formação acadêmica, fazendo um trabalho conjunto entre o governo, empresas do setor e 

instituições de ensino para que no futuro tenhamos uma indústria nacional próspera.  

.  
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Resumo do Trabalho: 

O presente trabalho aplica avaliações de desempenho na trajetória de sucesso da Intel. Hoje, a 

maior fabricante de processadores do mundo, é também líder na fabricação de produtos de 

rede e comunicação para computadores pessoais. Realizando uma análise a partir de um 

comparativo entre as maiores empresas do segmento utilizando o método S.WO.T.  a fim de 

permitir a ligação entre indicadores de desempenho e planos estratégicos ou fatores de 

sucessos críticos dos negócios. Este estudo utilizou-se de pesquisas bibliográficas em livros, 

revistas, jornais, artigos e bases de dados científicas da Internet. Observou-se que um sistema 

de medição de desempenho integrado a análise do mercado atual permite conduzir a empresa 

à melhoria de suas atividades, pelo fornecimento de medidas alinhadas com o ambiente de 

missão e visão da companhia, assim como seus objetivos estratégicos, de forma a viabilizar o 

progresso no sentido de atingir esses objetivos. Essas medidas 

podem ser vistas como a essência da liderança na competitividade devido à constante 

melhoria do desempenho tecnológico. 

.  
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Resumo do Trabalho: 

O seguinte projeto tem como tema o Motion Design, ou Motion Graphics como também é 

chamado. Passamos por uma época em que a sociedade passa por períodos de grandes 

mudanças e avanços tecnológicos em pequenos intervalos de tempo. Períodos de mudanças e 

transformações são comuns na história da humanidade, mas sempre percebidos em um espaço 

de tempo não menor do que dois ou três séculos.  Muitas são as maneiras de se observar essas 

transformações através do tempo. A arte sempre foi um reflexo fiel dessas mudanças, atreves 

de suas formas de expressão sempre foi possível perceber tais transformações. Se 

observarmos a história da arte pode perceber, nas pinturas rupestres da Pré-História, nos 

desenhos de cerâmicas do Egito antigo ou em relatos de outras civilizações que sempre houve, 

junto a essa vontade do homem em se expressar, um desejo muito forte de passar a sensação 

de movimento em suas marcas.  Atualmente isso deixou de ser um desejo para se tornar uma 

necessidade. Mais uma vez passamos por um processo de transformação, um período que as 

inovações tecnológicas ditam a maneira como se vive, novos aparelhos e mídias são 

desenvolvidos todos os dias e é preciso estar atento a elas. Segundo dados da Anatel o Brasil 

terminou Maio de 2012 com 255 milhões de celulares e segundo a empresa de consultoria 

especializada em tecnologia IDC, nos 3 primeiros meses do ano no Brasil houve um aumento 

de 351% na venda de tablets , referente ao mesmo período do ano passado. Foram vendidos 

cerca de 370 mil aparelhos por mês e se tem uma perspectiva de que termine o ano com 2.5 

milhões de aparelhos vendidos. Com o aumento da circulação desses aparelhos e de vários 

outros que possibilitam  maior velocidade com que as informações são repassadas e que a 

conexão à internet fica cada vez mais acessível , as empresas passaram procurar projetos de 

comunicação que promovessem mais interatividade com o seu publico, conseqüentemente a 

procura por projetos de Motion Design aumentaram  muito, se tornando assim extremamente 

importante para a área de comunicação visual.   “O movimento é a atração visual mais 

intensa da atenção, resultado de um longo processo evolutivo no qual os olhos se 

desenvolveram como instrumentos de sobrevivência.” (Barbosa Júnior, Alberto Lucena – Arte 



 

da Animação. Técnica e estética através da história (2001)) “As imagens tem papel 

preponderante no estímulo de emoções. Apelando para a emoção, conseguimos persuadir o 

consumidor a comprar uma idéia, um produto”. (AMSTEL – Frederick Van (22/05/2012) 

blog usabilidoido). Com as definições acima citadas e as encontradas para o termo Motion 

Graphics ou Motion Design como “Imagem em movimento” pode-se ter uma idéia da 

importância desta pratica. Com os avanços tecnológicos e das mídias de comunicação 

surgiram também novas possibilidades de aplicações para projetos gráficos, tais como 

vinhetas e infográficos animados, assinaturas de identidades televisivas, comerciais e 

aberturas de filmes que levaram a um aumento significativo da procura por projetos de 

Motion. Sendo assim pode se considerar que o Motion Design cada vez mais se torna uma 

importante área do Design e por isso seu estudo e o desenvolvimento é cada vez mais 

importante.   

.  
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Resumo do Trabalho: 

O presente projeto situa-se no segmento de branding, que são ações que se tomadas com 

conhecimento e competência, levam a marca além de seu poder econômico. Começando a 

fazer parte da vida e da cultura das pessoas. O projeto visa a elaboração de uma nova marca 

para a empresa Capcom. O processo de desenvolvimento visa trabalhar geometrização da 

marca, malha construtiva, grid de construção, tipografia, identidade visual e ilustrar o projeto 

com possíveis aplicações da nova marca.  Segundo o site da desenvolvedora de games, 

Capcom - A companhia japonesa, fundada em 1979, atualmente é uma indústria líder no 

mercado de videogames há 25 anos. O legado da Capcom de franquias históricas em casas de 

jogos de arcade são testamentos para um compromisso com a excelência.  Atualmente no 

mercado da games a evolução é inevitável. Mudar é muito importante para uma empresa e 

toda empresa pode experimentar uma melhora por meio de ações de redesign o que costuma 

ser altamente respeitado pelo mercado. A elaboração de uma nova marca, para que a mesma 

possa expressar objetivamente sua personalidade e o mercado-alvo para qual atua.  Para se 

obter um resultado satisfatório, os padrões gráficos devem seguir o conceito atual dos 

videogames, O processo de redesign, deve levar em consideração o mercado que a empresa 

atua, de forma que possa deixar explicito seu objetivo com relação ao público alvo. As 

análises serão feitas nas marcas similares que buscaram ou buscam este tipo de recurso 

gráfico. O desenvolvimento será feito dentro das regras básicas do design gráfico para a 

elaboração de uma nova marca e identidade visual.  

.  
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Resumo do Trabalho: 

O presente trabalho pretende discorrer sobre inovação e criatividade, além de relacioná-las 

com o sucesso empresarial, atrelados aos seus diversos diferenciais competitivos na empresa 

apple. Atualmente a inventividade tem sido vista como condicional para o sucesso de 

empresas em um mercado exigente e dinâmico. Neste espaço, as tecnologias e metodologias 

gerenciais mostram-se componentes fundamentais para a sobrevivência. A Apple é um 

exemplo disso, os resultados da empresa e sua guinada para o sucesso na década de noventa, 

com a volta de Steve Jobs depois de um período extremamente complicado. A aplicação de 

um novo modelo gestor, focado no desenvolvimento de pesquisa e tecnologia, provam que a 

inovação e a criatividade são fatores  condicionais para o sucesso organizacional. A 

metodologia de pesquisa utilizada envolveu consultas em livros de autores renomados e sites 

confiáveis. Conclui-se após análise que a Apple seguiu a estratégia certa. Um investimento 

em inovação permitiu obter criatividade simplificada, um modelo que alcançou sucesso. O 

gênio criativo da empresa sempre foi sua marca registrada. 

.  
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Resumo do Trabalho: 

O presente trabalho foi elaborado tendo como interesse de estudo a gestão interna dos 

processos de catalogação e identificação proporcionados pelo código de barras. Desde as 

primeiras experiências, ainda rústicas e poucas praticas, até os modelos atuais atualizados nas 

gestões mais modernas, o objetivo sempre foi aperfeiçoar o processo de comercialização, 

tornando-o mais eficiente e atrativo ao consumidor. Para abordar esse assunto, a pesquisa se 

dedicou a análise bibliográfica dos principais autores que tratam sobre o assunto e uma 

análise histórica de evolução dos sistemas de identificação por código de barras. Com esse 

estudo pretende-se contribuir na busca pela excelência no mundo do comércio e lançar o olhar 

sobre um tema relevante e fértil para o campo da administração tendo como foco sempre a 

gestão adequada de processos e satisfação do consumidor. Aqui está um exemplo de 

inovação: Três loja do grupo Pão de Açúcar usam a etiqueta eletrônica para preços de 

produtos, em São Paulo e Brasília. No sistema da etiqueta eletrônica, os preços são 

atualizados a partir da central, por meio de redes sem fio, nos caixas e nas gôndolas. Displays 

nas gôndolas exibem o preço do produto. A loja conceito do shopping Iguatemi, em São 

Paulo, testou por dois anos a etiqueta eletrônica, presente em todos os produtos do 

supermercado. O grupo Pão de Açúcar, estima que são economizados por mês 32 mil 

etiquetas de papel. Mas, na opinião dele, a vantagem não é só a economia de papel. "isso 

ajuda a fazer uma mudança mais rápida de preços na gôndola nas promoções que fazemos e a 

diminuir atritos do cliente no caixa, por conta de erros nos preços. Também evita o retrabalho 

da equipe na loja, que precisa etiquetar os novos preços". O retorno do investimento (ROI) do 

projeto de etiqueta eletrônica, na estimativa do grupo, será de dois anos e quatro meses. O 

maior obstáculo para a popularização da tecnologia, segundo o CIO, é 

o preço da etiqueta. O tema pretendido se justifica pelo cenário atual no "mundo do comercio" 

após o surgimento de código de barras dando inicio a uma nova era venda varejista, 

acelerando as transações comerciais e dando as empresas um método mais eficiente para o 



 

controle de estoque. A evolução do popular código de barras proporciona expectativas e 

surpresas, pois contém ferramentas que ultrapassa a atividade comercial clássica abrangendo 

inúmeras possibilidades. Nesse sentido, o presente trabalho procura contribuir para essa 

discussão, abordando aspectos que colaborem para o desenvolvimento do tema sob a 

perspectiva dos benefícios trazidos pelo código de barras e a realidade aumentada. Dentro 

dessas inovações estão: RFID permite a localização em poucos segundos, e a transmissão de 

seus dados a um dispositivo receptor situado a poucos metros ou a vários quilômetros de 

distância. Bokode, este é um tipo de etiqueta de dados que mede apenas 3mm (milímetros) de 

diâmetro e é capaz de armazenar muito mais informações do que um código de barras. Que 

tem como objetivo então ocupar menos espaço, mas armazenar mais informações e facilitar 

sua leitura. Etiqueta Eletrônica, com ela você consegue mudar os preços e fazer promoções 

automaticamente através de sistemas pelo computador, facilitando para o cliente e diminuindo 

insatisfações. O propósito desse projeto é discutira importância do código de barras usado 

atualmente, apontar novas tendências tecnológicas para a substituição deste modelo por 

modelos mais modernos, e mostrar o avanço tecnológico e a variação de área onde passa ser 

aplicada e alguns benefícios que pode trazer ao mercado atual. Como metodologia, optou-se 

por uma revisão da bibliografia existente sobre o tema, através de periódicos, livros e 

pesquisa na internet, aliada à aquisição e analise de dados sobre o cenário comercial e o 

advento de novas tecnologias de código de barras. 
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Resumo do Trabalho: 

Localizado na cidade de Lorena, o bairro do Horto encontra-se segregado das demais áreas da 

cidade e apresenta problemas urbanos tais como habitações precárias, falta de infra-estrutura e 

saneamento básico, além da dificuldade de acesso e a violência. Para minimizar o problema 

da segregação sócio-espacial e os demais problemas do bairro, propõe-se um projeto de 

intervenção urbana para requalificar a área, com melhorias na infraestrutura, saneamento 

básico, acesso e segurança, melhorando a qualidade de vida da população. A FLONA 

(Floresta Nacional de Lorena), que se localiza próxima ao seu entorno, também será objeto da 

proposta, pois está integrada com o bairro e este é o próprio acesso à Unidade de 

Conservação, que hoje apresenta-se sem um programa de incentivo para o uso da população. 

O projeto de intervenção propõe desenvolver o ecoturismo no local, além de criar um novo 

“desenho” para o bairro, contemplando: melhorias no acesso ao bairro e nas vias locais, 

projeto de paisagismo e iluminação, criação de ciclovias e um centro de informações e 

direcionamento para atividades de ecoturismo, como trilhas, escaladas, arborismo, etc., que 

serão desenvolvidas dentro da FLONA, e conduzidas pelos próprios moradores do bairro, a 

fim de atrair pessoas e gerar renda para a população local. Também propõe-se a utilização das 

salas desocupadas próximas ao campo de futebol, utilizando-as como salas de aula, com 

cursos voltados para os moradores do bairro. Dessa forma, será utilizado o patrimônio natural 

e cultural para práticas de incentivo e consciência ambiental, promovendo o bem-estar da 

população e permitindo a reintegração tanto social quanto financeiramente do bairro na 

cidade. O projeto será desenvolvido como parte da disciplina de PUP (Projeto Urbano e 

Paisagístico) do curso de Arquitetura e Urbanismo da Fatea, unindo teoria e prática 

pedagógica na aplicação dos estudos urbanos para a cidade sustentável, com propostas de 

inclusão social e preservação do meio ambiente. A primeira etapa do trabalho, já realizada, foi 

o diagnóstico da área a partir de levantamentos e visitas técnicas com a utilização de 



 

metodologias de leitura urbana, resultando numa leitura crítica da realidade do bairro.  A 

partir daí levantou-se alguns potenciais para a área, além da identificação dos principais 

problemas do bairro. A próxima etapa a ser realizada será o projeto de intervenção, embasado 

nos conceitos do desenvolvimento sustentável.  
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Resumo do Trabalho: 

O atual ambiente de gestão hospitalar é caracterizado pela baixa autonomia e 

responsabilização dos gestores, com mecanismos de financiamento sem relação direta com 

custo e não focados no desempenho mostrando assim a existência de uma nova forma de 

gestão a ser trabalha.Implantar os métodos propostos pelo Lean Seis Sigma na área da saúde 

visando à minimização de custos nas clínicas, hospitais particulares e públicos a fim de 

proporcionar o crescimento das empresas de maneira segura e sustentável, investindo na 

melhoria da produtividade e qualidade. Propor a implantação do sistema Lean Seis Sigma 

visando a melhoria da velocidade do processo administrativo e aumento do rendimento 

operacional; Estudar maneiras com o intuito provocar uma diminuição da variabilidade 

Oferecer técnicas que visem colaborar para que as decisões sejam feitas com base em dados e 

fatos, e não com base em especulações; Examinar produtos e serviços confiáveis da maior 

qualidade, reduzindo custo, diminuindo o tempo de ciclo e satisfazendo as necessidades dos 

clientes. O desenvolvimento deste projeto baseia-se na necessidade de implantar o Lean Seis 

Sigma de modo generalizado nos hospitais e clínicas, com o intuito de assegurar que as 

decisões sejam tomadas com base nos dados e fatos, visando a redução de custos. Será usado 

o Lean Manufacturing como uma ferramenta na Gestão, que visa remover barreiras que 

impeçam o fluxo de valores dentro do processo. Enquanto o Seis Sigma é uma estratégia que 

não possui pontos negativos quando aplicado de uma forma sensata. Ele aprimora a qualidade, 

otimiza as operações, com foco na melhoria contínua, iniciando por aqueles que atingem 

diretamente o cliente. Aproveita todas as iniciativas de qualidade que estão em andamento ou 

que já foram implementadas na instituição, harmonizando-as e estabelecendo metas 

desafiadoras de redução de desperdício. Enfim nada melhor do que unir Lean Manufacturing 

e Seis Sigma. A integração do Lean com o Seis Sigma é necessária porque: Seis Sigma não 

consegue sozinho melhorar drasticamente o tempo de ciclo dos processos e reduzir seus 

desperdícios Lean não atua na medição e controle da variabilidade e capacidade de processo, 



 

bem como equacionar e otimizar variáveis complexas do processo.  “A aplicação integrada do 

Lean6sigma amplia os resultados que poderiam ser obtidos com a utilização isolada de uma 

das metodologias.” Padronizar as atividades de vários serviços, eliminar ofertas que não 

gerem lucros, prevenir defeitos e procurar sempre a melhoria do processo da qualidade são 

estratégias que contribuem para a redução das complexidades dos serviços oferecidos. Dr. 

Marilene citou o exemplo do Hospital Stanford, dos Estados Unidos, que passava por sérias 

dificuldades financeiras em 2001. Um ataque aos pontos nevrálgicos da instituição mostrou 

que era necessário padronizar as opções de bandejas cirúrgicas, comprimir a base de 

suprimentos e reduzir o custo da mão-de-obra. O procedimento trouxe uma economia de US$ 

25 milhões no ano seguinte. De acordo com Melo (2007), cerca de 70% das decisões clínicas 

em um hospital são baseadas em resultados laboratoriais. Por conta disso, ela entende que a 

implantação do “Lean” e do „Seis Sigma” deve começar pelos laboratórios. Tentar adicionar 

mais valor a um serviço/produto pelo qual os clientes não pagariam, promover a 

movimentação desnecessária de materiais, produtos ou informações, trabalhar além do 

necessário para o cliente e proporcionar a movimentação desnecessária de pessoas são 

exemplos que não devem ser seguidos. 
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Resumo do Trabalho: 

O trabalho busca o desenvolvimento de uma embalagem adequada às necessidades produtivas 

e logísticas sem Este projeto tem como finalidade adequar o frasco do adoçante “Doce Menor 

100 ml”! Frasco este produzido pela empresa Lorenpet Indústria e Comercio de Plástico Ltda. 

e envasado pela Wow e Gold Nutrition sem perder suas características de linguagem visual da 

categoria. A vantagem deste projeto será melhorar o trabalho dos colaboradores na linha de 

montagem; o que no decorrer da carga horária de trabalho, pode gerar um aumento 

significativo na produção, visto que a cadência do equipamento é menor devido à montagem 

manual ser complicada. Na logística o fator determinante será o aspecto estrutural e visual, 

deixando os palhetes mais firmes e com uma economia de espaço maior, fazendo com que 

caibam mais frascos dentro de uma Unimov (unidade de movimentação) e também com que a 

estética fique mais coesa com a situação encontrada. O projeto foca o aumento nas áreas de 

contato da parte lateral dos frascos, projetar uma nova base e melhorar o encaixe entre um 

frasco e outro. A embalagem existente é detentora de muitos problemas devido a sua 

geometria triangular, que acaba facilitando a instabilidade da mesma o tombamento das 

garrafas. 
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Resumo do Trabalho: 

Cloud computing (computação em nuvem traduzindo para o Português) será abordado nesta 

pesquisa como uma ferramenta de gestão estratégica de negócios independente do ramo de 

atividade ou porte da organização, uma vez que a cloud computing se adapta a qualquer 

necessidade de qualquer cliente. Dentre as muitas vantagens da cloud computing ela pode se 

destacar por ter um caráter sustentável já que a empresa diminui seus gastos com energia 

elétrica, espaços físicos e a geração de resíduos eletrônicos ultrapassados que serão 

substituídos constantemente. Muitas questões são abordadas num assunto que começa a ser 

coloca em pratica no Brasil com o advindo de varias empresas multinacionais para o país e o 

aumento do empreendedorismo e a necessidade de serviços de informática e computacionais 

como armazenamento de dados e fluxo de informações se torna cada vez mais necessário e 

que desponham de maior agilidade. De olho nesse tipo de mercado grandes corporações que 

prestam serviços de cloud computing estão se aventurando em território nacional, o que 

estimula ainda mais as empresas que já prestam tais serviços no Brasil. A partir deste dados 

serão analisadas no trabalho os serviços de cloud computing que estão disponíveis atualmente 

no país e como eles podem ajudar o administrador na gestão estratégica de sua empresa com 

exemplos reais. 
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Resumo do Trabalho: 

A Proposta desse projeto é criar um móvel para participar do concurso 'Tok&stok‟. O objeto 

de estudo deste projeto é o Brasil (Materiais, cultura, lugares). Baseado nesse estudo vai ser 

criado um móvel ecologicamente correto, usando matérias primas brasileira.  
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Resumo do Trabalho: 

O presente estudo propõe a criação de um artefato interativo hospitalar para crianças 

internadas em tratamento de média e longa duração. A permanência em um estabelecimento 

hospitalar durante a infância pode ser algo significativamente traumático na vida da criança, 

pois se vê privada do convívio social e de sua rotina e passa a viver num ambiente contrário a 

tudo o que estava acostumada. Em vista disso e levando em consideração as necessidades e 

anseios naturais das crianças em entreterem-se e desenvolver a socialização do meio em que 

estão, surge a hipótese de se criar um objeto que proporcione divertimento, interação, 

segurança e conforto em meio a este ambiente no qual precisam estar. Através de informações 

obtidas em pesquisas bibliográficas e estudo de campo com profissionais especializados na 

área infantil, familiares e crianças internadas. Reforçou necessidade de desenvolver um 

artefato infantil capaz de suprir as necessidades lúdicas de 

interação no ambiente hospitalar. 
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Resumo do Trabalho: 

O trabalho visa desenvolver um Projeto Editorial Gráfico de um livro infanto-juvenil, onde 

será usado um livro já existente transformando-o em pop-up. O projeto tem como principal 

função agregar conhecimentos através da leitura e da interatividade. Esta ajuda no 

crescimento emocional, social e introspectivo da criança. Além disso, desperta um elemento 

primordial que é o da imaginação. O pop-up book entra como um suporte ativo para atrair a 

criança para este mundo da fantasia, já que eles exercem a função de guiá-las pela história, 

dando lhes a liberdade de interpretação, tempo e espaço que se diferencia de criança para 

criança.  Contudo, há a possibilidade de utilizar o design e suas ferramentas gráficas 

(Antropometria, Grids, Análise de Similares, Semiótica, Pesquisa de Dados, entre outros) para 

criar o diferencial que irá persuadir as crianças a criar o hábito da leitura.   
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Resumo do Trabalho: 

Através de um levantamento de dados do Bairro do Horto da cidade de Lorena e da 

Flona(Floresta Nacional), desenvolvemos um estudo de problemas e potenciais da área.Os 

principais problemas e potenciais encontrados são:Saneamento básico, iluminação, calçadas 

quebradas, transbordamento do córrego, segurança e acesso ao bairro.Como potencial do 

bairro enxergamos várias possibilidades, por exemplo: pessoas prontas para desenvolver 

habilidades manuais, espaço para criação de cursos profissionalizantes, uma Floresta com 

capacidade para oferece um espaço de lazer, bem estar e educação para a 

população.Ressaltando alguns desses aspectos apresentamos uma proposta de intervenção no 

espaço, baseada em fatores sócio ambientais para trazer maior qualidade de vida para os 

moradores e aproveitamento e preservação da Floresta Nacional nesse contexto, criando uma 

relação da Flona e do Bairro com a cidade.Como proposta para o espaço pensamos: -Na 

criação de uma Escola Técnica com cursos relacionados ao meio ambiente, onde os alunos 

possam levar a teoria para prática dentro da Flona; - Na ampliação das vias e recuperação de 

equipamentos públicos; - Na implantação de uma Cooperativa de Artesanato para ensinar aos 

moradores um ofício onde possam gerar renda para suas famílias; - Em um projeto de turismo 

ecológico e criação de um Parque Ecológico dentro da Flona para que a população aprenda a 

conviver e respeitar a natureza .Acreditamos que o conjunto de melhorias do bairro aliado a 

um bom uso do espaço da Flona, tragam um sentido de desenvolvimento social e bem estar 

para população.  
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Resumo do Trabalho: 

Com o grande aumento de visitantes no chão da fábrica na unidade e a segurança em risco 

pela exposição dos processos industriais de fabricação, optou-se pela elaboração de um vídeo 

demonstrativo que retratasse as mesmas condições observadas durante a realização destas 

visitas atendendo a crescente demanda de interesse pela pesquisa tecnológica desenvolvida no 

setor de energia renovável. Para a realização do vídeo foi observado o processo em sua linha 

de produção. O levantamento foi supervisionado pelo gerente de desenvolvimento da fábrica e 

acompanhado pela estudante formanda, por meio de levantamentos do local, imagens e dados 

técnicos dos equipamentos. Serão utilizados programas específicos com interface 

tridimensional para produção dos movimentos externos e internos dos equipamentos e nos 

detalhes expandidos para maior entendimento. O resultado será divulgado através da 

apresentação da gravação das imagens executadas pelo software aplicando os conceitos do 

design na comunicação visual. O projeto busca sintetizar e otimizar dados técnicos em uma 

esfera virtual assegurando a atividade industrial em desenvolvimento. 
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Resumo do Trabalho: 

O presente trabalho tem o intuito de gerenciar o projeto e realizar um plano estratégico que 

visem facilitar o acesso às informações dos atos da Administração Pública no município de 

Lorena/SP, bem como, sua fiscalização e acompanhamento da população através de Web Site. 

Elaborado também nas pesquisas realizadas com munícipes e nas necessidades em virtude do 

crescimento virtual e avanços tecnológicos em tornar ágil e transparente os canais de 

informação entre a Prefeitura Municipal de Lorena (PML) e a sociedade. Conclui-se que após 

análise o projeto supracitado, alcançará maior transparência e publicidade, ampliará o acesso 

e controle dos processos em circulação e menos burocratizará o atendimento à população da 

cidade, tornando integrado os dados de múltiplas fontes fazendo com que o administrador 

tenha suporte para tomada de decisões. 
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Resumo do Trabalho: 

O projeto focou-se no turismo religioso da cidade de Aparecida, localizada no Estado de São 

Paulo. As intenções para a elaboração do projeto residem na otimização da produção em 

pequenas empresas produtoras de imagens de gesso, movimentadas pela grande produção e 

procura de imagens, caracterizado pela cidade ser foco de turismo religioso, e também na 

questão ambiental já que está sendo utilizado um compósito do gesso com resíduo da 

produção de cerveja, as terras de diatomáceas. A metodologia utilizada: revisão bibliográfica 

sobre o assunto, visita técnica a pequenas empresas produtoras de imagens, mapeamento do 

processo de produção, MEV e MO, análise granulométrica, preparação dos corpos de prova 

de acordo com as normas, ensaios de flexão de três pontos e rugosidade, e posteriormente 

modelagem 3D. O objetivo do projeto é o de analisar mudanças morfológicas do gesso puro e 

com quantidades do resíduo e dependendo dos resultados criar novas alternativas de destino 

para o resíduo e melhorar a qualidade das imagens, também otimizar a produção dessas 

pequenas empresas, respeitando a sustentabilidade. As intenções para a elaboração do projeto 

residem na da otimização da produção em pequenas empresas, em Aparecida, movimentadas 

pela grande produção e procura de imagens de gesso, e também na questão ambiental, já que 

será utilizado um resíduo da produção de cerveja, as terras de diatomáceas, que se apresentam 

como um problema ambiental. O balizamento da otimização de produção de imagens 

religiosas de gesso se ancora em dois princípios, da produção e comercialização das peças de 

gesso e Etnoecodesign. As organizações de gesso na área de imagens possuem destaque na 

economia em certas cidades, principalmente nas que dependem do turismo. O projeto se focou 

no turismo religioso da cidade de Aparecida, localizada no Vale do Paraíba, no Estado de São 

Paulo, que reúne mais de 10 milhões de turistas por ano, a cidade, fundada em 1717, embora 

só tenha se emancipado da cidade vizinha Guaratinguetá em 1928, tem mais de 35 mil 

habitantes, de acordo com dados do IBGE, e possui um turismo intenso, principalmente 

religioso, atraindo não somente turistas em busca do turismo religioso e histórico, mas 

comerciantes também. O gesso sempre foi utilizado pela humanidade, seja na área da 



 

construção civil, como revestimento e reboco, na área de ornamentação, como na construção 

de estátuas e afrescos, na medicina, na odontologia, entre outros. Vários estudos recentes 

foram feitos na questão de melhorar a resistência mecânica do gesso, entre outras 

propriedades, como rugosidade e aderência à tinta.O Brasil é o quinto maior produtor de 

cerveja no mundo, e justamente devido à esse ranking, equivalente a 8,5 bilhões de litros ao 

ano, os efluentes, resíduos sólidos e emissões atmosféricas são abundantes. Um dos resíduos 

que tem se tornado um problema por não ter uma destinação muito certa são as terras de 

diatomáceas, também denominadas kiesselguhr, compostas por pó de osso com uma 

granulometria específica para a filtragem, utilizada como elemento auxiliar no processo de 

filtração da cerveja e do chopp. Os resíduos provenientes dessa etapa de filtração são 

denominados trub fino, as terras de diatomáceas compõem aproximadamente de 0,2% a 0,4% 

do mosto e de 15 a 20% da massa seca desse trub.O trub fino em si por ser muito nutritivo é 

utilizado como aditivo em rações, porém as terras de diatomáceas são geralmente enviadas a 

aterros como material inerte. A quantidade de terras de diatomáceas geradas por ano chega a 

ser enorme, por exemplo, em uma cervejaria que produz 1 milhão de hectolitros de cerveja, 

irá obter como resíduo, em apenas um ano, 2000 toneladas do resíduo. A produção de gesso, 

gipsita em bruto, segundo dados do IBGE, ultrapassou em 2009 a faixa das 3 milhões de 

toneladas.As intenções da elaboração do projeto residem na questão da otimização da 

produção em pequenas empresas, movimentadas pela grande produção e procura de imagens 

de gesso e também na questão ambiental, devido às terras de diatomáceas, e avaliar a cadeia 

produtiva do gesso, com base em uma visita à uma pequena empresa produtora de imagens 

físicas de Aparecida, a JAB, e depois, após analisar o processo, muitas vezes empírico, partir 

para a padronização do processo e estabelecimento da cadeia produtiva. 
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Resumo do Trabalho: 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar o Projeto de Extensão e Pesquisa em 

andamento, envolvendo alunos do curso de arquitetura e urbanismo da Fatea, na Escola da 

Floresta  . O projeto divide-se em duas etapas principais: A APO e o Projeto arquitetônico da 

escola de ensino fundamental. A primeira etapa, iniciada em maio de 2012 e encontra-se na 

fase da pesquisa de campo. Após sua conclusão e da elaboração de um relatório, será possível 

dar início ao projeto arquitetônico de reforma e ampliação. O convite para a realização deste 

projeto foi feito pelo ICM-Bio  e faz parte dos diversos projetos que vem sendo realizados em 

parceria entre as Instituições. Além disso, a Secretaria de Educação do município foi 

contatada e permitiu a realização da pesquisa.  2. Metodologia  A APO busca a 

identificaçãodos atributos físico-espaciais existentes nos ambientes da escola, que podem 

influenciar os comportamentos e contribuir para a produtividade e o bem-estar dos seus 

usuários: alunos, professores e funcionários.. Uma das precursoras da metodologia no Brasil, 

Ornstein (1996) defende que, a busca pela qualidade deve ser a preocupação inerente ao 

desenvolvimento de qualquer atividade ou produto da construção civil e um importante papel 

da APO é dar subsídio à produção destes. Através da experiência, que vem sendo adquirida, 

pelo orientador do projeto  vinculado ao Grupo Ambiente Educação - GAE/ Proarq-UFRJ, 

algumas discussões sobre o projeto escolar estão sendo incorporadas ao trabalho. Os Materiais 

e Métodos utilizados são instrumentos já utilizados pelo grupo Pro-LUGAR – UFRJ em sua 

dissertação de mestrado (FARIA, 2005)tais como: Análise Walkthrough (ficha de avaliação 

técnica), Questionário, Mapeamento (desenho esquemático), Entrevista e Poema dos Desejos 

(Wish Poem – escrita ou desenho livre). Estas ferramentas de análise, já consolidadas, são 

permeadas pela observação atuante do alunos. Além disso, a pesquisa de materiais e técnicas 



 

de sustentabilidade tem sido discutida regularmente no grupo, como a criação de uma horta 

comunitária, certificação do selo Procel, fossa ecológica, entre outras. Esta pesquisa poderá 

ser utilizada na elaboração do projeto, que pretende contribuir para uma maior consciência 

ecológica no aluno, especialmente por estar inserida em uma Reserva Ambiental.   3. 

Discussão e Resultados As etapas já realizadas: visita preliminar, levantamento fotográfico, 

levantamento físico, desenho arquitetônico da escola, texto primeiras impressões do lugar, 

entrevistas com pessoas chaves, pesquisa arquitetura escolar no Brasil, pesquisa propostas 

sustentáveis; aplicação de instrumentos com funcionários e professores. Para o término da 

primeira fase: no Conselho de ética, aplicação dos instrumentos com alunos, tabulação e 

análise dos dados e elaboração de relatório, subsídio para o projeto arquitetônico, segunda 

etapa do Projeto de Extensão e Pesquisa. O término da primeira fase está previsto para se 

encerrar em novembro/2012. A segunda etapa deverá ser realizada de fevereiro a junho de 

2013. 
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Resumo do Trabalho: 

Design digital é o um campo com grande expansão atualmente, os profissionais do aréa usam 

a criatividade e a técnica para desenvolver interfaces digitais interativas, atrativas e eficazes.  

Neste Projeto Gráfico, desenvolver uma interface gráfica para o website da FATEA, com a 

finalidade de promover está aréa de atuação do designer, dentro de Design de Interfaces. 
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Resumo do Trabalho: 

O desenvolvimento de um dispositivo posicionador de aros e discos para montagem de rodas 

sem câmara com foco no cliente, que vem a ser uma empresa do setor de componentes 

automotivos sediada em Cruzeiro, São Paulo, atendendo a uma necessidade de produção, 

aumentando a produtividade, diminuindo custos como mão-de-obra e perda de material é o 

que propõe o presente projeto. Foi realizada uma análise dos problemas, um estudo dos 

principais materiais para aplicação do projeto, um estudo ergonômico e gerações de 

alternativas visando o custo, a usabilidade etc; Contudo o projeto trata-se do atendimento da 

necessidade de uma linha de produção, buscando melhores resultados. Ou seja, maior lucro, 

maior produtividade em menor tempo, sempre agregando métodos de projeto de Design. 
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Resumo do Trabalho: 

O medidor de glicose, em geral dispõe de capa, já fornecida com o equipamento, ou estojo 

para assegurar a o transporte, contudo as capas não atendem adequadamente a função a qual 

se destinam. O objeto com a capa assume uma dimensão significativamente maior, 

comparado quando está sem a capa, além disso, pela característica do material empregado, 

torna-se sujo pelo constante manuseio, exigindo a lavagem do material. Considerando que os 

pacientes, em especial os mais jovens, já se sentem, de alguma forma, diferentes pela 

demanda do uso constante do medidor de glicose, o aspecto estético torna-se importante, 

podendo até mesmo ser considerado um elemento motivador para uso sem constrangimentos 

do medidor de glicose. Este estudo pretende desenvolver uma proteção capaz de integrar o 

medidor de glicose e seus acessórios, considerando todas as requisições consideradas 

importantes pelos seus usuários, que neste caso serão as crianças, identificadas como tal pelo 

Estatuto da Criança e do Adolescente no Art. 2º  que considera ser criança a pessoa até doze 

anos de idade incompletos.A inovação da capa de proteção para o aparelho surgiu, a partir da 

percepção apontada por profissionais da área de saúde que atendem pacientes diabéticos. A 

Dra Raquel Barbosa Lima Schwab, especilialista em Endocrinologia diz que “[...] muitas das 

crianças que atendo tem certa resistência ao uso do medidor de glicose, pois o consideram um 

incômodo.” A partir deste ponto de vista entende-se ser possível que haja um grande número 

de pessoas, consideradas crianças, que têm dificuldades relacionadas ao transporte e manuseio 

do medidor de glicose, por não se sentirem confortáveis com o equipamento. Deste modo, o 

presente estudo propõe conhecer as demandas dos usuários infantis diabéticos em relação ao 

uso do equipamento e propor um sistema que qualifique o produto de acordo com os 

interesses de seus usuários. 
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Resumo 

O presente trabalho trata-se do estudo da utilização do processo de impressão tridimensional 

na fabricação de matriz, e posterior construção de molde em gesso para a produção cerâmica 

industrial. A técnica de impressão tridimensional pertence ao grupo de prototipagem rápida e 

consiste na obtenção de um corpo sólido a partir de um modelo digital de três dimensões, 

pormeio do depósito dinâmico do modelo tridimensional e da impressão seqüencial de suas 

respectivas fatias. Durante o processo de impressão, deposita-se um ligante sobre camadas 

sucessivas de pó e em cada camada, o ligante consolida o pó no formato bidimensional da 

fatia, que por fim soma-se as outras fatias subseqüentes no formato tridimensional do modelo. 

Os equipamentos convencionais de impressão 3D utilizam pós a base de gesso e acrílico, em 

que o ligante, a base de água, fornece a primeira adesão química; em seguida é infiltrada em 

resina.Neste projeto, o procedimento experimental foi utilizada a ferramenta de gestão de 

trabalho e desenvolvimento de produto, tipo Metaprojeto definindo a escolhado tema e os 

parâmetros de inovação. Em seguida foram abordados a problematização por meio da análise 

da tarefa caracterizando o uso das estratégias de fabricação artesanal das matrizes dos moldes 

em gesso em relação à versatilidade e adoção da impressora em escala industrial. Os 

resultados esperados mostram redução de custo em relação às peças produzidas, a economia 

de tempo na cadeia produtiva, resistência mecânica das matrizes e exatidão na forma e 

geometria das peças. 

 

 

 

 

 

Palavra chave:  Impressora 3D, moldes, matriz. 

 

Inscrição como: Graduação 

Área: Ciências Sociais Aplicadas 

Curso: Desenho Industrial 

Modalidade: Painel 



 

DESENVOLVIMENTO DE COMPONENTES INDUSTRIAIS E 

DETALHAMENTO 3D EM AÇOS SAE 1020, ASTM A36 E ASTM A572 

APLICADO NA INDÚSTRIA METALÚRGICA 

 

Everton Henrique de Carvalho 

everton_583@hotmail.com 

Faculdades Integradas Teresa D‟Ávila - FATEA 
 

Orientador: Rosinei Batista Ribeiro 

 

Resumo do Trabalho: 

No mercado atual analisando a competitividade onde qualidade auxiliada com agilidade, 

satisfação e fidelização do cliente tornou-se a base das relações comerciais, o projeto propõe-

se analisar a linha de produção auxiliando na redução na redução dos custos com o ganho de 

qualidade e tempo, itens valiosos em uma economia globalizada. No estado de São Paulo, a 

Tratemetal Metalurgia LTDA EPP. Atua na prestação de serviços na área de usinagem seriada 

de tornos CNCs, Centro de pintura e Centros de Usinagens. Especializada em caldeiraria, 

jateamento e pintura a Tratemetal Metalúrgica LTDA EPP. A empresa conta atualmente com 

47 funcionários e  trabalha com política de trabalhar somente com matéria-prima adquirida 

por fornecedores homologados e tradicionais no mercado. A usinagem pode ser feita em 

vários tipos de matérias-primas, tais como aços carbono e inox e materiais não ferrosos. Entre 

os materiais usinados com mais frequência pela Tratemetal Metalúrgica LTDA EPP. 
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Resumo do Trabalho: 

As empresas que necessitam de parceria para fornecimento de peças ou componentes para 

compor seu produto, têm a preocupação com a qualidade das embalagens. Hoje em dia as 

embalagens exercem um papel fundamental na vida e no processo do produto. O objetivo 

deste projeto foi o desenvolvimento de embalagens industriais, tipo racks metálicos para 

componentes de máquinas para que propiciem melhorias no transporte e armazenamento. Os 

racks metálicos devem assegurar que a integridade dos componentes a serem transportados, 

garantindo sua qualidade, sobretudo oferecerem um sistema de fácil fixação e manuseio dos 

componentes para facilitar o carregamento e descarregamento na embalagem. A metodologia 

consistiu nas seguintes etapas: reconhecimento do problema; detalhamento das peças e 

desenho técnico; criação e desenho técnico do rack; layout e apresentação; aprovação e testes 

finais.  
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Resumo do Trabalho: 

O “produto” esporte é, hoje, mais do que nunca, fonte inesgotável de renda e de estudos dos 

mais diversos meios, até mesmo os “não esportivos”. A quantidade de dinheiro movimentada 

pelos grandes eventos dessa natureza cresce assustadoramente, acompanhado logicamente 

pelo profissionalismo crescente dos mesmos. Não é mais surpresa para ninguém que o esporte 

é um grande negócio e que, por trás disso, toda uma estrutura é necessária para manter a 

dinâmica de crescer, mantendo anunciantes e trazendo outros com seus investimentos em 

Dolares, Euros ou qualquer moeda decorrente do faturamento destes espetáculos em suas 

respectivas arenas, independente de pátrias. 
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Resumo do Trabalho: 

O presente trabalho tem por objetivo identificar os benefícios e as vantagens que a Empresa 

Google oferece aos seus colaboradores. Uma empresa altamente desejada por profissionais de 

diversas áreas, por se tratar de uma organização flexível, na qual os colaboradores se sentem 

motivados e valorizados e com isso desenvolvem cada vez mais sua criatividade. A empresa 

Google visa a beneficiar os colaboradores para que os mesmos se sintam satisfeitos e com isso 

trabalhem mais motivados. Os benefícios concedidos se estendem inclusive à família do 

colaborador. A organização tem uma política diferenciada a qual busca inovar seu método de 

trabalho aplicando 70% de sua carga horária de trabalho para dedicação a Empresa, 20% para 

pesquisas de interesse pessoal e 10% para lazer. A metodologia para desenvolver este estudo 

envolveu pesquisa em livros, jornais, revistas e sites especializados da internet. Após análise, 

conclui-se que a motivação do colaborador é a peça chave para o sucesso da empresa Google, 

esta que visa a satisfação do colaborador por ter contribuído efetivamente com os projetos da 

Empresa.  
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Resumo do Trabalho: 

O presente trabalho pretende demonstrar a eficiência estratégica adotada no pela Dell. A 

empresa teve início em 1984 por Michael Dell, quando tinha 19 anos e com apenas $1.000 e 

já em 1985 começou a desenvolver sistemas de computador. Conquistou muitos clientes por 

conta de suas estratégias de vendas, mas também pelo seu diferencial que trazia a inovação de 

assistência diferenciada ao cliente, com uma sistema de qualidade no pós-venda com 

atendimento em domicílio. A Corporação Dell sempre trouxe ideias inovadoras e 

empreendedoras, a prova disso é que em 2006, foi a primeira empresa novamente a se 

preocupar com o meio ambiente oferecendo a reciclagem gratuita a de produtos adquiridos 

pelos seus consumidores. Com isso, a Indústria Dell foi eleita em 2010 empresa mais 

tecnológica da América Latina pela Newsweek. A metodologia utilizada para a efetivação do 

trabalho foi realizada com o auxílio de revistas, artigos, sites confiáveis e bibliografia. 

Através das informações encontradas foi elaborada uma Matriz SWOT para que se tenha uma 

visão melhorada da atuação da empresa. Conclui-se após análise que a empresa Dell é 

composta por mais de 100.000 membros que atendem as necessidades de um público bem 

diversificado, concedendo ao cliente o direito de utilizar todos os direitos cabíveis, de forma 

simples e econômica, otimizando a implantação de ferramentas e o gerenciamento das 

mesmas. Em suma, a sofisticação é o que a Dell utiliza como principal aliada para 

proporcionar ao cliente total liberdade de escolha e maior eficiência. O slogan mais conhecido 

pelos clientes da empresa é: “Dell, quem tem não troca”. 

  

 

 



 

Palavra chave:  Dell, Inovação, SWOT, Tecnologia, Mercado. 

 

Inscrição como: Graduação 

Área: Ciências Sociais Aplicadas 

Curso: Administração 

Modalidade: Painel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

O ENSINO DA LITERATURA ADAPTADO À CONTEMPORANEIDADE: UMA 

PROPOSTA PEDAGÓGICA 

 

Mariana Melo Cunha Farath 

mm.farath@bol.com.br 

Faculdades Integradas Teresa D‟Ávila - FATEA 

 

Orientador: Neide Aparecida Arruda de Oliveira 

 

Resumo do Trabalho: 

Este estudo tem como objetivo refletir sobre o ensino de Literatura no Ensino Médio e propor 

uma adaptação contemporânea ao método utilizado em sala de aula. A pesquisa foi feita por 

meio bibliográfico e por questionários aplicados em uma escola particular de Ensino Médio. 

A análise dos dados foi realizada à luz de Doc Comparato (2000) e dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavra chave:  Literatura, Ensino médio, Leitura, Proposta, Pedagógica. 

 

Inscrição como: Graduação 

Área: Humanas 

Curso: Letras 

Modalidade: Oral 

Graduação: Humanas 



 

PROJETO E-WASTE: A ERA DA TECNOLOGIA SUSTENTÁVEL CHEGOU 

 

Felipe Ferreira Alexandre 

felipe.falexandre@hotmail.com 

Fabiano Sinhorelli 

Faculdade de Tecnologia – FATEC Cruzeiro 

 

Orientador: Mary Mitsue Yokosawa 

 

Resumo do Trabalho: 

A organização não governamental Greenpeace estima de 20 a 50 milhões de toneladas de lixo 

eletrônico são geradas no mundo a cada ano (dados de 2008). Ainda de acordo com a ONG, o 

chamado e-lixo (e-waste, em inglês) responde hoje por 5% de todo o lixo sólido do mundo, 

quantia similar à das embalagens plásticas. Com a diferença de que, quando descartados de 

maneira inadequada, os eletrônicos podem ser mais nocivos. Segundo a ONU o Brasil é o 

mercado emergente que gera o maior volume de lixo eletrônico per capita a cada ano. O alerta 

da ONU, que no dia 22 de fevereiro de 2010, lançou seu primeiro relatório sobre o tema e 

advertiu que o Brasil não tem estratégia para lidar com o fenômeno, e o tema sequer é 

prioridade para as indústrias. O rápido avanço da tecnologia e o baixo custo para adquirir um 

novo equipamento levaram a se criar a “obsolescência programada” é o nome dado à vida 

curta de um bem ou produto projetado de forma que sua durabilidade ou funcionamento se dê 

apenas por um período reduzido. Em um estudo coordenado pelo professor Ruediger Kuehr 

da Universidade das Nações Unidas, os pesquisadores descobriram que nada menos de 1,8 

tonelada de materiais dos mais diversos tipos são utilizados para se construir um único 

computador, exemplo, 240 quilos de combustíveis fósseis, 22 quilos de produtos químicos e 

talvez o dado mais impressionante 1.500 quilos de água. Está mais do que claro a necessidade 

de uma ação para a reciclagem e destinação de todo esse resíduo, também adotar uma política 

de conscientização da população com esse tipo de resíduo complicado de se reciclar devido a 

grande variedade de materiais utilizados e combinados em um pequeno espaço físico 

causando o alto custo financeiro de reciclagem desses resíduos. O objetivo deste projeto é 

verificar a viabilidade da criação de um local de coleta de resíduos eletroeletrônicos na cidade 

de Cruzeiro, alem disso, será feita a reutilização, quando possível, e a reciclagem dos resíduos 

coletados de maneira ambientalmente correta.  Um número importante adquirido por pesquisa 

feita na cidade de Cruzeiro (pelo próprio autor), mostra que cada residência tem em média 3 

itens de lixo eletrônico, entre celulares, computadores, baterias e outros, número bastante 

preocupante, já que em Cruzeiro a estimativa da população no ano de 2009 é de 79.957 e a 



 

família brasileira tem em média, 3.3 pessoas, estipula-se 72.688 itens de lixo eletrônico só na 

cidade de Cruzeiro (segundo Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio 2001, IBGE). 

Dessa forma, a viabilidade da criação desse centro de coleta de lixo eletrônico na cidade de 

Cruzeiro é alto, pois, alem de Cruzeiro pode-se atender a várias cidades do Vale do Paraíba já 

que constou-se que só em Cruzeiro o numero de itens de lixo eletrônico é bastante expressivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavra chave:  Lixo eletrônico, Obsolescência programada, Sustentabilidade, TI verde. 

 

Inscrição como: Graduação 

Área: Humanas 

Curso: Tecnologia em Informática 

Modalidade: Oral 



 

FIDELIZAÇÃO DE CLIENTES: ADEQUAÇÃO DO COMPORTAMENTO 

ORGANIZACIONAL 

 

Kezia Irani Oliveira Alves da Silva 

kezia.oliveira_alves@hotmail.com 

Faculdades Integradas Teresa D‟Ávila - FATEA 

 

Orientador: Neide Aparecida Arruda de Oliveira 

 

Resumo do Trabalho: 

No momento atual em que vivemos as empresas não podem mais se dar à comodidade de 

oferecer produtos e/ou serviços de forma comum. Portanto este artigo justifica-se devido às 

transformações tecnológicas que influenciaram na cultura das pessoas e gerou o aumento do 

leque de oportunidade de consumo para os clientes, ampliando assim, a concorrência e o nível 

dos produtos/serviços. Os clientes são o combustível de uma empresa, pois o investimento 

deles em algum produto/serviço permite o reinvestimento deste na aplicação de melhorias 

para sua satisfação. Tendo como objetivo que para a manutenção de um cliente em um 

empreendimento é preciso empenho e constantes atualizações do público que possui, 

auxiliando assim o entendimento de seus clientes facilitando a fidelização. A fidelização é um 

processo de relacionamento que desenvolve afinidades e compromissos de ambas as partes, 

sendo o cliente e a empresa os envolvidos. De acordo com Sebrae (2007, p. 5) “Fidelizar, 

como a palavra indica, é fazer com que seus clientes estabeleçam uma relação de 

exclusividade com o seu negócio. Ou seja, é torná-los completamente fiéis ao seu 

empreendimento”. No processo metodológico, para a realização eficaz deste relacionamento é 

preciso primeiramente segmentar os clientes. A segmentação dos clientes auxilia no modo de 

tratamento dos mesmos, pois estes se diferem um do outro. Os clientes podem ser 

segmentados em passantes, entrantes, comprantes, recomprantes e recomendantes. Ou seja, 

quando nos posicionamos corretamente com o cliente, este perceberá com maior qualidade a 

diferenciação do empreendimento, pois valoriza a presença do cliente ideal (público-alvo da 

empresa). Vale ressaltar que o processo de fidelização não deve ser encarado como algo 

momentâneo para propulsão de vendas, mas sim um processo contínuo para o 

desenvolvimento da empresa. 

 

 

 

 

 

 



 

Palavra chave:  Fidelização, Satisfação de clientes, Administração, Marketing, Segmentação. 

 

Inscrição como: Graduação 

Área: Humanas 

Curso: Publicidade e Propaganda 

Modalidade: Oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HISTÓRIA EM JOGOS – ALTERNATIVAS PEDAGÓGICAS PARA O ENSINO DE 

HISTÓRIA 

 

Antônio Tadeu de Miranda Alves 

prof.tadeu@uol.com.br 

Lorena Kelly Assunção Rois de Souza 

Luiz Henrique Nascimento Leite 

Patrícia Valim Áquila Monteiro Gama 

Rafaela Molina de Paiva 

Centro Universitário Salesiano de São Paulo - UNISAL 

 

Orientador: Antônio Tadeu de Miranda Alves 

 

Resumo do Trabalho: 

O projeto aqui apresentado está inscrito e em desenvolvimento no PIBID – Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência, junto a CAPES, biênio 2012/2013. Tratado 

sob a temática: História em Jogos - alternativas pedagógicas para o ensino de História, 

pretende o desenvolvimento de pesquisa relativa à aplicação de estratégias diferenciadas de 

ensino, que devem ir além das aulas expositivas, com o propósito de verificar as 

possibilidades de um processo de ensinagem mais atraente com um aprendizado efetivo. No 

conjunto dos problemas da educação nacional, os déficits na formação básica encontrados nos 

últimos anos têm se apresentado como um verdadeiro desafio para os profissionais da 

educação. As carências no ensino e aprendizagem, também na área dos estudos de História, 

no Ensino Básico, têm sido constatadas pelos índices verificados e apresentados pelas 

pesquisas realizadas pelos órgãos governamentais competentes. Soma-se a essas carências 

uma crescente desvalorização dos profissionais da educação, especialmente com a ocorrência 

de fatos que, ainda que pontuais, mas tratados com acentuado exagero e persistência pela 

mídia, têm construído uma imagem negativa da relação aluno-professor e da realidade 

educacional. Verifica-se, igualmente, um forte apelo para que sejam supridas as necessidades 

de formação de professores com competências mais sólidas para um eficiente 

desenvolvimento na realização dos processos de ensino e aprendizagem que possam 

corresponder à realidade, oferecendo meios adequados para o contexto social atual. Assim, 

com o projeto História em Jogos - alternativas pedagógicas para o ensino de História procura-

se proporcionar aos graduandos em licenciatura em História – alunos dos 4º e 5º períodos de 

2012/2013, junto com a EE Arnolfo Azevedo, Lorena, parceira no projeto – o exercício de 

práticas alternativas de ensino, além de acrescentar um ferramental para o exercício de suas 



 

práticas pedagógicas e atuação no magistério, integrar teoria e prática na sua formação, e 

promover, numa atuação mais ampla, a aproximação universidade-escola. Os objetivos do 

projeto estarão direcionados para: 1. Preparar os licenciandos para sua atuação pedagógica e 

profissional; 2. Desenvolver a percepção para a efetiva eficiência de processos de ensino-

aprendizagem de História a partir de práticas lúdicas; 3. Incentivar práticas metodológicas 

diferenciadas para o ensino de História; 4. Instrumentalizar os licenciandos com material 

didático e pedagógico específico para o ensino de História; 5. Estimular para o estudo e o 

desenvolvimento de material didático diversificado; 6. Favorecer e dinamizar a interação 

Ensino Superior e Educação Básica, por meio de práticas, devidamente planejadas e 

supervisionadas, concretizadas na atuação conjunta de professor coordenador de área, 

professor supervisor e licenciandos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavra chave:  História, Educação, Jogos, Lúdico, Ensino. 

 

Inscrição como: Graduação 

Área: Humanas 

Curso: Licenciatura em História 

Modalidade: Oral 



 

INTERVENÇÕES DIDÁTICAS PARA O APRENDIZADO DA ESCRITA E LEITURA 

– UM ESTUDO DE CASO 

 

Thalita Aparecida Marçal 

criscabento@gmail.com 

Faculdades Integradas Teresa D‟Ávila - FATEA 

 

Orientador: Maria Cristina Marcelino Bento 

 

Resumo do Trabalho: 

O Programa Bolsa Alfabetização foi criado pelo Decreto 51.627 de 1º de março de 2007 e, 

favorece a interação entre graduandos dos cursos de Pedagogia ou Letras – nomeados 

professores pesquisadores - junto ao professor alfabetizador da escola da rede pública 

estadual. O aluno pesquisador deve desenvolver uma pesquisa didática mediante a orientação 

de um professor do curso, preferencialmente ligado ao Programa e com o professor 

alfabetizador. O programa referido tem suas concepções de leitura e escrita, ações do 

professor, embasadas no Programa Ler e Escrever – material didático exclusivo. A presente 

pesquisa didática busca responder a seguinte indagação: como se dá a intervenção didática de 

modo que o aluno aprenda nas situações em que escreve por si mesmo? Tem como objetivos: 

apresentar as orientações do programa Ler e Escrever sobre as situações de escrita pelo aluno; 

registrar e analisar as intervenções didáticas. A pesquisa é realizada com um grupo de alunos  

da 1ª série de uma escola do EF, localizada no Estado de São Paulo.  Trata-se de uma 

pesquisa de natureza exploratória e análise qualitativa. Os dados são coletados por meio dos 

registros do diário de bordo.  A hipótese que temos é que há um desafio em definir como fazer 

a intervenção didática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Intervenções didáticas, Aprendizado, Escrita, Leitura, Estudo de caso. 

 

Inscrição como: Graduação 

Área: Humanas 

Curso: Pedagogia 

Modalidade: Oral 



 

CANNABIS SATIVA A MACONHA OFUSCADA NA SOCIEDADE 

 

Adriano Espíndola Quintino 

dri_likestone@hotmail.com 

Faculdades Integradas Teresa D‟Ávila - FATEA 

 

Orientador: Jefferson José Ribeiro de Moura 

 

Resumo do Trabalho: 

O Vídeo documentário pretende demonstrar como se encontra a maconha na sociedade 

brasileira, através de noticias, entrevistas e informações. O ponto principal do trabalho é a 

cobertura da manifestação que ocorre anualmente em diversas capitais do país, a marcha da 

maconha. Devido o tema ser tratado como tabu e a dualidade de opiniões ocorrente, o trabalho 

busca informar, para uma compreensão e reflexão maior do espectador sobre o assunto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavra chave:  Cannabis sativa, Maconha, Sociedade. 

 

Inscrição como: Graduação 

Área: Humanas 

Curso: Comunicação Social 

Modalidade: Oral 



 

PEÇAS PUBLICITÁRIAS: UM ESTUDO SOBRE OS ANÚNCIOS DA BENETON 

 

Marcos Aurélio de Oliveira Correia 

marcoscorreiaadv@gmail.com 

Faculdades Integradas Teresa D‟Ávila - FATEA 

 

Orientador: Neide Aparecida Arruda de Oliveira 

 

Resumo do Trabalho: 

Atualmente a publicidade mundial é apresentada de uma maneira uniforme em todos os 

continentes. Todo tipo de anúncio, campanha ou ação, precisam de um padrão pré-existente 

por meio de concepções ultrapassadas. Essa pesquisa faz um estudo de duas campanhas da 

marca italiana de roupas, Beneton, visando entender sobre essas peças publicitárias 

consideradas polêmicas no mundo todo, a pesquisa será realizada à luz de  Toscani (2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavra chave:  Publicidade, Anúncio, Beneton, Estudo, Campanha. 

 

Inscrição como: Graduação 

Área: Humanas 

Curso: Comunicação Social 

Modalidade: Oral 



 

INFLUÊNCIA DO MARKETING NA POLÍTICA 

 

Maria Elisabeth Carvalho de Almeida 

elisa_almeida@hotmail.com 

Faculdades Integradas Teresa D‟Ávila - FATEA 

 

Orientador: Neide Aparecida Arruda de Oliveira 

 

Resumo do Trabalho: 

O período eleitoral requer uma campanha bem estruturada a fim de moldar a imagem de um 

candidato à algum cargo político. Por meio das ferramentas que o marketing proporciona, os 

profissionais tem a possibilidade de criar uma propaganda voltada para o público alvo mais 

concentrado ao mesmo tempo em que evidencia as melhores características do indivíduo. 

Partindo da premissa de que o marketing auxilia no planejamento, desenvolvimento e 

propagação de um produto ou serviço, o marketing político garante aos candidatos maior 

abrangência e influência na opinião pública de seu público, no período eleitoral. Com isso, o 

presente artigo faz-se presente para expor os conceitos de marketing agregado à política 

seguido de uma análise de campanhas onde o marketing foi parte fundamental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavra chave:  Marketing, Política, Opinião pública. 

 

Inscrição como: Graduação 

Área: Humanas 

Curso: Jornalismo 

Modalidade: Oral 



 

A INFLUÊNCIA DA MARCA DIANTE DA SOCIEDADE 

 

Raphael Henrique Milet Freitas 

rockmail_msn@hotmail.com 

Faculdades Integradas Teresa D‟Ávila - FATEA 

 

Orientador: Neide Aparecida Arruda de Oliveira 

 

Resumo do Trabalho: 

Esta pesquisa tem como objetivo analisar a influência da marca diante da sociedade. Esta 

proposta justifica-se por entender o comportamento da sociedade de consumo perante as 

grandes marcas. As análises foram aplicadas de acordo com os conceitos BAUDRILLARD, J. 

A Sociedade de Consumo (São Paulo: Martins Fontes, 1970) para explicar o comportamento 

da sociedade diante no mundo das marcas, e o resultado desse consumo. Será feita uma 

análise sobre o consumo excessivo para se manter na moda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavra chave:  Sociedade de consumo, Marca. 

 

Inscrição como: Graduação 

Área: Humanas 

Curso: Comunicação Social 

Modalidade: Painel 



 

O FANZINE TRABALHADO NA LÍNGUA INGLESA 

 

Mariana Bastos de Magalhães Davini 

marybmd17@yahoo.com.br 

Faculdades Integradas Teresa D‟Ávila - FATEA 

 

Orientador: Neide Aparecida Arruda de Oliveira 

 

Resumo do Trabalho: 

Este trabalho apresenta a origem e o conceito do gênero discursivo fanzine, por meio de sua 

produção por alunos do 9° ano do Ensino Fundamental de uma escola particular. 

Desenvolvido à luz de Bakhtin, que visa compreender a língua através da linguagem, 

abordou-se o texto dissertativo livre para prática da gramática inglesa vista em sala de aula, 

bem como algumas regras de formatação, propondo um trabalho interdisciplinar, através de 

uma publicação constante e renovada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavra chave:  Fanzine, Mídia alternativa, Ensino fundamental. 

 

Inscrição como: Graduação 

Área: Humanas 

Curso: Letras 

Modalidade: Oral 



 

APLICAÇÃO DO LIVRO “REVOLUÇÃO DOS BICHOS” EM CONCEITOS DA 

SOCIEDADE 

 

Victor Rodrigues 

victor_rodrigues_718@hotmail.com 

Faculdades Integradas Teresa D‟Ávila - FATEA 

 

Orientador: Neide Aparecida Arruda de Oliveira 

 

Resumo do Trabalho: 

Este estudo tem como objetivo aplicar os conceitos afirmados no livro de George Orwell, 

“Revolução dos Bichos”. Justifica-se essa análise pela precisão do olhar de Orwell sobre o 

futuro da sociedade moderna. Está pesquisa será realizado à luz dos estudos da obra de 

George Orwell e do filósofo francês Michael Foucault, grande estudioso sobre sociedades do 

século XX.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavra chave:  Sociedade, George Orwell, Comunismo, História contemporânea, 

Sociologia. 

 

Inscrição como: Graduação 

Área: Humanas 

Curso: Comunicação Social 

Modalidade: Oral 



 

LINGUAGEM CINEMATOGRÁFICA E IDEOLOGIA 

 

William dos Santos Betônio 

pe.william@radioaparecida.com.br 

Helder José da Silva 

Faculdades Integradas Teresa D‟Ávila - FATEA 

 

Orientador: Neide Aparecida Arruda de Oliveira 

 

Resumo do Trabalho: 

Este estudo tem como objetivo analisar as relações entre cinema, suas formas de linguagem, 

com a ideologia. Considerado como a sétima arte, o cinema é um dos meios de comunicação 

de massa mais importante e influente da sociedade atual. A evolução da cinematografia fez 

com que a câmera deixasse de registrar apenas acontecimentos e passasse a transmitir um 

ponto de vista. Conforme MARTIN (2005) os elementos específicos e não-específicos da 

linguagem cinematográfica, como roteiro, planos, ângulos, movimentos de câmera, 

iluminação, desempenho dos atores, entre outros, são instrumentos que podem transmitir 

ideologias específicas. A relação entre linguagem cinematográfica será feita com o conceito 

filosófico de ideologia de CHAUÍ (1994). Primeiro, o estudo irá conceituar cinema e 

ideologia. Na seqüência, serão apresentados os elementos e recursos da linguagem 

cinematográfica. Com esses argumentos a pesquisa irá analisar alguns casos de filmes, 

especialmente norte-americanos, pois os EUA é considerado o maior produtor mundial de 

filmes na atualidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavra chave:  Cinema, Ideologia, Comunicação de massa, Linguagem cinematográfica, 

Cinema americano. 

 

Inscrição como: Graduação 

Área: Humanas 

Curso: Comunicação Social 

Modalidade: Oral 



 

ARGUMENTAÇÃO NO GÊNERO DISCURSIVO REPORTAGEM 

 

Alba Luciene Thiago 

albathiago@gmail.com 

Faculdades Integradas Teresa D‟Ávila - FATEA 
 

Orientador: Marlene Sardinha Gurpilhares 

 

Resumo do Trabalho: 

Este trabalho tem como objetivo examinar a força argumentativa das metáforas conceptuais 

na construção do sentido do gênero discursivo “reportagem jornalística”. A opção por esse 

gênero deve-se ao fato de o mesmo ser um importante veículo de comunicação, que transmite 

informações atualizadas e aprofundadas, bem como por fazer parte do nosso cotidiano. A 

fonte de coleta – o jornal O Estado de São Paulo – foi escolhida devido à sua credibilidade na 

comunidade intelectual do país. O corpus selecionado constituiu-se de duas reportagens 

jornalísticas, dos cadernos Economia & Negócios e Planeta Rio+20, respectivamente. Como 

fundamentação teórica, utilizamos propostas de Sardinha (2007) e Vereza (2007), sobre 

metáforas; Coimbra (2004), Kindermann (2003), Lage (1987) e MELO (2003), sobre 

reportagem jornalística, entre outros. Essa pesquisa teve como foco de análise, a dimensão 

argumentativa da metáfora, e sua análise mostrou que as expressões metafóricas, 

discursivamente inter-relacionadas, funcionam como fortes mecanismos de argumentação na 

construção do sentido do texto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavra chave: Argumentação, Metáfora Conceptual, Reportagem, Sentido. 

 

Inscrição como: Graduação  

Área: Humanas 

Curso: Letras 

Modalidade: Oral 



 

COMUNICAÇÃO INTERNA COMO ESTRATÉGIA DE CONSTRUÇÃO DA 

IMAGEM CORPORATIVA 

 

Pedro Augusto de Moura Martins 

pdrmartins01@gmail.com 

Faculdades Integradas Teresa D‟Ávila - FATEA 

 

Orientador: Neide Aparecida Arruda de Oliveira 

 

Resumo do Trabalho: 

A acirrada concorrência presente nos dias de hoje no atual mercado empresarial exige que as 

organizações se utilizem cada vez mais de estratégias que as façam manterem-se fortes e se 

destacar em meio às outras empresas. Organizações que não se adequam aos novos tipos de 

comunicação disponíveis e que não utilizam estas ferramentas como forma de se desenvolver, 

acabam se tornando ultrapassadas e podem em pouco tempo deixar de existir. Inseridas a este 

contexto, faz-se necessário que toda e qualquer empresa que busque crescer ou manter-se 

atualizada faça investimentos contínuos em estratégias de comunicação organizacional, tal 

como a comunicação com seu público interno, sendo este o primeiro público a entrar em 

contato direto com a marca e podendo trabalhar como público multiplicador de ideias e 

missões da empresa em âmbito macroambiental.  Nesta perspectiva este artigo se justifica, 

substancialmente, ao propor um correto investindo no departamento de comunicação interna, 

que se planejado e ativado de maneira eficiente buscando transmitir as mensagens de forma 

clara e objetiva, atua como construtor e auxilia na disseminação da boa imagem corporativa 

como um todo. O presente artigo visa contribuir para os estudos da comunicação interna 

corporativa, analisando as diversas perspectivas que envolvem as empresas em contato com 

seu público interno e a importância de se utilizar deste tipo de comunicação como um 

diferencial competitivo na construção e manutenção da imagem, identidade e reputação 

empresariais. No contexto analisado por Argenti (2006) entendemos que a comunicação se 

tornou hoje um dos pilares da boa administração e parte fundamental no desenvolvimento de 

empresas para o mundo contemporâneo. 
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Resumo do Trabalho: 

Jogos eletrônicos são softwares que dependem de um hardware para funcionar, havendo uma 

relação consistente, linear e recíproca entre eles e as máquinas. Os jogos eletrônicos tem sido 

um dos meios de entretenimento mais utilizados pelas crianças para se divertirem e passar o 

tempo. É fundamental que os professores se tornem mais íntimos dos jogos eletrônicos e os 

usem como ferramentas para auxiliar os alunos no seu processo de aprendizagem. Precisa 

inclusive estar ciente dos novos espaços de aprendizagem que estão a surgir na sociedade, por 

meio dos jogos eletrônicos ou por meio de novos ambientes que começam a se consolidar. 

Novas formas de acesso ao conhecimento estão a surgir nos ambientes virtuais, novas formas 

de se relacionar estão surgindo nas comunidades virtuais, nos chats de bate-papo. Desta 

forma, a pesquisa pretende responder: como utilizar os jogos eletrônicos como ferramenta 

pedagógica para alfabetizar? Tem como objetivos: Apresentar o conceito jogo; Apresentar o 

conceito de jogo eletrônico; Refletir sobre o aproveitamento de jogos eletrônicos no processo 

de alfabetização, utilizando-os como ferramenta pedagógica. Foi realizada uma pesquisa 

exploratória com enfoque em estudo de caso, cujo projeto foi devidamente enviado, analisado 

e aprovado pelo CEP sob o aspecto ético-legal atendendo as exigências da Resolução nº 

196/96 do Conselho Nacional de Saúde sob o Parecer n. 12/2012. A gestora da Instituição 

depois de conhecer os objetivos e procedimentos da pesquisa autorizou-a e assinou o termo de 

consentimento. Após autorização da gestora e com o auxílio da professora efetiva da classe, 

foi realizada uma reunião com os responsáveis pelos alunos participantes da pesquisa, os 

quais assinaram um termo de consentimento, autorizando a participação dos mesmos. A 

pesquisa foi realizada em uma escola pública, localizada em um município do Vale do Paraíba 

com a participação de 08 alunos regularmente matriculados no 2º ano de ensino fundamental 

que estão em processo de alfabetização. No 1º encontro com os alunos foi realizada uma 

sondagem, com o objetivo de verificar o nível de aprendizagem de escrita e leitura para 

orientar a escolha dos jogos e possibilitar uma melhor avaliação nos resultados obtidos. Os 



 

próximos encontros estão sendo realizados na sala de informática da escola, onde cada aluno 

teve acesso a um computador permanecendo durante 50 minutos monitorados pelas 

pesquisadoras e pela professora efetiva da turma. Nos primeiros cinco encontros foram 

aplicados jogos eletrônicos produzidos pelas próprias pesquisadoras. Jogos estes, que foram 

elaborados durante as aulas de Residência Pedagógica – uma das disciplinas do curso de 

Pedagogia. Tais jogos possibilitaram a intimidade entre os alunos e os computadores por 

serem de fácil manuseio, além de envolver um amplo vocabulário com palavras conhecidas 

como nomes próprios, nomes de animais, frutas. Os dados estão sendo coletados por meio de 

observações e registro em um diário de bordo. Temos como consideração final que: jogos 

eletrônicos devem ser trabalhados tanto pelo professor de informática da escola, como pela 

professora efetiva da sala como ferramenta de apoio durante o processo de alfabetização, 

interferindo positivamente no processo de aquisição de leitura e escrita. 
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Resumo do Trabalho: 

A televisão é sem dúvida o veículo de comunicação com maior abrangência no mundo. 

Mesmo os que estabelecem críticas a ela não podem negar o seu poder e influência na cultura, 

laser e educação dos povos, por exemplo. Dentre a programação oferecida por esse meio de 

comunicação às famílias e às crianças, não se deve esquecer que, em alguns canais as atrações 

oferecidas para esse público não parecem se preocupar com sua formação humana. 

Obviamente, existem outros canais onde o conteúdo educativo e cultural para crianças e 

jovens é regiamente trabalhado. Sem dúvida, não se pode negar a imensa influência da mídia 

televisiva sobre crianças e famílias brasileiras. Tanto como possibilidade de lazer e diversão, 

como nos aspectos educativos e de formação humana. Infelizmente, nem tudo o que se 

oferece nas telinhas é sinônimo de qualidade.  Notadamente hoje em dia, as crianças cada vez 

mais novas têm na TV um recurso semelhante a um brinquedo e passam diversas horas no dia 

em frente a um aparelho. Em muitas ocasiões, diante de todos os afazeres domésticos, os pais 

utilizam os programas de televisão para entreter os filhos. Portanto, entender melhor a visão 

desse público sobre a televisão existente se torna fator extremamente importante na formação 

de profissionais dessa mídia. Compreendendo melhor o olhar de crianças e famílias sobre a 

TV se pode desenvolver programas que cumpram, ao mesmo tempo, a função de lazer e 

educação de maneira mais efetiva. Com esse intuito, o presente trabalho monográfico busca 

compreender o olhar das crianças e das famílias sobre o significado da televisão e se organiza 

apresentando, em um primeiro capítulo, a diferença entre a TV comercial e a educativa. É 

apresentada aqui a legislação que regulamenta a televisão no Brasil e oferece parâmetros para 

o seu funcionamento. Enquanto a TV educativa não cabe espaço para propaganda e 

patrocinadores – sendo, naturalmente, um desafio a mais para essa TV se manter 

financeiramente, à televisão comercial é exigido um tempo mínimo para programas 

educativos. No segundo capítulo, o trabalho investiga o desenvolvimento cognitivo da criança 

e o que cada uma deve aprender e ver na TV. Para se realizar essa investigação, o trabalho 

apresenta três teóricos respeitados em se tratando de desenvolvimento infantil, a saber: Piaget, 

Wallon e Vygotsky. Abrangendo o universo infantil de aspectos diferentes, estes teóricos 



 

oferecem um suporte valioso para quem visa inserir neste campo. Com base nestes 

pressupostos, investiga-se ainda o que seria adequado para as crianças assistirem nas 

diferentes etapas de seu desenvolvimento, entre as idades de sete a onze anos. O terceiro 

capítulo analisa a mudança social na família diante da TV. Baseando-se em pesquisas 

reconhecidas sobre a influência da televisão na família, o trabalho aponta tendências e 

probabilidades que merecem ser conhecidas por todos os envolvidos no trabalho com 

crianças. Não se esquecendo que, muito mais do que oferecer programas de qualidade, é 

importante favorecer a produção de um espaço educativo e cultural a esse público, não se 

esquecendo, claro, da face diversão. Em seguida, se apresentam as conclusões sobre o 

trabalho realizado. Se considera a família a base da sociedade e a mídia televisiva é capaz de 

influenciar, modificar e instaurar hábitos, não se pode deixar de estudar essa ferramenta, para 

poder utilizá-la de maneira realmente construtiva e benéfica. É essencial que o profissional de 

comunicação, trabalhando nesses veículos de massa, tenha plena consciência de sua 

responsabilidade, quer seja para informar, quer seja para divertir. Como se sabe, cada pessoa 

assimila e enxerga um mesmo fato de maneiras diferentes, de acordo com as características 

pessoais de cada um. Dessa forma, conclui-se, a princípio, a necessidade de se estudar e 

entender melhor o significado da TV pela ótica do telespectador, inclusive o mirim, visto a 

grande influência que esse meio de comunicação exerce sobre a população, de modo geral.   
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Resumo do Trabalho: 

Na mídia, liberdade é um termo complexo, pois pode ser relativizado e contextualizado de 

diversas maneiras. Por um lado, existe a liberdade de expressão, aquela em que o indivíduo 

dialoga com a realidade do fato e exprime a verdade, por outro lado, o mesmo cidadão 

também tem a liberdade de omitir, de acordo com premissas por ele conhecidas, as blasfêmias 

midiáticas. O termo refere-se a algo ofensivo a alguma divindade ou religião, mas neste caso 

retrata a heresia do aprendizado de temas restritos, aqueles que possuem o poder de orientar a 

massa na formulação de analogias sistêmicas, dando vazão ao pensamento crítico. O estudo 

visa tratar o choque causador da alienação popular via exclusão, omissão, divulgação de 

irrealidades e censura propriamente dita, neste caso, um tipo oculto existente em países 

democráticos. Serão utilizados exemplos que interligam teoria consultada a acontecimentos 

do cotidiano para determinar as ocorrências e compará-las a situações 

semelhantes em várias esferas. Três casos serão abordados: A reintegração de posse do 

Pinheirinho, uma área em São José dos Campos ocupada irregularmente; A generalização no 

discurso da grande mídia, hermética, quanto ao hacktivismo; Os últimos movimentos 

revolucionários ligados à Primavera Árabe, atualmente em fase crítica perante uma possível, 

porém nunca mencionada, III Guerra Mundial no hemisfério norte. A análise destes, exibindo 

suas ligações implícitas, a época, o local, os líderes e a quem estes são subordinados, 

possibilita uma discussão argumentativa e explicativa, por meio das quais deverá ser possível 

legitimar a existência e intenção de tais atividades alienadoras. Palavras chave: Pinheirinho, 

Hacktivismo, Primavera Árabe, Mídia, Liberdade. 1. REFERÊNCIAS Bacon, F.. The 

Advancement and Proficience of Learning Divine and Human (1605)Transcrito em 1893 por 

Cassell & Company, editado por David Price, 2002; BELTRÃO, Luiz. Sociedade de Massa, 

comunicação e literatura. Petrópolis, Vozes, 1972 CALAZANS, Flávio. Para uma abordagem 

multidisciplinar dos comportamentos coletivos. Revista Leopoldianum, vo. XVI, no 45. 

Santos, 1989. ECO, Roberto. Viagem na Irrealidade Cotidiana, 1932; GERBNER, George. Os 

meios de comunicação de massa e a teoria da comunicação humana. São Paulo, Cultrix, 1973; 

OLIVEIRA, José Manuel Paquete de. A Democracia: Os “Media” e a “Censura Oculta”, 



 

2002.  Rangel, L.G. (org). A mídia e seus efeitos. Belo Horizonte. Editora Independente, 

2010;  
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Resumo do Trabalho: 

Como as drogas hoje em dia é um dos maiores problemas da sociedade, abomina-la é uma 

tarefa nada fácil, muitos gostariam de descobrir algo que acabasse com a curiosidade que leva 

até elas. A importância da comunicação é educar incentivando os jovens a terem uma vida 

saudável e assim, mantê-los afastados de tudo que causa dependência. Mostrar através da 

comunicação como buscar suporte nas dependências afetivas e para a auto-estima, assim 

formar adultos saudáveis conscientes de si mesmo. Uma forma de prevenção é manter bem 

informados e nada melhor do que vivenciar com depoimentos daqueles que tiveram a triste 

experiência nas drogas.  
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Resumo do Trabalho: 

Temos observado, ao longo dos anos, que entre a recepção dos conteúdos midiáticos dos 

meios de comunicação de massa e as camadas populares há uma série de mediações. Não é 

um processo passivo, e sim impactado, de alguma forma, pelas variáveis relativas aos 

processos de mediação efetivados pelos veículos de comunicação, como composições e 

construções de novos sentidos. Dentro dessa perspectiva, temos como exemplo, a minissérie 

“Hoje é dia de Maria” da Rede Globo, trabalhada em cima de expressões populares - cantigas, 

vestimentas, crenças - elementos trazidos de conhecimentos populares do Folclore Universal 

trabalhados e transformado em um produto midiático. Diante disso é necessário aprofundar e 

colocar em diálogo uma contribuição eminentemente brasileira no campo comunicacional 

muitas vezes negligenciada ou subaproveitada: a Folkcomunicação, desenvolvida pelo 

pernambucano Luiz Beltrão. 
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Resumo do Trabalho: 

Uma característica marcante da narrativa das novelas de Sílvio de Abreu é a presença do 

suspense, geralmente ligado a determinado crime ou série de crimes durante todo o percurso 

da trama, onde a identidade do responsável é o que serve de “gancho” para a continuidade da 

história, justificando assim o interesse do público. Este trabalho visa a analisar os “ganchos” 

presentes na narrativa da novela “A próxima vítima” (1995) com o suspense muito comum 

em produções cinematográficas de perseguição policial, bem como a relação do autor com o 

gênero, tendo como base “Técnicas de comunicação escrita”, de Izidoro Blikstein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavra chave:  Análise, Narrativa, Novela, Gancho, Suspense. 

 

Inscrição como: Graduação 

Área: Humanas 

Curso: Jornalismo 

Modalidade: Painel 



 

A INFLUÊNCIA DA INTERNET NO ENSINO-APRENDIZAGEM DA LITERATURA 

 

Aline Aparecida Silva 

nine___aline@hotmail.com 

Faculdades Integradas Teresa D‟Ávila - FATEA 

 

Orientador: Luciani Vieira Gomes Alvareli 

 

Resumo do Trabalho: 

Atualmente, a internet é uma ferramenta indispensável a qualquer profissional. Faz parte do 

papel do professor estar devidamente atualizado com as novas tecnologias. Na literatura, 

especificamente, a internet tem grande importância. Este trabalho foi motivado pela 

observação da quantidade de citações literárias nas redes sociais. Também por outro fato, 

grande parte dos internautas que geralmente publicam versos, frases e textos literários, ainda 

são estudantes. O objetivo deste estudo é analisar os benefícios que a internet, como recurso 

tecnológico divulgador da literatura, é capaz de trazer ao ensino-aprendizagem da mesma. O 

levantamento de dados será feito através de pesquisa na internet e também com alguns 

voluntários por meio de entrevista. O público alvo desta pesquisa serão os estudantes de 

ensino médio que possuem acesso à internet e que fazem uso das redes sociais para se 

comunicar com outras pessoas. As informações coletadas serão analisadas de forma 

qualitativa, dando preferência, assim, à opinião e aos argumentos usados pelos estudantes, a 

fim de alcançar o objetivo proposto no início da pesquisa. 
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Resumo do Trabalho: 

Este estudo pretende pesquisar a influência das redes sociais junto ao marketing de guerrilha, 

pois o marketing tradicional em muitas empresas é ignorado devido ao alto custo das suas 

técnicas. O presente estudo mostrará soluções para pequenas empresas nas redes sociais junto 

ao marketing de guerrilha podendo maximizar seus lucros, vendo a possibilidade de investir 

em mídias sociais, as quais não exigem um investimento em dinheiro, mas demandam uma 

boa criatividade para que as ações atinjam o público-alvo da maneira necessária. A utilização 

das mídias sociais hoje em dia é obrigatória para chegar aos consumidores e construir 

relacionamentos com seus clientes, tornando o próprio nome reconhecido. O poder que as 

redes sociais dão ao consumidor de expressar a sua opinião e de influenciar uma grande massa 

obriga que empresas não continuem em uma posição de comodidade como o “marketing 

empurra”, e comecem a desenvolver um novo caminho para compreender, escutar e fazer com 

que seus clientes participem de todo o processo de relação produto/empresa/cliente fazendo 

com que se tornem sócios de uma nova era em que redes sociais não é mais sequer um 

investimento de baixa prioridade: trata-se de uma necessidade, para garantir a própria 

sobrevivência empresarial. A fundamentação teórica foi realizada à luz Gunelius (2012). A 

metodologia dar-se-á pela pesquisa bibliográfica.  
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Resumo do Trabalho: 

Objetivo desse trabalho é criar, a partir de oficinas de formação, o interesse da comunidade 

pela Rádio Comunitária Sant‟Ana de Roseira, SP. O estudo se justifica diante do desinteresse 

da comunidade com a Rádio Comunitária Sant‟Ana, tornando-se um desafio de aproximar a 

população da emissora, não apenas como ouvintes, mas como produtores de conteúdo. O 

trabalho apresenta uma pesquisa com os moradores sobre interesse destes em relação a 

emissora e é feito a luz de GHEDINI, 2009 e PERUZZO, 1998.  
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Resumo do Trabalho: 

Com o objetivo de analisar o universo criado em torno do “homem-morcego” essa pesquisa 

visa abordar as características das construções semióticas das HQ‟s e, das adaptações feitas a 

partir das historias originais.  Levado recentemente para as telas do cinema, na trilogia do 

diretor Christopher Nolan, o personagem possui uma construção simbólica e imagética muito 

grande e, que deixa por sua vez, um campo muito vasto para uma análise semiótica, que vai 

desde a construção do personagem em si, passando pela trama realística e, chegando na 

elaboração de todo o “micro cosmos” criado em torno do ser humano que tornou-se herói. 

Com base na obra da estudiosa Lucia Santaella e de Charles Pierce, essa pesquisa irá utilizar 

as historias criadas, principalmente pelo desenhista Frank Miller, como base para uma ligação 

entre o universo semiótico de Batman dos quadrinhos e do cinema.    
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Resumo do Trabalho: 

As Redes Sociais são instrumentos de comunicação que fazem parte do cotidiano das pessoas, 

que oferecem um vasto mundo virtual, em que é possível interagir, comunicar, expressar 

sentimentos e opiniões, compartilhar arquivos, debater sobre interesses em comum. Muitas 

pessoas fazem uso das Redes Sociais como um meio rápido e fácil de comunicação, pois 

possibilitam uma interação com pessoas de diferentes lugares, com interesses semelhantes, ou 

que tenham algo em comum. As Redes Sociais podem ser instrumento de apoio para a 

educação. A presente pesquisa busca responder a seguinte indagação: como se dá a utilização 

de Redes Sociais por um grupo de alunos do curso de pedagogia? Tem como objetivos: 

apresentar o uso das Redes sociais em educação; trazer a luz o conceito de Redes Sociais e 

suas modalidades; Verificar qual é e como é utilizada a Rede Social por um grupo de 

pedagogos. O projeto de pesquisa foi aprovado pelo CEP da FATEA sob o protocolo 

nº10\2012 e está cadastrado na Plataforma Brasil. A pesquisa de natureza exploratória, com 

análise quantitativa e qualitativa, foi desenvolvida em uma instituição de ensino superior do 

Vale do Paraíba dos Sul, com vinte e cinco graduandos do curso de Pedagogia. Os sujeitos 

responderam a um questionário com cinco questões. Mediante a análise dos dados um sujeito 

não utiliza nenhuma rede social, a maioria destes sujeitos utiliza o Facebook como ferramenta 

de interação ou entretenimento, não se preocupando em utilizá-la como ferramenta para 

aprendizagens diferentes. 

 

 

 

 

 

Palavra chave: Redes sociais, Educação, Pedagogia. 

 

Inscrição como: Graduação 

Área: Humanas 

Curso: Pedagogia 

Modalidade: Oral 



 

MUDANÇAS NA LINGUAGEM DO TELEJORNAL: ANÁLISE COMPARATIVA DE 

TELEJORNAIS DE DIFERENTES ESTILOS  

 

José Eduardo de Souza 

j.edusouza@hotmail.com 

Faculdades Integradas Teresa D‟Ávila - FATEA 

 

Orientador: Neide Aparecida Arruda de Oliveira 

 

Resumo do Trabalho: 

Este estudo tem como objetivo analisar a linguagem e estrutura do gênero televisivo 

telejornal, sua história e características; explorando especificamente dois estilos diferentes de 

telejornal, um mais tradicional e na faixa noturna (Jornal Nacional, Jornal da Band, SBT 

Brasil) e outro que busca inovações na linguagem e é exibido na faixa diurna (RJTV, SPTV).  

A crescente busca de inovação na televisão e o advento das novas tecnologias e mídias no 

jornalismo justificam esta pesquisa. A análise será feita utilizando como base e ponto de 

partida autores como Ciro Marcondes Filho, Guilherme Jorge, Maurício Stycer e Alexandre 

Ernandez. O estudo é de cunho bibliográfico com análise de vídeos gravados de diferentes 

telejornais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavra chave: Jornalismo, Telejornal, Inovação, Mudanças, Linguagem. 

 

Inscrição como: Graduação 

Área: Humanas 

Curso: Comunicação Social 

Modalidade: Oral 



 

INFLUÊNCIA DOS SUPER-HERÓIS NA FORMAÇÃO DO EGO  

 

Gabriel Canesin 

gabrielcanesin@uol.com.br 

Mariana de Oliveira 

Murilo Guimarães 

Faculdades Integradas Teresa D‟Ávila - FATEA 

 

Orientador: Miguel Júnior 

 

Resumo do Trabalho: 

O presente estudo tem como objetivo analisar a formação do ego de jovens de 15 a 20 anos. 

Acredita-se que jovens que consomem este tipo de entretenimento contribui na evolução em 

relação a diversos fatores da vida. Enfim foi realizada uma pesquisa de campo com jovens da 

cidade de cruzeiro e região abordando em média 100 indivíduos.Tomamos como base artigos 

científicos, que abordam temas como diferenças entre herói e super-herói e conceito de ego na 

psicologia.  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavra chave: Influência, Super-herói, Ego, Formação, Jovens. 

 

Inscrição como: Graduação 

Área: Humanas 

Curso: Comunicação Social 

Modalidade: Painel 



 

CURRÍCULO E FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM UMA PERSPECTIVA 

INTERDISCIPLINAR 

 

Adélia Márcia da Silva de Carvalho 

adelia-marcia@hotmail.com 

Faculdades Integradas Teresa D‟Ávila - FATEA 
 

Orientador: Carolina Arantes Pereira 

 

Resumo do Trabalho: 

Interdisciplinaridade é o diálogo entre as diversas áreas de conhecimento por meio da 

interação entre disciplinas, e, sobretudo, das pessoas. As discussões acerca da ação 

interdisciplinar nas escolas geram infindáveis questionamentos, porém, para que qualquer 

mudança de paradigma ocorra no âmbito escolar é fundamental que inicialmente esta 

mudança ocorra no meio científico e universitário. No meio científico porque faz-se 

necessário estudo e pesquisa para fundamentar as concepções teóricas e no meio universitário 

porque é o local em que ocorre a formação docente. As ações interdisciplinares no curso de 

Pedagogia podem fomentar a interdisciplinaridade entre seus alunos, futuros profissionais da 

educação, para que possam exercitá-las em sua prática pedagógica. A presente pesquisa 

objetiva enfatizar a interdisciplinaridade no Curso de Pedagogia como fator essencial na 

formação de futuros professores, bem como analisar a prática interdisciplinar no referido 

curso. A metodologia utilizada é bibliográfica e pesquisa participante, em que pesquisadores e 

sujeitos da pesquisa fazem parte da reflexão e mudança da realidade. Com esse estudo visa-se 

dar continuidade a um projeto em andamento no qual foi criado os Encontros Pedagógicos 

Interdisciplinares, momentos em que alunos e professores de Pedagogia têm espaço para 

refletir e gerar iniciativas interdisciplinares. Como resultado do estudo foi criado o blog 

pedagógico Interdisciplinaridade na Formação de Professores da Pedagogia-FATEA, lugar 

onde a formação continuada ocorreu a partir do diálogo e da interação entre profissionais da 

educação.  

 

 

 

Palavra chave: Currículo, Formação de Professores, Interdisciplinaridade. 

 

Inscrição como: Graduação  

Área: Humanas 

Curso: Pedagogia 

Modalidade: Oral 



 

ANÁLISE DO FILME “OS DELÍRIOS DE CONSUMO DE BECKY BLOOM” E A 

CONSTRUÇÃO DA PERSONAGEM CONSUMISTA PRESENTE NO COTIDIANO  

 

Renan Alves da Silva Ramos 

renanramos.arts@hotmail.com 

Faculdades Integradas Teresa D‟Ávila - FATEA 

 

Orientador: Neide Aparecida Arruda de Oliveira 

 

Resumo do Trabalho: 

Este estudo tem como objetivo analisar o Filme “Os Delírios de consumo de Becky Blooom” 

e verificar os recursos que a Publicidade usa como atrativos para o consumo.Tendo em vista 

que  o autor mostra a influencia de uma propaganda de maneira Surrealista.Justifica-se esta 

pesquisa.A Analise textual será realizada a luz de Citelli(2004).Primeiramente o filme será 

dividido em cenas construindo uma personagem consumista no cotidiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavra chave: Filme, Publicidade, Consumo, Influência, Análise textual. 

 

Inscrição como: Graduação 

Área: Humanas 

Curso: Publicidade e Propaganda 

Modalidade: Oral 



 

APERFEIÇOAMENTO LINGUÍSTICO COM O USO DE NOVAS TECNOLOGIAS 

 

Mariana Bastos de Magalhães Davini 

marybmd17@yahoo.com.br 

Faculdades Integradas Teresa D‟Ávila - FATEA 

 

Orientador: Luciani Vieira Gomes Alvareli 

 

Resumo do Trabalho: 

Diante de um mundo cada vez mais globalizado é preciso levar em consideração as 

necessidades interacionais em diversas línguas. No curso de Letras observa-se, cada vez mais, 

uma heterogeneidade linguística nas salas de aula que acaba provocando a diminuição no 

aproveitamento das disciplinas que exigem o uso constante da língua inglesa, seja ela oral ou 

escrita, desmotivando, assim, tanto os alunos com maior quanto os com menor conhecimento 

da mesma. Esta pesquisa visa a investigar o aprimoramento do ensino-aprendizagem de língua 

estrangeira para fins específicos por meio da incorporação do uso de recursos tecnológicos 

para a leitura e interpretação de texto. Os aportes teóricos se baseiam no estudo das teorias 

sobre estratégia de leitura (Munhoz, 2000, 2001), no Inglês Instrumental (Celani, 1988, 2005; 

Chaves, 2006) e em artigos sobre a Tecnologia da Informação e Comunicação. Esta pesquisa 

é de cunho interpretativo e qualitativo, tendo como participantes alunos do curso de Letras 

com habilitação em Inglês e recurso tecnológico a plataforma Moodle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavra chave:  Inglês para fins específicos, Estratégias de leitura, Tecnologia da informação 

e comunicação. 

 

Inscrição como: Graduação 

Área: Humanas 

Curso: Letras 

Modalidade: Painel 



 

TRUE BLOOD: UMA ANÁLISE SEMIÓTICA DA SÉRIE 

 

Mayara Elisa da Silva 

lisamayyer@hotmail.com 

Antônio Carlos da Silva Júnior 

Faculdades Integradas Teresa D‟Ávila - FATEA 

 

Orientador: Neide Aparecida Arruda de Oliveira 

 

Resumo do Trabalho: 

A semiótica se utiliza de suas definições de significante e significado para compor os signos 

que se apresentam de diversas formas na sociedade atual. Com a evolução do homem em 

sociedade, a presença da semiótica aumentou nas diversas mídias e desenvolveu inúmeras 

formas de se apresentar ao ser humano. Cinema, teatro e principalmente a TV foram 

utilizando-se das semiologias para transmitir suas devidas mensagens de forma simbólica, 

utilizando-se de metáforas peculiares para atingir o espectador. Com isso, o presente artigo 

pretende analisar por meio da semiótica, as mensagens transmitidas por meio de metáforas em 

uma série de TV norte-americana de grande sucesso, “True Blood”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavra chave:  Semiótica, Sociedade, Metáfora, True Blood. 

 

Inscrição como: Graduação 

Área: Humanas 

Curso: Publicidade e Propaganda 

Modalidade: Oral 



 

APLICAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS PRÁTICAS E LÚDICAS SOBRE A 

DENGUE NO ENSINO FUNDAMENTAL I 

 

Adélia Márcia da Silva de Carvalho 

adelia-marcia@hotmail.com 

Mirian Cláudia Marcondes 

Faculdades Integradas Teresa D‟Ávila - FATEA 

 

Orientador: Luis Fernando da Silva Martins 

 

Resumo do Trabalho: 

A dengue é considerada um problema de saúde pública no mundo, sendo que 2 bilhões e meio 

de pessoas vivem em áreas de risco. No ano de 2007, a organização pan-americana de saúde 

contabilizou nas Américas um total de 806.441 casos de dengue e 25.811 casos de dengue 

hemorrágica e 269 mortes, onde a maior parte dos casos ocorreu no Brasil. O Brasil tem as 

condições ideais para a proliferação do Mosquito Aedes aegypti. O crescimento desordenado 

das cidades, a falta de saneamento básico em quase a metade das cidades do país, a coleta 

irregular do lixo, lixões em lugar de aterros sanitários, falta de cuidado pela população no 

descarte do lixo, e com as chuvas constantes principalmente no verão, o acumulo de água em 

recipientes descartados, propícios a armazenar água, tudo isso tende a favorecer a expansão 

da doença. O trabalho educativo na comunidade escolar pode permitir além de uma aquisição 

de conhecimento ao aluno, e a sua conscientização sobre a doença, que ele seja um agente 

multiplicador, tanto no meio familiar quanto na sua comunidade, permitindo também que esse 

conhecimento possa ser utilizado no decorrer de sua vida. O trabalho foi realizado com alunos 

do Ensino Fundamental I atendidos pela Obra Social Centro Social Educacional Maria Rita 

Perilliér (CEMARI), no município de Lorena, SP. Foi aplicado um questionário para perceber 

o conhecimento dos alunos e a partir deste adequar as atividades elaboradas, suprindo as 

devidas necessidades. Posteriormente foi realizada atividades lúdicas e práticas que 

possibilitou o conhecimento da biologia e a visualização das fases do ciclo do Aedes aegypti, 

onde o contato maior dos alunos com esse vetor possibilitou a identificação tanto em estágio 

adulto como nas fases iniciais de desenvolvimento, o que permitiu entender as formas de 

prevenção e combate. Também foi usado uma música sobre a dengue, com posterior debate 

sobre o assunto. Em todas as atividades sobre a dengue, os alunos puderam testar seus 

conhecimentos acerca do tema em questão. E para afixação da aprendizagem foi distribuído 

no final da atividade folhetos informativos sobre as formas de prevenção e combate do 



 

mosquito da dengue para os alunos tornarem multiplicadores das informações junto aos seus 

familiares, vizinhos e amigos. A avaliação do estudo foi realizado por meio de um 

questionário para perceber os conhecimentos adquiridos e a opinião deles sobre as atividades 

exercidas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavra chave:  Dengue, Saneamento, Educação, Conhecimento, Aprendizagem. 

 

Inscrição como: Graduação 

Área: Humanas 

Curso: Pedagogia 

Modalidade: Oral 



 

A EXPERIÊNCIA DO JOVEM SKATISTA NA CONTEMPORANEIDADE 

 

Laura Galvão Cézar Fernandes 

lauragalvaof@gmail.com 

Faculdades Integradas Teresa D‟Ávila - FATEA 

 

Orientador: Luiz Antônio Feliciano 

 

Resumo do Trabalho: 

O ser humano, como ser social, precisa estar em contato com outros seres semelhantes a ele. 

A partir deste aspecto, surgem as tribos urbanas, maneira pela qual, crescentemente, os jovens 

se organizam. Em vista disso, percebeu-se a necessidade de se aprofundar o conhecimento 

sobre a experiência desses grupos na contemporaneidade cuja sociedade vive profundo 

período de mutação. Tal análise faz-se importante para harmonizar as relações sociais, pois o 

conhecimento minimiza o preconceito, e para aprofundar a percepção dos profissionais da 

comunicação que precisam entender a sociedade com a qual se comunicam. A escolha da 

tribo dos skatistas se deu pelo fato de ser uma das mais antigas e por ainda possuir 

significativa presença no meio urbano. A proposta desta pesquisa é conhecer a tribo dos 

skatistas, identificando suas características, verificar sua inserção na sociedade nos âmbitos 

profissional e familiar e analisar sua relação com a tecnologia. Para isso, serão realizadas 

entrevistas coletivas e individuais com membros da tribo e pessoas de sua convivência. O 

estudo fundamentar-se-á no conceito de experiência desenvolvido por Larrosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavra chave:  Tribo, Skate, Skatista, Contemporaneidade, Tecnologia. 

 

Inscrição como: Graduação 

Área: Humanas 

Curso: Comunicação Social 

Modalidade: Oral 



 

ANÁLISE DA EVOLUÇÃO DOS VILÕES NOS FILMES DE ANIMAÇÃO 

 

Renata de Oliveira Ramos 

renattha_17@yahoo.com.br 

Carolina Serra Barbosa de Faria Reis 

Faculdades Integradas Teresa D‟Ávila - FATEA 

 

Orientador: Neide Aparecida Arruda de Oliveira 

 

Resumo do Trabalho: 

O herói é aquele que cativa o público com sua bravura, coragem, valentia e seu carácter, 

buscando sempre defender, proteger e cuidar dos oprimidos, sendo considerado o queridinho 

do telespectador, já o vilão é o inverso do mocinho sendo sempre aquele que tem a missão de 

atrapalhar a vida do herói. A mistura do vilão com o herói, acaba por criar o anti-herói. 

Aquele que, em suas ações, não se prende aos rótulos que limitam o bem do mal, agindo de 

acordo com seus próprios princípios. Antigamente a preferência era pelos heróis, atualmente o 

anti-herói conquista o público, isso se deve ao fato deles apresentarem uma humanidade 

maior. Com isso, os estúdios de animação também estão dando lugar a esse padrão, sendo os 

mais conhecidos: Megamente, Shrek e Meu Malvado Favorito.  Não quer dizer que 

anteriormente não existiam os tais “anti-heróis”, mas sim que se apresentavam como 

personagens secundários e pouco evidenciados, enquanto nos dias de hoje estão ocupando os 

papéis principais. A proposta deste projeto é, através de uma análise, comprovar que todas as 

formas de mídia são movidas através da opinião do público. Conforme ocorre uma evolução 

na mentalidade de toda uma sociedade, ocorre também uma mudança nos personagens das 

animações, para poder acompanhar seus telespectadores, que cada vez mais buscam ver seus 

heróis de forma mais humana, ou seja, agindo de acordo com seus próprios interesses e muitas 

vezes sem pensar nas consequências, pois caso contrário, não conseguiriam se identificar com 

eles. 

 

 

 

Palavra chave:  Papel do vilão em animações, Evolução dos vilões, Personagens atípicos, 

Personagens redondos, Análise dos vilões de animações. 

 

Inscrição como: Graduação 

Área: Humanas 

Curso: Comunicação Social 

Modalidade: Oral 



 

ANÁLISE DAS PERSONAGENS DO SHREK 

 

Márcio Vinícius Nogueira de Sá 

marcio.vns@gmail.com 

Jéssica Leite Fisco Magalhães 

Faculdades Integradas Teresa D‟Ávila - FATEA 

 

Orientador: Neide Aparecida Arruda de Oliveira 

 

Resumo do Trabalho: 

Este estudo tem como objetivo analisar as personagens dos filmes da série “Shrek” visando 

estabelecer paralelos entre a ficção e a vida real e verificar até onde os filmes são baseados na 

realidade e a partir de quais circunstâncias a situação se inverte e eles começam a influenciar 

seus espectadores. Esta pesquisa se justifica por tentar compreender o comportamento 

humano e a influência que as personagens acabam causando nas pessoas. Far-se-á uma análise 

das personagens protagonistas – Shrek, Burro, Gato de Botas, Fiona e Príncipe Encantado à 

luz de Gancho (2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavra chave:  Personagens, Filme, Protagonistas, Shrek, Narrativas. 

 

Inscrição como: Graduação 

Área: Humanas 

Curso: Rádio e TV 

Modalidade: Painel 



 

BULLYNG ESCOLAR 

 

Wellen Costa 

wellencosta79@hotmail.com 

Faculdades Integradas Teresa D‟Ávila - FATEA 

 

Orientador: Lúcia Rangel 

 

Resumo do Trabalho: 

O bullying na escola é uma forma de violência tão antiga quanto a existência de qualquer 

instituição escolar. Este termo é utilizado para definir todas as formas de atitudes agressivas, 

físicas ou morais, repetitivas e que afetam com maior frequência crianças e adolescentes, sem 

motivos evidentes. Causa intimidação, angústia e evidenciam uma relação desigual de poder. 

O presente trabalho dedica-se a um estudo do bullying escolar: o que é como identificá-lo, 

suas características, influências da mídia e da sociedade, consequências, medidas, 

procedimentos, encaminhamentos que podem ser adotadas para sua prevenção e contenção e 

uma proposta prática para desenvolver dentro da escola. Mesmo sendo um fenômeno antigo, 

ainda hoje o bullying mantém um caráter oculto, pois não são poucas as vítimas que, por 

medo ou vergonha, sofrem em silêncio. O bullying revela-se como uma forma de violência 

muito séria, podendo acarretar sérias consequências ao desenvolvimento psíquico das vítimas, 

gerando desde queda na auto-estima até, em casos mais extremos, o suicídio e outras 

tragédias. É importante que o bullying não seja banalizado ou confundido com „brincadeiras 

de mau gosto‟ e para ser identificado é fundamental uma ação conjunta entre família e escola. 

Pretendemos provocar uma reflexão sobre o tema, bem como despertar pais e professores para 

a relevância deste fenômeno e a urgência em adotarem medidas preventivas e de combate a 

esta prática. 

 

 

 

 

 

 

Palavra chave:  Bullyng, Violência escolar, Agressividade, Sofrimento oculto, Prevenção. 

 

Inscrição como: Graduação 

Área: Humanas 

Curso: Pedagogia 

Modalidade: Painel 



 

A TELEVISÃO COMO ALIADA NO PROCESSO EDUCATIVO DA CRIANÇA 

 

Marília do Amaral 

mariliadoamaral@gmail.com 

Alicéia Honório 

Faculdades Integradas Teresa D‟Ávila - FATEA 

 

Orientador: Neide Aparecida Arruda de Oliveira 

 

Resumo do Trabalho: 

O tema do presente trabalho é: a televisão como aliada no processo educativo. Em 

praticamente 99% dos lares há uma televisão. Ela é considerada o mais acessível meio de 

comunicação no fornecimento de lazer e entretenimento, e a escola poderia contribuir na 

reflexão e levar as crianças a terem opiniões sobre o que assistem. E é por isso que se 

apresenta a questão problema: como a escola pode utilizar a televisão em sala de aula, na 

atualidade, para aprimorar o senso crítico da criança. Os objetivos dessa monografia são: 

verificar como a televisão, um meo de comunicação, é usado no processo educativo da 

criança. Escolhemos esse tema porque a escola não pode ser omissa quanto a linguagem 

televisiva que o aluno tráz em seu cotidiano, portanto, é necessária que se organize e procure 

uma caminho para trabalha de forma reflexiva para utilizar a televisão como um auxílio na 

formação dos pequenos cidadãos. Esta é uma pesquisa exploratória com delineamento em 

pesquisa qualitativa. Contará com um questionário composto por 6 perguntas a sete 

professores do Ensino Fundamental I (de uma escola municipal e outra particular), os dados 

coletados serão qualitativamente analisados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavra chave:  Prática educativa, Criança, Tecnologia da informação e comunicação, 

Informação, Televisão. 

 

Inscrição como: Graduação 

Área: Humanas 

Curso: Pedagogia 

Modalidade: Oral 



 

O BRINCAR COMO POSSIBILIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DE AFETO PARA 

CRIANÇAS HOSPITALIZADAS EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO 

 

Aline Moreira Paiva 

aline.mariana.tcc@gmail.com 

Mariana Masseno de Pinho Pereira 

Faculdades Integradas Teresa D‟Ávila - FATEA 

 

Orientador: Elisabeth Hoffman Sanchez 

 

Resumo do Trabalho: 

A hospitalização na infância pode ser considerada para criança uma experiência traumática, 

em especial o tratamento oncológico, pois além de promover procedimentos invasivos e 

dolorosos, ela é afastada de sua vida cotidiana, do ambiente familiar e de seus amigos, e ai 

que o brincar e o afeto dos familiares, e de quem a cerca tem um papel importante, pois ajuda 

a criança a enfrentar as situações difíceis da hospitalização. É nesse momento que a criança 

necessita do afeto dos familiares, recebendo todo o amor e carinho, podendo resultar em uma 

recuperação satisfatória. Para que o ambiente em que se encontra não se torne um local 

traumático é necessário que a criança vivencie sua infância, independente da situação que 

está, dispondo-se de instrumentos de seu domínio e conhecimento, onde inclui as 

brincadeiras, podendo assim, possibilitar aos “pequenos” momentos que possam expressar 

seus sentimentos, seja de receios, medos e hábitos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Brincar, Disponibilização de afeto, Crianças, Tratamento oncológico. 

 

Inscrição como: Graduação 

Área: Humanas 

Curso: Pedagogia 

Modalidade: Oral 



 

CLOSED CAPTION NO BRASIL: O CAMINHO DA INFORMAÇÃO 

 

Paula de Morais Corrêa 

paulamoraisc@hotmail.com 

Mayara de Fátima Silva 

Faculdades Integradas Teresa D‟Ávila - FATEA 

 

Orientador: Jefferson José Ribeiro de Moura 

 

Resumo do Trabalho: 

Este artigo aborda a importância que a ferramenta Closed Caption tem na inclusão dos 

portadores de deficiência auditiva na televisão e dos diversos seguimentos da sociedade, como 

idosos ensurdecidos, estrangeiros residentes no país, semianalfabetos, entre outros, além de 

apresentar como é feito o processo de inserção da ferramenta na televisão brasileira, 

destacando a importância da sua funcionalidade e da integração da sociedade de forma 

simples e gratuita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavra chave:  Closed caption, Acessibilidade, Tecnologia na TV, Inclusão, Informação. 

 

Inscrição como: Graduação 

Área: Humanas 

Curso: Rádio e TV 

Modalidade: Oral 



 

ORGANIZAÇÃO DE CANTINHOS: UMA PROPOSTA PEDAGÓGICA PARA A 

EDUCAÇÃO INFANTIL – UM OLHAR 

 

Valdirene Villar Corrêa 

val__direne@hotmail.com 

Faculdades Integradas Teresa D‟Ávila - FATEA 

 

Orientador: Maria Cristina Marcelino Bento 

 

Resumo do Trabalho: 

Os cantinhos na Educação infantil são espaços com atividades diversificadas, oferecem à 

criança várias possibilidades de escolhas, podendo o educador garantir um aprendizagem 

significativo, favorecendo um melhor aproveitamento por parte das crianças. Ferrari (2011) 

relata que "o educador francês Freinet criou os cantinhos temáticos para despertar na criança 

uma consciência de seu meio, incluindo os aspectos sociais, e de sua história. Esses cantinhos 

de atividades tais como: cantinhos de jogos, faz - de- conta, leitura, supermercado, salão de 

beleza, devem ser convidativos com muitas oportunidades para construção de conhecimento, 

fazendo com que a criança se sinta parte deste espaço, saindo de um ensino convencional para 

um renovador. Tonello (2011) afirma que através dessa modalidade é garantido às crianças 

vivenciarem "diferentes situações de aprendizagem, escolhendo, exercitando a autonomia e 

buscando conhecer as próprias necessidades, preferências e desejos ligados à construção de 

conhecimento e ao relacionamento interpessoal". O Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil (1998) propõe que a criança possa exercer sua capacidade de criar. É 

imprescindível que haja riqueza e diversidade nas experiências que lhes são oferecidas nas 

instituições, sendo elas voltadas às brincadeiras ou aprendizagens que ocorram por meio de 

uma intervenção direta.A presente pesquisa busca responder a seguinte indagação: Como se 

dá a organização dos cantinhos pelo professor da Educação Infantil? Tem como objetivos: 

descrever a proposta "Cantinhos Pedagógicos"; conhecer como os educadores da Educação 

Infantil organizam o espaço para as crianças; verificar com educadores da Educação Infantil o 

grau de satisfação, de desafios para a aplicação da proposta "cantinhos". O projeto de 

pesquisa será encaminhado ao CEP da FATEA e quando aprovado daremos início a coleta de 

dados que será realizada por meio de um questionário, com um grupo de professores da 

educação infantil de duas escolas municipais. Os dados serão analisados de forma qualitativa. 

A hipótese que temos é que cada educador tem uma forma de organização dos cantinhos, 

devido a realidade das crianças e da escola.   

 



 

Palavra chave:  Educação infantil, Prática pedagógica, Cantinhos. 

 

Inscrição como: Graduação 

Área: Humanas 

Curso: Pedagogia 

Modalidade: Oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESTUDO DO ENREDO DA SÉRIE BRASILEIRA “A GRANDE FAMÍLIA” 

 

Nathália Caroline Rodrigues 

nathicaroline@rocketmail.com 

Faculdades Integradas Teresa D‟Ávila - FATEA 

 

Orientador: Neide Aparecida Arruda de Oliveira 

 

Resumo do Trabalho: 

Este estudo tem como objetivo analisar o enredo da série Grande Família comparando a sua 

primeira versão (1972) e a nova versão (2012), vinte e nove anos depois. Devido à grande 

audiência e à permanência na grade de programação durante tanto tempo, justifica-se esta 

pesquisa. Para a análise do enredo, utilizou-se  Doc Comparato (1995) e Gancho (2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavra chave:  Enredo, Série brasileira, Grande Família, Análise, Audiência. 

 

Inscrição como: Graduação 

Área: Humanas 

Curso: Comunicação Social 

Modalidade: Oral 



 

UM ESTUDO SOBRE A DICÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM COM 

A VOZ 

 

Josiane Cristina Maciel de Mendonça 

josicris.maciel@gmail.com 

Faculdades Integradas Teresa D‟Ávila - FATEA 

 

Orientador: Neide Aparecida Arruda de Oliveira 

 

Resumo do Trabalho: 

Este estudo tem como objetivo apresentar vários problemas relacionados a dicção, mostrando 

como cuidar e melhorar a qualidade da voz. Sendo a voz o principal instrumento de trabalho 

do profissional de comunicação está pesquisa é relevante. A análise será realizada a luz de 

Cyro Cesar, ano 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavra chave:  Dicção, Voz, Comunicação, Cyro Cézar, Profissional. 

 

Inscrição como: Graduação 

Área: Humanas 

Curso: Comunicação Social 

Modalidade: Oral 



 

INTERVENÇÕES DIDÁTICAS PARA O APRENDIZADO DA ESCRITA E LEITURA 

– UM ESTUDO DE CASO 

 

Thalita Aparecida Marçal 

thalitamarcal@live.com 

Faculdades Integradas Teresa D‟Ávila - FATEA 

 

Orientador: Maria Cristina Marcelino Bento 

 

Resumo do Trabalho: 

O Programa Bolsa Alfabetização foi criado pelo Decreto 51.627 de 1º de março de 2007 e, 

favorece a interação entre graduandos dos cursos de Pedagogia ou Letras – nomeados 

professores pesquisadores - junto ao professor alfabetizador da escola da rede pública 

estadual. O aluno pesquisador deve desenvolver uma pesquisa didática mediante a orientação 

de um professor do curso, preferencialmente ligado ao Programa e com o professor 

alfabetizador. O programa referido tem suas concepções de leitura e escrita, ações do 

professor, embasadas no Programa Ler e Escrever – material didático exclusivo. A presente 

pesquisa didática busca responder a seguinte indagação: como se dá a intervenção didática de 

modo que o aluno aprenda nas situações em que escreve por si mesmo? Tem como objetivos: 

apresentar as orientações do programa Ler e Escrever sobre as situações de escrita pelo aluno; 

registrar e analisar as intervenções didáticas. A pesquisa é realizada com um grupo de alunos  

da 1ª série de uma escola do EF, localizada no Estado de São Paulo.  Trata-se de uma 

pesquisa de natureza exploratória e análise qualitativa. Os dados são coletados por meio dos 

registros do diário de bordo.  A hipótese que temos é que há um desafio em definir como fazer 

a intervenção didática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavra chave:  Alfabetização, Intervenção didática, Leitura, Formação docente. 

 

Inscrição como: Graduação 

Área: Humanas 

Curso: Pedagogia 

Modalidade: Oral 



 

LOGÍSTICA E MARKETING COMO FERRAMENTA ESTRATÉGICA PARA A 

FIDELIZAÇÃO DE CLIENTES 

 

Darlan Conceição Alves 

contato@darlanalves.com 

Luiz Phillyppe Ribeiro de Aquino 

Faculdade de Tecnologia – FATEC Cruzeiro 
 

Orientador: Rosinei Batista Ribeiro 

 

Resumo do Trabalho: 

A otimização é uma das principais maneiras de alcançar a excelência em produtos e serviços. 

Várias empresas realizam a distribuição de seus produtos por meio de transportadoras 

terceirizadas. Dessa forma, ela (empresa) deixa de ter o último contato com o consumidor do 

seu produto, assim, ficando dependente de um bom desempenho da logística para que o 

serviço de venda seja otimizado: excelência na venda, transporte e entrega possibilitando a 

fidelização. Essa pesquisa visa comprovar que é o serviço feito pelo operador logístico, 

quando realizado com eficácia e eficiência, é uma estratégia de marketing para a fidelização 

de clientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavra chave: Otimização, Excelência, Serviços, Produtos, Logística, Marketing. 

 

Inscrição como: Graduação  

Área: Ciências Sociais Aplicadas 

Curso: Gestão Empresarial 

Modalidade: Oral 



 

ANÁLISE DO ROTEIRO DA PROPAGANDA DIGITAL OB TAMPÕES – TRIPLE 

SORRY 

 

Bianca Fernandes Caldeiras 

biancafernandesmtb@gmail.com 

Dalva Gonçalves de Mello 

Faculdades Integradas Teresa D‟Ávila - FATEA 

 

Orientador: Miguel Adilson de Oliveira Júnior 

 

Resumo do Trabalho: 

Com a evolução tecnológica a publicidade tende a explorar o cenário digital. Uma vez que o 

consumidor tem ao seu alcance uma grande quantidade de informação a marca precisa 

sustentar sua posição de mercado tornando imprescindível investir em ações específicas para 

esse novo consumidor. A proposta desse artigo é analisar o roteiro da propaganda digital da 

OB Tampoes-Triple Story e mensurar seus efeitos no público feminino. Sabendo que a 

linguagem da publicidade online é diferente, precisamos aprender essa nova linguagem e 

analisar seus aspectos tendo em vista os impactos sociais causados pela mesma. Devido à 

importância de acompanhar a evolução dos meios publicitários, esse projeto visa o estudo do 

discurso utilizado no cenário digital. A necessidade de incentivar o estudo com novas 

tecnologia é indispensável, principalmente em se tratando de um publico cada vez mais 

exigente e próximo das marcas. A peça publicitária vem dinamizar a maneira com que a 

marca comunica com o publico, aumentando e melhorando a identificação com os produtos e 

conceitos. Desse modo é necessário que o publicitário amplie seus conhecimentos em novas 

plataformas. Sendo um instrumento que vem modernizar o estudo da comunicação, fica 

evidente a importância em aumentar a capacidade de compreender o público para a sociedade. 

Nesta pesquisa trabalhamos com as teorias de análise do discurso de Eni Orlandi, linguagem e 

persuasão por Adilson Citelli e argumentação pelo filósofo contemporâneo Chaïm Perelman. 

Construimos um instrumento de pesquisa que foi aplicado em uma amostra de 150 mulheres 

buscando a relação entre a campanha e as reações nesse público. 

 

 

Palavra chave:  Roteiro, Argumentação, Persuasão, Publicidade digital. 

 

Inscrição como: Graduação 

Área: Humanas 

Curso: Publicidade e Propaganda 

Modalidade: Oral 



 

ESTUDO DE CASO: A INTERATIVIDADE NA TELEVISÃO POR MEIO DO 

FACEBOOK E DO TWITTER 

 

Lucas Abib da Silva 

lucas.abib@gmail.com 

Faculdades Integradas Teresa D‟Ávila - FATEA 

 

Orientador: Neide Aparecida Arruda de Oliveira 

 

Resumo do Trabalho: 

Esta pesquisa tem como objetivo aprofundar o entendimento sobre a evolução da televisão e 

da chamada convergência midiática, por meio das redes sociais. Será desenvolvido um estudo 

de caso com base no programa Revolução Jesus da TV Canção Nova. Pretende-se mostrar 

como está interatividade interfere na execução do programa. As análises foram realizadas à 

luz de Cannito (2010) com base no seu conhecimento em programas de TV.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavra chave:  Interatividade, Televisão, Internet, Facebook, Twitter. 

  

Inscrição como: Graduação 

Área: Humanas 

Curso: Rádio e TV 

Modalidade: Oral 



 

ATUAÇÃO DO PEDAGOGO EM UMA OBRA SOCIAL – ESTUDO DE CASO 

 

Nábia Oliveira Rodrigues da Silva 

nabia-rodrigues@hotmail.com 

Nathália dos Santos Carvalho 

Faculdades Integradas Teresa D‟Ávila - FATEA 

 

Orientador: Maria Cristina Marcelino Bento 

 

Resumo do Trabalho: 

A LDB, no seu artigo 61°, possibilita que pedagogos atuem em instituições não escolares, 

como em Obras Sociais. A atuação do pedagogo nesse espaço contribui na formação das 

crianças e suas contínuas mudanças. Apresenta também a importância de se pensar na 

responsabilidade de um comprometimento com a qualidade social voltada para a cidadania e 

para a inclusão. A presente pesquisa busca responder a seguinte indagação: como se dá a 

atuação do pedagogo em uma Obra Social? Tem como objetivos: Analisar o trabalho do 

pedagogo em uma Obra Social; verificar a atuação do pedagogo com os participantes da obra 

em estudo; verificar se há parceria entre família e pedagogos. O projeto de pesquisa foi 

aprovado pelo CEP da FATEA sob o protocolo nº 11/2012 e está cadastrado na Plataforma 

Brasil. Estamos realizando um estudo de caso em uma obra social de caráter salesiano, do 

Vale do Paraíba do Sul. Participa desta pesquisa uma pedagoga, duas graduandas em 

Pedagogia que aceitaram participar desta pesquisa. A coleta de dados está sendo realizada por 

meio do diário de bordo das pesquisadoras responsáveis. Os dados serão analisados de forma 

qualitativa. A hipótese que temos é que o pedagogo tem o desafio em formar parceria com as 

famílias para contribuir na formação do cidadão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavra chave:  Pedagogia social, Prática pedagógica, Formação do pedagogo. 

  

Inscrição como: Graduação 

Área: Humanas 

Curso: Pedagogia 

Modalidade: Oral 



 

MEIOS DE DIVULGAÇÃO DE UM VIDEOCLIPE MUSICAL: COMO PRODUZIR 

UM VIDEOCLIPE PARA INTERNET 

 

Murilo Batista 

murilo.bc.silva@gmail.com 

Guilherme Lucas 

Natália Fazenda 

Faculdades Integradas Teresa D‟Ávila - FATEA 

 

Orientador: Jefferson José Ribeiro de Moura 

 

Resumo do Trabalho: 

Este Projeto de Pesquisa pretende apresentar uma produção de videoclipe musical de uma 

banda de rock para divulgação na internet. Este produto audiovisual tornou-se conhecido por 

ilustrar músicas de várias bandas com o intuito de divulgar seu trabalho. Com o surgimento da 

emissora norte americana MTV (Music Television), o videoclipe ganhou ainda mais força e 

hoje além de divulgar o trabalho do músico também dita moda e influencia culturas.   

Conhecido por seus cortes rápidos e ritmo dinâmico, esse produto audiovisual pode ser 

caracterizado por várias linguagens, tudo depende de qual mensagem a banda e a música 

querem passar ao telespectador.   Com o surgimento da internet houve uma grande 

massificação do videoclipe, deixando de ser exclusivo para televisão. O site Youtube 

(www.youtube.com) foi o grande responsável pelo crescimento da divulgação desse produto 

através da internet. Como consequência disso, e também da facilidade que hoje em dia se 

encontra em obter equipamentos para a gravação de vídeos, o videoclipe tem se tornado cada 

vez mais acessível ao público, e mais fácil de ser produzido.  A vantagem da utilização da 

internet para a divulgação é a possibilidade de o internauta poder assistir ao vídeo que quiser 

na hora que quiser, diferente da TV na qual existe uma programação a ser seguida e muitas 

vezes não agrada a todos. O site de compartilhamentos de vídeo Youtube, criado há oito anos, 

é um canal de enorme importância para divulgação na web, sendo aproveitado por grandes 

empresas para distribuir e expandir o alcance de seus produtos além de muito utilizado por 

anônimos do mundo todo, em busca de oportunidades ou apenas alguns minutos de fama. 

Além dos sites de compartilhamento como o Youtube, há também inúmeros outros de 

divulgação nas redes sociais, como Orkut, Facebook, Twitter, Google+. A conjugação destas 

ferramentas permite que um vídeo postado na internet consiga um número de acessos muitas 

vezes maior que a audiência média de uma exibição em canal aberto de TV. Por conta disso, 

este projeto se propõe a criar, produzir e postar na internet um clipe da música llusion 



 

Horizon, da banda de rock da região do Vale do Paraíba Quark Down, com o intuito de 

divulgação. Será utilizada uma linguagem áudio visual adequada ao download e visualização 

na web. A produção fará uso de equipamentos mais comuns e acessíveis ao grande público 

como handcam e editores de vídeo de código aberto, mas sem abdicar da qualidade do 

produto. O videoclipe mostrará o desempenho da banda, gravada em um ambiente ao ar livre, 

onde se explorará bastante a iluminação natural, e cenas com fatos do cotidiano que irão 

refletir a letra da música.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavra chave:  Video, Clipe, Banda, Quark Down. 

 

Inscrição como: Graduação 

Área: Humanas 

Curso: Rádio e TV 

Modalidade: Oral 



 

VITÓRIA SEM LUTA 

 

Mariane dos Santos Silva 

masshs@hotmail.com 

Roseli de Paula Matos 

Faculdades Integradas Teresa D‟Ávila - FATEA 

 

Orientador: Jefferson José Ribeiro de Moura 

 

Resumo do Trabalho: 

As drogas vêm ocupando um grande espaço na sociedade, e de certa maneira se tornando 

parte da vida dos jovens. Eles precisam ser orientados a respeito deste mal. Além do 

PROERD (Programa Educacional de resistência às Drogas), é preciso alargar o espectro de 

informações, acrescentando depoimentos com histórias verídicas, na intenção de apresentar 

momentos de pessoas que já passaram pelas drogas, viveram a agonia causada durante o 

consumo, e as conseqüências tanto para si quanto para a família e amigos. Apresentar toda 

uma trajetória, com a finalidade de prevenir o adolescente, mostrando que com essa escolha 

não encontrarão a solução para os seus problemas, mas sim, o início de uma vida de 

sofrimentos. Este projeto pretende oferecer um “choque da realidade” com depoimentos de 

ex-dependentes químicos, familiares, psicólogos e voluntários, por meio de um vídeo-

documentário, permitindo ao jovem vivenciar o estrago e as conseqüências que a droga é 

capaz de causar no ser humano. Apresentado em escolas, grupo de jovens, palestras, e até 

mesmo emissoras de TV interessadas na prevenção, pretende mostrar através das imagens 

como buscar suporte nas dependências afetivas e para a auto-estima, e assim formar adultos 

saudáveis conscientes de si próprios. A comunicação, por meio da informação e de exemplos 

positivos é uma estratégia importante na prevenção, educando e incentivando os jovens a 

terem uma vida saudável. 

 

 

 

 

 

 

Palavra chave:  Drogas, Prevenção, Vídeo Documentário, Informação, Dependente químico. 

 

Inscrição como: Graduação 

Área: Humanas 

Curso: Comunicação Social 

Modalidade: Oral 



 

HISTÓRIA DA MAQUIAGEM 

 

Júlia Antunes Bastos Capucho 

julia.capucho@hotmail.com 

Faculdades Integradas Teresa D‟Ávila - FATEA 

 

Orientador: Neide Aparecida Arruda de Oliveira 

 

Resumo do Trabalho: 

Este trabalho terá como finalidade principal abordar a história da maquiagem e sua trajetória 

até chegar a televisão. Todo este trajeto será apresentado através de fotos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavra chave:  Maquiagem, História, Transformação, Beleza, Cosméticos. 

 

Inscrição como: Graduação 

Área: Humanas 

Curso: Comunicação Social 

Modalidade: Painel 



 

A IMPORTÂNCIA DO TURISMO DE AVENTURA PARA O CRESCIMENTO DA 

CIDADE DE CRUZEIRO-SP 

 

Jordânia Faval 

nana_faval@hotmail.com 

Bruno Puccini 

Faculdades Integradas Teresa D‟Ávila - FATEA 

 

Orientador: Maurílio Laua 

 

Resumo do Trabalho: 

O Turismo de Aventura é uma prática que emana do Esporte de Aventura, porém voltado à 

contemplação da natureza. Este projeto tem como objetivo evidenciar a cidade de Cruzeiro-SP 

por ser uma região em potencial para o desenvolvimento de práticas esportivas no meio 

ambiente, devido sua riqueza em recursos naturais.  O método usado para atingir o objetivo é 

a apresentação de um programa de televisão voltado para o turismo de aventura em Cruzeiro-

SP. As pesquisas foram realizadas à luz de RICCI (2005) que apresenta um direcionamento 

relacionando o homem contemporâneo e a sua busca por novos segmentos de aventura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavra chave:  Turismo, Aventura, Cruzeiro, Esportes, Natureza. 

 

Inscrição como: Graduação 

Área: Humanas 

Curso: Rádio e TV 

Modalidade: Painel 



 

BASTIDORES DO RÁDIO: AS CARACTERÍSTICAS DA LOCUÇÃO NO VALE DO 

PARAÍBA 

 

Ninna Maria Serra Barboza de Faria Reis 

ninnaserra@hotmail.com 

Wanderson Augusto Martins 

Faculdades Integradas Teresa D‟Ávila - FATEA 

 

Orientador: Neide Aparecida Arruda de Oliveira 

 

Resumo do Trabalho: 

O rádio é um dos principais veículos de comunicação. Misterioso, atrai diversos admiradores. 

Sem esta mídia, nos tempos passados, seria impossível estabelecer relações sociais. No século 

XXI, com o surgimento de novas mídias, o rádio ainda possui forças para exercer suas 

funções musicais e informativas. Não existe rádio sem locutor, ele é quem apresenta as 

diversas facetas - que o rádio pode oferecer – aos ouvintes. O documentário radiofônico, 

"Bastidores do rádio: as características da locução no Vale do Paraíba" mostra a importância 

da preparação vocal, bom posicionamento diante do microfone e as emoções de locutores e 

ouvintes. O documentário contém depoimentos de especialistas das áreas de fonoaudiologia, 

história e comunicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavra chave:  Documentário, Locução, Rádio, Vale do Paraíba, Comunicação. 

 

Inscrição como: Graduação 

Área: Humanas 

Curso: Rádio e TV 

Modalidade: Painel 



 

O DESAFIO DE DESPERTAR O HÁBITO DA LEITURA NA ERA DA 

TECNOLOGIA 

 

Simielly Alvarenga Duarte 

si__my@hotmail.com 

Alinie Paula de Souza Pereira 

Faculdades Integradas Teresa D‟Ávila - FATEA 

 

Orientador: Neide Aparecida Arruda de Oliveira 

 

Resumo do Trabalho: 

O temo da pesquisa é "o desafio de despertar o hábito da leitura na era da tecnologia". O 

problema de pesquisa é: Como despertar o hábito de ler livros na criança ou jovem, tendo que 

disputar com textos rápidos e informativos da internet? Os objetivos desta pesquisa são: 

informar os educadores da importância do incentivo a leitura de livros, desde a educação 

infantil; estudar como se pode trabalha com as crianças essa dificuldade da leitura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavra chave:  Leitura, Internet, Mídia, Educação, Tecnologia. 

 

Inscrição como: Graduação 

Área: Humanas 

Curso: Pedagogia 

Modalidade: Oral 



 

CDG – EMPREENDEDORISMO DE PESO 

 

Natália de Aragão Mantovani 

natmantovani@uol.com.br 

James Farabello Júnior 

Faculdades Integradas Teresa D‟Ávila - FATEA 

 

Orientador: Jefferson José Ribeiro de Moura 

 

Resumo do Trabalho: 

O trabalho pretende ressaltar em forma de documentário a historia de dois amigos que tiveram 

a idéia de abrir um pequeno bar para receber os amigos e degustadores de uma cerveja bem 

gelada e um bom tira gosto. Um bar simples e pequeno, que depois de 15 anos se tornou uma 

das maiores casas de entretenimento do Vale do Paraíba. Neste contexto, o vídeo 

documentário vai relatar a trajetória da casa, focando em um personagem: “O Gordo”, 

destacando seu sucesso, e sua importância, já que representa um negocio que deu certo e que 

tem uma representatividade cultural ao realizar seus eventos e transformar as noites de sábado 

em um tradicional e aguardado dia, sem contar o quanto esta casa vem investindo ano a ano, 

com o intuito de agradar seus frequentadores, e se manter cada vez mais como a melhor casa 

noturna e de shows da região, e entre as melhores do país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavra chave:  Documentário, Gordo, Trajetória, Cervejaria, Show. 

 

Inscrição como: Graduação 

Área: Humanas 

Curso: Rádio e TV 

Modalidade: Painel 



 

EDUCOMUNICAÇÃO: O JORNAL MURAL COMO FERRAMENTA 

PEDAGÓGICA NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

Camila Leonel de Macedo 

camilamacedo06@yahoo.com.br 

Faculdades Integradas Teresa D‟Ávila - FATEA 

 

Orientador: Neide Aparecida Arruda de Oliveira de Oliveira 

 

Resumo do Trabalho: 

O desinteresse dos alunos pela leitura e escrita tem sido um desafio no cotidiano escolar. 

Como despertar o interesse dos alunos pela leitura e escrita? O presente trabalho traz como 

elemento principal, para resgatar e estimular o hábito de leitura e escrita, a educomunicação. 

Tem como objetivos desenvolver a autoria; estimular o aluno à leitura; aprimorar o senso 

crítico; desenvolver o trabalho em equipe e apreender as habilidades de leitura e escrita. Será 

realizado a partir de estudo exploratório com delineamento de pesquisas bibliográficas e com 

a apresentação de uma proposta teórica de educomunicação, que será por meio da elaboração 

de um jornal mural. Esta proposta pedagógica é um estudo realizado à luz de Soares (2011). O 

Jornal é um grande aliado para que se consiga despertar no aluno o interesse e a vontade de 

querer ler e escrever sempre mais. É uma forma prazerosa e agradável de trabalhar com as 

habilidades básicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavra chave:  Educomunicação, Jornal mural, Leitura, Escrita. 

 

Inscrição como: Graduação 

Área: Humanas 

Curso: Pedagogia 

Modalidade: Oral 



 

DESVENDANDO O CLIPE JUDAS DE LADY GAGA 

 

Jairo dos Santos Júnior 

jairo_junior20@hotmail.com 

Danusa Chiaradia 

Faculdades Integradas Teresa D‟Ávila - FATEA 

 

Orientador: Neide Aparecida Arruda de Oliveira de Oliveira 

 

Resumo do Trabalho: 

Este estudo tem como objetivo analisar o vídeo clipe da música Judas da cantora Lady Gaga e 

desta forma verificar  se o clipe é uma ofensa a igreja, ou uma maneira criativa de transmitir 

alguma mensagem fazendo uma crítica à sociedade atual. Os vídeos clipes da cantora, assim 

como suas músicas sempre foram alvo de críticas, pois são considerados polêmicos e 

apelativos, por isso este estudo se justifica. Para tanto, o material será analisado à luz de 

Petermann (2006), quanto à linguagem utilizada e seus significados. A metodologia deu-se 

por meio da pesquisa bibliográfica, pela análise dos componentes de cena e seus significados 

e também a própria tradução da canção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavra chave:  Vídeo clipe, Linguagem, Lady Gaga, Análise. 

 

Inscrição como: Graduação 

Área: Humanas 

Curso: Rádio e TV 

Modalidade: Oral 



 

CURRÍCULO E FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM UMA PERSPECTIVA 

INTERDISCIPLINAR 

 

Adélia Márcia da Silva de Carvalho 

adelia-marcia@hotmail.com 

Faculdades Integradas Teresa D‟Ávila - FATEA 

 

Orientador: Carolina Arantes Pereira 

 

Resumo do Trabalho: 

Interdisciplinaridade é o diálogo entre as diversas áreas de conhecimento por meio da 

interação entre disciplinas, e, sobretudo, das pessoas. As discussões acerca da ação 

interdisciplinar nas escolas geram infindáveis questionamentos, porém, para que qualquer 

mudança de paradigma ocorra no âmbito escolar é fundamental que inicialmente esta 

mudança ocorra no meio científico e universitário. No meio científico porque faz-se 

necessário estudo e pesquisa para fundamentar as concepções teóricas e no meio universitário 

porque é o local em que ocorre a formação docente. As ações interdisciplinares no curso de 

Pedagogia podem fomentar a interdisciplinaridade entre seus alunos, futuros profissionais da 

educação, para que possam exercitá-las em sua prática pedagógica. A presente pesquisa 

objetiva enfatizar a interdisciplinaridade no Curso de Pedagogia como fator essencial na 

formação de futuros professores, bem como analisar a prática interdisciplinar no referido 

curso. A metodologia utilizada é bibliográfica e pesquisa participante, em que pesquisadores e 

sujeitos da pesquisa fazem parte da reflexão e mudança da realidade. Com esse estudo visa-se 

dar continuidade a um projeto em andamento no qual foi criado os Encontros Pedagógicos 

Interdisciplinares, momentos em que alunos e professores de Pedagogia têm espaço para 

refletir e gerar iniciativas interdisciplinares. Como resultado do estudo foi criado o blog 

pedagógico Interdisciplinaridade na Formação de Professores da Pedagogia-FATEA, lugar 

onde a formação continuada ocorreu a partir do diálogo e da interação entre profissionais da 

educação. 

 

 

Palavra chave:  Interdisciplinaridade, Prática, Continuidade, Pesquisa, Diálogo. 

 

Inscrição como: Graduação 

Área: Humanas 

Curso: Pedagogia 

Modalidade: Oral 



 

A UTILIZAÇÃO DAS MÍDIAS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO 

 

Thamires Helena Júlio da Silva 

thamihjs@gmail.com 

Faculdades Integradas Teresa D‟Ávila - FATEA 

 

Orientador: Neide Aparecida Arruda de Oliveira de Oliveira 

 

Resumo do Trabalho: 

Este trabalho tem como objetivo promover uma reflexão sobre o uso das mídias digitais em 

sala de aula, com ênfase em alunos de ensino médio, pois possuem maior contato com a 

tecnologia. A pesquisa quantitativa será aplicada em uma escola da rede estadual de ensino na 

cidade de Guaratinguetá. Com o passar do tempo a prática de ensino vem se modificando 

cada vez mais, os alunos já não se interessam mais pelos métodos tradicionais de 

aprendizagem, como a lousa e o giz e uso constante de livros que não despertam sua atenção, 

resultando em jovens desinteressados e com baixo rendimento escolar. A Educomunicação 

tem por objetivo levar para a sala de aula uma maneira mais dinâmica e envolvente de ensino 

aprendizagem, para que o aluno aprenda de uma forma mais agradável e o professor 

desempenhe melhor o seu trabalho. Quando o jovem tem muito contato com o mundo 

tecnológico, seja por meio da TV, internet ou qualquer outra mídia social, ele corre o risco de 

ficar alienado e perder sua capacidade de pensar com senso crítico e fazer valer sua opinião; 

ao utilizar os meios de comunicação de massa, como, jornais, revistas, rádio e principalmente 

a TV, o professor torna sua matéria mais interessante e desperta no aluno uma vontade maior 

de participar da aula dando a ele o poder de transmitir suas idéias relacionadas ao assunto que 

está sendo estudado. Na escola será feito um trabalho com alunos do ensino médio com o 

objetivo de fazer com que os eles usem os celulares, pois, utilizam o aparelho de forma 

indevida durante as aulas. Será proposto a eles que fotografem e produzam um curta 

metragem sobre a própria escola, com o objetivo de promoverem a imagem da instituição para 

a comunidade local. Ao final do projeto os alunos irão apresentá-lo para toda a escola e para 

os pais. 

 

Palavra chave:  Aprendizagem, Aparelhos tecnológicos, Mídias sociais. 

 

Inscrição como: Graduação 

Área: Humanas 

Curso: Letras 

Modalidade: Oral 



 

A CULTURA POP JAPONESA NO VALE DO PARAÍBA 

 

Tássia Martins Pereira 

tassia.martins@hotmail.com 

Faculdades Integradas Teresa D‟Ávila - FATEA 

 

Orientador: Jefferson José Ribeiro de Moura 

 

Resumo do Trabalho: 

O trabalho objetiva mostrar a cultura pop japonesa, por meio de lentes de fãs, esse mundo 

ainda não tão conhecido pela população em geral, porém, feito especialmente para o 

entretenimento dos adeptos da cultura. O documentário retratará, de forma diferente e 

dinâmica os aspectos mais ricos da cultura pop japonesa, como por exemplo, o anime, o 

mangá, o cosplay e o J-Pop. Mostrará o universo otaku dos pontos de vista de jovens e adultos 

adeptos da cultura, desde entrevistas até visita aos eventos mais conhecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavra chave:  Cultura pop japonesa, Mangá, Anime, Cosplay, Otaku. 

 

Inscrição como: Graduação 

Área: Humanas 

Curso: Rádio e TV 

Modalidade: Oral 



 

ANÁLISE DAS VINHETAS MTV BRASIL: LINGUAGEM E PERSUASÃO 

 

Richiely Tuani Ikeizumi de Oliveira 

richiely_@hotmail.com 

Faculdades Integradas Teresa D‟Ávila - FATEA 

 

Orientador: Miguel Adilson de Oliveira Júnior 

 

Resumo do Trabalho: 

Observa-se que as vinhetas da MTV Brasil consistem em um canal de comunicação eficaz 

com seu receptor. E foi estudado para verificar quais os elementos que podem levar a uma 

associação visual como: as cores, áudio, e até mesmo a tipografia. Essas vinhetas são feitas 

para o seu único cliente, o telespectador jovem que tem várias características como, a faixa 

etária, classe social e gostos, essa linguagem visual tem como foco a persuasão, levando o 

público alvo adquirir uma filosofia, produto ou até mesmo a própria programação da 

emissora. Analisando algumas vinhetas que estiveram na emissora, podemos observar que o 

estudo da linguagem utilizada nos leva a refletir que a televisão utiliza diferentes formas para 

alcançar um objetivo, mesmo que o consumidor não perceba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavra chave:  Vinhetas, MTV Brasil, Linguagem, Persuasão. 

 

Inscrição como: Graduação 

Área: Humanas 

Curso: Rádio e TV 

Modalidade: Oral 



 

OS PROCESSOS DA ADAPTAÇÃO DA OBRA LITERÁRIA MORTE E VIDA 

SEVERINA 

 

Michael Rafael Ferreira 

mike.rafaelrtv@hotmail.com 

Luiz Afonso F. Meireles  

Faculdades Integradas Teresa D‟Ávila - FATEA 

 

Orientador: Neide Aparecida Arruda de Oliveira 

 

Resumo do Trabalho: 

Este estudo tem por objetivo mostrar os processos realizados na adaptação da obra literária 

"Morte e Vida Severina", do escritor João Cabral de Melo Neto para uma linguagem mais 

moderna. O estudo se justifica diante da necessidade da elaboração de materiais realizados 

através de adaptações que facilitem o entendimento do aluno do ensino médio e daqueles que 

pretendem prestar concursos em relação à literatura brasileira. A pesquisa bibliográfica é 

realizada à luz Doc Comparato (1995).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavra chave:  Adaptação, Aluno, Linguagem, Livro. 

 

Inscrição como: Graduação 

Área: Humanas 

Curso: Rádio e TV 

Modalidade: Oral 



 

O DESENVOLVIMENTO DAS COMPETÊNCIAS DO APRENDIZ POR MEIO DAS 

MÚSICAS NAS AULAS DE LÍNGUA INGLESA 

 

Larissa dos Santos 

lary_stos@yahoo.com.br 

Faculdades Integradas Teresa D‟Ávila - FATEA 

 

Orientador: Neide Aparecida Arruda de Oliveira 

 

Resumo do Trabalho: 

Este estudo tem como objetivo promover uma reflexão sobre os três níveis de competência 

(interativa, gramatical e textual) por meio das músicas nas aulas de Língua Inglesa de acordo 

com os Parâmetros Curriculares Nacionais. Como vivemos em um mundo globalizado, não há 

como conceber um indivíduo que seja incapaz de fazer uso da Língua Inglesa em situações da 

vida contemporânea, nas quais se exige a utilização de informações, por isso esta pesquisa se 

justifica. O método dar-se-á por meio da análise de uma aula de Língua Inglesa que utilizando 

a música verificar-se-ão as competências trabalhadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavra chave:  Música, Competências, Parâmetros Curriculares Nacionais, Língua inglesa, 

Desenvolvimento. 

 

Inscrição como: Graduação 

Área: Humanas 

Curso: Letras 

Modalidade: Oral 



 

A APRENDIZAGEM DA LÍNGUA INGLESA POR MEIO DA REDE SOCIAL 

LIVEMOCHA 

 

Francini Mengui Campos 

francini.mgc@hotmail.com 

Faculdades Integradas Teresa D‟Ávila - FATEA 

 

Orientador: Neide Aparecida Arruda de Oliveira  

 

Resumo do Trabalho: 

Este estudo tem como objetivo apresentar uma ferramenta de aprendizagem de Língua Inglesa 

através da rede social LiveMocha. Esta pesquisa justifica-se por nos encontrarmos na era 

tecnológica quando inúmeras portas para a difusão da informação abriram-se, permitindo que 

as ferramentas de aprendizagem oferecidas estejam cada vez mais disponíveis e sem custo 

para o estudante. A fundamentação teórica dar-se-à à luz de Franco; Braga; Rodrigues (2011). 

O estudo será realizado por meio de uma análise interpretativista e pesquisa participante, na 

qual os dados qualitativos serão analisados para que sejam justificados a eficiência dessa 

ferramenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavra chave:  Aprendizagem, Língua inglesa, LiveMocha, Rede social, Ferramenta. 

 

Inscrição como: Graduação 

Área: Humanas 

Curso: Letras 

Modalidade: Oral 



 

DESENVOLVIMENTO DE ESPÉCIES FLORESTAIS NATIVAS EM DIFERENTES 

FORMULAÇÕES DE SUBSTRATOS 

 

Edson de Oliveira Lima Júnior 

ambienterestaurar@gmail.com 

Embrapa Agrobiologia - CNPAB 

 
 

Orientador: Marco Antônio de Almeida Leal 

 

Resumo do Trabalho: 

Em decorrência da elevada demanda por mudas de espécies florestais, é crescente o número 

de viveiros localizados na região do Vale do Paraíba – SP, que produzem mudas de essências 

nativas, sendo crescente também, a preocupação com a qualidade das mudas produzidas, 

principalmente em relação aos substratos utilizados. Nos anos de 2008 e 2009, o projeto 

Matas Ciliares da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo realizou uma 

avaliação quanto às etapas de produção, manejo e comercialização em 114 viveiros da região, 

com capacidade de produção acima de 5.000 mudas por ano. A avaliação mostrou que dentre 

os 114 viveiros, 25 realizavam sua produção em recipientes diversificados e 85 realizavam 

sua produção em sacos plásticos. Mostrou também que 64 viveiros produziam o próprio 

substrato, 9 compravam uma parte e produziam outra e 8 compravam a totalidade do substrato 

utilizado, sendo que os substratos produzidos nos viveiros possuíam diferentes formulações e 

componentes. O substrato é o principal insumo para a produção de mudas florestais nativas, 

uma vez que a boa formação do sistema radicular e da parte aérea das mudas depende da 

qualidade deste insumo, fator o qual irá garantir um bom pegamento das mudas em campo. 

Um fator limitante é a questão da deficiência nutricional dos solos na região do Vale do 

Paraíba do estado de São Paulo, onde prevalece o latossolo vermelho-amarelo com as 

seguintes características: acidez elevada, alumínio alto, deficiência de fósforo e baixa matéria 

orgânica. Como a maioria dos substratos utilizados tem como principal matéria prima o 

horizonte Bw do latossolo vermelho-amarelo, as mudas produzidas tem a sua qualidade 

prejudicada. Além disto, essa matéria prima é originária de fontes não renováveis e demanda 

uso intensivo de mão de obra para a sua extração e preparo. Este projeto de pesquisa tem 

como objetivo avaliar formulações alternativas ao substrato tradicional, utilizando fontes de 

palhada abundantes na região como matéria prima. O substrato será elaborado a partir de 

composto orgânico obtido com a mistura de palhada de Brachiaria decumbens com torta de 

mamona. Será também avaliado o efeito da inoculação do substrato com micorrizas. A idéia 

de utilizar a braquiária, muito abundante na região, é a de conciliar a manutenção de roçada 

Pós-Graduação: Biológicas 



 

realizada na propriedade, com a produção de um insumo que será utilizado na produção do 

composto, de modo a agregar valor a esta gramínea, que é considerada um problema para o 

proprietário, e reduzir os custos com aquisição de insumos (composto, adubo, etc.) para o 

viveiro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavra chave:  Substrato, Mudas florestais, Viveiro de mudas, Composto, Fungo 

micorrizico. 

 

Inscrição como: Pós – Graduação: Mestrado 

Área: Biológicas 

Curso: Agricultura Orgânica 

Modalidade: Painel 



 

UM ESTUDO SOBRE AS TÉCNICAS PUBLICITÁRIAS APLICADAS À 

EDUCAÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO DO SENSO CRÍTICO DOS JOVENS 

 

Pedro Henrique Monteiro Whately Martins 

pedro.whately@hotmail.com  

Faculdades Integradas Teresa D‟Ávila - FATEA 
 

Orientador: Neide Aparecida Arruda de Oliveira 

 

Resumo do Trabalho: 

Este estudo busca refletir sobre as técnicas publicitárias como ferramenta de auxílio na prática 

educativa e formação do senso crítico, justificando-se nas Leis de Diretrizes e Bases que 

estabelece ao Sistema Nacional de Educação a responsabilidade de formação de cidadãos 

capazes de compreender a realidade social. Iniciou-se com uma pesquisa bibliográfica, em 

seguida aplicou-se uma pesquisa quantitativa. As análises realizaram-se à luz de Citelli 

(2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavra chave: Educomunicação, Publicidade, Anúncios, Senso crítico, Jovens. 

 

Inscrição como: Pós – Graduação  

Área: Humanas 

Curso: Educação e Mídia 

Modalidade: Oral 

Pós-Graduação: Humanas 



 

A RELEVÂNCIA DO PROCESSO DE COMUNICAÇÃO NO AMBIENTE ESCOLAR 

 

Helaine Aparecida Pelegrini Silva 

helaine_pelegrini@yahoo.com.br 

Faculdades Integradas Teresa D‟Ávila - FATEA 

 

Orientador: Neide Aparecida Arruda de Oliveira 

 

Resumo do Trabalho: 

Além de exercer forte influência na sociedade, os meios de comunicação realizam também 

um significativo papel educacional, à medida que constroem processos eficientes de 

educação, porque ensinam de forma atraente, dinâmica e voluntária. Dentro deste contexto, a 

escola precisa, repensar imediatamente a sua afinidade e relação com o processo de 

comunicação, ela necessita considerar a comunicação como parte principal para o avanço dos 

processos de ensino e de aprendizagem, porque a sociedade de hoje, baseada na informação e 

no conhecimento, diferenciada pela velocidade na criação e distribuição de informações 

precisa estar vinculada ao processo de comunicação, assim como com os meios de 

comunicação de massa, com a finalidade de se obter um processo educativo de qualidade, 

onde o aluno seja parte integrante de uma sociedade democrática e igualitária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavra chave:  Comunicação, Escolar, Educação, Meios de comunicação, Sociedade. 

 

Inscrição como: Pós-Graduação 

Área: Humanas 

Curso: Educação e Mídias 

Modalidade: Oral 



 

AS NOVAS TECNOLOGIAS E O ENSINO DE COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 

ORAL: UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA PARA O ENSINO DE INGLÊS COM 

LÍNGUA ESTRANGEIRA PARA BRASILEIROS 

 

Vagner Matias da Silva 

vagner_matias@hotmail.com 

Ricardo Anderson Galvão Sales  

American English Institute – University of Oregon 

Faculdades Integradas Teresa D‟Ávila - FATEA 
 

Orientador: Cevia Yellin 

 

Resumo do Trabalho: 

Os documentos que organizam e norteiam o sistema educacional em nosso país mencionam 

que o processo de ensino e aprendizagem de inglês deve centrar-se no engajamento discursivo 

do alunos, considerando sua posição na cultura, história e política. Essa perspectiva percebe a 

escola a partir de sua realidade, baseando-se em um trabalho corporativo em que valores 

sociais e históricos do conhecimento e de reconstrução de procedimentos são cruciais, uma 

vez que fornecem a seleção de conteúdos e práticas de uma cultura específica a ser estudada 

dentro da escola, a qual oferece ao aprendiz a possibilidade de entender o porquê e o para quê 

estão estudando. Esse, conceito, então, considera que o aluno entenda qual posição/lugar uma 

pessoas ocupa na sociedade. A partir dessa problemática, este trabalho teve como objetivo o 

desenvolvimento de uma sequência didática baseada na compreensão e produção de vídeos os 

quais promovem as cidades dos aprendizes como lugares potenciais a serem visitados. Esse 

material é fundamentado numa abordagem interdisciplinar, cujo foco é desenvolver as 

habilidades de compreensão oral e escrita em língua inglesa, por meio das novas tecnologias. 

Para tanto, foi feito um estudo acerca do sociointeracionismo, uma vez que fundamenta o 

processo de ensino e aprendizagem de Inglês no Brasil, e dentro dele os aspectos que marcam 

essa abordagem. Após isso, é feito um estudo sobre as novas tecnologias nas aulas de línguas, 

particularmente sobre o software ANVILL, como ferramenta crucial. E, finalmente, 

discutimos o ensino de compreensão e produção oral, como meio de elaboração da sequência 

didática. Como metodologia deste estudo, foi escolhido a bibligráfica, uma vez que foi feita 

uma coleta de uma sustentação teórica que subsidiasse a elaboração da sequência didática. 

Este estudo, particularmente, permitiu-nos entender melhor como a teoria assiste-nos na 

preparação de aulas, considerando uma variedade de fatores que intereferem no processo de 

aprendizagem, tais como o público e os textos autênticos. O que, obviamente, deixou mais 

claro quais os caminhos deveríamos tomar para melhorarmos as nossas habilidades como 



 

professores, além de refletirmos sobre o uso de materiais didáticos como instrumento para o 

professor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavra chave: Novas tecnologias, Ensino de inglês, Sociointeracionismo, Sequência 

didática, Texto autêntico. 

 

Inscrição como: Pós – Graduação  

Área: Humanas 

Curso: Lingüística Aplicada 

Modalidade: Oral  



 

LEVAR A SALA DE AULA CULTURA ATRAVÉS DE DOCUMENTÁRIOS DA 

CULTURA LOCAL NA CIDADE DE LAVRINHAS/SP 

 

Arildo Silva de Carvalho Júnior 

arildojr@gmail.com 

Faculdades Integradas Teresa D‟Ávila - FATEA 
 

Orientador: Neide Aparecida Arruda de Oliveira 

 

Resumo do Trabalho: 

Com o passar dos anos a educação se aperfeiçoou através das tecnologias e ferramentas 

disponíveis para o desenvolvimento dela. Mesmo assim muitas salas de aula ainda possuem 

professores que não são estimulados a usar sempre desse material de apoio tão importante 

para a formação de uma sociedade culturalmente entendida. A sociologia diz que as principais 

“instituições sociais” são a família e em seguida a escola. É nas escolas que vivemos parte da 

vida estudando e transformando, e delas vem nossa cultura, educação e personalidade.  

Partindo disso, este projeto áudio visual, tem como foco principal, através de documentário, 

resgatar a cultura popular da cidade de Lavrinhas que faz parte do Vale Histórico no interior 

do estado de São Paulo e apresenta uma diversidade muito grande de histórias relacionadas ao 

seu povo. O projeto de documentário tem como objetivo disseminar a cultura local da região 

citada e até propor um intercâmbio cultural entre as cidades, através de recurso áudio visual 

nas escolas, onde os alunos através de oficinas práticas poderão ter acesso a equipamentos e 

como produzir o seus próprios documentários. O projeto pretende irradiar a cultura local que 

vem se perdendo com o tempo. Encontrar os historiadores e autoridades ligadas à cultura das 

cidades para entrevistas e depoimentos. Edição do material e confecção de DVDs para envio 

às escolas e comunidades.  E por fim, propor uma nova didática para os professores se 

apoiarem neste tipo de ferramenta cada vez mais presente no cotidiano do aluno.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavra chave: Cultura, Documentário, Sala, Aula, Local. 

 

Inscrição como: Pós – Graduação  

Área: Humanas 

Curso: Educação e Mídia 

Modalidade: Painel 



 

O ENSINO DE EAD: UM ESTUDO DE CASO 

 

Neide Aparecida Arruda de Oliveira 

mnoliveira9@uol.com.br 

Faculdades Integradas Teresa D‟Ávila - FATEA 
 

Orientador: Neide Aparecida Arruda de Oliveira 

 

Resumo do Trabalho: 

Este trabalho tem como objetivo propor uma reflexão sobre o ensino e aprendizagem no 

ensino a distância. O estudo justifica-se por ser o ensino a distância uma modalidade moderna 

de ensino que tem se mostrado em crescimento no Brasil. A fundamentação dar-se-á à luz de 

Franco, Braga e Rodrigues (2010). Esta nova proposta pedagógica utiliza diferentes estilos de 

aprendizagem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavra chave: Ead, Ensino, Aprendizagem, Estudo, Metodologia. 

 

Inscrição como: Pós – Graduação: Mestrado  

Área: Humanas 

Curso: Comunicação 

Modalidade: Oral  



 

É POSSÍVEL EDUCAR A PARTIR DOS PERSONAGENS TELEVISIVOS? 

 

Thamyres Yumi Corte Real Santos Kubo 

thamyumi@gmail.com 

Ralphy Batista dos Santos  

Faculdades Integradas Teresa D‟Ávila - FATEA 
 

Orientador: Jefferson José Ribeiro de Moura 

 

Resumo do Trabalho: 

Este estudo tem como objetivo verificar se os personagens televisivos estão fazendo parte da 

educação dos telespectadores. Pesquisar se é possível haver a prática da educação, tanto 

positiva quanto negativa, através dos personagens de TV. O trabalho justifica-se por analisar 

como os personagens estão sendo trabalhados para uma melhor educação da sociedade, tendo 

em vista que a televisão é uma mídia de grande influência e bem presente no dia a dia das 

pessoas. A metodologia se dá por meio de um estudo de caso que irá avaliar a educação das 

crianças a partir dos personagens televisivos da Telenovela “Carrossel” do SBT. O estudo tem 

como fundamentação teórica Fischer (2001) e artigos do site da Equipe EducaRede Brasil 

(2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavra chave: Personagem, Televisão, Educação, Telenovela, Criança. 

 

Inscrição como: Pós – Graduação  

Área: Humanas 

Curso: Educação e Mídia 

Modalidade: Oral  



 

O QUE APRENDEMOS POR DE TRÁS DAS HISTÓRIAS INFANTIS? 

 

Ralphy Batista dos Santos 

ralphybdh@gmail.com 

Thamyres Yumi Corte Real Santos Kubo  

Faculdades Integradas Teresa D‟Ávila - FATEA 
 

Orientador: Jefferson José Ribeiro de Moura 

 

Resumo do Trabalho: 

Este estudo tem como objetivo analisar o enredo do filme “Deu a louca na chapeuzinho 2” 

coletando dentro da história intenções morais e ideológicas que possam ajudar crianças e 

adolescentes a descobrirem como se desenrolam os conflitos sociais e humanos. Esta proposta 

justifica-se por utilizar-se dos contos de fadas, sendo eles importantes no desenvolvimento 

social e humano das crianças através da leitura de clássicos, fazendo-se necessário observar se 

os conteúdos audiovisuais atuais estão tendo a mesma proposta. A metodologia se dá por 

meio de um estudo de caso comparativo às teorias relacionadas aos conceitos de Contos de 

Fadas. O trabalho tem como fundamentação teórica Bettelheim (1903) e Hirata (2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavra chave: Criança, Mídia, Ficção, Contos de fadas, Educação. 

 

Inscrição como: Pós – Graduação  

Área: Humanas 

Curso: Educação e Mídia 

Modalidade: Oral  



 

A TRANSPOSIÇÃO DO LIVRO PARA O ÁUDIO: UMA NOVA POSSIBILIDADE 

NO ENSINO DE LITERATURA 

 

Luiz Afonso Fernandes de Meirelles 

luizafonso_2@hotmail.com  

Faculdades Integradas Teresa D‟Ávila - FATEA 
 

Orientador: Neide Aparecida Arruda de Oliveira 

 

Resumo do Trabalho: 

Este estudo tem por objetivo refletir sobre as vantagens da transposição do livro para o áudio 

por meio de uma linguagem moderna em relação ao tradicional livro impresso. O estudo se 

justifica diante da necessidade da elaboração de materiais realizados através de adaptações 

que permitam ao educador práticas educomunicativas no ensino de literatura em sala de aula 

para alunos de ensino médio. A pesquisa bibliográfica é realizada à luz de Soares (2011) e 

Doc Comparato (1995).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavra chave: Adaptação, Áudio, Educomunicação, Livro, Literatura. 

 

Inscrição como: Pós – Graduação  

Área: Humanas 

Curso: Educação e Mídia 

Modalidade: Oral 



 

VÍDEO-AULA COMO PRÁTICA PEDAGÓGICA: UMA PROPOSTA PARA SE 

TRABALHAR COM ALUNOS MONITORES NO ENSINO MÉDIO 

 

Marcela Leite Monteiro 

marcelamonteiro31@yahoo.com.br  

Faculdades Integradas Teresa D‟Ávila - FATEA 
 

Orientador: Neide Aparecida Arruda de Oliveira 

 

Resumo do Trabalho: 

Este estudo tem como objetivo desenvolver uma prática pedagógica através da elaboração de 

vídeo-aulas sobre conteúdos de diversas disciplinas que serão disponibilizadas no YouTube 

auxiliando os alunos do ensino médio a tirar suas dúvidas. Este conteúdo será desenvolvido 

por alunos monitores. Ele justifica-se, pois, alguns alunos têm dificuldade em determinadas 

disciplinas e necessitam de uma ferramenta tecnológica para auxiliá-los. Esta prática 

educativa será realizada à luz de Franco (2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavra chave: Vídeo-aula, Prática pedagógica, Ensino médio, Tecnologia, Youtube. 

 

Inscrição como: Pós – Graduação  

Área: Humanas 

Curso: Educação e Mídia 

Modalidade: Oral 



 

O USO ABUSIVO DE PSICOFÁRMACO EM IDOSO 

 

Fabiano Fernandes de Oliveira 

fabianojhs@yahoo.com.br  

Liliane Aparecida da Silva 

João C. Silvestre Leite 

Aline Cristina da Silva Lopes 

Faculdades Integradas Teresa D‟Ávila – FATEA 

Sociedade São Vicente de Paulo - ILPI 
 

Orientador: Cláudia Lysia de Oliveira Araújo 

 

Resumo do Trabalho: 

O processo de envelhecimento é acompanhado pelo aumento de doenças neurológicas e 

psiquiátricas como demências, estados depressivos ou quadros psicóticos de início tardio. Ou 

também de transtornos iniciados na juventude, cujos portadores atingem a terceira idade, 

como esquizofrenia, transtorno afetivo bipolar, distimia e transtornos ansiosos. Implicando 

em prejuízo, tanto funcional como na qualidade de vida. Estes transtornos podem apresentar 

melhora mediante tratamento medicamentoso, isolado ou associado a outras formas de 

terapia. Tornando-se uma tarefa angustiante determinar qual melhor abordagem para o idoso. 

Pois, sabemos que o uso indiscriminado e excessivo desses fármacos pode expor os pacientes 

a efeitos adversos desnecessários e interações medicamentosas potencialmente perigosas O 

objeto de estudo visou identificar e analisar artigos relacionados  a temática sobre o uso 

abusivo de psicofármaco em idosos, por meio de uma revisão da bibliográfica. O presente 

estudo trata-se de um revisão bibliográfica de artigos publicados e indexados nas bases de 

dados da LILACS e  SCIELO. Os critérios adotados para a inclusão de artigos foram: estudos 

que abordassem a temática do uso abusivo de psicofármaco em idoso, publicados em 

periódicos nacionais. Durante o levantamento bibliográfico foram identificadas inicialmente 

17 referências no período de 2005 a 2012. Dentre estas, após seleção por título e resumo 

condizente com o objetivo deste estudo, foram analisados os artigos na íntegra e foram 

selecionados e incluídos 9 artigos, excluindo assim 8 artigos por não contemplarem os 

critérios de inclusão. Destacam-se, o aumento da procura do psicofármaco pelos idosos que 

muita das vezes nem sabem que este tipo de medicação pode causar dependência física e 

psíquica por esse motivo é essencial acompanhamento médico, com prescrições atualizadas. 

Sendo assim, duas proposições devem ser sugeridas: a primeira delas é alerta para os 

profissionais de saúde, principalmente, aqueles que trabalham diretamente com idoso para a 

necessidade de avaliação de um médico psiquiatra, visando a real necessidade do uso de 

psicofármaco para os idosos; e a segunda é orientar os idosos ou os cuidadores que os 

Pós-Graduação: Saúde 



 

psicofarmacos não devem ser usados sem prescrições, por iniciativa própria, ou por 

recomendação ou indicação de outros que não um profissional médico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavra chave:  Saúde do idoso, Envelhecimento, Senilidade, Psicofármaco. 

 

Inscrição como: Pós – Graduação  

Área: Saúde 

Curso: Enfermagem 

Modalidade: Painel 



 

ESPIRITUALIDADE E O DIAGNÓSTICO DE SOFRIMENTO ESPIRITUAL 

 

Fabiano Fernandes de Oliveira 

fabianojhs@yahoo.com.br  

Liliane Aparecida da Silva 

Aline Cristina da Silva Lopes 

Faculdades Integradas Teresa D‟Ávila – FATEA 
 

Orientador: Rosana Tupinambá Viana Frazilli 

 

Resumo do Trabalho: 

A espiritualidade tem sido foco de diversos estudos; contudo em face da subjetividade e 

complexidade inerente ao fenômeno, ainda não houve consenso em relação a sua definição ou 

mesmo sobre o modelo teórico para servir de referências para essas publicações. O 

diagnóstico é a segunda etapa do processo de enfermagem, representando uma das mais 

importantes fontes do conhecimento científico da prática profissional, que se tornou 

fundamental para o planejamento da assistência ao paciente. Contudo, o diagnóstico de 

enfermagem é um processo complexo que envolve a interpretação do comportamento humano 

ligado à saúde e estão relacionados a uma interação de questões interpessoais, técnicas e 

intelectuais, que se refere à comunicação com o paciente e outros profissionais de saúde.  A 

North American Nursing Diagnosis Association (NANDA) reconheceu o sofrimento 

espiritual, originalmente spiritual distress, como diagnóstico pertinente à enfermagem, desde 

1980. Até a versão brasileira de 2009, o título traduzido para o diagnóstico era angústia 

espiritual, sendo modificado na versão atual. Esse diagnóstico descreve a congruência entre 

valores, crenças e ações, dentro do domínio denominado princípios de vida; cuja definição é: 

“capacidade prejudicada de experimentar e integrar o significado e objetivo à vida por meio 

de uma conexão consigo mesmo, com os outros, arte, música, literatura, natureza e/ou ser 

maior”.Objetivo: Estudar a temática do sofrimento espiritual proposto pelo diagnóstico de 

enfermagem e pesquisar sobre a influência da espiritualidade neste contexto. Método: O 

objeto de estudo foi composto por artigos publicados e indexados nas bases de dados da 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) no período de 2007 a 2012, combinando os descritores: 

Diagnóstico de Enfermagem, Espiritualidade e Enfermagem. Os critérios adotados para a 

inclusão de artigos foram: estudos que abordassem a temática do diagnóstico de sofrimento 

espiritual; artigos publicados em periódicos nacionais indexados nas bases de dados já citadas, 

artigos publicados no idioma português e publicação sobre o tema nos últimos 5 anos. 

Resultado: Após a combinação dos descritores nas bases de dados, foram identificadas 

inicialmente 11 referências. Dentre estas, após seleção por título e resumo condizente com o 



 

objetivo deste estudo, foram analisados os artigos na íntegra e foram selecionados e incluídos 

8 artigos, excluindo assim 3 artigos, seja por repetição nas bases de dados, seja por não 

contemplarem os critérios de inclusão. Discussão: O estudo dos diagnósticos de enfermagem 

é necessário para a manutenção e o aperfeiçoamento da base de evidências da taxonomia da 

NANDA, bem como para alicerçar a prática clínica do enfermeiro, uma vez que estes 

diagnósticos subsidiam, tanto o estabelecimento das intervenções de enfermagem, como da 

avaliação propriamente dita. Os diagnósticos devem ser validados e, quando necessário, 

reformulados. Conclusão: É necessário que o enfermeiro compreenda o que significa 

espiritualidade para o indivíduo e como eventos significativos como a doença, podem afetá-la, 

para que, na prática clínica, possa lidar com as alterações que acometem essa dimensão 

humana, uma vez que a avaliação e a intervenção espiritual devem ser parte do cuidado 

humanizado. Portanto, a acurada identificação do diagnóstico de enfermagem de sofrimento 

espiritual permitirá o emprego adequado do mesmo na prática clínica. Estudos como o ora 

apresentado, reforçam a inclusão do cuidado espiritual na assistência de enfermagem e podem 

subsidiar outras pesquisas para a validação de diagnósticos de enfermagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavra chave:  Diagnóstico de enfermagem, Espiritualidade, Enfermagem. 

 

Inscrição como: Pós – Graduação  

Área: Saúde 

Curso: Enfermagem 

Modalidade: Oral 



 

ENFERMAGEM FRENTE AO MARKETING HOSPITALAR E A HOSPITALIDADE 
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Liliane Aparecida da Silva 
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Orientador: Rosana Tupinambá Viana Frazilli 

 

Resumo do Trabalho: 

A hospitalidade pode ser entendida como uma das expressões do cuidado em saúde e 

enfermagem e percebida como um conjunto de características qualificadas, humanizadas e 

acolhedoras por meios olhares abrangentes voltados para o ser humano. Com a atualidade e as 

constantes, rápidas e profundas modificações do mercado da saúde, os hospitais estão sendo 

forçados a investir mais e melhor em seu relacionamento com seus clientes e com a 

competitividade em geral. Sendo assim, as organizações de saúde estão adotando uma nova 

visão do marketing hospitalar, visando atender as necessidade e exigências de seus clientes. Já 

é mais que normal tratarmos as organizações de saúde como empresas, afinal os clientes 

pagam por um serviço, seja por intermédio de convênios, particulares ou sistema único de 

saúde (SUS), e as organizações os oferecem os serviços que necessitam. Serviços esses que 

estão sendo aperfeiçoados a cada dia em busca de conquista de confiança e credibilidade. O 

marketing hospitalar visa à boa divulgação das organizações hospitalares, buscando dessa 

forma aumentar a competitividade no mercado, assim como a confiança, credibilidade e 

fidelidade da clientela, que uma vez mais exigente, busca serviços de maior qualidade. 

Objetivo: Identificar e analisar artigos científicos relacionados à Enfermagem frente ao 

Marketing Hospitalar e a Hospitalidade. Metodologia: O presente estudo trata-se de revisão de 

publicações, indexadas na base de dados da biblioteca virtual de saúde (BVS), sendo 

selecionados seis artigos, desses apenas cinco fizeram parte do processo de inclusão que foi 

estar relacionados com a temática desta pesquisa. Foram estudados trabalhos, desde 2007 até 

2012. Discussão: Alguns hospitais tem um setor próprio para divulgação do seu marketing, 

visto tamanha preocupação com a garantia da boa marca. Em contra partida, alguns não 

disponibilizam de tal setor, fazendo seu plano de marketing algo que esteja mais perto de sua 

realidade como boa divulgação interna, afinal os colaboradores são grandes ferramentas do 

marketing hospitalar. Ferramenta esta que divulga a imagem da instituição positiva ou 

negativamente. A preocupação com a satisfação do cliente é fundamental para o bom 

desenvolvimento do marketing, pois é a partir disso que se começa a trabalhar a marca da 



 

organização, é baseada na opinião de nossos clientes, sejam eles internos ou externos, ou seja, 

colaboradores ou pacientes que são internados em busca da recuperação de sua saúde. 

Conclusão: O marketing hospitalar e a hospitalidade é uma responsabilidade de todos os 

setores, visando atender as necessidades dos clientes e satisfazê-los em um momento de 

recuperação da saúde, garantindo assim confiança e credibilidade da clientela, não se 

esquecendo dos colaboradores internos, que divulgam a marca da organização, talvez, mais do 

que qualquer propaganda de marketing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavra chave:  Enfermagem, Marketing hospitalar, Hospitalidade. 

 

Inscrição como: Pós – Graduação  

Área: Saúde 

Curso: Enfermagem 

Modalidade: Painel 



 

COMO MELHORAR O ATENDIMENTO AO IDOSO INSTITUCIONALIZADO 

ATRAVÉS DA MOTIVAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 
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fabianojhs@yahoo.com.br  
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Sociedade São Vicente de Paulo - ILPI 
 

Orientador: Cláudia Lysia de Oliveira Araújo 

 

Resumo do Trabalho: 

Para compreendermos a motivação, é necessário que saibamos um pouco sobre o porquê nos 

comportamos de uma maneira ou de outra conforme determinada situação. A maioria de 

nossos comportamentos é chamada de operante. Esses comportamentos operam no ambiente 

sempre produzindo conseqüências, ou seja, modificando tudo ao redor. De uma forma geral 

sempre nos comportamos com intuito de gerar conseqüências positivas e agradáveis, mas de 

certa forma os comportamentos repetitivos tornam-se automáticos a ponto de não darmos 

conta se esse está gerando conseqüências positivas ou negativas. Dessa forma, poderemos 

perceber o quanto isso influencia no ambiente. O objeto de estudo visou identificar e analisar 

artigos relacionados  a temática sobre a  melhora no atendimento ao idoso institucionalizado, 

através de funcionários motivados. O presente estudo trata-se de revisão de bibliográfica, de 

artigos indexados na base de dados da biblioteca virtual da LILACS e SCIELO no período de 

2005 a 2012. Os critérios adotados para a inclusão de artigos foram: estudos que abordassem 

a temática de como melhorar o atendimento ao idoso institucionalizado através da motivação 

do funcionário. Durante o levantamento bibliográfico foram identificadas inicialmente 20 

referências. Dentre estas, após seleção por título e resumo condizente com o objetivo deste 

estudo, foram analisados os artigos na íntegra e foram selecionados e incluídos 15 artigos, 

excluindo assim 5 artigos por não contemplarem os critérios de inclusão. Destaca-se o 

comprometimento de todas as pessoas com a motivação, pois, esta atitude favorece o 

estabelecimento de vínculo, facilitando o cuidado aos idosos institucionalizados. Dessa forma, 

é de extrema importância, que funcionário seja motivado com mais informações no que refere 

os cuidados o qual o torna capaz de promover uma assistência com mais qualidade e empatia 

para com o idoso institucionalizado, reduzindo os impactos negativos (possível) na 

convivência longe do seio familiar. 

 



 

Palavra chave:  Idoso, Motivação, Instituição de longa permanência para idosos. 

 

Inscrição como: Pós – Graduação  

Área: Saúde 

Curso: Enfermagem 

Modalidade: Painel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PESQUISA EM ECONOMIA SOLIDÁRIA – DESAFIOS E LIMITES 

 

Arlete Cândido Monteiro Vieira 
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Orientador: Arlete Cândido Monteiro Vieira 

 

Resumo do Trabalho: 

Economia solidária é um conjunto de atividades econômicas – de produção, distribuição, 

consumo, poupança e crédito – desenvolvidas sob a forma de autogestão, isto é, com 

propriedade e gestão coletiva dos meios de produção de bens ou prestação de serviços, 

participação democrática dos membros nas decisões sobre a organização ou empreendimento 

e distribuição equitativa dos resultados. O tema tem sido objeto de estudo em monografias, 

trabalhos de conclusão de curso, estágios e programas/projetos de extensão em inúmeras 

universidades brasileiras. Linhas de pesquisa direta ou indiretamente relacionadas a este 

campo podem ser encontradas em diferentes programas de pós-graduação. Em termos de 

trabalhos acadêmicos, a produção sobre esse tema vem sendo feita de modo significativo nas 

universidades brasileiras. Esta pesquisa visa apresentar, por meio de pesquisa bibliográfica e 

em sites os desafios e limites da pesquisa em Economia Solidária com a intenção de oferecer 

subsídios ao desenvolvimento do tema, visto ser de extrema importância para a 

sustentabilidade social e desenvolvimento acadêmico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavra chave:  Economia solidária, Precarização do trabalho, Pesquisa. 

 

Inscrição como: Pós – Graduação: Mestrado 

Área: Ciências Sociais Aplicadas 

Curso: Gestão e Desenvolvimento Regional 

Modalidade: Oral 

Pós-Graduação: Ciências Sociais Aplicadas 



 

UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA CLASSIFICAÇÃO ABC NOS ITENS DA CESTA 

BÁSICA 

 

Celso Ricardo Paraguay 

celso.paraguay@gmail.com  

Universidade de Taubaté - UNITAU 
 

Orientador: Paulo Aurélio dos Santos 

 

Resumo do Trabalho: 

A Classificação ABC como ferramenta, já vem sendo utilizada com grande aproveitamento 

por algum tempo principalmente na indústria, e em muitos casos é uma ferramenta que auxilia 

nas tomadas de decisões, passando informações confiáveis sobre determinados produtos ou 

processos nas quais utilizamos a Classificação ABC. É uma ferramenta de fácil aplicação, 

mas a informações passadas com essa ferramenta nos ajudam a entender claramente quais 

itens são realmente importantes e quais itens que sua importância não é crucial na tomada de 

decisão. Com a ajuda dessa ferramenta foi elaborada uma classificação dos gêneros 

alimentícios da cesta básica podendo auxiliar as pessoas, mostrando quais os gêneros 

alimentícios com maior custo em relação ao custo total da cesta básica. Com base nessas 

informações podem organizar melhor suas compras sabendo quais produtos irão fazer a 

diferença no seu bolso com relação aos preços. Sabendo a participação de cada produto no 

valor total de uma cesta, podemos negociar melhor descontos ou até mesmo substituir esses 

produtos e podendo investir melhor seu dinheiro melhorando sua situação financeira 

principalmente das pessoas de baixa renda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavra chave:  Classificação ABC, Gêneros alimentícios, Custo total, Situação financeira, 

Baixa renda. 

 

Inscrição como: Pós – Graduação: MBA 

Área: Ciências Sociais Aplicadas 
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Modalidade: Painel 



 

QUALIDADE NUTRICIONAL DOS DOCENTES DE UMA ESCOLA DE NÍVEL 

MÉDIO DO INTERIOR DO VALE DO PARAÍBA 

 

Istéfani Caetano da Silva 

istefani_gr@hotmail.com 

Instituto Santa Teresa - IST 
 

Orientador: Cláudia Lysia de Oliveira Araújo 

 

Resumo do Trabalho: 

O conhecimento da relação da alimentação com o bem-estar físico já existia desde os tempos 

antigos. O objetivo deste estudo é identificar a qualidade nutricional dos docentes de uma 

escola de nível médio do interior do Vale do Paraíba.  Este estudo é uma pesquisa do tipo 

quantitativa, descritiva e exploratório, será realizada em uma escola do ensino fundamental do 

interior do Vale do Paraíba. O projeto foi aprovado pelo Cep-Fatea. Como instrumento de 

coleta de dados serão utilizados a Ficha de Identificação do docente e o Mini Avaliação 

Nutricional. Os resultados serão digitados e tabulados eletronicamente, analisados 

quantitativamente e representados em forma de tabelas e gráficos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavra chave:  Programas de nutrição, Qualidade de vida, Docentes. 

 

Inscrição como: Ensino Médio 

Área: Saúde 

Curso: Ensino Médio 

Modalidade: Painel 

Ensino Médio 



 

APARECIDA, CAPITAL DA FÉ 

 

João Paulo Brum Paes 

joaopaulobpaes@hotmail.com 

Douglas Rodrigues Ferreira 

Instituto Nossa Senhora do Carmo 
 

Orientador: Neide Aparecida Arruda de Oliveira 

 

Resumo do Trabalho: 

A devoção por Nossa Senhora Aparecida dá início a um estilo econômico em torno da fé, até 

então não existente em nossa história. A hospedagem precária vai ser adaptando no decorrer 

da história e hoje falamos de Turismo Religioso. A visão do romeiro é outra, porque a 

globalização determina o que ter e o que fazer e principalmente, o que usufruir. Quem 

percorreu a história se hospedando há meio século atrás chega hoje vivendo a sensação de um 

mundo diferente, misturada na fé, na proposta de lazer. Tudo indica que a fé e o turismo 

podem caminhar muito bem juntos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavra chave:  Fé, Turismo, Infraestrutura, Romeiros, Economia. 

 

Inscrição como: Ensino Médio 

Área: Humanas 

Curso: Ensino Médio 

Modalidade: Oral 



 

APARECIDA, MERCADO DA FÉ 

 

Gabriela Akemi Campos Antunes Fugimoto 

gabifujimoto@hotmail.com 

Maria Jullia Rangel PintoVasconcellos 

Instituto Nossa Senhora do Carmo 
 

Orientador: Neide Aparecida Arruda de Oliveira 

 

Resumo do Trabalho: 

Aparecida é uma cidade onde você pode encontrar, ao mesmo tempo em que muita fé, um 

grande fluxo comercial, caracterizado pelo maior complexo de compras ao ar livre, a 

tradicional feira. A administração da cidade é movida através do turismo dos devotos e 

romeiros, movidos até aqui através da fé pessoal. O visual da cidade, é dado a partir de hotéis 

e barraquinhas. Aos fins de semana, a situação da cidade fica complicada. Lotada pela 

diversidade de culturas, até mesmo línguas, a cidade possui toda uma programação que 

precisa ser seguida para que o fluxo continue, como horários de missas, terços, orações e 

apresentação que são oferecidos para os visitantes. Além de tudo isso, Aparecida ainda possui 

uma outra renda gerada através das revistas,da TV e do rádio, que a princípio surgiram como 

forma de agradecimentos,e agora movem muitas famílias nos quatros cantos do país, 

transmitidos para o Brasil todo.A rede hoteleira cresce cada vez mais e a presença redentorista 

que já é forte desde muitos anos  na cidade para continuar a vida de Cristo. Os pontos 

turísticos, as igrejas, o Santuário Nacional da Fé de Nossa Senhora Aparecida guarda uma das 

maiores relíquias religiosas e é palco de momentos inexplicáveis. A passarela que é o 

caminho de muitas promessas e o famoso escadão, com lojas típicas da cidade. Os nativos 

agradecem a cada fim de semana pela fonte de renda, e a Nossa Senhora Aparecida por todos 

os dias. 

 

 

 

 

 

 

Palavra chave:  Fé, Devoção, Comércio, Turismo, Romeiros. 

 

Inscrição como: Ensino Médio 

Área: Humanas 

Curso: Ensino Médio 

Modalidade: Oral 



 

A ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA EM GUARATINGUETÁ: 

UMA HISTÓRIA ATUAL 

 

Pedro Henrique Silva Pacetti 

phspacetti@gmail.com 

Instituto Nossa Senhora do Carmo 
 

Orientador: Neide Aparecida Arruda de Oliveira 

 

Resumo do Trabalho: 

A Escola de Especialistas de Aeronáutica, situada em Guaratinguetá, São Paulo, é uma 

instituição de ensino técnico, integrante do Sistema de Ensino do Comando da Aeronáutica e 

tem como missão formar e aperfeiçoar sargentos de carreira para a Força Aérea Brasileira. Na 

Escola são ministrados, aos jovens entre 17 e 24 anos, Curso de Formação de Sargentos 

(CFS) - para os que concluíram ou estão concluindo o ensino médio - e o Estágio de 

Adaptação a Graduação de Sargentos (EAGS) - para aqueles que possuem curso médio 

completo e técnico. Após conclusão do Curso ou Estágio (com aproveitamento), o jovem será 

promovido à graduação de Terceiro-Sargento e incluído no Quadro de Suboficiais e Sargentos 

da Aeronáutica (QSS), na especialidade na qual realizou o estágio. Como militar da ativa, 

poderá se designado para servir em qualquer localidade do Território Nacional, onde haja 

Organização Militar da Aeronáutica, conforme a necessidade do serviço e sua 

classificação no estágio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavra chave:  EEAR, Formação, Valores, Instituição militar. 

 

Inscrição como: Ensino Médio 

Área: Humanas 

Curso: Ensino Médio 

Modalidade: Painel 



 

CARMO, 120 CONSTRUINDO HISTÓRIA 

 

Juliane Caroline Arcenio 

juliane.arcenio@gmail.com 

Instituto Nossa Senhora do Carmo 
 

Orientador: Neide Aparecida Arruda de Oliveira 

 

Resumo do Trabalho: 

Através deste trabalho tenho como objetivo aprofundar meus conhecimentos e ir mais a fundo 

na história da escola desde a viagem de monsenhor João Filippo à Itália atrás de Dom Bosco a 

fim de trazer para o Brasil e principalmente para Guaratinguetá e região algumas irmãs para 

cuidar da educação das jovens. Com a ajuda de Dom Bosco e Maria Mazzarello Vindas do 

Uruguai algumas irmãs chegaram a Guaratinguetá sendo recebidas com grande alegria pelos 

moradores da cidade.Assim começa uma história de construção de vidas, e hoje com 120 anos 

de história e algumas melhorias pedagógicas, mas mantendo sua estrutura arquitetônica com 

apenas alguns reparos é o Carmo que tem como lema "Carmo, educando gerações". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavra chave:  História. 

 

Inscrição como: Ensino Médio 

Área: Humanas 

Curso: Ensino Médio 

Modalidade: Oral 



 

GUARATINGUETÁ: O SEU DESENVOLVER COMO MUNICÍPIO 

 

José Augusto de Souza Roxo Loureiro 

joaroxo@gmail.com 

Luan Lucas Carpenter 

Instituto Nossa Senhora do Carmo 
 

Orientador: Neide Aparecida Arruda de Oliveira 

 

Resumo do Trabalho: 

Em 13 de junho de 1630, Guaratinguetá é fundada, pela construção da capela “erguida em 

palha e parede pela mão”. A cidade destacava-se como uma das principais vilas da Capitania 

no Vale do Paraíba, no século XVIII. A vila possuía significância religiosa e boa localização. 

E é neste período de Vila, que é encontrada a imagem de Nossa senhora da conceição, que 

deu origem a cidade de Aparecida. Em 1739 nasce na cidade, Frei Galvão, aquele que foi o 

primeiro santo brasileiro.  A vila possuía influência no café no século XIX,depois de 

emancipações como a de cunha, em 1844 Guaratinguetá é elevada ao nível de cidade. A 

cidade também é terra de Conselheiro Rodrigues Alves que foi duas vezes presidente da 

república. Ao longo do tempo a cidade foi desenvolvendo-se, a plantação de arroz tornou-se 

uma importante fonte de renda, assim como a exploração do turismo da fé, que atraí muitos 

religiosos que querem conhecer a cidade de Frei Galvão. Um dos 

destaques de Guaratinguetá é a escola aeronáutica e a universidade da UNESP de 

Guaratinguetá, que ambos atraem estudantes de todo o Brasil.  Guaratinguetá não é apenas 

uma cidade que depende de sua história e de seus heróis, como Frei Galvão e Rodrigues 

Alves, mas é uma cidade que possui industrias internacionais como a LIEBHERR e a BASF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavra chave:  Frei Galvão, Conselheiro Rodrigues Alves, Aeronáutica, UNESP. 

 

Inscrição como: Ensino Médio 

Área: Humanas 

Curso: Ensino Médio 

Modalidade: Oral 



 

FAZENDA DA ESPERANÇA 

 

Thaís Helena Oliveira Moreno 

ta-thata@hotmail.com 

Thaís Ribeiro Nogueira 

Instituto Nossa Senhora do Carmo 
 

Orientador: Neide Aparecida Arruda de Oliveira 

 

Resumo do Trabalho: 

A Fazenda da Esperança é uma comunidade terapêutica onde se oferece para a sociedade um 

tratamento diferenciado para as pessoas que levavam uma vida voltada para a promiscuidade, 

proporcionando que com esse 01 ano de tratamento internado na fazenda o jovem aprenda o 

verdadeiro sentido da vida. O tratamento é composto por um tripé onde é explorado realmente 

o que irão enfrentar quando retornar para suas realidades, trabalho, convivência e 

espiritualidade. Começou na simplicidade de um pedido de ajuda, que um usuário de drogas 

que não agüentava mais aquele estilo de vida fez e para a pessoa certa naquele momento, e o 

mesmo estilo de vida que adquiriram no começo da fazenda com esse primeiro recuperando 

permanece até os dias de hoje, mesmo existindo mais de 80 comunidades o propósito e a 

metodologia é a mesma. A convivência com os mais de 10 mil jovens que passaram pela 

fazenda desde o início, demonstrou que umas das grandes e principais causas do alto 

crescimento de uso de drogas está diretamente relacionada à falta de limites e metas na vida 

dessas pessoas. O ato de ter que realizar as tarefas domésticas como: lavar louças, lavar 

banheiro, lavar a sua própria roupa, entre outras coisas faz com que eles assumam um 

compromisso de conviver em harmonia e ter as suas devidas responsabilidades. Na fazenda é 

uma verdadeira preparação para que o jovem sai daqui preparado para ser forte e enfrentar o 

mundo 'virado' em que vivemos, o tratamento não tem nenhum psiquiatra que convive com os 

jovens diariamente, nem médicos e muito menos medicamentos, só contém a espiritualidade, 

e a volta para uma vida saudável digna de um ser humano.  

 

 

 

Palavra chave:  Esperança, Espiritualidade, Força, Vontade, Trabalho. 

 

Inscrição como: Ensino Médio 

Área: Humanas 

Curso: Ensino Médio 

Modalidade: Oral 



 

MORTE NOS ESPORTES 

 

Fernando Novo Ferreira 

fernandinhonovo@hotmail.com 

Leandro Esteves de Paula 

Instituto Nossa Senhora do Carmo 
 

Orientador: Neide Aparecida Arruda de Oliveira 

 

Resumo do Trabalho: 

Nosso trabalho que tem como tema “Mortes no esporte: Segurança e controle da saúde no 

esporte podem salvar vidas” é abordado os riscos que um atleta ou pessoa comum corre ao 

praticar um esporte sem consciência do estado de sua saúde, podendo prejudicar sua própria 

integridade física. Trataremos sobre a imprudência de algumas pessoas ao praticar esportes de 

grande risco, onde as estatísticas são negativas para sua prática e também onde elas se 

expõem ao risco não conhecendo perfeitamente condições de prática de certo esporte. 

Mostraremos os diversos tipos mais frequentes de doenças que levam à morte ou causam 

sequelas graves em atletas em todo mundo, mesmo lugares onde se tem acesso à informação e 

uma boa prestação de serviço médico ao esportista. Não podemos deixar de falar sobre o 

automobilismo, esporte eu têm grandes riscos e histórico recente e antigo de mortes que 

chocaram todo o planeta, junto disso trazemos exemplos de esportistas falecidos durante a 

prática de seu esporte sendo grande paixão e dedicação da vida, aquilo que o levou ao óbito. 

Lançamos por fim um debate sobre as possíveis causas e soluções para os recentes e 

ininterruptos casos de morte na prática do esporte, tanto de pessoas e atletas renomados ou de 

pessoas comuns que morrem à procura de aperfeiçoamento corporal, saúde, aventuras ou 

apenas a adrenalina presente no exercício de qualquer modalidade. 

 

 

 

 

 

 

 

Palavra chave:  Saúde, Esportes, Morte, Acidentes, Doenças. 

 

Inscrição como: Ensino Médio 

Área: Humanas 

Curso: Ensino Médio 

Modalidade: Oral 



 

DROGAS: INDEPENDÊNCIA OU MORTE 

 

Ana Maria Reis 

ana_pbreis@hotmail.com 

Anna Carolina Martins 

Instituto Nossa Senhora do Carmo 
 

Orientador: Neide Aparecida Arruda de Oliveira 

 

Resumo do Trabalho: 

O objetivo desse trabalho é informar os cidadãos de Guaratinguetá sobre a importância da 

Fazenda da Esperança como centro de reabilitação de dependentes químicos e alcoólatras, 

destacando e reafirmando a força da fé como ideologia e motivação para recuperação. O 

trabalho justifica-se por fornecer as informações coletadas na Fazenda da Esperança e em vias 

agregadas aos cidadãos, pois nem todos têm acesso a elas, já que no tempo em que vivemos e 

tratando-se de uma instituição que se responsabiliza por temas (vícios) discriminados pela 

sociedade, é necessário fazer com que haja interação e conhecimento dos projetos, das 

terapias e reabilitações em que a Fazenda faz trabalhos de grande relevância a nível local e 

internacional. Como comunidade terapêutica, seu trabalho se dá em diversos campos sociais, 

sendo o principal direcionado aos que desejam se desprender dos vícios. O projeto começou 

com um grupo de jovens da Igreja Nossa Senhora da Glória de responsabilidade de Nelson 

Giovaneli e coordenação de Frei Hans Stapel, se aproximando de viciados das comunidades 

próximas. Com o sucesso e propagação da missão, atualmente possui destaque internacional 

mantendo casas de recuperação espalhadas pelo mundo, proporcionando moradia, 

alimentação, acompanhamento médio e toda uma infraestrutura capaz de suprir as 

necessidades e rumar a caminhada de volta à vida. No período de internação, o recuperante 

desenvolve trabalhos manuais que são parte da terapia de recuperação física e espiritual, numa  

intensa luta para resgatar valores e reconstruir sua identidade. 

 

 

 

 

Palavra chave:  Drogas, Dependência, Fazenda da Esperança, Terapia, Recuperação. 

 

Inscrição como: Ensino Médio 

Área: Humanas 

Curso: Ensino Médio 

Modalidade: Oral 



 

HISTÓRIA DE FREI GALVÃO 

 

Wilson Nascimento 

will_gunners@hotmail.com 

Instituto Nossa Senhora do Carmo 
 

Orientador: Neide Aparecida Arruda de Oliveira 

 

Resumo do Trabalho: 

Beato, Frei Antônio de Sant'Anna Galvão, nascido em Guaratinguetá, no Estado de São 

Paulo, cidade não distante do Santuário nacional de Nossa Senhora Aparecida. Frei Galvão 

nasceu em 1739 de uma família profundamente piedosa e conhecida pela sua grande caridade 

para com os pobres. Baptizado com o nome de Antônio Galvão de França, depois de ter 

estudado com os Padres da Companhia de Jesus, na Bahia, entrou na Ordem dos Frades 

Menores em 1760. Foi ordenado Sacerdote em 1762 e passou a completar os estudos 

teológicos no Convento de São Francisco, em São Paulo, onde viveu durante 60 anos, até à 

sua morte ocorrida a 23 de Dezembro de 1822. A vida de Frei Galvão foi marcada pela 

fidelidade à sua consagração como sacerdote e religioso franciscano, e por uma devoção 

particular e uma dedicação total à Imaculada Conceição, como «filho e escravo perpétuo». 

Além dos cargos que ocupou dentro da sua Ordem e na Ordem Terceira Franciscana, ele é 

conhecido sobretudo como fundador e guia do Recolhimento de Nossa Senhora da Conceição, 

mais conhecido como 'Mosteiro da Luz', do qual tiveram origem outros nove mosteiros. Além 

de Fundador, Frei Galvão foi também o projectista e construtor do Mosteiro que as Nações 

Unidas declararam Património cultural da humanidade. Enquanto ele ainda vivia, em 1798 o 

Senado de São Paulo definiu-o «homem da paz e da caridade», porque era conhecido e 

procurado por todos como conselheiro e confessor, além de o franciscano que aliviava e 

curava os doentes e os pobres, no silêncio da noite. 

 

 

 

 

 

Palavra chave:  História do Frei Galvão. 

 

Inscrição como: Ensino Médio 

Área: Humanas 

Curso: Ensino Médio 

Modalidade: Oral 



 

TERRA E PODER 

 

Vanessa Maria Francisco de Moura 

vanessamaria_7@hotmail.com 

Maíra Bazzarelli Monteiro dos Santos 

Instituto Nossa Senhora do Carmo 
 

Orientador: Donizeti José dos Santos Moreira 

 

Resumo do Trabalho: 

Esse trabalho apresenta como era o modelo de terra e poder da América Latina, Brasil, África 

e Ásia. Como ele foi se modificando ao longo do tempo por sofrer influências dos espanhóis, 

ingleses, britânicos, entre outros. Sempre na história o proprietário da terra possuía poder, 

então quem era dono de mais terras, possuía um poder maior na sociedade. Terra e poder 

estavam sempre interligados um com o outro. Vários conflitos mundiais ocorreram por conta 

da relação terra e poder, desde a conquista da América, a Guerra do Ópio, a Rebelião do 

Cipaios, Guerra de Canudos, vários conflitos de Terras no Brasil, até a exploração do 

território africano. Esse trabalho procura identificar momentos históricos antes da 

colonização, durante a colonização e independência, e as mudanças políticas, econômicas, 

culturais e sociais que ocorreram. A história dos três continentes e do Brasil fazem parte desse 

trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavra chave:  Terra, Poder, Cultura, Conflitos, Sociedade. 

 

Inscrição como: Ensino Médio 

Área: Humanas 

Curso: Ensino Médio 

Modalidade: Oral 



 

O SANTO DE GUARATINGUETÁ 

 

Júlia de Carvalho Moreno 

juhcmoreno@hotmail.com 

Ana Beatriz Batista de França 

Instituto Nossa Senhora do Carmo 
 

Orientador: Neide Aparecida Arruda de Oliveira 

 

Resumo do Trabalho: 

Guaratinguetá é uma cidade que possui muitos atrativos religiosos e culturais. Um desses 

atrativos turísticos que vem crescendo e chamando cada vez mais atenção é do Santo Antônio 

de Sant`Ana Galvão, o conhecido comumente como São Frei Galvão. Porém, a maioria dos 

moradores de Guaratinguetá não está devidamente informada para poder receber 

adequadamente os turistas que visitam a cidade. Isso comprova que estes não estão 

interessados e atualizados sobre as informações sobre a cultura, tradição e, neste caso, sobre a 

religiosidade do município, em especial, os jovens, ou seja, os responsáveis pelo futuro de sua 

cidade. O objetivo desse trabalho é divulgar e informar os jovens cidadãos de Guaratinguetá 

para que, além de colaborarem com o desenvolvimento do munícipio, principalmente na área 

de turismo, possam também incentivar ao conhecimento e a valorização da cultura local. 

Dessa maneira, prepararemos os jovens e cuidaremos da manutenção e 

preservação da cultura do município de Guaratinguetá, que assim com Aparecida, é um 

grande foco do turismo religioso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavra chave:  Atrativos turísticos, São Frei Galvão, Cidadãos, Cultura local, Valorização. 

 

Inscrição como: Ensino Médio 

Área: Humanas 

Curso: Ensino Médio 

Modalidade: Oral 



 

FUNCIONALIDADE DO IDOSO EM UM CENTRO DE CONVIVÊNCIA NO 

INTERIOR DO VALE DO PARAÍBA 

 

Danille Caroline Domingos Silva 

danille-caroline@hotmail.com 

Escola Estadual Prof. Luiz de Castro Pinto – E. E. L. C. P. 
 

Orientador: Cláudia Lysia de Oliveira Araújo 

 

Resumo do Trabalho: 

Com o crescente aumento do número de idosos, cresce, também, a necessidade de avaliação 

funcional para impedir as doenças degenerativas. Este estudo é uma pesquisa do tipo 

quantitativa, descritiva e exploratório, que será realizada em um Centro de Convivência para 

idosos em uma cidade do interior do Vale do Paraíba. O projeto foi aprovado de CEP- Fatea. 

Serão utilizados para coleta de dados, Ficha de Identificação do docente e Avaliação 

Funcional do Idoso – Índice de Katz. Os resultados serão digitados e tabulados 

eletronicamente, analisados quantitativamente e representados em forma de tabelas e gráficos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavra chave:  Funcionalidade, Idoso, Centros de convivência e lazer. 

 

Inscrição como: Ensino Médio 

Área: Saúde 

Curso: Ensino Médio 

Modalidade: Painel 

 



 

LIXO ELETRÔNICO E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
 

Alice Araújo 

alice.mais@hotmail.com 

Aline Cabral 

Leandro Oberding 

Marina Rosa 

Faculdades Integradas Teresa D‟Ávila – FATEA 

Instituto Santa Teresa - IST 
 

Orientador: Márcio Evaristo da Silva 

 

Resumo do Trabalho: 

Tudo o que consumimos geram resíduos, e com a tecnologia eletrônica não é diferente. A 

cada ano surgem aparelhos de celulares mais modernos, computadores mais eficientes, TVs 

mais modernas. O mundo está ficando pequeno demais para tanto lixo eletrônico (são 

aproximadamente 50 milhões de toneladas por ano. Um risco para o meio ambiente e a 

saúde). O Brasil é um mercado emergente que gera anualmente um dos maiores volume de 

lixo eletrônico.  A estimativa é de que, no mundo, 40 milhões de toneladas são geradas por 

ano e o problema é que a maior parte desses resíduos não tem ainda destinação adequada.  

Neste contexto, os objetivos deste trabalho são apresentar a importância da reciclagem do lixo 

eletrônico, mostrar o destino atual da maior parte do lixo eletrônico gerado e seus efeitos 

ambientais. E, além disso, desenvolver um mecanismo que possibilite a conscientização da 

população em especial aos jovens os quais geram a maior porcentagem do lixo eletrônico 

atual. Foram realizadas pesquisas e desenvolvido um folder, contendo as principais 

informações sobre lixo eletrônico, o qual foi distribuído para alunos da cidade Lorena. 

Constatou-se que a maioria das pessoas entrevistadas não possuíam conhecimentos suficientes 

sobre com se fazer descarte adequado dos aparelhos eletrônicos. Após os estudos e pesquisas 

realizadas, pode-se concluir que a reciclagem de lixo eletrônico e muito importante e 

contribui com o desenvolvimento sustentável, porque minimiza impactos ambientais devido a 

descarte inadequado, diminui a exploração de recursos naturais e, também, diminui a poluição 

decorrente de processos de obtenção que são evitados. 

Palavra chave:  Lixo eletrônico, reciclagem, desenvolvimento, sustentabilidade. 

 

Inscrição como: Ensino Médio  

Área: Exatas 

Curso: Ensino Médio 

Modalidade: Painel 



 

BIOTECNOLOGIA: OS PASSOS DE UMA BIORREVOLUÇÃO SUSTENTÁVEL 

 

Daniel José Lins Leal Pinheiro 

leal_nel@yahoo.com.br 

Felipe Antônio Fernandes Antunes 

Instituto Santa Teresa – IST 

Escola de Engenharia de Lorena – EEL - USP 
 

Orientador: Sílvio Silvério da Silva 

 

Resumo do Trabalho: 

A sustentabilidade é um tema que vem sendo constantemente abordado desde o século 

passado, envolvendo a conciliação do desenvolvimento social, ambiental e econômico. 

Atualmente, por ser um módulo de essencial aplicação, esse desenvolvimento tem sido fonte 

de pesquisa em diversas áreas, podendo ser ressaltado o investimento no setor biotecnológico. 

Para entender-se a biotecnologia como uma área dentro uma biorrevolução sustentável, faz 

necessário compreender do que se trata esse ramo tecnológico. De acordo com o 

Biotechnology Industry Organization (2003): “Em sentido amplo, biotecnologia é „bio‟ + 

„tecnologia‟, isto é o uso de processos biológicos para resolver problemas ou fazer produtos 

úteis”. Sendo assim, ela possui um caráter multidisciplinar, onde áreas de estudo envolvidas 

com a química, biologia, engenharia e tantas outras se adequam a resolver problemas, através 

de conhecimentos científicos e tecnológicos, juntamente com agentes 

biológicos.   Apesar de a biotecnologia exercer uma influência maior atualmente, sua atuação 

já é conhecida desde a antiguidade, por exemplo, através da preparação e conservação de 

alimentos e bebidas por fermentação (pão, cerveja, vinho, queijo). Entretanto, os avanços 

dados pela humanidade propiciaram uma maior riqueza nas pesquisas e consequentes 

resultados, conferindo a abertura de uma biorrevolução.  Dessa maneira, considerando uma 

área que incorpora recursos naturais no desenvolvimento de produtos e técnicas de utilidade, a 

preocupação com o meio ambiente e produções sustentáveis são questões de fundamental 

importância. Neste contexto, a engenharia genética e a microbiologia aplicada podem ser 

aplicadas, por exemplo, no desenvolvimento de culturas microbianas, produção de enzimas; 

tecnologias no uso do DNA; clonagens, entre outros avanços.  Dentre os inúmeros avanços 

que podem ser obtidos pela biotecnologia, as tecnologias no uso do DNA estão entre as mais 

aplicadas no setor industrial. Com este recurso, faz-se possível extrair, fragmentar, sintetizar, 

marcar, identificar, ampliar e sequenciar o material genético. E foi por meio destas técnicas 

que muitas vacinas foram criadas, como por exemplo, o isolamento de um gene de resistência, 

que possibilitou a criação de antibióticos para combate a determinada doença. Além disso, 



 

outro exemplo em evidência é a cultura de transgênicos. Neste setor, pode-se, por exemplo, 

recombinar parte do código genético de uma planta para que esta possua algumas 

características desejadas. Alguns dos intuitos de se cultivar os transgênicos são: aumento da 

produtividade, conservação e eliminação de alguns processos no plantio. Tais aspectos 

influem diretamente em um crescimento industrial, todavia sendo de grande importância a 

verificação de possíveis consequências de alguns desses produtos em seus respectivos 

consumos. Da mesma maneira, existe uma grande preocupação com as atuais matrizes 

energéticas, e a biotecnologia vem participando de maneira muito expressiva, nas pesquisas 

voltadas as aplicações industriais. Desde décadas passadas, encontram-se muitos projetos 

envolvidos com os biocombustíveis, ressaltando-se um atual enfoque para chamados de 

“segunda geração”. Uma das principais vantagens dessa produção quando comparado com os 

combustíveis de primeira geração, é a diminuição do uso de matéria prima que poderia ser 

aplicada na indústria alimentícia, bem como a redução dos resíduos agroindustriais que são 

descartados na natureza.  Em meio a tanta diversidade de emprego em diferentes ramos, a 

biotecnologia propicia inúmeros avanços na atualidade. Neste contexto, investimentos neste 

setor, bem como a continuidade e o desenvolver de novas pesquisas são de fundamental 

importância um futuro sustentável.  Neste trabalho serão apresentados de forma criteriosa, os 

principais avanços e contribuições de biotecnologia na sustentabilidade do planeta e 

erradicação da pobreza.  
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Resumo do Trabalho: 

A química tem uma grande participação nos dias atuais com os inúmeros produtos 

fundamentais à humanidade. A sua presença pode ser destacada desde as mais simples 

substâncias aos mais complexos materiais. Um constante desafio para pesquisadores e 

especialistas tem sido a química dos esportes e a melhoria de desempenho dos atletas. Neste 

trabalho são abordados alguns aspectos da química dos esportes, destacando suas 

contribuições tecnológicas para a melhoria de rendimento. Dentre os resultados obtidos pode 

se citar os cuidados com a saúde e nutrição nos esportes (substâncias permitidas e proibidas 

versus desempenho, dopings); Aplicação e desenvolvimento de materiais esportivos 

(propriedades químicas dos materiais, inovações e seus benefícios no esporte); Instalação de 

infraestruturas esportivas (tecnologia química e sustentabilidade). 
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Resumo do Trabalho: 

O presente trabalho objetiva a um mergulho no falar mineiro que se eternizou e se espalhou 

pelos estados circunvizinhos e é muito presente no falar dos Lorenenses, onde famílias 

mineiras estabeleceram-se após a falência das minas que não existem mais, mas cujos 

territórios e seus campos gerais transbordaram o próprio Estado em seus falares e sua cultura.  

Aspirando a uma viagem por esses dizeres de Minas, julgamos possível um aprofundamento 

nas várias peculiaridades que marcam o falar mineiro que se mantém nas gerações paulistas 

de Lorena. Este processo de reflexão, amparado nas teorias investigações de ordem sócio-

linguística e histórico-social, trará à tona a explicitação de um conjunto de traços linguísticos 

e construções dessa variação no falar que seriam típicos do modo de falar de grande parte dos 

moradores de Lorena, pois, na medida do possível, explicá-los sócio-histórico e 

culturalmente. 
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Resumo do Trabalho: 

O objetivo deste estudo foi avaliar bebedouros que são utilizados diariamente em uma 

instituição de ensino. Foram escolhidos alguns bebedouros situados em diferentes partes da 

instituição, onde verificou-se a presença de bactérias nos bocais destes bebedouros. As 

espécies Eschericha coli e Klebsiella foram detectadas em oito das onze amostras coletadas, 

em outras três amostras testadas observou-se ausência de crescimento destas bactérias. Os 

resultados aqui apresentados são qualitativos sem contabilizar quantidades especificas 

suficientes para uma avaliação mais profunda sobre o fato da falta de higienização.  
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Resumo 

A investigação de alternativas sustentáveis que minimiza impactos ambientais, associada à 

capacidade de reutilização de subprodutos é uma importante rota tecnológica na busca da 

sustentabilidade. Neste contexto, encontra-se o óleo de cozinha o qual é descartado 

inadequadamente, diariamente, por milhões de famílias, portanto, acarretando grandes 

impactos ambientais (tanto na água, onde um litro de óleo pode poluir até mil litros de água, 

quanto na terra, que permeabiliza o solo, evitando sua produtividade). Neste contexto, foi 

desenvolvido este trabalho que envolve o processo de saponificação de óleos de frituras 

provenientes de diversas famílias. Desta forma, o óleo é reutilizado evitando o seu descarte 

inadequado, transformando-o em sabão. Desse modo, almeja-se produzir sabão de uma forma 

simples e que possa contribuir para o desenvolvimento sustentável. Foram realizados estudos 

sobre os benefícios ambientais, sociais e econômicos do processo proposto, no qual foram 

selecionados reagentes aromatizantes e catalisadores visando um melhor rendimento. 

Constatou-se que o sabão produzido apresentou boas características físico-químicas e, 

também, têm viabilidade econômica e ambiental quando comparado ao sabão comercial. 

Portanto, a reutilização do óleo de fritura na produção de sabão realizada é uma importante 

ação em busca do desenvolvimento sustentável e da conscientização da população.  
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Resumo do Trabalho: 

A demanda por energia limpa e as alternativas energéticas que substituam ou complementem 

as fontes utilizadas, atualmente, tem sido um constante desafio para pesquisadores. O 

biodiesel combustível apresenta um grande potencial não apenas pelos seus benefícios 

ambientais, mas também pelo seu poder de estimular pesquisas e inovações tecnológicas. 

Neste contexto, foi desenvolvido este trabalho que envolve o processo de transesterificação de 

óleos vegetais para a obtenção de biodiesel, almejando-se contribuir para o desenvolvimento 

de soluções energéticas para um mundo sustentável. Desta forma, almeja-se produzir 

biodiesel para apontar ações que contribuam para um desenvolvimento sustentável. Após 

estudo das fontes mais vantajosas, levando em consideração as vantagens econômicas, sociais 

e consequências ao meio ambiente, foi selecionada como matéria prima a mamona e o óleo 

residual de fritura. Após os pré-tratamentos para o obtenção dos óleos foi realizado o processo 

de obtenção do biodiesel através da transesterificação via rota etílica. Dentre os resultados 

obtidos, pode-se citar os estudos sobre análise econômica e impacto ambiental, consumo 

inteligente, fontes renováveis e conscientização da população. Pode-se concluir que o 

desenvolvimento de pesquisas relacionadas ao biodiesel, são iniciativas que visam o 

desenvolvimento de tecnologias de energia limpa e de alternativas energéticas para um mundo 

sustentável. 
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Resumo  

Este estudo tem como objetivo refletir sobre o uso do gênero discursivo jogo de vídeo game 

“Angry Birds Space” como prática educativa. Esta proposta justifica-se em utilizar a 

tecnologia inserida no cotidiano do educando. Inicialmente é feito uma descrição do 

funcionamento do jogo e em seguida são analisadas as competências e habilidades 

desenvolvidas por ele. As análises foram feitas à luz de Mattar (2010), Wang (2005), Johnson 

(2005) e Gaspar (2010).  

 

Abstract  

This study aims to reflect on the use of discourse genre video game "Angry Birds Space" as 

an educational practice. This proposal is justified in using the technology embedded in the 

daily student. Initially is done a description of how the game works and then analyzes the 

skills and abilities developed by him. The analyzes were made in light of Mattar (2010), Wang 

(2005), Johnson (2005) and Gaspar (2010). 
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Atualmente convivemos com inúmeras mudanças do mundo, uma das principais seria a 

evolução tecnológica, grandiosa que trouxe transformações inimagináveis para a vida por 

simplesmente remodelar o que conhecemos por sociedade em um novo olhar, em outra 

dimensão que podemos chamar de mundo “sócio digital”. 

Portanto um novo universo se abre ao mundo, um local onde as possibilidades são infinitas e 

nesse contexto temos os nossos pequeninos e todo o sistema educacional se encontra 

ameaçado não no sentido de ser extinto e sim de ser menosprezado, pois muitos ainda 

assumem uma postura tradicional sem inserir novas técnicas e tecnologias para um 

desenvolvimento em conjunto com a sociedade, existem diversas causas, porém a mais 

gritante é a falta de investimento por parte do governo e o elevado custo dos equipamentos.  



 

As crianças estão ficando a cada dia mais conectados, como demonstra a pesquisa citada na 

revista “Nova Escola cujo tema é: Guia da Tecnologia na educação, pág. 47, edição de Julho 

de 2012”, (fonte da pesquisa citada: TIC crianças 2010, CGI.BR) onde demonstra que 51% 

das crianças entre 05 e 09 anos já utilizam o computador. 

Observando a dada pesquisa é relevante saber que tal relação entre as crianças e o computador 

influencia diretamente na educação dos pequenos cujo sistema psíquico interno esta em 

formação. A aprendizagem se da a um conjunto de dois fatores que podemos chamar de 

competência + habilidades que se mesclam para tecer essa teia interna de informações que é 

promotora de conhecimento culminando no saber. 

Estabelecida a relação, agora podemos olhar sob outro ângulo e ir mais afundo nos dados da 

pesquisa, dessa porcentagem de crianças que utilizam o computador o que elas fazem?  

 

Do montante de 51% - 90% brincam com jogos 

Do montante de 51% - 45% pesquisam para a escola 

Do montante de 51% - 34% assistem a desenhos e vídeos 

 

Observando os dados valores é fato dizer que os jogos são o maior atraente para esses 

jovenzinhos, ou seja, quase todas as crianças acessam o computador para jogar, agora se fosse 

estabelecido um link entre esses conteúdos de entretenimento com a educação seria uma 

jogada de mestre com a criação de um novo campo de aplicação de técnicas para a construção 

do saber, com esse intuito poderia se reutilizar alguns “jogos” transformando-os em 

ferramentas educativas, remodelando o que existe, uma extensão para o ensino tradicional, 

sendo de forma sutil unindo o útil ao agradável. 

Nesse contexto dentre os vários jogos existentes usaremos para este estudo piloto o jogo 

Angry Birds, que inicialmente era um aplicativo para smartphones que se popularizou 

tornando-o mundialmente conhecido, um jogo simples, mas com um conteúdo ótimo a ser 

reutilizado para um bem educacional. 

 

1. Quanto ao jogo Angry Birds 

A chave do sucesso do jogo Angry Birds (pássaros nervosos), está em sua simplicidade, 

criado em Março de 2009 pela companhia finlandesa ROVIO que passava por um período de 

quase falência, foi lançado apenas em janeiro do ano de 2010 e rapidamente se tornou um 

sucesso e a ascensão da quase falida companhia. 

O designer da ROVIO Jaako Lisalo criou o primeiro Angry Birds no mês de Março de 2009. 

Todos logo de cara amaram o design. Nove meses depois a ROVIO lançou o primeiro Angry 

Birds. Foi a número um em todo o mundo em Abril de 2010. Até agora a ROVIO vendeu em 

volta de 350 milhões de cópias do jogo. As pessoas jogam 300 milões de minutos 

diariamente. ROVIO vendeu também milhões de brinquedos dos Angry Birds e milhares de 

camisetas por mês. Foi um fenômeno. (Traduzido do texto original retirado da revista: Speak 

Up ANO XXIV/ N.295/ MARÇO 2012, pág.08). 



 

A simplicidade do game se mostra em seu sistema, onde você apenas lança os passarinhos por 

meio de uma espécie de catapulta que lembra mais um estilingue, artigo básico na infância ou 

ao menos era, e a missão é destruir os porquinhos que sequestraram os ovos das aves 

deixando elas “nervosas”, assim moldando a história e sentido do jogo e seu nome. 

 

2. Análise do jogo Angry Birds  

A analise será feita sobre as competências de física utilizando as 3° leis de Newton que são de 

simples compreendimento e estão presentes em todo o jogo, a analise será marcada com a 

referência da imagem a qual estamos tratando que estarão no final. 

- Conceito de Força: no jogo angry birds o conceito de força está presente em todo o game, 

pois é necessário o lançamento dos pássaros por meio de um dispositivo que parece um 

estilingue e lança os pássaros em direção a casa do porquinhos, quando eles se chocam você 

destrói os porquinhos, no desenvolver dessa ação são encontradas as três leis de Newton que 

entendermos melhor na alise das imagens. 

1° Lei de Newton: Inércia 

Na Figura 1, observamos os corpos (os pássaros e o porquinho) parados, mesmo tendo a força 

da gravidade que os mantém sobre o planeta, pois segundo a 1° lei de Newton: Um corpo 

permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme se nenhuma força for exercida 

sobre ele. Porém aqui podemos considerar apenas a força da gravidade. 

2° Lei de Newton: Força, massa e aceleração 

Na Figura 2, observamos a força realizada sobre o pássaro na “catapulta” que será necessária 

para o lançamento do mesmo, que na Figura 3 é demonstrada pelos pontos, a massa do corpo 

do pássaro ganha força devido a aceleração a qual foi realizada sob o corpo que estava inerte 

até ser lançado por uma força motriz transformada em cinética pelo movimento do aparelho 

de lançamento, o pássaro lançado em direção a casa dos porquinhos (Figura 4) se choca com 

os corpos em repouso (lei da inércia), e a força que o pássaro bate na estrutura faz com que 

ela entre em movimento e se quebre (Figura 5), assim destruindo a casa do porquinhos. 

3° Lei de Newton: Ação e Reação 

Nas Figuras 6 e 7, ficam claras a interação entre as duas primeiras leis de Newton e como elas 

se relacionam, na Figura 6 o lançamento e a ação das forças para tal e na Figura 7 o choque 

entre o corpo em movimento e o corpo em repouso, o choque entre as forças inversas que 

cada exercia no momento, mostrando a ação e a reação dos ocorridos. 

Em suma, pode-se afirmar que os conceitos da competência Física estão presentes nos 

desafios decorrentes do game Angry Birds e que o mesmo pode ser utilizado como um campo 

de aplicação desses conceitos, tornando o ensino mais dinâmico e atraente. 

 

 

 

 

 

 



 

Figuras utilizadas para análise:  

 

 
Figura 1 – 1° Lei de Newton – Lei da Inércia 

 

 
Figura 2 – 2° Lei de Newton – Força, massa e aceleração 

 

 
Figura 3 – 2° Lei de Newton – Força, massa e aceleração 

 



 

 
Figura 4 – 2° Lei de Newton – Força, massa e aceleração 

 

 

 
Figura 5 – 2° Lei de Newton – Força, massa e aceleração 

 

 
Figura 6 – 3° Lei de Newton – Ação e reação 

 



 

 
Figura 7 – 3° Lei de Newton – Ação e reação 
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Resumo 

Este artigo propõe a leitura analítica da utilização da temática “festa junina”, enquanto 

manifestação popular recorrente em diversas regiões brasileiras, pela publicidade como 

ferramenta de aproximação entre marcas e público. O estudo trará como principal 

questionamento: Como a publicidade se apropria desta temática e com qual finalidade? 

Portanto o objetivo desse estudo é entender os processos comunicacionais entre publicidade e 

aspectos do folclore, dentro das bases teóricas da folkcomunicação. Isso porque esta área do 

conhecimento atua no entendimento deste fenômeno. Com isso será possível perceber a 

importância que culturas locais e seus mercados possuem na dinâmica social global. 

  

Abstract 

This article aims at the analytical reeding of the use of the thematics “festa junina”, as 

popular manifestation commom in several brazilian regions, by marketing as a approachment 

tool between brands and the public. The study will show as main questioning: How can 

marketing take this thematics and with which goal? Therefore the objetcitve of this study is to 

comprehend the camunicational process btween marketing and folklore aspects, inside the 

theorical basis of folkcomunnication. That is due to the fact that this knowledge field acts on 

the comprenhention of this phenomenon. Thus it will be possible to perceive the importance 

local culture and their markets have on global social dynamic. 
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1. Publicidade e Festas Juninas 

 

A sociedade atual é marcada por um processo de conexão global. Fenômeno que cria 

necessidades comportamentais específicas como agilidade, criatividade e a capacidade de 

atuar em diversos meios. 



 

Portanto, este cenário transformou os hábitos desta geração, criando um ambiente onde é 

necessário selecionar informações e, ao mesmo tempo, absorver a maior quantidade possível 

de informações. 

A inovação e as transformações constantes são características desse “mundo digital 

conectado”, onde é possível delimitar a atuação de duas esferas comunicacionais: a grande 

massa – formada pelos meios de comunicação de massa – e as estruturas locais ou regionais 

de comunicação. 

É nesse sistema que os indivíduos dessa nova configuração social transitam, e onde eles 

encontram aspectos de sua formação cultural, que também transita por essas esferas. 

Logo, constata-se que fazeres culturais regionais passam por um processo de difusão no 

âmbito da grande massa. 

Isso, devido a uma consciência atual de que a cultura regional é aspecto formador e de 

extrema importância para a manutenção da identidade local. 

Fruto de uma constituição regional surge o folclore como “expressão das aspirações e 

expectativas populares.” (CARNEIRO, 1965, p.22) E estes passam, atualmente, a habitar um 

cenário globalizado, adquirindo um caráter econômico e produtor de divisas. 

Portanto, é notória a utilização destas manifestações populares, como produto comunicacional 

de massa, com o objetivo de mobilizar grupos para determinado fim, como para o ato da 

compra, por exemplo. Caso específico da publicidade, que pode utilizar-se do folclore como 

ferramenta para a criação de um elo de identificação imediata entre consumidores, que se 

encontram inseridos nesta formação cultural popular, e o produto, que procura se inserir neste 

mesmo contexto. 

Para o estudo deste fenômeno é necessário buscar na folkcomunicação, as bases para o 

entendimento da interação entre folclore e os meios de comunicação de massa, já que segundo 

Beltrão a “folkcomunicação é um processo de intercâmbio de informações e manifestações de 

opiniões, idéias e atitudes da massa, através de agentes e meios ligados direta ou 

indiretamente ao folclore” (2001, p. 79). 

Ou ainda como explica Holhfeldt, quando diz que a folkcomunicação é o 

“estudo dos procedimentos comunicacionais pelos quais as manifestações da cultura popular 

ou folclore se expandem, se sociabilizam, convivem com outras cadeias comunicacionais, 

sofrem modificações por influência da comunicação massificada e industrializada ou se 

modificam quando apropriadas por tais complexos.” (2002, p. 25) 

Neste ínterim, percebe-se que a cultura popular passa a transitar pela grande mídia, porque 

nesta sociedade com fronteiras “pulverizadas”, aspectos singulares são capazes de promover 

uma diferenciação, o que pode atuar na manutenção das raízes e da identidade local de 

determinada população. 

Esse fenômeno é, então, capaz de promover a massificação e difusão das manifestações 

populares e a preservação do caráter formador da cultura regional, pois a “relação entre 

cultura e mídia – seja ela local ou global – é um jogo de ecos onde a realidade é um conjunto 

de informações produzidas por ambas, e os cidadãos formam o público consumidor e ao 

mesmo tempo comunicador (SCHMIDT, 2006, p. 12) 



 

Ao pensar na festa junina como manifestação popular extremamente difundida por todo o 

país, presente nas diversas variantes culturais regionais e de forte apelo popular, sendo 

inclusive enfatizada em todo o sistema educacional, é possível perceber que marcas e 

produtos desejam integrar-se a este ambiente, como forma de inseri-lo na memória coletiva, 

como bem necessário ao cotidiano de determinada população. 

Às características, rituais e tradições, como comidas, trajes, danças e outras simbologias, é 

tentado acrescentar o respectivo produto. A busca da publicidade é fazer com que uma 

cerveja, por exemplo, seja lembrada como item necessário a realização de uma festa junina. 

Este movimento recebe o nome de folkmarketing, que pode ser definido como uma  

“modalidade comunicacional, com base nas matrizes teóricas da folkcomunicação e do 

marketing, estrategicamente adotada pelos gestores comunicacionais dos mercados regionais, 

apresentando como característica diferenciada a apropriação das expressões simbólicas da 

cultura popular, no seu processo constitutivo, por parte das instituições públicas e privadas, 

com objetivos mercadológico e institucional.” (LUCENA FILHO, 2006, p. 272) 

As marcas de cerveja, por exemplo, como a Nova Schin, apropriam-se constantemente das 

festas juninas com as finalidades supracitadas. São peças para as diversas mídias, como TV, 

rádio, outdoors, revistas, jornais e internet. A identidade visual da marca se mistura aos 

símbolos das festas, criando um ambiente de familiaridade e identificação, capaz de chegar às 

raízes tradicionais do povo e às suas práticas cotidianas. 

Esta ação “mobiliza e evidencia sentimentos de pertencimento, através das linguagens que o 

consumidor gosta de ouvir ou pelas imagens que nelas se encontram e se percebem, e que 

produzem uma enorme aproximação entre o cliente e a empresa, seus produtos e serviços.” 

(LUCENA FILHO, 2006, p. 275) 

As peças abaixo pertencem a Nova Schin, marca de cerveja que altera, inclusive, o layout de 

suas embalagens, a fim de inserir o produto no ambiente “junino”. Essas embalagens se 

transformam até em objeto de coleção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Embalagem da cerveja Nova Schin – Edição “São João” 2012 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Peça publicitária Nova Schin para revistas – 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Peça publicitária Nova Schin para TV 

 

Todo este processo é desencadeado a partir do momento que se percebe a importância do 

mercado local e de suas particularidades culturais no fortalecimento das marcas. 

Com isso é possível delimitar o principal objetivo das organizações ao promoverem tais 

ações: colocar suas marcas o mais próximo possível do consumidor e fazer com que estes se 

apropriem dos conceitos lançados.  

Isso através de diversas ações que foram elencadas por Lucena Filho: 

“(a) aproximação do mercado regional e seus consumidores, graças a visibilidade dos seus 

produtos e services, durante os eventos nos multiplos cenários das festas populares; (b) 

cenários montados em empresas, como agências bancárias, clínicas odontológicas, hotéis, 

lojas de comércio varejista, super mercados, bares, fachadas das empresas, shopping centers, 

usando símbolos, imagens e mitos da festa junina, como reforço do processo de identidade e 

valoração da cultura local; (c) expressões comunicativas, verbais e não-verbais, focando a 

cultura regional e local […]; (d) uso de expressões ligadas aos sabers e práticas da cultura 

 

 



 

popular que buscam fortalecer a identidade e o relacionamento da marca com seus públicos, 

em nível regional e local.” (2006, p. 275) 

Faz-se concluir, então, que a utilização das manifestações populares – como a festa junina – 

por organizações, são uma forma de promover a colocação de uma cultura local em uma 

esfera global. Assim como evidencia Melo quando diz que Luiz Beltrão “reconheceu o 

universal, que subsiste na produção simbólica dos grupos populares, percebendo ao mesmo 

tempo que os dois sistemas comunicacionais continuarão a se articular numa espécie de feed-

back dialético, contínuo, criativo (apud SCHMIDT, 2006, p. 13) 

Portanto, aspectos culturais regionais e globais permanecerão em constante relação 

apropriando-se mutuamente de características concernentes à realidade contemporânea. 
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Resumo 

O objetivo deste artigo é abordar as principais dificuldades enfrentadas na gestão familiar na 

transição aos membros de gerações seguintes. O estudo de caso sobre um grupo empresarial 

familiar brasileiro, estruturado em três seguimentos: industrial, financeiro e novos negócios, 

revelou que a cultura organizacional dessa empresa familiar foi moldada conforme os valores 

e as crenças do seu fundador, o que tem influenciado positivamente, o processo de gestão da 

empresa ao longo de mais de nove décadas. 

  

Abstract  

The objective of this paper is to discuss the main difficulties in managing the transition to 

family members of subsequent generations. The case study on a Brazilian family business 

group, divided into three segments: industrial, financial and new business, revealed that the 

organizational culture of this family business has been shaped according to the values and 

beliefs of its founder, which has positively influenced the management process of the company 

over more than nine decades.  
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1. Introdução 

As empresas familiares nascem através da idéia de um fundador, geralmente com espírito de 

liderança e visão de negócio, o que acaba levando esses empreendimentos a um grande 

crescimento e expansão, alcançando níveis de grande sucesso e respeito, seja em termos de 

espaço comunitário, regional ou nacional. 



 

Dados oficiais do SEBRAE (2011) apontam as empresas familiares não só como a maioria, 

mas também como uma das grandes propulsoras para a economia nacional. Existem 

empresas, inclusive, que conseguem superar obstáculos decorrentes dos processos sucessórios 

e passam de microempresas a multinacionais conhecidas em todo o mundo.  

Propõe-se na pesquisa aqui relatada identificar as etapas necessárias a fim de se obter uma boa 

administração dentro do plano familiar, assim como destacar desafios encontrados quando o 

trabalho em si envolve toda a família de tal modo que pode resultar no seu fracasso ou 

sucesso. Este artigo também apresentará um estudo de caso com ralação ao Grupo 

Votorantim, uma empresa que driblou esses desafios e hoje é uma grande multinacional. Para 

a elaboração deste artigo, foram adotados métodos de pesquisas já realizados em outros 

trabalhos em torno do assunto proposto. 

 

2. Administração e Organizações  

Segundo Maximiano (2006, p. 3), “Uma organização é um sistema de recursos que procura 

realizar algum tipo de objetivo, tendo dois componentes importantes: processos de 

transformação e divisão do trabalho”. 

Administrar representa dirigir a condução de uma organização ou empresa por meio de 

atividades relacionadas com o planejamento, organização, direção e controle da ação 

empresarial.  

A administração e as organizações estão presentes em nosso cotidiano e são de fundamental 

relevância para a vida econômica de todos os países. Assim, se faz necessário que o Brasil 

invista em educação para que possa formar bons administradores, capazes de gerirem todo 

esse processo de tão significativa importância para a sociedade. 

 

3. Empresas familiares 

Dentre as várias formas de modelos administrativos, as empresas familiares ocupam uma 

considerável parte e têm importância no cenário econômico capitalista de diversos países ao 

redor do mundo e também no Brasil.  

A figura mais importante nesse tipo de gestão é o fundador, como o pai, o avô, aquele que 

desenvolveu e concretizou o negócio e servirá de exemplo a ser seguido pelos outros 

familiares. Ao longo dos últimos anos, é crescente o interesse no estudo das características e 

problemática das empresas familiares. O fator de interesse responde ao grau de importância 

desses empreendimentos no sistema econômico. 

As empresas familiares de um modo geral têm uma importante participação no PIB e no 

crescimento econômico do país atualmente, são as que mais empregam brasileiros e as que 

desempregam menos em períodos de recessão.  

A dificuldade de uma definição clara e consensual sobre a empresa familiar se deve, em 

grande parte, ao fato de os negócios familiares serem realidades em variados campos de 

negócios, motivo pelo qual autores propuseram definições baseadas em múltiplos fatores. A 

exemplo disso, para Werner (2004, p. 2), a empresa familiar pode ser definida como: 



 

Aquela que nasceu de uma só pessoa, um empreendedor. Ele a fundou, a desenvolveu, e, com 

o tempo, a compôs com membros da família a fim de que, na sua ausência, a família 

assumisse o comando. É a que tem o controle acionário nas mãos de uma família, a qual, em 

função desse poder, mantém o controle da gestão ou de sua direção estratégica. 

 

A definição de empresa familiar não é um consenso para todos os autores e estudiosos no 

assunto devido à grande diversidade do universo empresarial.  

Quando se pensa em uma empresa familiar, uma imagem que ainda se apresenta na cabeça 

das pessoas é a de organizações pequenas e médias. Algumas vezes uma conotação negativa 

pode surgir, associando-a com falta de profissionalização e centralização nas mãos do 

fundador. No entanto, são vários exemplos em todo o mundo e também no Brasil de gestões 

familiares extremamente eficazes.  

Um exemplo de que quando se coloca em prática os princípios que envolvem o bom 

planejamento, controle, liderança, execução e organização em uma empresa de ambiente 

familiar é o que ocorre no Grupo Votorantim, atualmente uma multinacional, constituída por 

uma família. 

 

4. Estudo de Caso: Grupo Votorantim 

O Grupo Votorantim, empresa familiar brasileira, surgiu da existência de uma fábrica, em 

1918, no Estado de São Paulo, na cidade de Votorantim. Seu crescimento começou com a 

aquisição da Companhia Nitro Química, em 1935.  Atualmente, o Grupo Votorantim atua no 

mercado Industrial, Financeiro e Novos Negócios.  

No Brasil e no Exterior, a Votorantim Industrial, possui 56 fábricas, 44 minas, 111 usinas de 

concreto e 52 centros de distribuição, além de 35 Usinas Hidrelétricas.  

Segundo o site do Grupo Votorantim (2012): 

 

O Grupo Votorantim é classificado como Grau de Investimento pelas três maiores agências de 

classificação de risco do mundo, Standard&Poor‟s (BBB), Fitch Ratings (BBB) e Moody‟s 

(Baa3). Esse reconhecimento, reafirmado pelas agências em março de 2012, é fruto da 

liderança nos mercados em que atua, do modelo de gestão, das políticas de governança e da 

transparência. (VOTORANTIM, 2012). 

O compromisso com a sustentabilidade é um dos pilares de seu crescimento, buscando valores 

nas áreas econômica, social e ambiental. O modelo de Gestão do Grupo Votorantim objetiva 

um crescimento alicerçado, de longo prazo, baseado em três pilares estratégicos: gestão 

operacional, crescimento e desenvolvimento de pessoas.  

No ano de 2003, o Grupo Votorantim, enfrentou um grande desafio que seria a unificação dos 

sistemas de gestão de suas empresas, com a finalidade de tornar único o padrão de gestão, 

pois, o Grupo estava passando por uma internacionalização de seus negócios. Atualmente, as 

unidades da Votorantim Industrial estão ligadas na mesma rede, com sistemas de e-mails 

integrados e a intranet que permite que a informação seja única em toda a organização.  



 

A busca por constantes melhorias ocasionou na implantação de uma nova estrutura de 

governança coorporativa, visando à próxima geração de acionistas. O modelo de governança 

corporativa tem o controle acionário familiar, juntamente com uma base de executivos para a 

condução dos negócios. O Grupo Votorantim possui as melhores práticas de empresas abertas 

e familiares, objetivando a visão estratégica de longo prazo e interesse coletivo, com busca 

por melhores resultados.  

O sucesso do Grupo Votorantim está alicerçado no empreendedorismo, inovação, dedicação e 

persistência. Desde 2001, investe na internacionalização de seus negócios, objetivando o 

mercado mundial. Atualmente, o Grupo está presente em mais de 20 países. 

 

5. Considerações  

O processo sucessório em uma empresa familiar é uma fase que será inevitável no decorrer 

dos anos nessas instituições. A partir do momento em que um empreendedor funda, arquiteta, 

lidera todo um conjunto de uma obra, também haverá um dia em que o mesmo terá que sair de 

cena. E, consequentemente, é nessa hora que podem ocorrer tanto a continuidade do seu 

trabalho, com sucesso para as gerações posteriores, como também a sua destruição devido à 

falta de um planejamento. Caso as empresas não se preparem para o momento da sucessão, 

irão acabar enfrentando crises, estas por sua vez sem soluções, que acabarão levando-as à 

falência ou a serem vendidas.  

Registros históricos comprovam o fato de que o sucesso nos empreendimentos familiares é 

pertinente àqueles que em sua administração consideram essencial o treinamento de seus 

herdeiros e de sua equipe. O Grupo Votorantim conseguiu manter o sucesso na organização 

até a atual 3ª geração de sucessores, servindo como exemplo para microempresas de 

empreendimento familiar de hoje que sonham atingir o sucesso de amanhã, promovendo 

reconhecimento e comodidade para todos os envolvidos. Por essa razão é preciso, por parte 

dos sucedidos, humildade para perceber a hora de preparar os seguidores da missão, se não, o 

sonho poderá acabar virando um pesadelo. 
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Resumo   

Este estudo tem como objetivo proporcionar uma reflexão sobre o uso da rede social 

Facebook e suas ferramentas, como complementação às aulas de língua estrangeira. Esta 

proposta justifica-se por utilizar as TICs como auxílio no processo de ensino e aprendizagem 

da Língua Inglesa. Inicia-se pela descrição do perfil do aluno a ser estudado, e em seguida o 

do grupo previamente criado no Facebook; por fim serão apresentadas as estratégias a serem 

aplicadas aos educandos. Este estudo realiza-se à luz de Lévy (2011).  

 

Abstract:   

This study has the aim of reflecting about the usage of  the  Facebook social network and its 

tools,  as an adding for  foreign language classes. This proposal has,  as a justificative, the  

usage of Information and Communication Technologies (ICT) in the teaching and learning 

process of the English language. It begins by a description of the student profile, then the 

description of the group created in the Facebook,  and at the end it will be presented the 

strategies that will be applied to the students. This paper is based on Lévy‟s book (2011). 
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1. Introdução  

Este estudo se originou da necessidade de reestruturação do ensino de Língua Inglesa para os 

alunos do curso técnico-profissionalizante da área de controle de tráfego aéreo, na Escola de 

Especialistas de Aeronáutica (EEAR), devido às exigências de proficiência na Língua Inglesa 

previstas no Manual de Implementação da Organização de Aviação Civil Internacional 

(2004). Partindo dessa premissa este artigo propõe uma reflexão sobre a utilização da rede 

social Facebook e suas ferramentas com o objetivo de proporcionar atividades que 

complementem as aulas presenciais de Língua Inglesa, na EEAR. Esta proposta vem  ressaltar 

a necessidade do uso das TICs como parte integrante do processo de ensino e aprendizagem 

de língua estrangeira.  



 

É indiscutível que a tecnologia na sala de aula proporciona novas vertentes para o ensino e a 

aprendizagem. Ela reorganiza, transforma, e possibilita o compartilhamento dos 

conhecimentos. De acordo com Pretto (2012) “A tecnologia não pode ser vista como uma 

ferramenta auxiliar para realizar o mesmo tipo de ensino. Ela nos traz uma nova forma de 

organizar a produção de conhecimento.”  

Este estudo, em um primeiro momento descreve o perfil do aluno militar:  sua faixa etária, as 

disciplinas que ele cursa, o material que se destina a ele. Em um segundo momento descreve o 

perfil do grupo criado no Facebook com suas características e ferramentas, e por fim  são 

apresentadas estratégias a serem aplicadas ao educando. 

 

2. Fundamentação 

Quando pensamos em sala de aula, muitas vezes nos vem à mente a ideia de um mestre que 

transmite seus conhecimentos a um grupo de alunos que, na maioria das vezes, recebe esses 

conhecimentos e os memoriza através de um mecanismo de repetição. Porém esse panorama 

tem se modificado. De acordo com Machado (2007 p. 32): 

(...) a concepção de ensino-aprendizagem memorística está sendo substituída pela visão 

interacionista, o que leva o educador a valorizar o contexto do aluno na organização didática 

das atividades pedagógicas desenvolvidas pela escola. 

Por essa razão torna-se imprescindível a participação do educador e dos educandos em um 

processo colaborativo e, para atingir melhores resultados nesse processo o emprego das 

tecnologias se torna indispensável. Ainda, Machado (2007 p. 32 e 34) afirma: 

(...) o uso das tecnologias na escola contribui para expandir o acesso à informação atualizada, 

permite estabelecer novas relações com o saber que ultrapassam os limites dos materiais 

tradicionais, favorecem a criação de aprendizagens cooperativas. (...) O uso das tecnologias 

educacionais favorece a criação e a utilização contínua de uma rede colaborativa formada por 

pessoas de toda a comunidade educativa. Por isso, é essencialmente relevante a 

conscientização de que a rede de informações e conhecimentos tecida no coletivo da escola 

não é apenas um recurso tecnológico. Ela constitui um organismo vivo, cujo sistema tem uma 

capilaridade de que se realimenta do próprio contexto e do que é gerado no ambiente externo, 

fortalecendo o ser humano e potencializando o desenvolvimento das competências 

individuais, assim como mudanças de comportamentos, valores e atitudes. 

É certo que, com o impacto das novas tecnologias, as relações entre elas e seus usuários e 

entre seus usuários e o restante do mundo convergiu para uma vasta gama de conhecimentos e 

assim também em uma mudança de comportamentos na sociedade. Parece adequado aqui 

acrescentar a definição de “ciberespaço” e “cibercultura” preconizada por Lévy (2011 p. 17): 

O ciberespaço (que também chamarei de “rede”) é o novo meio de comunicação que surge da 

interconexão mundial dos computadores. O termo especifica não apenas a infraestrutura 

material da comunicação digital, mas também o universo oceânico de informações que ela 

abriga, assim como os seres humanos que navegam e alimentam esse universo. Quanto ao 

neologismo “cibercultura”, especifica aqui o conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de 



 

práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente 

com o crescimento do ciberespaço. 

E de que forma a cibercultura pode contribuir para o emprego de estratégias a serem 

empregadas no ensino de língua estrangeira? Pierre Lévy (2011) aponta que a simulação 

(como parte de uma tecnologia intelectual) pode se apresentar como ponto fundamental. Ela 

“(...) amplifica a imaginação individual” e, com o compartilhamento entre os grupos faz com 

que haja um aumento da inteligência coletiva. Ainda, “As técnicas de simulação, em 

particular aquelas que utilizam imagens interativas, não substituem os raciocínios humanos 

mas prolongam e transformam a capacidade de imaginação e de pensamento.” 

 

3. As redes sociais 

Parafraseando Marques e Noronha (2005), as redes sociais se originam do próprio 

relacionamento pessoal e afetivo entre os indivíduos e “São espontâneas, que derivam da 

sociabilidade humana.”  

As redes sociais são fontes imensuráveis de difusão de informações que podem atender às 

necessidades pessoais ou coletivas. Ainda segundo Marques e Noronha, elas estão divididas 

em três grupos: primária (relacionamento entre familiares, amigos, vizinhos); secundária 

(profissionais e funcionários de instituições públicas ou privadas, organizações, comunidade); 

e  intermediária (grupos, instituições que defendem interesses comuns); de onde  observamos 

o grande poder de influência que elas exercem sobre os indivíduos e grupos. 

Como exemplos de redes sociais podemos citar o myspace.com, o Orkut, o LinkedIn, o 

Twitter, o Facebook.com. Todas elas exercendo um grande fascínio sobre os jovens da 

chamada geração “y” (perfil dos alunos pesquisados neste artigo)  e geração “z” . 

Com o apoio da tecnologia da informação, as redes sociais estão aumentando o seu poder de 

atuação. (…) Por isso as redes sociais estão inseridas no domínio da tecnologia da 

informação: seja o Orkut, seja o candango, seja o correioweb, seja qualquer outro site que 

atue como rede social, as redes sociais permitem que as pessoas encontrem com mais 

facilidade e mais rapidamente a informação desejada. (MARQUES e NORONHA 2005 p. 

136) 

 

4. Perfil do aluno militar da Escola de Especialistas de Aeronáutica  (EEAR) 

Para ingressar na EEAR, no curso regular para sargento da Aeronáutica, o candidato deverá 

estar na faixa etária de 18 a 24 anos, possuir o nível médio completo e ser aprovado em um 

concurso de provas escritas, aptidão física e aptidão psicológica. Aprovado em todas as 

etapas, ele passa à pertencer à condição de “aluno” e permanece, em regime de internato, por 

dois anos na escola. Cada semestre é considerado uma série, portanto, o discente passará por 4 

séries. Ainda no período de adaptação o aluno deve escolher entre as 27 especialidades 

oferecidas pela EEAR. 

Quanto ao conteúdo do curso, ele tem como meta desenvolver três segmentos: a doutrina 

militar, as disciplinas do núcleo geral, tais como: Português, Matemática, Química, Física e 

Inglês (de acordo com a especialidade escolhida), e as disciplinas técnico-especializadas. No 



 

caso do aluno que fizer a opção pelo curso básico de Controle de Tráfego Aéreo (BCT), ele 

assistirá aulas de Português, Inglês (Geral e Específico), Radar, Reconhecimento de 

Aeronaves, Fraseologia, Regras de Tráfego Aéreo, entre outras. 

Para a disciplina de Inglês, no curso básico de Controle de Tráfego Aéreo o aluno assistirá 

aulas de Inglês Geral, na 1ª série e utilizará dois volumes do material Listen In (nível pré-

intermediário e intermediário), Editora Thomson/Heinle (2003). Durante as 2ª e 3ª séries ele 

utilizará 1 volume do material: English for Aviation for Pilots and Air Traffic Controllers, 

Editora Oxford (2008) e 1 volume do material: Aviation English / For ICAO compliance da 

Editora Macmillan (2008)  para as aulas de Aviação (ESP – English for Specific Purposes). 

Para finalizar, o aluno utilizará, na 4ª série 1 volume do material: Check your Aviation 

English, Editora Macmillan (2010), quando ele revisará e praticará todo o conteúdo 

ministrado anteriormente. 

Obs: As matérias técnico-especializadas se desenvolvem em paralelo com as de doutrina 

militar e núcleo geral. 

 

5. O grupo In Search of English 4 ATCOs 

O grupo In Search of English 4 ATCOs é um grupo com segurança chamado “fechado”, onde 

somente os seus membros podem visualizar as  publicações nele postadas. Os seus criadores 

são chamados de administradores e, nessa condição, eles podem adicionar outros membros ou 

deletá-los se necessário. Seus criadores são professores de Língua Inglesa da Escola de 

Especialistas de Aeronáutica, porém contam também com a colaboração de professores de 

outras áreas, alunos e ex-alunos militares, militares em geral e graduados da área de controle 

de tráfego aéreo. 

 A proposta do grupo é: postar fotos, vídeos, dicas de gramática, curiosidades, eventos, 

propostas de exercícios, dicas de sites e tudo mais que possa auxiliar no aprendizado da 

Língua Inglesa para os “futuros” controladores de tráfego aéreo.  

Atualmente o grupo conta com 439 membros, entre professores, alunos e ex-alunos militares e 

profissionais da área. 

Como aplicativos, o grupo apresenta a possibilidade de postagem de fotos e/ou vídeos, 

comentários, perguntas, criação de arquivos, carregamento de arquivos e ainda aplicativos do 

próprio Facebook como o playlist para músicas, notas (para a confecção de textos), entre 

outros. Ele ainda oferece a possibilidade de curtir, compartilhar, seguir ou desfazer as 

publicações. 

 

 

 

 

 

 



 

 
Figura 1 – In Search of English 4ATCOs group 

 

6. Estratégias 

A princípio, o grupo In Search of English 4ATCOs  funciona como um banco de dados que 

proporciona uma consulta rápida e específica de materiais complementares ou previamente 

utilizados em sala de aula como: atividades escritas, exercícios de gramática da Língua 

Inglesa, vídeos sobre diferentes pronúncias, vídeos específicos sobre problemas da aviação 

civil (como acidentes aéreos), aeroportos e outros; convites para eventos;  indicações de sites 

para exercícios de áudio. Todos os itens são postados em inglês, com exceção dos eventos 

ocorridos sob a coordenação de outras disciplinas.  

Como rede social, o grupo funciona como compartilhamento de opiniões e postagem de 

material. O recurso “bate-papo” não é está disponível neste caso porque o número de 

participantes é maior que 250 (atualmente, 439 membros cadastrados). No  entanto os 

membros  podem postar seus comentários. 

O grupo conta com o recurso playlist, onde o professor pode escolher um grupo de músicas 

em inglês (vídeo com legenda) e disponibilizá-lo para atividades onde o aluno deve identificar 

vocabulário ou tempos verbais e, posteriormente, comentar a atividade em sala, ou solicitar a 

apresentação  da atividade em grupos, na própria sala de aula. 

O ícone “perguntar” oferece a oportunidade para o professor postar uma situação-problema e 

solicitar aos alunos uma resposta reflexiva sobre o tema. 

Em todas as propostas tem como finalidade proporcionar ao aluno a aquisição e reforço das 

habilidades de listening, speaking, reading e writing. 

 

 

 

 



 

7. Considerações finais 

É certo que as novas tecnologias proporcionam ao educando novas formas  de ampliação de 

conhecimentos. As redes sociais, parte integrante dessas novas tecnologias, promovem o 

compartilhamento rápido e atrativo para os jovens e acrescenta ainda o fator motivação para a 

aprendizagem. No entanto, a tecnologia por si só não faz “milagres”. Ela deve ser uma 

ferramenta de aproximação entre educadores e educandos, mas não uma forma de substituição 

da figura do professor que, embora desempenhando novos papeis na educação, não deixa de 

ser um orientador, um guia que seleciona todo o material apropriado para a sua adequada 

aplicação. Novos desafios ainda existirão, novas propostas serão necessárias, porém 

criatividade e tecnologia poderão definir o futuro. 
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Resumo 

O estudo tem o objetivo diagnosticar as influências do letramento digital na leitura e na 

escrita. Realizou-se uma pesquisa com 220 estudantes, idade entre 07 e 12 anos + 1,2 anos, 

ambos os gêneros. Destes, 115 de escolas particulares da cidade de Cruzeiro – SP e outros 

105 alunos de escolas particulares da cidade de Pindamonhangaba – SP. Foi contatado que a 

maioria dos alunos possui pleno domínio do computador e utilizam-no para os mais diversos 

fins. Em relação à leitura e escrita os alunos usam mais o computador do que os livros para a 

realização de leituras e desenvolvimento da escrita. 

 

Abstract 

The study aims to diagnose the influences of digital literacy in reading and writing. We 

conducted a survey with 220 students, aged between 07 and 12 years + 1.2 years, both 

genders. Of these, 115 private schools in the city of Cruzeiro - SP and other 105 students of 

private schools in the city of Pindamonhangaba - SP. Was contacted that most students have 

full control of the computer and use it for different purposes. In relation to reading and writing 

students use the computer more than books to conduct readings and writing development. 
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Comunicação; Letramento Digital; Processo Leitura e Escrita. 

 

Keywords 
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1. Introdução  

Na sociedade contemporânea, o grande acervo de informações e conhecimentos chega até nós 

por meio das diferentes formas de tecnologias. As tecnologias não são úteis apenas na vida 

social, mas se constituem em importantes ferramentas que potencializam o processo ensino-

aprendizagem.  

Os alunos, sujeitos ativos de uma sociedade em constante modernização, devem ser 

incorporados às tecnologias, por meio da utilização de recursos que permitam melhor 



 

assimilação dos conteúdos, ao mesmo tempo em que os situem no contexto histórico cultural 

em que estão inseridos (RATTNER, 1985).  

Frente a questão: quais as influências do letramento digital no desenvolvimento da leitura e da 

escrita? Objetivou-se neste artigo científico analisar a postura dos alunos frente a esta 

realidade.  

O estudo, de caráter descritivo, envolveu 220 estudantes, com idade entre 07 e 12 anos + 1,2 

anos, de ambos os gêneros. Destes, 115 alunos de escolas particulares da cidade de Cruzeiro – 

SP, formando o G1 e outros 105 alunos de escolas particulares da cidade de 

Pindamonhangaba – SP, formando o G2. Os sujeitos responderam a um questionário 

composto de 12 perguntas fechadas, elaboradas especificamente para este estudo.  

 

2.  A tecnologia e a educação 

A década atual é marcada por inúmeras mudanças tecnológicas. Com as tecnologias da 

informação e comunicação, os limites de tempo e distância são rompidos, transpondo assim 

barreiras sociais, culturais e políticas, tornando o mundo mais integrado (CASTRO FILHO; 

VERGUEIRO, 2007). 

De acordo com Soares (1998), o termo letramento surgiu no final do século XX, em 

decorrência das grandes transformações culturais, sociais, políticas, econômicas e 

tecnológicas, ampliando assim o significado tradicional da alfabetização. 

Soares (2002) afirma que o letramento digital se diferencia do letramento tradicional, pelo 

fato de que este conduz às práticas de leitura e da escrita digitais, na cibercultura, de modo 

diferente daquele como são conduzidas as práticas de leitura e de escrita quirográficas e 

topográficas. 

O letramento digital implica na realização de práticas de leitura e escrita por meio de formas 

diferentes das tradicionais, utilizando, por exemplo, não mais o livro como suporte, mas a tela 

do computador. Tal aprendizagem possui como característica o dinamismo e a participação 

dos alunos. O letramento digital defende a idéia de que o professor não é o único detentor do 

conhecimento, uma vez que a ferramenta utilizada é, na grande maioria das vezes, manipulada 

com mais facilidade por parte dos alunos do que pelos professores. Essa perspectiva torna o 

aprendizado compartilhado, o que é de grande valia no sucesso ensino-aprendizagem. 

(XAVIER, s/d). 

Neste sentido, pode-se observar que um tipo de letramento colabora com a efusão do outro, 

visto que o alfabético contribui com a aprendizagem do letramento digital. Entretanto, Xavier 

(s/d) salienta que mesmo que um indivíduo seja alfabetizado e letrado pode ser considerado 

um analfabeto digital ou iletrado digital. 

De acordo com Farago e Farago (2006), o desenvolvimento das Tecnologias da Informação e 

Comunicação, TIC‟s, permite que a aprendizagem ocorra em diferentes lugares e por 

diferentes meios. Portanto, cada vez mais as capacidades de criar, imaginar, inovar, 

questionar, encontrar soluções e tomar decisões com autonomia assumem importância. Tal 

afirmação vai de encontro à proposta dos Parâmetros Curriculares Nacionais, PCN‟s, 

assegurando que essa forma contextualizada de aprender é que permite ao aluno relacionar 



 

aspectos presentes da vida pessoal, social e cultural, mobilizando as competências cognitivas 

e emocionais, já adquiridas para novas possibilidades de reconstrução do conhecimento 

(BRASIL, 1999). 

Passos, Souza e Santos (2007) afirmam que o maior problema da implementação das novas 

tecnologias de comunicação e informação na área educacional, não está na falta de 

equipamentos e sim à falta de capacidade na utilização de tais ferramentas por parte dos 

profissionais, ou seja, devido ao analfabetismo digital, ou seja, na dificuldade de se assimilar 

uma grande quantidade de informações e a diversidade de suportes e ferramentas de acesso, 

muitas vezes subutilizados.  

 

3.Metodologia 

A pesquisa se classificou como básica, exploratória, bibliográfia e pesquisa de campo. O 

instrumento utilizado foi o questionário composto por 12 perguntas de multipla escolha. A 

amostra foi constituida por 220 estudantes, com idade entre 07 e 12 anos + 1,2 anos, de ambos 

os gêneros. Destes, 115 alunos de escolas particulares da cidade de Cruzeiro – SP, formando o 

G1 e outros 105 alunos de escolas particulares da cidade de Pindamonhangaba – SP, 

formando o G2. Por meio do termo de consentimento esclarecido, os diretores se 

conscientizaram do objetivo da pesquisa, autorizando alunos a participarem da mesma 

respondendo ao questionário solicitado. Antes dos alunos responderem ao questionário, 

realizou-se uma breve explicação a respeito do tema, esclarecendo conceitos como: letrado 

digital, alfabeto digital, iletrado digital e analfabeto digital. 

 

4. Discussão e resultados 

A partir dos dados da pesquisa, os resultados foram transformados em percentuais para 

melhor comparação entre os grupos – G1 e G2. 

 

 G1 (%) G2(%) 

 Sim Não Sim Não 

Possui computador em casa 86 14 88 12% 

Sempre usam o computador em casa 72 28 81 19 

Acesso ao computador na escola 74 26 81 19 

Utilização para pesquisas escolares 76 24 71 29 

Figura 1 – Comparação do G1 e G2 em relação à utilização do computador 

 

Pela comparação entre os grupos pode-se perceber que apesar do G1 possuir  computador em 

casa, utilizar e também ter acesso na escola o G2 utiliza com maior incidência para pesquisas 

escolares. 

Por meio dos dados obtidos, constatou-se que a maioria dos alunos de ambos os grupos, G1 

(Cruzeiro – SP) e G2 (Pindamonhangaba - SP) possui computador em casa, na seguinte 

proporção: G1 86% e G2 88%. Em relação à frequência do uso do computador, 72% dos 

alunos do G1 e 81% dos alunos do G2 afirmaram que utilizam o computador sempre. 24% 



 

dos alunos do G1 e 17% do G2 utilizam o computador às vezes e 4% do G1 e 2% do G2 

afirmaram que raramente utilizam o computador.  

Dentre as finalidades da utilização do computador, a maioria dos alunos do G1, 66% utiliza 

como lazer; 24% para a realização de trabalhos e pesquisas escolares; 10% para pesquisas de 

interesse pessoal. Já no G2, 72% dos alunos utilizam como forma de lazer; 25% para a 

realização de pesquisas de interesse pessoal e apenas 3% para a realização de trabalhos e 

pesquisas escolares.  

As ferramentas utilizadas com mais freqüência pelos alunos foram a mesma tanto no G1 

quanto no G2. Em primeiro lugar apareceu o bate-papo/chats (68% no G1 e 59% no G2), 

seguido dos e-mails (25% no G1 e 36% no G2). Em terceiro lugar no G1 ficaram os blogs 

com 7% e no G2 os e-fóruns, com 5%. Tais ferramentas são apontadas por Xavier (s/d) como 

recursos utilizados com frequência pelos adolescentes, desenvolvendo a leitura e a escrita de 

forma rápida, dinâmica e interativa. 

Tanto os alunos do G1 quanto do G2 afirmaram que possuem acesso ao uso de computadores 

na escola. (G1 = 74% e G2 = 81%). De acordo com os PCN‟s é preciso desenvolver novas 

possibilidades para a construção do conhecimento, permitindo que os alunos relacionem e 

assimilem os conteúdos com a vida social de forma crítica. (BRASIL, 1999). 

Em relação ao uso de computador como alternativa metodológica, 52% os alunos do G1 

afirmaram que os professores às vezes utilizam tais recursos, contra 58% dos alunos do G2. 

Os recursos mais utilizados, de acordo com os alunos do G1 são o vídeo/DVD, televisão e o 

computador respectivamente. Já o G2 obteve a seguinte ordem de utilização: retro-projetor, 

computador e vídeo/DVD. Bursztyn (2005) afirma que o impacto das novas tecnologias 

atinge todas as áreas, em especial a educação, devendo o professor saber articular essa nova 

demanda de informações com o processo ensino-aprendizagem. 

Os alunos do G1 afirmaram que quando os professores utilizam o computador, a maioria 

solicita trabalhos ou pesquisas em casa e esporadicamente realizam as pesquisas junto com os 

alunos. No G2 os alunos disseram que os professores desenvolvem atividades de digitação 

utilizando o Word ou apresentam imagens no Power Point para ilustrar a matéria abordada. 

Valente (2002) afirma que os professores devem receber incentivos em relação ao uso do 

computador em sala de aula, visto que há uma infinidades de atividades a ser desenvolvidas 

por meio deste recurso. 

Em relação ao desenvolvimento da leitura e da escrita, 76% dos alunos do G1 e 71% dos 

alunos do G2 afirmou que utiliza mais o computador do que os livros para consultas e 

leituras, assim como para a digitação de trabalhos escolares, afirmando que substituíram o 

livro pela tela digital e a caneta pelo teclado, uma vez que a maioria dos trabalhos escolares 

devem ser entregues digitados.  

A grande maioria dos alunos de ambos os grupos afirmou que as aulas que utilizam o 

computador como aliado no aprendizado se tornam muito mais interessantes do que as aulas 

tradicionais, pois há maior participação e entrosamento entre os alunos e professor. 

Salientaram ainda que a leitura e a escrita por meio do computador é enriquecida, pois a 

tecnologia se torna um fator motivacional. O índice obtido foi de 100% no G1 e 96% no G2. 



 

Atualmente, as novas tecnologias permitem um ensino mais dinâmico e participativo, no qual 

o educador não é o detentor do saber, mas sim aquele que compartilha os conhecimentos com 

os alunos, enriquecendo assim a aquisição de conhecimentos. (TAPSCOTT, 1999; XAVIER, 

s/d). 

Avaliando o desempenho dos professores em relação ao uso do computador, 75% dos alunos 

do G1 e 61% do G2 afirmaram que acreditam que a maioria dos professores não sabe utilizar 

o computador ou não conhecem as potencialidades do mesmo. Tal resultado vai de encontro à 

afirmativa de Passos, Souza e Santos (2007), que faz menção ao analfabetismo digital por 

parte dos professores.  Farago e Farago (2006) por sua vez, salientam que muitos professores 

desconhecem a importância das novas tecnologias, devido ao pouco conhecimento e domínio. 

Finalmente, avaliando o desempenho pessoal de cada aluno em relação ao uso do computador, 

94% dos alunos do G1 e 98% do G2 se consideram letrados digitais. Passos, Souza e Santos 

(2007) afirmam que podem-se considerar um letrado digital aquele que é capaz de organizar o 

conhecimento, encontrar a informação e interpreta-la, utilizando da mesma para construir seu 

próprio conhecimento. 

 

5.Conclusão 

A educação deve possibilitar ao indivíduo o desenvolvimento de habilidades e técnicas que 

serão úteis também na vida social. Esta é a finalidade da inclusão digital, possibilitando o 

aprendizado da leitura e da escrita por meio de novas tecnologias, identificando, selecionando 

e organizando as informações. 

Como profissionais da área de educação, devemos criar propostas que visem fazer com que os 

alunos tenham oportunidades de explorar idéias, desenvolver a curiosidade, articular saberes, 

por meio de diferentes meios, a fim de que o aluno conheça e atue em sua realidade, 

transformando-a, visando assim a formação de uma sociedade mais participativa e igualitária. 

Neste sentido, faz-se necessário a busca por capacitações, que permitam desenvolver 

estratégias pedagógicas eficazes, permitindo que os conhecimentos sejam construídos em 

conjunto com os alunos, de forma dinâmica e interativa, por meio da superação de novos 

desafios. 

Sendo assim, é preciso suprir os antigos métodos de ensino-aprendizagem, por meio de uma 

metodologia que, mais do que simplesmente desenvolva a leitura e a escrita, construa o saber, 

promova a superação, desenvolva a cooperação, a criatividade e a reflexão, visando não 

apenas o letramento didático, mas também o digital, permitindo que os alunos se sintam de 

fato integrantes deste século do conhecimento. 

Enfim, conluimos que as influencias são positivas pois. o amplo acesso a conhecimentos e 

informações, aliado ao ritmo acelerado das comunicações digitais, pode criar novas 

potencialidades individuais e coletivas para a construção do conhecimento. 
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RESUMO 

A tecnologia da informação (TI) é um dos elementos essenciais do ambiente empresarial, 

proporcionando oportunidades para as empresas para alcançar sucesso na aplicação de suas 

ferramentas. O artigo pretende contribuir com a área de Gestão Empresarial, apresentando as 

ferramentas da TI e possíveis benefícios como estratégia de diferenciação e crescimento para 

as empresas. Em um cenário onde todas as empresas buscam vantagem competitiva, pequenos 

fatores podem incidir e motivar o consumidor a realizar sua escolha. A TI tem sido adotada 

pelas organizações para proporcionar eficiência na produção, agregar valor aos processos, 

produtos e serviços e na tomada de decisão. 

 

Abstract 

Information technology (IT) is one of the essential elements of the business environment, 

providing opportunities for companies to achieve success in applying its tools. The paper 

contributes to the field of Business Management, presenting the tools and potential benefits of 

IT as a competitive strategy and growth for companies. In a scenario where all companies 

seeking competitive advantage, small factors can focus and motivate consumers to make their 

choice. IT has been adopted by organizations to provide efficient production, add value to 

processes, products and services and in decision making. 

 

Palavras-Chave: Gestão Empresarial, Tecnologia da Informação, Estratégia. 

 

Keywords: Business Management, Information Technology, Strategy. 

 

 

1. Introdução 

 

Tecnologia pode ser considerada um conjunto de conhecimentos que pode ser aplicado em um 

determinado ramo de atividade, sendo associado com os artigos que foram produzidos 



 

utilizando a ciência e o avanço do conhecimento humano. A tecnologia auxilia na criação de 

bens e serviços. 

Durante muito tempo, a tecnologia da informação foi considerada um simples item de suporte 

à organização, um evidente custo que não produzia qualquer retorno para o negócio. O 

progresso da informática, a redução do custo dos computadores e redes de telecomunicações, 

juntamente com o aumento da facilidade de manuseio desses equipamentos fez com que as 

organizações passassem a deter uma infraestrutura de TI mais completa e complexa. 

O objetivo principal deste artigo é demonstrar como as organizações utilizam a tecnologia da 

informação a fim de identificar os possíveis benefícios proporcionados por essa tecnologia. 

Os objetivos específicos são: apresentar os componentes essenciais da tecnologia da 

informação; apresentar a gestão estratégica e as ferramentas tecnológicas utilizadas para 

desenvolvimento organizacional 

A justificativa concentra-se na necessidade de pesquisar sobre a tecnologia da informação, 

visando colaborar para um possível aperfeiçoamento do ambiente organizacional, pois nesse 

novo cenário a TI pode proporcionar um diferencial para as organizações que souberem 

utilizá-la como um recurso estratégico.  

 

2. Referencial Teórico 

 

Nesta seção será apresentada a revisão da literatura, que terá início com os conceitos de TI 

(Beal, 2007; Rezende, 2008), sistema de informação (O‟brien, 2001) e sua evolução no 

contexto organizacional (Beal, 2001; Daft, 2002). Posteriormente será discutida a gestão 

estratégica (Poter, 2004), os recursos oferecidos pela TI (Turban; Rainer; Potter; 2007) e os 

benefícios da TI (Albertin et al., 2004; Stair e Reynolds, 2006; Beal, 2007; Rezende, 2008). 

 

2.1 Tecnologia da Informação (TI) 

 

A Tecnologia da Informação (TI) é uma ferramenta de estratégia que vem sendo adotada 

pelas organizações. Para Beal (2007, p.17): 

 

A expressão tecnologia da informação (TI) serve para referenciar a solução ou conjunto de 

soluções sistematizadas baseadas no uso de métodos, recursos de informática, de 

comunicação e multimídia que visam resolver problemas relativos à geração, armazenamento, 

veiculação, processamento e reprodução de dados e a subsidiar processos que convertam 

dados em informações. 

 

Segundo Rezende (2008, p.44) a TI está baseada nos seguintes elementos: Hardware, 

software, sistemas de telecomunicações e gestão de dados e informações. 

A informação após ser gerada, recebida ou capturada precisa ser preparada para distribuição e 

utilização. Nessa etapa, a sua adaptação aos requisitos necessários do usuário e a sua 

classificação é primordial.  



 

O Sistema de Informação (SI) converte os dados em informações e as dissemina na empresa. 

Segundo O‟brien (2001, p.6), “sistema de Informação é um conjunto organizado de pessoas, 

hardware, software, redes de comunicações e recursos de dados que coleta, transforma e 

dissemina informações em uma organização”.  

De um modo geral, os conceitos de TI e SI têm em comum a administração da informação, 

sendo que a TI proporciona recursos para a geração de informações e os SI propõem 

mudanças nos processos, estrutura e estratégia de negócios. 

 

2.2 Evolução da TI 

 

Nesse novo cenário, a TI passou a desempenhar uma relevante função nas organizações: 

acrescentar valor e qualidade aos processos, produtos e serviços. A TI evoluiu de uma 

orientação tradicional de suporte administrativo para um propósito estratégico na organização. 

Se no início era conveniente somente para automatizar tarefas e eliminar o trabalho humano, 

aos poucos começou a enriquecer o processo organizacional, eliminando obstáculos e 

transformando o processo decisório. A evolução da TI pode ser compreendida na figura 1. 

 

 
Figura 1: Evolução da Tecnologia da Informação 

Fonte - Adaptado de Daft (2002, p.224). 

 

Atualmente a TI é considerada ferramenta de estratégia, pois sustenta as operações de 

negócio, ao mesmo tempo em que permite que se viabilizem novas táticas.  

 

2.3 Gestão Estratégica 

 

A TI precisa estar alinhada com o planejamento estratégico da empresa. Diversos fatores 

contribuem para a empresa almejar a vantagem competitiva. Poter (2004, p.3), aponta o 



 

modelo das cinco forças e identifica os fatores chaves que movem as empresas a buscarem o 

diferencial competitivo, sendo eles: Rivalidade entre competidores; ameaça de novos 

participantes; ameaça de substituição de produtos e serviços; poder de barganha dos clientes e 

poder de barganha dos fornecedores. 

As empresas precisam concretizar suas atividades de diferenciação em relação aos 

concorrentes. Para isso Poter (2004, p.36) sugere alternativas para desenvolver estratégias 

contra essas cinco forças do mercado, conforme a seguir: Liderança em custos, diferenciação, 

foco, crescimento, parcerias e inovação. 

Diante dessas forças existentes no mercado e das alternativas propostas, as empresas 

encontram na TI recursos para aperfeiçoar seu desempenho e buscarem a vantagem 

competitiva.  

 

2.4 Ferramentas da TI 

 

A cada dia cresce o número de soluções tecnológicas como potencial para gerar melhoria no 

desempenho nas organizações. Alguns exemplos de tecnologia e soluções de TI que têm sido 

adotadas pelas organizações, sendo as principais: 

 Computação em rede: Os sistemas de computação em rede permitem que as 

organizações sejam mais flexíveis para que possam se adaptar às condições de 

negócios que mudam rapidamente. 

 Tecnologia sem fio: A tecnologia sem fio incluem dispositivos sem fio, como os 

telefones inteligentes, e mídia de transmissão sem fio, como micro-ondas, satélite e 

rádio. 

 Sistemas de informações Organizacionais: Sendo composto por: Sistema de 

Processamento de Transações, Sistemas de Informações Gerenciais e Sistemas de 

Planejamento de Recursos Empresariais. 

 Comércio Eletrônico Comércio Eletrônico (CE) identifica o uso intensivo de TI na 

mediação das relações entre consumidores e fornecedores. Segundo Turban; Rainer; 

Potter (2007, p.153) o CE é definido como “O processo de comprar, vender, transferir 

ou trocar produtos, serviços ou informações por redes de computador, incluindo a 

internet”. 

 Gerenciamento do Relacionamento com o cliente: O CRM (Gerenciamento do 

Relacionamento com o Cliente) abrange a criação de relacionamentos duradouros com 

os clientes. 

 Gestão da Cadeia de Suprimentos: A cadeia de suprimentos refere-se ao fluxo de 

materiais, informações, dinheiro e serviços, desde os fornecedores de matéria-prima, 

passando pelas fábricas e depósitos, até os consumidores finais. 

 Sistemas de Apoio Gerencial: Sendo composto por Sistema de Inteligência de 

Negócios (BI) e Sistema Especialista. 

 



 

2.5 Benefícios da TI 

 

Os investimentos em TI oferecem benefícios para as organizações, porém de acordo com 

Albertin et al. (2004, p.51): 

 

Os benefícios que a TI oferece às organizações têm sido comprovados em algumas áreas de 

aplicação desta tecnologia, enquanto em outras permanece o debate em relação às dúvidas se 

estes benefícios de fato têm sido alcançados ou mesmo se apresentam relação positiva se 

comparados aos investimentos necessários. 

 

Os mesmos autores (ALBERTIN et al., 2004) sustentam também que o uso da TI por si só 

não determina o sucesso e bom rendimento dos negócios.  

Os benefícios da TI, segundo Beal (2007, p.113), podem ser definidos como: a integração de 

dados, a automação de processos, a capacidade de diagnóstico automático e de correção 

proativa de problemas, o trabalho cooperativo e a troca de informações de modo seguro entre 

as organizações. Rezende (2008, p.46) adiciona mais benefícios dessa tecnologia como: 

contribuição para o desempenho efetivo da organização, auxilio às organizações na obtenção 

de melhor desempenho com baixos custos, diferenciação do concorrente, concentração de 

mercado, utilização como uma ferramenta de gestão, apoio à geração de oportunidades e 

vantagens competitivas ao negócio, planejamento de novas tecnologias para a organização, 

apoio na vantagem competitiva e promoção da capacidade criativa. Já os autores Albertin et 

al. (2004, p.52) definem os benefícios da TI em cinco palavras: Inovação , flexibilidade, 

qualidade, produtividade e custos. 

A cada dia surgem novos desafios para a administração da TI, que precisam ser investigados. 

Para Beal (2001, p.6) afirma que “O sucesso vai ser alcançado por aqueles que conseguirem 

utilizar com criatividade o poder da TI para resolver problemas de negócio”. 

 

3. Metodologia 

 

A metodologia consiste em pesquisas bibliográficas, em especial na área de TI. Com o projeto 

pretende-se estudar a relação existente entre a tecnologia da informação e o desempenho 

empresarial. 

O projeto tem como participantes gestores de empresas de uma cidade no Vale do Paraíba - 

SP, e visa a apresentar-lhes os possíveis benefícios do uso da TI.  

O instrumento para a coleta de dados será um questionário, estruturado com perguntas claras e 

objetivas. Inicialmente será realizado um contato com as empresas, verificando a 

possibilidade de participação no trabalho, posteriormente o questionário será enviado via e-

mail com a finalidade de pesquisar como essas empresas utilizam a TI, bem como seus 

benefícios.  

Para observar os objetivos desta pesquisa será utilizada a análise quantitativa e os resultados 

serão apresentados por meio de tabelas, gráficos e interpretações.   



 

4. Resultados Esperados 

 

Os resultados esperados deverão ser alcançados por meio da constatação de um diferencial 

competitivo obtido pelas empresas com o uso da TI.  

Um dos propósitos do projeto é a conscientização dos gestores a respeito da importância dessa 

ferramenta no desempenho das organizações, além de contribuir para futuras pesquisas 

relacionadas à área da gestão da TI.  
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Resumo  

Esta pesquisa tem como objetivo analisar o gênero de linguagem audiovisual vídeo-clipe 

“Jeremy” da banda norte americana Pearl Jam aplicada a uma proposta de identificação e 

discussão sobre as situações vivenciadas no cotidiano dos alunos como bullying e conflitos 

familiares. Esta proposta justifica-se por proporcionar momentos de reflexão entre aluno e 

professor. As análises foram realizadas à luz de Subtil e Belloni (2002) por meio do estudo 

das imagens apresentadas no vídeo-clipe e da letra da música. 

 

Abstract  

This research aims to analyze the genre of audiovisual language video clip "Jeremy" the 

american band Pearl Jam applied to a proposal for identification and discussion about the 

situations experienced in daily life of students as bullying and family conflicts. This proposal 

is justified by providing moments of reflection between student and teacher. The analyzes 

were performed in light of Subtil and Belloni (2002) by studying the images shown in the 

video clip and lyrics. 
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1. Gênero Discursivo 

O convivio dos seres humanos, em todos os aspéctos, encontra-se em como transmitir 

determinada mensagem para outro indivíduo. Esta transmissão da mensagem é feita por meio 

de um canal, uma forma verbal ou não verbal, a fala, o gesto, a escrita, a música, etc. Tudo 

que se refere a troca de informações se faz necessário para a convivência entre seres humanos, 

isto é denominado como Gênero Discursivo, que segundo Bakhtin (1997) é: 

 

A riqueza e a variedade dos gêneros do discurso são infinitas, pois a variedade virtual da 

atividade humana é inesgotável, e cada esfera dessa atividade comporta um repertório de 



 

gêneros do discurso que vai diferenciando-se e ampliando-se à medida que a própria esfera se 

desenvolve e fica mais complexa. Cumpre salientar de um modo especial a heterogeneidade 

dos gêneros do discurso (orais e escritos), que incluem indiferentemente: a curta réplica do 

diálogo cotidiano [...] (p. 158) 

 

A infinidade de gêneros possibilita-nos a trabalhar em todas as áreas de comunicação, a que 

vamos abordar neste contexto é o vídeo-clipe. 

 

1.1 O vídeo-clipe como gênero discursivo 

O que é um videoclipe? Pode-se dizer que um vídeo-clipe é uma espécie de curta-metragem 

(um filme de pequena duração), quase sempre seu tempo é determinado por uma música e 

esta por sua vez carrega uma determinada mensagem que geralmente traça o caminho a ser 

percorrido por este meio de comunicação. Este gênero tem como característica a versão 

encenada de uma canção (PONTES, 2003). 

O vídeo-clipe que será analisado neste artigo é da banda norteamericana Pearl Jam entitulado 

“Jeremy” que ganhou vários prêmios no ano de 1993, inclusive o de melhor vídeo-clipe do 

ano pela MTV Video Music Awards (VMA,1993), neste contexto falar-se-á sobre a história, a 

letra e a mensagem que este veículo trabalha para com seu público. 

 

1.1.1 Notícia 

O vídeo-clipe em questão passou por algumas etapas até ganhar notoriedade perante ao 

público, primeiro que todos os fatos tiveram como base um fato verídico onde um adolescente 

de 16 anos cometeu suicídio na frente de seus colégas na sala de aula. 

Ao ler essa notícia o autor da composição e vocalista da banda fez o que segundo Comparato 

(2009) se chama “ideia lida” (for free), ou seja, ele escreveu uma letra baseada no fato onde 

utilizou sentimentos expressados na matéria do jornal com situações do cotidiano dos jovens e 

adolescentes americanos e sua bagagem familiar para compor a música. 

  

1.1.2 Letra 

A letra composta com o vídeo transmitem como o adolescente Jeremy Wade Dalle se sentia 

frente ao seu universo, suas angustias, frustações, abandonos, etc. 

 

Jeremy - Pearl Jam 

At home 

Drawing pictures of mountain tops 

With him on top, lemon yellow Sun 

Arms raised in a "V" 

The dead lay in pools of maroon below 

Daddy didn't give attention 

To the fact that mommy didn't care 

King Jeremy the wicked 

Oh, ruled his world (2x) 

Jeremy spoke in class today 

Clearly I remember 

Picking on the boy 

Seemed a harmless little fuck 

Oh, but we unleashed a lion 

Gnashed his teeth 

And bit the recess lady's breast 



 

How could I forget? 

And he hit me with a surprise left 

My jaw left hurting 

Oh, dropped wide open 

Just like the day 

Oh, like the day I heard 

Daddy didn't give affection, no 

And the boy was something 

That mommy wouldn't wear 

King Jeremy the wicked 

Oh, ruled his world (3x) 

Jeremy spoke in class today 

 

Jeremy - Pearl Jam 

Em casa 

Desenhando figuras de topos de montanhas 

Com ele no topo, sol amarelo limão 

Braços erguidos em "V" 

Os mortos estendidos em poças de cor 

marrom embaixo deles 

Papai não deu atenção 

Para o fato de que a mamãe não se 

importava 

Rei Jeremy, o perverso     - Refrão 

Governou seu mundo (2x) 

Jeremy falou na aula de hoje 

Me lembro claramente 

Perseguindo o garoto 

Parecia uma sacanagem inofensiva 

Mas nós libertamos um leão 

Que rangeu os dentes 

E mordeu os seios da menina na hora do 

intervalo 

Como eu poderia esquecer? 

E me acertou com um soco de esquerda de 

surpresa 

Meu maxilar ficou machucado 

Deslocado e aberto 

Assim como no dia 

Como dia em que ouvi 

Papai não dava afeto, não 

E o garoto era algo 

Que mamãe não aceitaria 

Refrão 

 

 

1.1.3 Imagens 

A estrutura do vídeo-clipe é composta por diversas imagens cuja duração é muito curta, em 

média são cinco segundos de imagem, o diretor Mark Pellington absorve muito bem a notícia 

de jornal e a letra da música e faz, segundo Comparato (2009) uma adaptação baseada nas 

informações divulgadas e composta pelo autor. 

Outro ponto que se faz necessário ressaltar são as cores abordadas no vídeo. Segundo Heller 

(2012) a composição de cor é fundamental para transmitir sentimentos, pois 

 

[...] as cores e os sentimentos não se combinam de forma acidental, que as suas associações 

não são questões de gosto, mas sim experiências universais profundamente enraizadas desde a 

infância na nossa linguagem e no nosso pensamento. O simbolismo psicológico e a tradição 

histórica permitem explicar porque é que isto é assim. 

 

As imagem deste gênero carrega uma atmosfera muito densa devido a composição de cores 

existentes no vídeo, todas as imagens são carregadas de informações e são direcionadas aos 



 

objetos principais da cena, estes são destacados com a cor predominante, derivados de 

amarelo, verde, azul e principalmente vermelho. Todoas as cenas são compostas por 

obscuridade, as cores são opacas, sem vida, remetendo aos espectadores a angustia vivida pela 

personagem em seu mundo onde as brigas, falta de conversa e transtornos não são notados 

pelas pessoas de seu convívio, esses fatores direcionam para o desfecho da história e para a 

compreensão da mensagem contida no clipe. 

 

1.1.4 Mensagem 

A mensagem do vídeo é bem clara, carrega características reais do fato que aconteceu com o 

sentimento expressado pelo compositor de que não importa o que acontece as pessoas sempre 

esperam um final trágico, isso é relatado no começo e no final desta mídia onde em letras de 

forma mostram a hora, a temperatura, o período do dia. Isto significa que se as pessoas 

buscarem um final como o protagonista da história em questão o máximo que pode acontecer 

é virar uma notícia em um jornal, mas se procurarem vencer na vida, esta sim seria a melhor 

resposta. 

Uma das melhores formas de transmitir esta mensagem é composta pelo vídeo-clipe, onde,  

 

de maneira geral, os autores apresentam reflexões sobre a percepção enquanto ao processo 

fisiológico e psicológico, considerando os efeitos decorrentes do uso dos audiovisuais em 

termos de aprendizagem e comportamentos. Nesse sentido os processos visuais e auditivos 

desencadeados são detalhados e aborda-se a vantagem desses materiais em relação aos 

métodos estatisticos e verbalistas, que não teriam condição de dispertar e manter o interesse 

das crianças. Também se enfatiza o carater motivador desses instrumentos e métodos. 

(SUBTIL, BELLONI, 2002, p. 61). 

 

Vale lembrar que esta citação é fita para encaixa este gênero discursivo como um grande 

aliado no ensino-aprendizagem de crianças e adolescentes. Este em particular pode-se 

trabalhar aspéctos familiares, bullyng (assunto muito discutido na atualidade), 

reconhecimento de características de pessoas que precisam de algum tipo de ajuda 

psicológica, etc. 

 

 2. Análise do vídeo-clipe Jeremy 

O gênero discursivo em questão atingiu uma repercussão muito grande na década de 90, 

quando foi criado, porém com o avanço tecnológico passou a ser mais difundido e hoje tem 

grande visualização nas mídias sociais como youtube com cerca de 10169338 (PEARL JAM, 

2012) na página oficial da banda. Este grande sucesso se dá a junção de dois fatores muito 

importantes, música e imagem. 

 

 

 



 

2.1 Análise da letra de música 

Esta música foi criada a partir de um fato que aconteceu na cidade norte americana de 

Richardson onde o adolescente Jeremy Wade Dalle se matou em sala de aula 

(MILLER,1991). 

Com isso Eddie Vedder vocalista da banda resolveu escreverjunto a Jeff Ament baixista da 

banda, uma letra para que os jovens respondessem de forma diferente todas as frustações que 

acontecem em suas rotinas. 

A letra (acima) é carregada sentimento, em comum com a realidade vivida pelos jovens, então 

quando este receptor escuta ou vê a tradução da letra se identifica com a canção e a melodia é 

composta por batidas fortes que deixam as pessoas inquietas. A letra da música ganha um 

grande aliado com as imagens dirigidas por Mark Pellington. 

 

2.2 Análise das Imagens 

As imagens que compõem esta mídia são trabalhadas em uma atmosfera carregada de 

sombras para dar a sensação de desespero, um fator contínuo no que a letra trabalha. 

Percebe-se nitidamente o empenho do diretor Mark Pellington a retratar de maneira fiel o 

acontecido e a mensagem que o autor da canção, Edie Vedder quis passar aos adolescentes e 

jovens por meio das mídias de massa. 

O Vídeo-clipe é dividido em 4 lugares distintos, onde a banda aparece, um estudio escuro 

onde somente os integrantes da banda aparecem, mesmo assim com pouca iluminação. A 

floresta onde a personagem passa a maior parte do tempo, neste ambiente o personagem pode 

ser ele mesmo, as cores são distintas, mas com um filtro que faz prevalecer determinadas 

cores como, verde, amarelo e marron, levando a pensar que mesmo no ambiente onde a 

pernosa está mais segura ele ainda se encontra sozinho e triste. A casa, onde é retratada as 

brigas de seus pais, este cenário é composto de uma forma estilizada, onde há elementos que 

simbolizam uma casa, mas não é encontrado paredes ou coisas do tipo, a cor predominante é o 

preto, há um filtro para a diminuição das cores e os pais da personagem se encontra 

paralizados como se estivessem em uma discussão enquanto o menino se movimenta e discute 

com os dois mas é como se ele não existisse. A sala de aula, onde é trabalhado a branco e 

tonalidades de cores frias como o azul para representar a frieza de seus colegas de classe, 

também é apresentado o mesmo efeito de câmera onde só a personagem principal se 

movimenta e os demais ficam congelados. 

Os a sincronização destes ambientes tornam-se mais atraentes com a sequência de cortes 

rápidos, a atuação e o rítmo da música, em todo momento se dá pistas do desfecho, porem o 

mais interessante é que este não é mostrado, o que aparece são elementos que levam ao 

espectador a imaginar a cena, pois esta é cortada propositalme o que é mostrado é o sangue, 

este sim o único elemento que aparece com o vermelho vivo, nas roupas dos alunos e as 

expressões de assustados. 

 

 



 

3. Considerações Finais 

Este vídeo-clipe é de grande valia para comunicadores devido ao trabalho e cuidado que 

compositores, produtores e diretores tiveram para representar de forma artística um 

acontecimento trágico e transmitir uma mensagem nítida de responder de maneira diferente ao 

que a sociedade acha mais fácil. 
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Resumo  

A gestão integrada de resíduos sólidos com inclusão social dos catadores de materiais está definida 

no Decreto-lei nº 7.404, que regulamenta a Lei nº 12.305/2010  O presente artigo visa apresentar 

uma visão teórica sobre a Participação dos catadores na Política Nacional de Resíduos Sólidos 

utilizando da pesquisa bibliográfica e analises disponíveis em domínio publico demonstrar a 

possibilidade dos municípios desenvolverem estratégias em torno do fomento dessa dinâmica 

econômica, baseada na construção e fortalecimento de cadeias socioprodutivas locais integradas ao 

tecido de relações social, político e cultural do lugar.  

 

Abstract  

The integrated management of solid waste with social inclusion of waste pickers are defined in 

Decree-Law No. 7404, which regulates Law No. 12.305/2010 This article presents a theoretical 

view on the Participation of scavengers in the National Policy on Solid Waste using bibliographical 

research and analysis available in the public domain to demonstrate the possibility of 

municipalities develop strategies around this dynamic economic development, based on building 

and strengthening of local chains socioprodutivas integrated into the fabric of social relations, 

political and cultural place. 

 

Palavras-chave: Cooperativa de catadores, Politica Nacional de Residuos Sólidos 

 

1. Introdução 

Entre os princípios e objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS, instituida pela Lei 

12.305/2010 e regulamentada pelo Decreto nº está o reconhecimento de que os resíduos 

reutilizáveis e recicláveis são bens econômicos, geradores de trabalho e renda, promotores da 



 
cidadania e de valores sociais e o incentivo à indústria da reciclagem e integração dos trabalhadores 

em resíduos nas ações de responsabilidade compartilhada pelos ciclos de vida dos produtos. 

Os sistemas de coleta seletiva e de logística reversa devem priorizar a participação de cooperativas 

e/ou associações formadas por trabalhadores em materiais reutilizáveis e recicláveis constituídas 

por pessoas de baixa renda. 

Hoje apenas uma ínfima parte do lixo reciclável é processado nas cooperativas. No geral, as 

cooperativas precisam ser capacitadas para esse importante papel, definido pela lei. Elas poderão, 

inclusive, ser contratadas pelo poder público para fazer a coleta nas residências. Não faltará lixo 

reciclável para outras iniciativas de separação e processamento, tanto de cunho social, como 

empresarial 

Diante disso, os planos municipais de gestão integrada devem definir ações e programas que 

estimulem a participação destes grupos, sendo que as atividades desenvolvidas por estas 

organizações devem estar descritas nos planos de gerenciamento de resíduos sólidos específicos dos 

setores econômicos sujeitos à sua elaboração. 

Do mesmo modo, a União deve estabelecer através de regulamento específico, programa de 

melhoria das condições de trabalho e das oportunidades de inclusão social e econômica dos 

trabalhadores em resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis.  

As políticas públicas voltadas a estes trabalhadores devem observar as possibilidades de dispensa de 

licitações (em acordo com a Lei 8.666/1993, inciso XXVII) para a contratação de cooperativas e 

associações, estímulo à capacitação, incubação e fortalecimento institucional destas organizações, 

pesquisas para sua integração nas ações de responsabilidade compartilhada e a melhoria da 

qualidade de vida dos catadores. 

 

2. Planejamento Integrado e Sustentável nos Municípios 

Em 1987, foi divulgado pela Organização das Nações Unidas – ONU, o Relatório Brundtland, no 

qual surge o termo desenvolvimento sustentável como o desenvolvimento que “satisfaz as 

necessidades das gerações atuais sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazer 

as suas próprias necessidades” (ONU, 1987), destacando a harmonia entre três componentes 

fundamentais para o desenvolvimento: equilíbrio e proteção ecológica e ambiental, eqüidade social 

e desenvolvimento econômico. 

CLEMENTE E HIGACHI (2000) ainda consideram outro conceito de desenvolvimento, o 

desenvolvimento auto sustentado. Neste, o processo desencadeia uma seqüência de fases, nas quais, 

cada uma desenvolve as condições necessárias à subseqüente. Assim os indicadores demonstram 

um processo progressivo e continuo de transformação social. 

HENDGES (2010) com base na prepositiva acima afirma que as administrações municipais são 

fundamentais na implantação de políticas e práticas que contribuam para a qualidade de vida e a 

sustentabilidade, exercendo influência direta nas atividades, ações e atitudes cotidianas dos seus 

habitantes, produtos e serviços públicos ou privados e na organização espacial, possibilitando o 

planejamento integrado e sustentável dos municípios e regiões.  



 
É preciso, portanto, que esse “município intencional” planeje, não somente seus princípios e ações 

norteadoras de políticas públicas municipais, mas que se preocupe também em criar oportunidades e 

ações efetivas de inclusão no mercado de trabalho e condições melhores para interação social e 

qualidade de vida das classes sociais de baixa ou nenhuma renda (SINGER, 2002; SUPLICY, 

2008). 

 

3. Gerenciamento de Residuos Sólidos Urbanos 

Tradicionalmente, o que ocorre no Brasil é a competência do Município sobre a gestão dos resíduos 

sólidos produzidos em seu território, com exceção dos de natureza industrial, mas incluindo se os 

provenientes dos serviços de saúde 

A coleta e destinação de resíduos sólidos nas cidades brasileiras é um dos principais problemas 

enfrentados pelo poder público municipal, consumindo até metade do seu orçamento. O atual 

padrão de desenvolvimento caracteriza-se centralmente pela exploração excessiva e constante dos 

recursos naturais da Terra, pela geração maciça de resíduos, pela crescente exclusão social. 

A população brasileira é de 190.755.799 habitantes (IBGE,2010) e segundo dados do Panorama dos 

Resíduos Sólidos no Brasil, estudo realizado pela Abrelpe – Associação Brasileira de Empresas de 

Limpeza Pública e Resíduos Especiais e divulgado no dia 26 de abril de 2011, durante o Fórum 

Brasileiro de Resíduos Sólidos, o Brasil produziu quase 61 milhões de toneladas de resíduos sólidos 

urbanos (RSU) em 2010, o que significa uma média de 378 kg de lixo por ano para cada brasileiro. 

Este volume é 6,8% superior ao registrado em 2009 e seis vezes superior ao índice de crescimento 

populacional urbano apurado no mesmo período. 

Segundo Faleiros (2011) entre os anos de 2000 e 2008, o número de municípios com coleta seletiva 

aumentou em todo país. Essa foi uma das principais conclusões do Atlas de Saneamento 2011, 

lançado pelo IBGE em 2011. Segundo o instituto, em 2000, 8,2% municípios informavam possuir 

coleta seletiva, enquanto 8 anos depois o porcentual aumentou para 17,9%. 

A coleta seletiva, ação atualmente muito divulgada e fomentada pelos meios de comunicação, 

presente nos atuais debates da sociedade, tem uma importância particular, uma vez que agrega à 

questão ambiental à do saneamento básico.  

Mais ainda, devem elaborar um plano de gerenciamento integrado de resíduos sólidos; minimizar a 

disposição de resíduos, estabelecendo programas de pré-seleção, reciclagem e reutilização; e 

reconhecer, disciplinar, capacitar e apoiar organizações de catadores de materiais recicláveis por 

meio de politicas publicas de inclusão social. 

 

3. Políticas publicas de inclusão social 

Segundo Sachs (2003) existe um conflito entre a própria concepção de políticas sociais e 

econômicas, como se as duas políticas fossem excludentes e não complementares. No Brasil, 

durante anos, os governos privilegiaram políticas econômicas que visavam ao desenvolvimento de 

setores dominados pelos grandes, ao invés de políticas que promovessem o avanço dos pequenos 

em situação de vulnerabilidade social. 



 
SILVA (2004) esclarece que deverá haver uma sintonia com a visão de uma política pública que 

defina com clareza o direito de todas as pessoas à cidadania e, portanto, tendo o direito inalienável 

de participar da riqueza da nação e, assim, receber uma renda básica suficiente para atender suas 

necessidades.  

No momento de sua formulação, as políticas públicas podem desdobrar-se em planos, programas, 

projetos, bases de dados ou sistemas de informação e pesquisa, e, na maioria das vezes, precisarem 

de aprovação legislativa. Quando postas em ação, são implementadas, podendo submeter-se a 

sistemas de monitoramento e avaliação. 

 

4. Sistematização das leis pertinentes aos catadores de materiais recicláveis 

A inclusão social dos catadores vem sendo objeto de uma série de medidas indutoras na forma de 

leis, decretos e instruções normativas de fomento à atividade de catação. O quadro 1 traz alguns 

exemplos. 

Tabela 1 - Sistematização das leis pertinentes aos catadores de materiais recicláveis 

Lei / Decreto Objeto 

DECRETO 

5.940, DE 

25/10/2006 

 

Institui a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e 

entidades da administração pública federal direta e indireta, na fonte 

geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos 

catadores de materiais recicláveis, e dá outras providências 

LEI 11.445, 

DE 

05/01/2007 

 

 

Dispensa de licitação na contratação da coleta, processamento e 

comercialização de resíduos sólidos urbanos recicláveis ou 

reutilizáveis, em áreas com sistema de coleta seletiva de lixo, 

efetuados por associações ou cooperativas formadas exclusivamente 

por pessoas físicas de baixa renda reconhecidas pelo poder público 

como catadores de materiais recicláveis, com o uso de equipamentos 

compatíveis com as normas técnicas, ambientais e de saúde pública. 

I N MPOG Nº 

1, DE 

19/01/2010 

Dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de 

bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública 

Federal direta, autárquica e fundacional e dá outras providências. 

LEI Nº 

12.375,  

DE 

30/12/2010 

Art. 5º e Art. 

6º 

 

Os estabelecimentos industriais farão jus, até 31 de dezembro de 2014, 

a  

crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI na 

aquisição de resíduos sólidos utilizados como matérias-primas ou 

produtos intermediários na fabricação de seus produtos. 

Somente poderá ser usufruído se os resíduos sólidos forem adquiridos 

diretamente de cooperativa de catadores de materiais recicláveis com 

número mínimo de cooperados pessoas físicas definido em ato do 

Poder Executivo, ficando vedada, neste caso, a participação de pessoas 

jurídicas 



 
LEI 12.305, 

DE  

02/08/2010 

Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei no 9.605, 

de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências 

DECRETO 

Nº 7.404, DE  

23/12/2010 

 

Regulamenta a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, cria o Comitê Interministerial 

da Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê Orientador para a 

Implantação dos Sistemas de Logística Reversa 

DECRETO 

Nº 7.405, DE  

23/12/2010 

 

 

Institui o Programa Pró-Catador, denomina Comitê Interministerial 

para Inclusão Social e Econômica dos Catadores de Materiais 

Reutilizáveis e Recicláveis o Comitê Interministerial da Inclusão 

Social de Catadores de Lixo criado pelo Decreto de 11 de setembro de 

2003, dispõe sobre sua organização e funcionamento, e dá outras 

providências 

 

5. Cooperativa de catadores de materiais recicláveis – constituição e legalização 

As cooperativas de catadores de materiais recicláveis atuam como embriões de novas formas de 

produção, de organização do trabalho e do mercado, indicando um potencial de revigorar energias 

de setores populares excluídos, de emancipação e de apropriação de tecnologias produtivas e 

organizacionais.  

Ainda não há uma legislação adequada às características desses empreendimentos, o que dificulta o 

reconhecimento da sociedade e do Estado como, por exemplo, no acesso a processos de compras 

governamentais e de inserção nos mercados.  

Além disso, muitas cooperativas não têm tido o apoio necessário quanto à formação, assessoria 

gerencial e técnica e no que se refere ao acesso a conhecimentos e tecnologias sociais. 

Ao vivenciar as dificuldades burocráticas do sistema de registro de empresas na Junta Comercial, 

onde a legislação, tanto do Código Civil/2002 como da lei 5764/71, apresentam detalhes facilmente 

aplicáveis a grandes empreendimentos empresariais, mas no caso das cooperativas de reciclagem, 

embora haja uma ausência de legislação especifica o que é mais marcante é a deficiência de 

parâmetros ou de construções interpretativas de adequação. 

. 

6. Discussão e resultados 

Em relação ao sistema de limpeza pública são informações de interesse: 

- Características quantitativas e qualitativas dos resíduos sólidos urbanos 

- Identificação e análise das disposições legais existentes, incluindo contratos de execução de 

serviços de limpeza urbana municipal por terceiros.  

- Identificação e descrição da estrutura administrativa (organização e alocação de recursos 

humanos). Identificação, levantamento e caracterização da estrutura operacional dos serviços 

prestados (infra-estrutura física, procedimentos e rotinas de trabalho)  



 
- Identificação dos aspectos sociais (presença de catadores na disposição final, coleta informal, 

existência de cooperativas ou associações)  

- Identificação, levantamento e caracterização da estrutura financeira do serviço de limpeza urbana 

(remuneração e custeio, investimentos, controle de custos)  

- Identificação e caracterização de ações ou programas de educação ambiental 

Para melhor exemplificar a poderá ser utilizada a Metodologia do Marco Lógico  no Planejamento 

Integrado e Sustentável dos municípios com Políticas Publicas de fomento a cooperativas de 

catadores na gestão de resíduos sólidos urbanos e apresentamos abaixo a Tabela 2 – Projeto de 

Constituição de Cooperativa de catadores. 

 

Tabela 2 – Constituição de cooperativa de catadores 

 

 

7. Considerações finais 

Para concluir, é importante considerar que apesar de existirem inúmeros estudos sobre a questão 

dos resíduos sólidos, esta ainda esta longe de ser definitivamente resolvida pela sociedade moderna. 

É preciso continuar buscando soluções para este grande problema que é típico de nossa cultura, que 

gerou um estilo de vida, cujo padrão e conforto basearam-se no excesso de consumo e de 

desperdício inconseqüente, onde a natureza foi (e ainda continua) sendo vista por muitos, como 

fonte inesgotável de recursos com capacidade ilimitada de absorver resíduos. 

Ao contrário das atuais práticas, este trabalho propõe uma nova forma de abordagem para a questão 

da coleta, tratamento e destinação dos resíduos sólidos produzidos pelos moradores dos municípios 



 
do estado de São Paulo, na qual o centro da atenção sejam os trabalhadores e trabalhadoras que 

tiram da coleta e comercialização dos materiais seus sustentos. 
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Resumo 

O objetivo do artigo foi estudar a interferência da locação e transporte das caçambas nas vias 

públicas de Lorena, identificando situações de risco e o destino dos resíduos sólidos. As soluções 

para o descarte destes resíduos e projetos para conscientização foram baseadas em outras cidades. A 

metodologia consistiu em pesquisas teóricas e estudo de campo. As etapas experimentais basearam-

se em entrevista qualitativa com o secretário do Meio Ambiente na cidade de Lorena, que 

apresentou a nova Lei Ordinária nº 3.476 de 10/10/2011, que dispõe sobre o uso adequado, a 

disposição e o transporte de caçambas coletoras de entulhos no município. 

 

Abstract  

The aims of article were study the interference of rental and transportation of the containers on the 

Lorena‟s streets, identifying risk situations and destination of solid waste. We will present solutions 

for the disposal of these wastes and projects to raise awareness of the citizens, already implemented 

in other cities. We made a field study, qualitative interview with the Environment Secretary at the 

moment, Mr. Mauro Sergio, who presented the new Ordinary Law No. 3,476 of 10/10/2011, which 

provides for the proper use, disposition and transportation bucket collecting debris in the city.  

  

Palavras-chave: 

Caçambas coletoras, resíduos da construção, lei ordinária, Lorena, Logística. 

 

Keywords  

Bucket collectors, waste from construction, Ordinary Law. 

 

1. Introdução 

Os resíduos da construção civil são responsáveis por pelo menos metade dos resíduos gerados numa 

grande cidade. Na maioria das vezes esses resíduos são depositados em locais proibidos ou em 

aterros oferecidos pelo município, sem nenhum tipo de segregação, diminuindo a vida útil dos 



 
aterros e impossibilitando a reutilização e/ou reciclagem, impactando negativamente o meio 

ambiente urbano (CARNEIRO, 2005). 

A partir de 1990, as cidades brasileiras adotaram a utilização de caçambas metálicas em áreas 

públicas, que servem para acondicionar resíduos de construção e de demolição (RCD). De acordo 

com a Resolução CONAMA Nº 307, de 05 de Julho de 2002, em seu Artigo 2º, os Resíduos da 

Construção Civil, são definidos da seguinte maneira: São aqueles que provem de construções, 

reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, e os resultantes da preparação e da 

escavação de terrenos, tais como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, 

metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento 

asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica etc., comumente chamados de entulhos de 

obras, caliça ou metralha. O uso desse equipamento resulta em inúmeros benefícios evitando 

principalmente a dispersão inadequada de entulho no ambiente; mas apesar das aparentes 

vantagens, é necessária a análise dos problemas provenientes da utilização inadequada além da falta 

de gerenciamento das áreas de descarte. 

 

2. Metodologia  

O artigo foi desenvolvido na cidade de Lorena - São Paulo, localizada na região do Vale do Paraíba, 

que possui uma população, conforme o censo 2010 do IBGE, de 82.553 habitantes, sendo 

população urbana 80.182 (97,13%) e população rural 2.371 (2,87%). Realizou-se uma busca de 

elementos e dados em outras cidades do Brasil, em que existem experiências com relação a descarte 

e reciclagem de resíduos da construção civil. A metodologia empregada, para obter os objetivos que 

se propõe neste trabalho, está descrita: 

 Pesquisa bibliográfica, para coleta de dados, relatando as melhores contribuições técnicas e 

científicas a respeito dos Resíduos de Construção Civil, bem como sua caracterização, 

normas, leis, decretos, resoluções; 

 Pesquisas em trabalhos científicos publicados na Internet; 

 Pesquisa de campo, a fim de conhecer e identificar os problemas gerados pela locação das 

caçambas, áreas de descarte e regulamentação da logística urbana do manuseio do recipiente 

coletor;  

 Análise da Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA); 

 Entrevista ao Secretário do Meio Ambiente, da Prefeitura Municipal de Lorena, para 

apresentação da nova Lei Ordinária nº 3.476 de 10/10/2011, referente aos prestadores de 

serviços, bem como a locação de caçambas. 

 

3. Caçambas Coletoras: Análise e Discussão 

Atualmente pode-se notar um grande número de caçambas nas vias públicas de Lorena. Com 

objetivo de verificar a interferência nas ruas e calçadas foi realizado um estudo de campo 

envolvendo as caçambas estacionadas em diferentes bairros da cidade, levando em conta aspectos 



 
como localização, disposição, identificação e uso de pintura reflexiva para prevenção de acidentes 

com veículos automotivos e conteúdo das caçambas. Os resultados foram insatisfatórios, pois 

identificamos sérios problemas tais como: 

 Localização e disposição inadequada: as ruas do município, em quase sua totalidade são 

estreitas e de mão única. Bicicletas, automóveis, caminhões, ônibus, motos e pedestres 

dividem o mesmo espaço. As vias são inadequadas ao uso com a interferência das caçambas, 

aumentando a probabilidade de acidentes. Quanto à disposição foi observado que não 

existem normas, em que as caçambas são disponibilizadas em locais impróprios, tais como: 

curvas, esquinas, aclives e declives. 

 Sinalização e identificação: as caçambas observadas na pesquisa não possuíam a 

identificação da empresa responsável além da ausência das faixas refletivas. Outra constante 

era a falta de manutenção. Esse fato facilita a existência das empresas clandestinas que 

atuam na região (Figura 1). 

Figura 1 – Caçamba sem identificação e em má estado de conservação 

 

 Usabilidade da caçamba: as caçambas transportam diversos materiais inadequados, como 

por exemplo: entulhos, galhos de árvores, móveis velhos, louças sanitárias, restos de 

alimentos, pneus, objetos cortantes e pontiagudos, baterias de carro e etc. Foi realizado um 

levantamento junto à população local constatou-se que 70% desconhecem quais são os 

materiais que podem ser descartados nas caçambas. 

 

3.1  Local De Descarte  

Segundo informações pesquisadas no site da Prefeitura de Lorena, a Secretaria de Meio Ambiente 

(SEMEAR, 2012) 07/09/2012, disponibilizou uma área na Estrada do Pedroso, bairro Novo 

Horizonte (Figura 2), para o descarte de entulhos da construção civil. Atualmente a secretária, 

dispõe de uma estratégia de descarte para as empresas que pagam uma taxa para utilizar o serviço.  



 

 

Figura 2 - Local de descarte dos resíduos sólidos no bairro Novo Horizonte, em Lorena 

 

3.2 Poder Público E Legislação 

A Lei Ordinária n º 3.476 de 10/10/2011 foi abordada durante a entrevista com o Secretário do 

Meio Ambiente em Abril, determinando que as caçambas coletoras devem seguir normas com a 

finalidade de manter o município limpo, mediante coleta-transporte e destinação final correta dos 

resíduos.  

 

3.3 CONAMA – Conselho Nacional de Meio Ambiente 

A resolução no 307/202 do CONAMA estabelece uma classificação específica para os Resíduos de 

Construção e Demolição (RCD), visando o seu gerenciamento, em função da grande 

heterogeneidade destes resíduos. Para a efetiva prática da gestão, a resolução determinou a 

execução de um Plano Integrado de Gerenciamento de RCD, que compreende o Programa 

Municipal de Gerenciamento a ser elaborado, implementado e coordenado pelos municípios e 

Distrito Federal, tendo como prazos máximos: 12 meses para a elaboração (término em janeiro de 

2004) e 18 meses para implementação (término em julho de 2004). Compreende também o projeto 

de Gerenciamento de RCD, a ser elaborado pelos médios e grandes geradores no prazo máximo de 

24 meses (término em janeiro de 2005), devendo contemplar a caracterização dos resíduos, triagem, 

acondicionamento, transporte e destinação. A resolução também determina um prazo de 18 meses 

(término em julho de 2004) para que os municípios e Distrito Federal parem de dispor os RCD em 

aterros de resíduos domiciliares e em áreas de bota-fora. Em alguns municípios houve um avanço 

na gestão dos RCD para atendimento da legislação, enquanto que em outros, como é o caso de 

Lorena, a resolução ainda não produziu os efeitos esperados. 

 

3.4 Experiências  

Nos EUA, Japão, França, Itália, Inglaterra, Alemanha e outros países a reciclagem de entulho 

consolidou com centenas de unidades instaladas. No Brasil o reaproveitamento do entulho é restrito 

praticamente à sua utilização como material para aterro e, em muito menor escala, à conservação de 



 
estradas de terra. No Brasil algumas cidades como Belo Horizonte, São Paulo e Curitiba também 

estão realizando experiências nessa área. 

 

3.5 Vantagens Econômicas E Ambientais  

A reciclagem pode ser mais barata do que a disposição dos rejeitos, além de ter o potencial de 

tornar o preço de uma obra mais convidativa. Para a administração municipal, este custo está em 

torno de US$ 10 por metro cúbico depositado inadequadamente, aproximadamente, incluindo a 

correção da deposição e o controle de doenças. Estima-se que o custo da reciclagem signifique 25% 

do processo. A produção de agregados com base no entulho pode gerar economias de mais de 80% 

em relação aos preços convencionais. A partir deste material é possível fabricar componentes com 

uma economia de até 70% em relação a similares com matéria-prima não reciclada. O entulho deve 

ser visto como fonte de materiais de grande utilidade para a construção civil. Seu uso mais 

tradicional - em aterros - nem sempre é o mais racional, pois ele serve também para substituir 

materiais normalmente extraídos de jazidas ou pode se transformar em matéria-prima para 

componentes de construção, de qualidade comparável aos materiais tradicionais. A construção civil 

é atualmente o grande reciclador de resíduos provenientes de outras indústrias.  

 

3.6 Experiências Positivas 

ECOPONTOS: Em 2003, foram criados na cidade de São Paulo os ECOPONTOS, que são 

estações de entrega voluntárias criada pela prefeitura para auxiliar na gestão dos resíduos. Estas 

estações tem o limite diário de 1 m³ de entulho por pessoa. Há caçambas para depósitos de 

diferentes tipos de resíduos, que são encaminhados para quatro aterros incertos ou para as Centrais 

de Triagem do Programa de Coleta Seletiva Solidária, no caso de papel, papelão, plástico e outros 

materiais.  

 

COTIA LOG – CAÇAMBAS COTIA 

Começam a aparecer no Brasil empresas especializadas em reciclagem de entulho de obra. Esta é 

uma grande oportunidade para quem deseja iniciar um negócio na área de reciclagem para ganhar 

muito dinheiro. Construtoras de todo país estão em busca de empresas para realizarem a reciclagem 

do entulho produzido em suas obras porque desejam usar isto como marketing de seus 

empreendimentos. Muitos consumidores preferem comprar imóveis ecologicamente corretos onde a 

construtora gerou o menor impacto possível. E ai entra a valorização das empresas que fazem a 

reciclagem de entulho. Sem contar que nunca se construiu tanto no Brasil. Com a valorização dos 

terrenos, nunca se demoliu tanta casa e prédio antigo para construir novos empreendimentos. Já 

existem diversas empresas que trabalham com a locação de caçambas para a coleta de entulho. 

Estas empresas são as maiores fornecedoras de matéria prima para as usinas de reciclagem. Isto 

resolveu o problema das empresas de caçamba que não sabiam onde colocar tanto entulho. Com as 

usinas de reciclagem, as empresas de caçamba além de ganharem dinheiro com a coleta do entulho 

das construtoras e imóveis em reforma, agora também ganham dinheiro vendendo este entulho para 



 
a empresa de reciclagem que chega a pagar R$ 80,00 por caçamba cheia. A  COTIA LOG - 

CAÇAMBAS COTIA é um exemplo a ser seguido. Após a coleta, descarrega o entulho em depósito 

regulamentado, onde o material é triado e destinado às Usinas de reciclagem (Figura 4). Assim 

parte do entulho volta para a Construção Civil em forma de agregados (areia, brita, rachão, bica 

corrida, blocos ecológicos).  

 

    Figura 4 – Ecobags destinados à separação de resíduos 

 

4. Conclusão 

1. Os resíduos de construção civil e demolição (RCD), por integrarem os resíduos sólidos 

urbanos, devem ser objeto de preocupação por parte do Poder Público, uma vez que são 

responsáveis por grande percentual do total dos resíduos gerados no país. 

2. A destinação final dos RCD, em muitos municípios, é irregular, atingindo áreas de descarte, 

denominadas “bota-foras”, o que muito contribui para a degradação da paisagem ambiental 

e natural. 

3. A Resolução Conama nº 307/02 apresenta o regulamento sobre o tema, na medida em que 

estabeleceu diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção 

civil, bem como fixou prazos para que os municípios apresentem um Plano Integrado de 

Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil. 

4. Evidenciou-se a não adequação à Resolução nº 307/02 como consequência a instauração de 

inquérito civil. 

5. O Poder Público deve fomentar políticas públicas que incentivem e promovam a gestão 

diferenciada dos RCD, com foco na reutilização e reciclagem de materiais. 

6. Conclui-se que a Secretaria implantou e desenvolveu melhorias no aterro de descarte dos 

resíduos e na disposição das caçambas.  

 

5. Referências 

Disponível em: <http://www.lorena.sp.gov.br/notícia.php?idnoti=5981> Acesso em: 20 jun. 2012. 

 

Disponível em: <http://www.cacambascotia.com.br/fotos_3.html> Acesso em: 04 abr. 2012. 

 



 
Disponível em: <http://saopaulourgente.blogpost.com.br/2009/07/ecopontos-solucao-gratuita-

para.html> Acesso em: 23 abr. 2012. 

 

Disponível em: 

<http://www.portalviva.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=6004:blog-da-

fau-um-projeto-sustentavel-em-caucaia&catid=39:blog-da-fau> Acesso em: 06 set. 2012. 

 

Disponível em: <http://www.cacambascotia.com.br/> Acesso em: 24 abr. 2012. 

 

Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=dnUUprth-20&feature=player_embedded#!> 

Acesso em: 05 set. 2012. 

 

Disponível em: <http://www.lorena.sp.gov.br/noticia.php?idnoti=4615> Acesso em: 07 set. 2012. 

 

Disponível em: <http://www.jornalcomunicacao.ufpr.br/node/10127> Acesso em: 28 ago. 2012. 

 

Disponível em: <http://reciclandoasideias.blogspot.com.br/2011/05/residuos-da-contrucao-civil-

cuidado-com.html> Acesso em: 05 set. 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
A GESTÃO DE PROJETOS NO TERCEIRO SETOR 

 

Geise Pereira Leonel¹ 

geisep159@gmail.com 

Muriza Borges Ferreira² 

Ligia Maria Teixeira de Faria Brezolin¹
,
²
,
³ 

Luciani Vieira Gomes Alvareli¹
,
²  

 

¹FATEC – Faculdade de Tecnologia Professor Waldomiro May 

²FATEA – Faculdades Integradas Teresa D‟Ávila 

³UNISAL – Centro Universitário Salesiano de São Paulo – U E Lorena 

 

 

Resumo 
O presente trabalho tem por objetivo investigar o cenário atual em que se encontra a gestão de 

projeto no terceiro setor numa cidade do Vale do Paraíba. A partir de uma pesquisa exploratória em 

diferentes organizações, será demonstrado graficamente as principais dificuldades, bem como as 

práticas realizadas e as etapas de gerenciamento de projetos nesse setor. Num contexto geral, pode 

ser verificada uma falta de conhecimento teórico-técnico sobre essa gestão, apesar do 

gerenciamento de projetos ser imprescindível dentro de qualquer organização, em especial no 

terceiro setor.  

 

Abstract  

The present study aims to investigate the current situation where it is project management in the 

third sector in a city of the Paraíba Valley. From an exploratory research in different 

organizations, will be demonstrated graphically the main difficulties, as well as the practical steps 

undertaken and the stages of project management in this sector. In a general context, we can see a 

lack of knowledge about the theoretical-technical management, in spite of project management is 

essential within any organization, in special in the third sector. 

 

Palavras-chave: Gestão de projetos, terceiro setor, etapas do gerenciamento de projetos.  

 

Keywords: Project management, third sector, stages of project management. 

 

 

1. Introdução 

 

O terceiro setor possui diversas definições, como por exemplo: organizações sem fins lucrativos, 

organizações não governamentais e outras. (VOLTOLINI, 2003, p. 123). No entanto, apesar dessa 

diversidade de nomenclatura, o importante é reconhecer que ele desempenha um papel na 

sociedade, visando a contribuir efetivamente com questões de cidadania, nas áreas de educação, 

saúde, direitos humanos, preservação do meio ambiente entre outros, e também não dispõe de lucro 

como objetivo final. 

 

Segundo Hudson (1999, p. 6), o terceiro setor consiste em organizações cujos objetivos principais 

são sociais e não econômicos. A essência do setor engloba instituições de caridade, organizações 

religiosas, entidades voltadas para as artes, organizações comunitárias, sindicatos, associações 

profissionais, e outras organizações voluntárias. 



 
Em 1991, O  terceiro setor teve sua legislação reconhecida no Brasil, através de categorias, como: 

Fundações, Associações, Sindicatos de empregadores, Sindicatos de empregados, Confederações e 

federações. Essas categorias têm como finalidade atender as classes, tais como: beneficentes, 

religiosas e assistenciais, culturais, científicas, educacionais, esportivas e recreativas; associações, 

sindicatos e federações de empregadores; associações, sindicatos e federações de empregados; 

associações de autônomos e profissionais liberais, entre outras. 

 

2. Referencial Teórico 

 

2.1 Definição de projeto 

 

A palavra projeto está presente em várias fases da vida, seja ela profissional, pessoal ou de uma 

organização, tendo como significado a implantação de  uma ação, que utiliza alguns parâmetros 

para o alcance de um objetivo. Para  Vargas (2007, p. 5). 

Projeto é um empreendimento não repetitivo, caracterizado por uma sequência clara e lógica de 

eventos, com inicio, meio e fim, que se destina a atingir um objetivo claro e definido, sendo 

conduzido por pessoas dentro de parâmetros predefinidos de tempo, custo, recursos envolvidos e 

qualidade.  

 

Para ser bem sucedido, o projeto requer esforços. Esses esforços são definidos de acordo com o 

nível de complexidade do projeto, podendo compreender a participação de uma pessoa ou várias, 

ciclo de vida longo ou curto, implantação pela próprio interessado ou por terceiros. (TORRES e 

LÉLIS, 2008, p. 6). Tais  caracteristicas, são cabiveis aos projetos no terceiro setor. 

 

2.2 O gerenciamento de projetos no Terceiro Setor 

 

Sob a ótica de Xavier et al. (2009, p. 7). “O Gerenciamento de Projetos (GP) é um ramo da Ciência 

da Administração que trata da iniciação, planejamento, execução, controle e fechamento de 

projetos”. Esses projetos são implantados para gerar benefícios e resultados, através de tarefas 

cronológicas. Com isso, o gerenciamento de projetos, minimiza as incertezas gerando menos riscos 

de fracasso, através das práticas do conhecimento, habilidades e técnicas na elaboração de 

atividades relacionadas para atingir um conjunto de objetivos pré-definidos, dentro de um prazo 

determinado.  

Segundo Xavier e Chueri (2008, p. 4), a execução dos mesmos com eficiência é o ato que gera 

fatores essenciais para a sobrevivência das organizações atuais, dentre essas, está o Terceiro Setor.   

Entretanto, ainda há uma falta de conhecimento teórico e técnico sobre a prática do gerenciamento 

de projetos nesse setor, pois de acordo com Kother (2008, p. 31) apesar de uma boa parcela das 

organizações desse setor estar se interessando pela adoção dessa gestão, existem algumas 

organizações que desconhecem a elaboração de projetos.  

Enfim, esse desconhecimento pode dificultar as organizações no alcance de suas metas e na 

padronização de suas tarefas.  

 

 

2.3 Etapas do gerenciamento de projeto do Terceiro Setor 

 

Segundo Xavier e Chueri (2008, p. 8-9) o gerenciamento de projetos no Terceiro Setor compreende 

cinco etapas, conforme tabela 1. 

 

 



 
Etapa do projeto Definição da etapa 

Proposta do projeto 

 

Nesta fase os passos do processo de planejamento 

do projeto são muito importantes para que se 

obtenha o maior número de informações. É 

elaborada toda a parte de escopo, tempo, custo, 

qualidade, risco e aquisição, recursos humanos, 

comunicação e integração. 

Captação de recursos 

 

Nesta fase é importante que a proposta seja de 

qualidade e bem elaborada aumentando assim as 

chances de sucesso. Tendo em vista que a captação 

de recursos dependerá das negociações de 

patrocinadores, parceiros ou financiadores. 

Realização do projeto Consiste em colocar tudo que foi planejado na 

prática. 

Monitoramento e controle do 

projeto 

Será monitorado nesta etapa todo o projeto que 

começou a ser realizado. O gerente de projeto irá 

fazer um acompanhamento, avaliando todo o 

desempenho do projeto. 

Encerramento É produzido um relatório de avaliação dos 

resultados do projeto, fazendo uma comparação 

entre as informações previstas inicialmente, com o 

que foi realizado. Depois o encerramento é feito de 

forma que os resultados obtidos sejam divulgados 

para demonstrar a capacidade da organização em 

gerenciar e facilitar futuras captações de recursos. 

Tabela 1 – Etapas do gerenciamento de projetos 

Fonte: Autoras. 

 

2.4 Benefícios do gerenciamento de projetos no terceiro setor 

 

A utilização do gerenciamento de projetos oferece vários benefícios para o terceiro setor, pois o 

mesmo trabalha na maioria das vezes com recursos escassos. O gerenciamento permite uma melhor 

distribuição desses recursos, além de traçar metas e objetivos sobre onde a organização quer chegar. 

Dessa forma, faz-se uma avaliação de custos, riscos, prazos e mudanças, sendo utilizado para 

tomada de decisões com objetivo de atender a necessidade do cliente. Portanto, a aplicação correta 

do gerenciamento de projetos auxilia as organizações do terceiro setor em suas responsabilidades do 

dia-a-dia.  

 

2.5 As dificuldades do gerenciamento do terceiro setor 

 

De acordo com Quinteiro et al. (2006, p. 168),  o terceiro setor enfrenta vários problemas, porém o 

mais relevante é a captação de recursos, pois esse está atrelado a outras dificuldades. Para Xavier e 

Chueri (2008, p. 2), os projetos no terceiro setor, são na maioria das vezes elaborados para o custeio 

de gastos com luz, telefone, água e outros gastos referentes à manutenção do espaço. Para reforçar 

esse pensamento (SILVÉRIA, 2006) afirma que:  

 



 
A adoção do gerenciamento de projeto não é apenas uma ferramenta tática para melhores práticas 

dentro da organização. É um instrumento útil na obtenção dos objetivos estratégicos nas 

organizações. 

É necessário que haja um bom gerenciamento desse setor, pois o gestor deverá desenvolver 

métodos que o auxiliem na captação e direcionamento correto dos recursos, colocando as 

necessidades sempre em primeiro lugar, pois, segundo Kother (2008, p. 38), esse ato será observado 

na melhoria das comunidades. 

A gestão de projetos tem a capacidade apoiar o gestor nesse caso, pois com essa gestão o mesmo 

terá um objetivo bem definido, ou seja, saberá como captar e destinar os recursos. 

Em suma, uma boa gestão é fundamental para o terceiro setor enfrentar seus desafios e se manter 

ativo. 

 

3. Metodologia 

 

Para a realização da pesquisa foi feito um levantamento bibliográfico sobre gerenciamento de 

projetos no terceiro setor, em especial em organizações em uma cidade do vale do Paraíba. A 

metodologia adotada consiste em um levantamento exploratório que acontecerá através de estudos 

no local das organizações, e também por meio da aplicação de um questionário estruturado com 10 

questões. 

 

4. Análise dos resultados 

 

Pretende-se com a pesquisa exploratória, realizada através de um questionário estruturado, coletar 

dados e informações que serão representados através de gráficos que irão classificar e definir as 

características de cada organização, buscando atingir o objetivo relacionado à gestão de projetos 

visando à qualidade no modo de gerenciamento e ação das pessoas envolvidas. 

 

 

5. Considerações  

 

O terceiro setor enfrenta muitos desafios em seu cotidiano, e com o auxilio do gerenciamento de 

projetos, o mesmo pode conseguir alcançar suas metas e se manter ativo. Entretanto para que esse 

fato aconteça é necessária a elaboração e execução de projetos que demonstrem clareza e 

objetividade, pois são esses que podem possibilitar a diminuição da sua maior dificuldade, a 

escassez de recursos. 
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Resumo 

Frente à situação atual do atendimento às emergências no Brasil, deparamo-nos com certo 

despreparo profissional acerca de atendimentos à coletividade, sobretudo, no controle das portas de 

entrada dos hospitais a partir de sistematização assistencial concomitante ao órgão regulador de 

leitos de urgência. Visa à detecção rápida do diagnóstico e o direcionamento das intervenções 

adequadas às necessidades de caráter emergencial e urgente, haja vista a compatibilidade com este 

nível de assistência. Embasada a partir da dicotomia entre o binômio teoria/prática, vê-se a 

necessidade de releitura do processo de trabalho em enfermagem repensando o modelo de préstimo 

assistencial e a carência de implementação de um protocolo que normatize e possibilite a prestação 

de atendimentos primários às situações mediatas ou imediatas nas UBS adotando um plano de 

Acolhimento com Classificação de Risco. Trata-se de uma pesquisa descritiva, exploratória, de 

análise integrativa de achados científicos relacionados portarias de regulamentação devido a pouca 

fonte de informações no retrospecto literário sobre o tema. Muitos profissionais, embora 

apresentem conhecimento sobre a finalidade das propostas do acolhimento durante a classificação 

de risco, demonstram não compreender sua abrangência, identificando o acolhimento apenas como 

uma parte do atendimento, destinada apenas a um local. Dessa forma, a atitude da equipe de 

enfermagem também representa um grande desafio quanto à implementação da estratégia de 

acolhimento. 

 

Abstract 

Faced with the current situation of emergency response in Brazil, we are faced with certain lack of 

professional care about the community, especially in controlling the entrance doors of hospitals 

from the concomitant systematic care regulator of emergency beds. Visa for rapid detection and 

diagnosis targeting of interventions tailored to the needs of emergency and urgent, considering the 

compatibility with this level of assistance. Grounded from the dichotomy between the binomial 

theory / practice, sees the need for reinterpretation of the work process in nursing rethinking the 

model of loan assistance and the lack of implementation of a protocol that will regulate and enable 

the delivery of primary care to mediate situations or immediate UBS in adopting a plan with 

Hospitality Risk Rating. This is a descriptive, exploratory, integrative analysis of scientific findings 

related regulatory ordinances due to poor source of information in retrospect literature on the 

subject. Many professionals, although present knowledge about the purpose of the proposed host for 

risk classification demonstrate not understand its scope, identifying the host only as a part of the 

service, for just one site. Thus, the attitude of the nursing staff also represents a major challenge in 

the implementation strategy of the host. 

 



 
Palavras-Chave: atendimento, enfermeiro, urgência, emergência, acolhimento. 

 

Keywords: care, nursing, emergency, care. 

 

 

Emergência é a circunstância de agravo à saúde que exige intervenção médica imediata por haver 

risco iminente de morte, enquanto a urgência é uma classificação atribuída aos casos em que há 

risco à vida, mas com a necessidade de suporte à saúde de caráter menos imediatista. O Ministério 

da Saúde define que as urgências e emergências representam um único campo de atenção em saúde, 

destinado aos serviços específicos de suporte à vida. Apesar de a definição ser clara, a realidade dos 

serviços brasileiros tem apresentado um cenário muito mais complexo, em que a diversidade de 

situações de saúde opera em meio à circulação desordenada dos usuários nas portas dos prontos-

socorros. 

 

O paciente, conforme estabelecido pela Carta dos Direitos e Deveres dos Doentes, tem direito a 

receber todos os cuidados apropriados ao seu estado de saúde, quer se trate de cuidados preventivos, 

curativos, de reabilitação ou terminais, independente do caráter de complexidade, agravo, 

complicações e problemas colaborativos. Ao enfermeiro, remete-se a competência de fornecer uma 

resposta adequada relativa às necessidades em cuidados de enfermagem valorizando a vida e a 

qualidade nela empregada; atribuir à vida de qualquer pessoa com igual valor, a partir dos preceitos 

de integralidade e universalidade regidos pelas Diretrizes do SUS na lei 8.080/90, pelo que protege 

e defende a vida humana em todas as circunstâncias, respeitando as doutrinas de equidade social.  

 

Cabe também ao profissional de enfermagem, dentre os preceitos ético-e ontológicos, a co 

responsabilizar-se pelo atendimento de forma a agilizar os processos diagnósticos, sem perder, é 

claro, a precisão do mesmo e o respectivo tratamento; assegurar a continuidade dos cuidados 

delegados adequando as normas de qualidade às necessidades concretas da pessoa assumindo a 

responsabilidade pelos mesmos; manter a atualização contínua dos seus conhecimentos e de sua 

equipe (aperfeiçoamento profissional) utilizando de forma competente as tecnologias (de técnicas e 

fundamentos teóricos), sem esquecer a formação permanente e aprofundada nas ciências humanas 

por um processo de Educação Continuada ou aperfeiçoamento em Recursos Humanos; dentre outras 

providências.  

 

De acordo com o Art. 24, Capítulo IV, quanto as Deveres do Enfermeiro, estabelecidos pelo Código 

de Ética dos Profissionais de Enfermagem, COFEN 240/2000, o Enfermeiro deve prestar à clientela 

uma assistência de Enfermagem livre dos riscos decorrentes de imperícia, negligência e 

imprudência. O Decreto nº 94.406/87 regulamenta a Lei nº 7.498/86 sobre o Exercício de 

Enfermagem e dispõe, dentre outras incumbências, a prestação de cuidados diretos a pacientes com 

potencial risco de vida, além dos critérios de organização e direção dos serviços de Enfermagem e a 

execução das atividades técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras desses serviços planejando, 

executando, coordenando e avaliando o préstimo assistencial. 

 

A estratégia proposta pela Política Nacional de Humanização objetiva acolher todos os indivíduos 

que procuram o serviço de emergência, garantindo-lhes a escuta às suas necessidades e o 

atendimento resolutivo, incluindo-se aí as situações que exigem encaminhamento. Mais do que isso, 

o acolhimento pressupõe uma atitude que o profissional deve adotar em todos os momentos e locais 

durante o percurso do usuário junto à atenção em saúde. 

 



 
Avalia-se a necessidade de implementação de um protocolo de normatização de atenção às 

urgências e emergências em nível de baixa complexidade conforme as Portarias GM/MS nº 2048 e 

nº 1863 a partir reorganização e remodelamento estrutural e da aplicabilidade de normas de 

acolhimento com avaliação e classificação de risco, bem como o treinamento e aperfeiçoamento 

acerca dos conhecimentos técnicos e teóricos de toda equipe no que se diz respeito ao atendimento 

de urgência e emergência. Dispõe sobre o papel do enfermeiro acerca da Sistematização da 

Assistência a ser prestada nas necessidades de caráter imediato ou mediato avaliando as 

individualidades a partir da formulação de um protocolo de Acolhimento, bem como os respaldos 

legais cabíveis à profissão e as resoluções e decretos que normatizam e legalizam a prestação da 

assistência de urgência e emergência na rede de atenção básica de saúde. 

 

O acolhimento é uma ação de quais todos devem estar preparados, pois acolher na emergência exige 

o uso de tecnologias leves associadas à agilidade necessária para os casos graves. Para se ter uma 

assistência adequada os usuários precisam ser tratados com dignidade e receber atenção condizente 

com a necessidade.  

 

A humanização do atendimento vem ao encontro dessas necessidades, com vista à qualificação dos 

processos relacionados à promoção da saúde.  Para isso se exige mais acesso sem sobrecarregar os 

profissionais de saúde, deixando-se de considerar somente a demanda fisiológica e passando-se a 

levar em conta os sentimentos da pessoa que busca o serviço e as necessidades que permeiam a sua 

vida e a sua saúde. Nesse processo, nenhum profissional da saúde terá o papel central, pois todos 

deverão responsabilizar-se pelas necessidades do usuário, o que torna os profissionais mais 

competentes para identificar os caminhos necessários à resolução dos problemas.  Ainda há muito 

pouco sobre o tema na literatura Nacional, fazendo com que acabe passando, muitas vezes, 

despercebido pelos profissionais e pela população, principalmente.  

 

No cotidiano de trabalho da equipe de enfermagem constatou-se que a emergência é um ambiente 

agitado, com grande fluxo e diversidade de demanda dos usuários que procuram esse serviço. A 

necessidade, por conseguinte, nem sempre se destina a esse serviço, mas o imediatismo do 

atendimento na emergência faz a preferência do usuário. Mesmo com a implementação do 

acolhimento como modo de operar os processos de trabalho no sentido de qualificar e priorizar a 

atenção em saúde naquele serviço, ainda é possível constatar a presença de antigas práticas, com o 

atendimento fragmentado, esquecendo-se, muitas vezes, a importância da utilização de tecnologias 

leves na construção do vínculo.  

 

A visão de que o acolhimento compreende uma única área ou parte do atendimento demonstra que 

há um grande desafio a ser vencido. Os profissionais de enfermagem, assim como toda a equipe de 

saúde, devem estar sensibilizados, amparados e assistidos para que as ações de acolhimento estejam 

presentes em toda a atenção prestada, e não apenas em um local específico, como se pertencessem a 

uma área física do serviço.   

 

Não obstante, percebe-se que houve alguns avanços após a implementação da estratégia de acolher 

com a classificação de risco, o que é referido em questões como a organização, classificação, 

priorização e encaminhamento para outros serviços, quando necessário. Acredita-se que os avanços 

devem ser buscados por meio de metas construídas e discutidas no próprio ambiente de trabalho, 

incluindo os protagonistas (gestores, profissionais e usuários) das ações e relações que permeiam a 

atenção na emergência. 

 



 
Há uma grande necessidade de estruturar as redes de serviço de saúde, principalmente as de 

atendimento à urgência e emergência, dando ênfase às Unidades Básicas de Saúde, das quais 

consistem em unidades fixas de atendimento emergente/urgente. Deve dispor de uma rede de 

serviços regionalizada e hierarquizada em detrimento às portarias de regulamentação desse tipo de 

assistência delineando um plano de cuidados integrais às urgências de qualquer complexidade ou 

gravidade, descongestionando as portas de entrada das unidades hospitalares (pronto-socorros). 

Fundamentar-se na garantia de um atendimento inicial adequado, de qualidade e eficaz 

possibilitando referência adequada à assistência, bem como aos meios adicionais de atenção. Deve 

estar sobre tudo, apta quanto à formação dos profissionais envolvidos e dispor de qualidade de 

infra-estrutura e de insumos básicos para a realização dos atendimentos. 

 

Objetiva-se melhorar a organização da assistência e, concomitantemente, promover a 

universalização de acesso, alocação equânime de recursos e, sobretudo, integralidade na prestação 

de assistência e a indissociabilidade entre a teoria e a prática assistencial a prestação de cuidados 

compreensivos e integrados de diagnósticos, prevenção, reabilitação e cura contribuindo para um 

melhor conhecimento da população e criando um ambiente em que impera uma maior confiança, 

sobretudo, no reforço nas relações interpessoais. 

 

No serviço de Acolhimento, o profissional deve estar disponível e preparado para o atendimento de 

multidisciplinaridades de caráter imediato ou mediato, além da formulação de um protocolo de 

rotina e normas a serem seguidas pelos técnicos e auxiliares de enfermagem executando as 

atividades descritas nas leis tanto administrativamente quanto à procedência da assistência de 

enfermagem propriamente dita e, inclusive, as prescrições médicas. Conclui-se que a partir dos 

recursos disponíveis e quando a prática alia-se a um plano de assistência sistematizada e bem 

implementada, acerca de conhecimentos técnicos e teóricos de atendimento, as intervenções de 

enfermagem garantem a qualidade e a efetividade da assistência prestada possibilitando um 

atendimento urgente/emergencial precoce, o que reflete num melhor prognóstico do paciente. Faz-

se necessário o desenvolvimento de capacidades de acolher, responsabilizar, resolver e 

autonomizar, pelos profissionais de enfermagem. Deve permitir o acesso como uma possibilidade 

de consecução do cuidado frente às necessidades expressas pelo paciente, bem como a inter-relação 

dos demais princípios de saúde e bem-estar do indivíduo e a resolubilidade do quadro através da 

organização estrutural e da dinâmica do processo de trabalho. 

 

Como limitação do estudo apresentado, aponta-se o olhar lançado apenas sobre a enfermagem, 

quando o que se deseja são ações interdisciplinares na busca do acolhimento. São de alta relevância 

discussões multiprofissionais acerca do cotidiano de trabalho, com vistas à construção conjunta de 

práticas que acolham o usuário. 
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Resumo 

Segundo o Ministério da Saúde, são disponibilizados, de forma exclusiva e gratuitamente para a 

população idosa no Brasil, a vacina contra Influenza em todo território nacional, porém, nesta 

pesquisa observado o alto índice de não aceitação a vacinação, contudo, o público alvo da melhor 

idade ainda refere desconhecer a importância da imunização e as patologias que a não adesão 

podem acarretar, prejudicando assim a qualidade de vida, aumentando às internações hospitalares, 

gerando déficit negativo a sobrevida dos nossos idosos.    

 

Palavras-chave: Envelhecimento, Fatores etários, Efeitos adversos. 

 

 

1. Introdução 

Apesar da importância da vacina influenza, muito idosos recusam a vacinação, mesmo com toda 

campanha que é realizada pelo Ministério da Saúde “gratuitamente”, todos os anos não atingem o 

publico alvo, da terceira idade. A Organização Mundial de Saúde – OMS definiu como idoso um 

limite de 65 anos ou mais de idade para os indivíduos de países desenvolvidos e 60 anos ou mais de 

idade para indivíduos de países subdesenvolvidos.  A qualidade de vida e o envelhecimento 

saudável requerem uma compreensão mais abrangente e adequada de um conjunto de fatores que 

compõem o dia a dia do idoso
1
. 

A Organização Mundial de Saúde – OMS define Vacina como uma substância produzida com 

bactérias ou vírus (ou partes deles) mortos ou enfraquecidos. Ao ser introduzido no corpo do ser 

humano, a vacina provoca uma reação (imunização) do sistema imunológico, promovendo a 

produção de anticorpos (leucócitos) contra aquela substância. Desta forma, a vacina prepara o 

organismo para que, em caso de infecção por aquele agente patogênico, o sistema de defesa possa 

agir com força e rapidamente. Assim a doença não se desenvolve ou, em alguns casos, se 

desenvolve de forma branda
1
. Nos últimos anos, em decorrência do aumento da expectativa de vida, 

vivencia-se, no Brasil e no mundo, um processo de envelhecimento populacional. Esse aumento da 

expectativa de vida é devido aos avanços na área da saúde, que têm possibilitado que cada vez mais 

pessoas consigam viver por um período mais prolongado
2
. 



 
Para 2012, a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal por meio da Coordenação Geral do 

Programa Nacional de Imunizações (CGPNI)/Ministério da Saúde, promoverá a  14ª Campanha 

Nacional de Vacinação contra a Influenza, no período de  05 a 25 de maio de 2012, sendo  05 de 

maio o dia de divulgação e mobilização nacional, tendo como slogan: Proteger é cuidar. Vacinação 

contra Gripe. De 05 a 25 de maio
3 
 

O Ministério da Saúde (2005), por meio do "Informe Técnico da Campanha Nacional de Vacinação 

do Idoso", apresenta a influenza como uma das enfermidades infecciosas que mais preocupam as 

autoridades sanitárias no Brasil e no mundo. Ela já causou três pandemias, que levaram ao óbito 

mais de 50 milhões de pessoas, geraram problemas sociais e grandes perdas econômicas: a gripe 

espanhola (1918); a gripe asiática (1957); e a gripe de Hong Kong (1968)
4
. 

A gripe é uma doença infecciosa aguda causada pelo vírus Influenza, de distribuição universal, e 

que há séculos cursa com epidemias entre os seres humanos.
 
Embora na maioria das vezes tenha 

evolução benigna, em idosos, crianças pequenas e portadores de doenças crônicas, essa infecção 

pode levar a um expressivo número de óbitos
5
.  

As doenças respiratórias, particularmente as infecções, têm-se revelado importante causa de 

morbimortalidade na população idosa, em diferentes regiões do mundo
6. 

Mesmo com o alcance das coberturas vacinais muitos idosos continuam acreditando que a vacina, 

ao invés de oferecer proteção, oferece riscos, gerando resistência e trazendo dificuldades à execução 

das campanhas
7
. 

O impacto positivo da vacinação contra a influenza na prevenção de internações e mortes por 

doenças respiratórias tem sido observado em várias partes do mundo. Estima-se que em maiores de 

65 anos a vacinação reduza as hospitalizações e mortes por complicações da infecção respiratória
8
. 

Embora a vacinação de idosos contra a influenza seja gratuita e disponível no Brasil desde 1999, as 

coberturas ainda são insatisfatórias em vários municípios do País
8
. 

Sobre as razões da não adesão à vacina têm sido propostas por técnicos da área da saúde visando a 

direcionar intervenções para reverter este quadro e garantir maior proteção às populações de maior 

risco
8
.  

Segundo artigo citado o motivo para não aceitação da vacina, o 'Não querer' foi à explicação mais 

citada, seguida do 'Medo de tomar a vacina', do 'Não precisa', do 'Não sabia' e de outros motivos, 

dos quais disseram não terem tomado a vacina porque 'Ela mata'
9
.  

Todos os anos, a influenza e suas complicações são responsáveis por excesso de hospitalizações, 

mortes e gastos com serviços de saúde em todo o mundo. A maioria dos quadros graves 

desencadeados pela doença ocorre entre idosos e em pessoas portadoras de doenças crônicas
10

. 



 
Vários estudos têm apontado a vacinação contra influenza como um meio efetivo de prevenção e 

redução da morbidade e mortalidade associadas à doença entre os idosos e grupos de risco, ou seja, 

os benefícios decorrentes desse procedimento preventivo estão amplamente estabelecidos
10

. Embora 

haja recomendação para vacinação anual contra influenza nesses grupos a adesão a essa prática 

varia entre os idosos residentes em diferentes localidades. 
10 

O ministério da saúde visa também os casos graves da doença estão frequentemente associados à 

síndrome respiratória aguda grave (SRAG) levando até mesmo ao óbito. Essas complicações são 

muito mais comuns entre os idosos
11

. 

Segundo Organização Mundial da Saúde (OMS) como a mais custo-efetiva estratégia de prevenção 

para a redução da ocorrência da doença, internações e óbitos. Alguns estudos demonstram que a 

vacinação pode reduzir entre 32% a 45% do número de hospitalizações por pneumonias, e de 39% a 

75% da mortalidade global. Entre os residentes em lares de idosos, pode reduzir o risco de 

pneumonia em aproximadamente 60%, e o risco global de hospitalização e morte, em cerca de 50% 

a 68%, respectivamente. Referem ainda a redução de mais de 50% nas doenças relacionadas à 

influenza
12. 

 

2. Metodologia e material 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa e quantitativa, descritivo e de campo exploratório, para análise 

dos dados desta pesquisa,  utilizado a Técnica do Conteúdo de acordo com Bardin. Esta forma de 

abordagem foi escolhida por ser a mais adequada para evidenciar os resultados de acordo com os 

objetivos do presente estudo. 

A pesquisa realizada nas ILP (Instituição de Longa Permanência). e na Vigilância Epidemiológica 

em uma cidade do Vale do Paraíba SP. 

Os pesquisados foram idosos a partir de 60 anos que aceitaram e se comprometeram com a 

pesquisa. 

De acordo com as normas do Comitê de Ética das Faculdades Integradas Teresa D`Ávila Fatea, 

conforme protocolo, foram coletados  dados após autorização dos idosos , preservando o anonimato 

dos entrevistados com o consentimento dos mesmos.  

A coleta de dados foi realizada através de entrevista com descrições, comparações e interpretações, 

por meio de questionário contendo 06 questões abertas,  utilizadas entrevistas semiestruturadas, que 

possibilitaram atingir os objetivos propostos, de acordo com as normas196/96 de diretrizes e 

normas regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres humanos. 

 



 
3. Resultados e discussões 

Nesse estudo foram entrevistados 40 idosos sendo que 10% dos entrevistados não participaram das 

Campanhas de Vacinação contra Influenza e não possuem esclarecimentos sobre os benefícios da 

imunização. 

 6% dos idosos aceitaram a participação nas campanhas, mas não são esclarecidos sobre os 

benefícios da imunização contra a gripe e 5% dos idosos possuem esclarecimentos sobre os 

benefícios da vacinação e mesmo assim não participaram das campanhas. 

 

4. Conclusão 

Esta pesquisa mostrou que grande parte dos idosos não participa das campanhas de vacinação por 

motivos banais devido ao desconforto na região onde é administrado o imunobiológico, possíveis 

efeitos adversos como; coriza, pico febril, dores no corpo entre outros sintomas decorrentes da 

vacina, rejeição ou medo de utensílios perfuro cortantes (agulhas), e até o medo da morte, outros 

desconhecem a importância da imunização anual,  porém, cabe afirmar que a vacinação contra 

influenza é de extrema importância para a proteção da população idosa, contribuindo para a 

diminuição das internações hospitalares, oferecendo maior qualidade de vida, saúde, longevidade a 

população da terceira idade. 

 

Referências 

Mendes Márcia R.S.S. Barbosa, Gusmão Josiane Lima de, Faro Ana Cristina Mancussi e, Leite Rita 

de Cássia Burgos de O. A situação social do idoso no Brasil: uma breve consideração. Acta paul. 

enferm. 2005  Dec  ;  18 (4): 422-426. cited  2012 . 

 

VIEIRA, Chrystiany Plácido de Brito; FIALHO, Ana Virgínia de Melo; FREITAS, Consuelo 

Helena Aires de  and  JORGE, Maria Salete Bessa. Práticas do cuidador informal do idoso no 

domicílio. Rev. bras. enferm., vol.64, n.3, pp. 570-579 2011 .  

 

Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal por meio daCoordenação Geral do. Programa 

Nacional de Imunizações (CGPNI)/Ministério da Saúde 2012.  

 

 

Santos Marta Dionina Mendonça dos, Cazola Luiza Helena de Oliveira. Adesão à vacina de 

influenza na área urbana de Aquidauana-MS coberta pelo Programa Saúde da Família. Epidemiol. 

Serv. Saúde. 2008  Jun;  17(2): 145-148. citado  21  Abr   2012. 

 

Martinez José Antônio Baddini. Influenza e publicações científicas. J. bras. pneumol.  2009  May;  

35(5): 349-400 citado 21 de abr  2012. 

 



 
Francisco Priscila Maria Stolses Bergamo, Donalisio Maria Rita de Camargo, Lattorre Maria do 

Rosário Dias de Oliveira. Impacto da vacinação contra influenza na mortalidade por doenças 

respiratórias em idosos. Rev. Saúde Pública. 2005  Jan citado 24 Abr  2012.   

 

Araújo Telma Maria Evangelista de, Lino Fabíola Santos, Nascimento Dayse Joanne Coutinho do, 

Costa Francisca Sora Rodrigues da. Vacina contra influenza: conhecimentos, atitudes e práticas de 

idosos em Teresina. Rev. bras. Enferm, 2007. Citado 24  Apr  2012.   

 

Donalisio Maria Rita, Ruiz Tânia, Cordeiro Ricardo. Fatores associados à vacinação contra 

influenza em idosos em município do Sudeste do Brasil. Rev. Saúde Pública, 2006.  

 

Santos Marta Dionina Mendonça dos, Cazola Luiza Helena de Oliveira. Adesão à vacina de 

influenza na área urbana de Aquidauana-MS coberta pelo Programa Saúde da Família. Epidemiol. 

Serv. Saúde. Jun 2008;  citado  2012  25 Abr;  p 145-148.  

 

Francisco Priscila Maria S. Bergamo, Donalisio Maria Rita, Barros Marilisa Berti de Azevedo, 

Cesar Chester Luis Galvão, Carandina Luana, Goldbaum Moisés. Vacinação contra influenza em 

idosos por área de residência: prevalência e fatores associados. Rev. bras. epidemiol.  Jun 2006   

citado 25 Abr 2012  p 162-171.  

 

Campanha Nacional de Vacinação Contra a Influenza 2012 Informe Técnico – Distrito Federal 

(baseado no Informe Técnico do Programa Nacional de Imunizações/Ministério da Saúde 

htpwww.ministeriodasaude.gov.com.br) 

 

BARDIN, L.  Análise de Conteúdo, Portugal: Edições 70, ed. 3, 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
A PRODUÇÃO DA CIDADE E A HABITAÇÃO SOCIAL:O CASO 

DE LORENA 
  

Adélia Guiomar da Silva 

adelia_gs@hotmail.com 

Fabiana Felix do Amaral e Silva 

José Ricardo Flores Faria 

 

Faculdades Integradas Teresa D‟Ávila - FATEA 

 

  

Resumo  

Este trabalho tem por objetivo apresentar os levantamentos preliminares sobre a discussão da 

habitação de interesse social na cidade Lorena. Os elementos ora apresentados fazem parte do 

desenvolvimento do projeto de pesquisa “Programa Minha Casa Minha Vida – Habitação de 

Interesse Social, Vínculo e Pertencimento: A discussão de Novas Cartografias de Análise.” 

submetido ao edital MCTI/CNPq/MCIDADES Nº 11/2012 pelo curso de Arquitetura e Urbanismo 

da Instituição de Ensino Superior FATEA- Faculdades Integradas Teresa D‟Ávila. O objetivo geral 

é construir um olhar critico a respeito dos problemas da contemporaneidade referentes à produção 

do espaço, ao avaliar o PMCMV- Programa Minha Casa Minha Vida. No aspecto das questões 

relativas à produção capitalista do espaço propõe-se a discussão da integração urbana e social dos 

empreendimentos. No aspecto específico dos projetos arquitetônicos evidenciam-se as análises que 

possam servir de parâmetro para construção de uma nova cartografia urbana, a partir da percepção 

da comunidade envolvida.  

  

Abstract  

This paper aims to present the preliminary surveys of the discussion on social housing in the city 

Lorena. The elements presented here are part of the development of the research project "Minha 

Casa Minha Vida - Social Housing, Bonding and Belonging: A discussion of New Cartographies 

Analysis." Submitted to the announcement MCTI / CNPq / MCidades No. 11/2012 by the 

Architecture and Urbanism of the Higher Education Institution Fatea-Faculdade Integradas Teresa 

D‟Ávila. The overall goal is to build a critical look about the problems relating to the production of 

contemporary space, to evaluate the PMCMV- Minha Casa Minha Vida. In respect of matters 

relating to the production of capitalist space is proposed to discuss the integration of urban and 

social enterprises. In particular aspect of architectural designs show up analyzes that can serve as 

a parameter for building a new urban cartography, from the perception of the community involved.  

  

Palavras-chave  

PMCMV- Programa Minha Casa Minha Vida-, Cartografia Urbana, APO- Avaliação pós- 

ocupação-, Lorena, habitação social.  

  

Keywords  

PMCMV- “Programa Minha Casa Minha Vida”-, Urban Mapping, APO- post-occupancy 

evaluation-, Lorena, social housing.  

  

 

 

 

 



 
1. Apresentação  

O presente trabalho tem por objetivo discutir de formar preliminar o problema de habitação de 

interesse social na região da cidade de Lorena ao levantar dados sobre a relação da habitação social 

e, apresentar diretrizes para um futuro trabalho de campo que discuta a produção capitalista do 

espaço e as novas formas de avaliação a partir da percepção do usuário. Buscou-se levantar num 

primeiro momento o âmbito geral da habitação social e a sua relação com a produção do espaço na 

região de Lorena, posteriormente levantou-se dados referentes ao objeto de estudo- Condomínio 

Campos dos Ipês, e, posteriormente, apresenta-se a proposta metodológica.  

  

2. Habitação social e o Programa Minha Casa Minha vida: o caso da cidade de Lorena  

Discutir a habitação social perpassa o entendimento do quadro geral da produção capitalista do 

espaço.  A racionalidade é um processo dominante na produção do espaço urbano. Deste modo, o 

espaço é primeiramente produzido de acordo com a lógica do capital e depois é liberado para o uso. 

Ou seja, ocorre uma inversão de sentidos, pois o que está em jogo não são as necessidades dos que 

habitam a cidade e sim dos que a produzem. (CARLOS, 2001)  

A habitação de interesse social sempre teve papel secundário na produção do espaço, pois atrelada à 

dominação política e ao papel do Estado na determinação e legislação da reprodução espacial, a 

concentração de renda estabelece outros parâmetros para a realização da vida humana, 

intensificando a desigualdade social.   

No caso especifico do objeto de estudo deste levantamento, o conjunto habitacional Condomínio 

dos Ipês, localizado na cidade de Lorena, que faz parte da região Região Metropolitana do Vale do 

Paraíba e Litoral Norte, pode-se identificar os mesmo elementos de produção capitalista do espaço.  

Lorena pertence à sub-região 3 da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, 

segundo o censo de 2010, possui uma população total de 82.553 habitantes assim distribuídos: na 

área urbana 80192 e na rural 2371. Isso evidencia sua ocupação predominantemente urbana.  

As cidades que compõem a sub-região 3 da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral 

Norte vivenciam a reprodução dos mesmos modelos de urbanização neoliberal, porém transcritos 

espacialmente segundo particularidades da localização geográfica e da historia social local.  

Quanto aos aspectos geográficos, caracteriza-se como a região de trânsitos constitutivos de um 

espaço de produção que foi ocupado de forma linear, primeiro pela ocupação lindeira ao rio Paraíba 

do Sul, posteriormente pela definição dos principais eixos de circulação, num primeiro momento a 

ferrovia, e posteriormente a rodovia Dutra.  



 
Para delimitação do objeto de estudo foram realizadas diversas entrevistas, visitas exploratórias, 

levantamento fotográfico, acervo bibliográfico entre outros.  

Os dados ora apresentados serão confirmados e referenciados durante a pesquisa após a aprovação 

da pesquisa pelo COEPS- Comitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos.  

Em Lorena foram previstas 375 (trezentas e setenta e cinco) unidades habitacionais para a primeira 

fase do PMCMV no Bairro Aterrado. Entretanto, do total previsto, somente 200 (duzentas) 

unidades térreas de aproximadamente 37,00m² foram entregues aos seus respectivos usuários.  

Deste número, foram construídas 6 (seis) unidades para uso de deficientes físicos. Estas primeiras 

edificações pertencem ao Condomínio Campos dos Ipês, área da pesquisa, que foi aprovado e 

funciona hoje como um condomínio fechado, proporcionado uma dinâmica diferente para os 

moradores.  

As demais 175 (cento e setenta e cinco) unidades a serem entregues, no Condomínio Brisas do 

Campo, com previsão para o dia 30 de setembro, a principio, não farão parte da pesquisa pela 

necessidade de ocupação mínima de 1 (um) ano, considerada na pesquisa como necessária, para a 

aplicação da metodologia da Avaliação Pós-Ocupação.  

Com objetivo de atender as expectativas de monitoramento, avaliação e aprimoramento do 

PMCMV - Programa Minha Casa Minha Vida - define-se como principal problema a ser abordado 

o resultado da produção capitalista do espaço que nesta pesquisa se realiza na discussão da moradia 

de interesse social tanto, nos aspectos de inserção urbana e relação com o bairro, bem como, na 

discussão da qualidade da unidade habitacional.  

As pesquisas de análise dos projetos quando realizadas são de responsabilidade de equipes técnicas 

que não incluem em suas analises, as experiências percebidas pelos que habitam o território. Ao se 

trabalhar com índices urbanísticos “descolados” da realidade e inapropriados para reavaliação 

necessária da ocupação desigual do espaço, dá-se prioridade à política da especulação imobiliária 

que reina sobre a produção da cidade.  

Como problematiza Maricato (informação pessoal) “os planos diretores não disseram onde os 

jovens iam morar, porque todo plano diretor é seguido de uma lei de zoneamento e a lei de 

zoneamento é lei para o mercado, e a nossa população está fora do mercado”.  

A pesquisa preliminar concentrou-se em levantar dados junto aos órgãos envolvidos; Caixa 

Econômica Federal e Prefeitura ao analisar: o processo de seleção dos candidatos; fiscalização das 

obras, relação Município/Caixa Econômica/Construtoras, especificidades do projeto arquitetônico e 

urbanístico, acompanhamento pós-ocupação.  



 
Junto à comunidade foram levantados dados e especificidades do espaço e dos projetos, pontuando 

a qualidade construtiva, dimensão dos espaços construídos, relação com a cidade, mobilidade e 

espaço urbano, vinculo e pertencimento, serviços básicos oferecidos, escola, hospitais, etc.  

Alguns pontos importantes foram levantados: em relação à caracterização da produção capitalista 

do espaço pôde-se comprovar o modelo de ocupação espraiado caracterizando processos desiguais 

de ocupação do território. Já quanto aos projetos arquitetônicos foi possível avaliar que a 

padronização dos projetos fomenta a produção de espaços sem vínculos e sem a participação da 

comunidade envolvida.  

Também foi percebida a ausência de equipamentos que potencializassem a sociabilidade dos 

moradores, pois o projeto não mescla usos e nem permite o convívio social. Outra questão 

levantada foi a deficiente estrutura de mobilidade, pois o conjunto habitacional encontra-se na 

periferia da ocupação do espaço e não possui equipamentos sociais, assim como, estrutura de 

mobilidade urbana.  

Todos estes fatores atrelados acarretam a ausência da relação de pertencimento e vínculo do 

habitante com o território. Compreende-se que o processo de produção capitalista do espaço 

acarreta a não vinculação do indivíduo ao território, pois este se encontra alijado da relação com a 

cidade, como elementos que garantiriam a integração urbana e social.  

  

 
Figura 1 e 2:Residências MCMV no Condomínio dos Ipês em Lorena-SP. 

  

3. Avaliação Pós- ocupação  

Este trabalho levantou os dados preliminares para a elaboração do projeto de pesquisa acima 

referido e balizou a definição tanto, da hipótese de investigação como, dos elementos 

metodológicos a serem aplicados. A hipótese investigativa se concentra na possibilidade de 

repensar a produção capitalista do espaço a partir da compreensão do usuário.  

Como estratégia metodológica central, optou-se pela pesquisa participante, na qual a relação entre a 

pesquisadora e os sujeitos da pesquisa se constituiu em uma conduta mediada e não determinante 

dos fatos. A metodologia de Avaliação Pós Ocupação (APO), baseada nos pressupostos teóricos dos 



 
Grupos Pró-Lugar e GAE (PROARQ/UFRJ), caracteriza-se como mecanismo importante para o 

entendimento das relações ambiente x comportamento e a riqueza da observação surge da variedade 

de possibilidade de interação baseados em alguns eixos de analise, tais como:  

 “O sentimento de afeição e atração das pessoas por um determinado lugar – topofilia (Tuan 

1980) – está diretamente relacionado com a cultura, com a memória e com a imaginação. 

Este sentimento não é novo, uma vez que desde a Antigüidade os romanos acreditavam que 

os lugares possuíam um genius loci ou espírito do lugar - espírito próprio que o animava e 

protegia – que  representava a energia, o princípio de unidade e a continuidade do lugar.”  

 O impacto da percepção dos lugares e do comportamento no grau de satisfação dos usuários 

tem sido analisado por diversos autores, entre eles del Rio (1991, 1996 e 1998) e os estudos 

realizados pelo Grupo Projeto e Qualidade do Lugar/ UFRJ.  

 A influência do ambiente construído no comportamento das pessoas permite considerar o 

estudo da percepção e do comportamento ambiental fundamental para a compreensão das 

inter-relações homem x ambiente.  

 

Os Instrumentos da APO que poderão ser utilizados são: observação, Análise walktrough, mapa 

cognitivo ou comportamental, poema dos desejos, mapeamento visual, entrevista, questionário, 

entre outros.  

 

 
 

 

É importante salientar que estes instrumentos de análise devem ser validados em conjunto, pois são 

interdependentes. Um instrumento deve complementar o outro. Além disso, eles devem ser 

acompanhados, e normalmente podem ser elaborados a partir de outras ferramentas, como 



 
questionários, entrevistas e da observação participante. A aplicação de ferramentas de análise é 

fundamental para a compreensão do ambiente com enfoque na interação com o usuário.  

  

4. Considerações Finais  

Considera-se que esta proposta teórico-metodologica abordada pode colaborar muito com o 

aprendizado do aluno do curso de arquitetura e urbanismo da Fatea.  

O objetivo geral é construir um olhar critico a respeito dos problemas da contemporaneidade 

referentes à produção do espaço, ao avaliar o PMCMV- Programa Minha Casa Minha Vida e 

levantar a rediscussão da moradia como valor de uso,em detrimento de sua definição como valor de 

troca, com foco na percepção do usuário.  

Por meio do mapeamento das possibilidades emancipatórias, a partir dos processos de percepção do 

usuário e, a fim de identificar elementos de constituição dos significados formadores de outras 

espacialidades e como essas podem ser compreendidas, enquanto proposta diferenciada para 

produção do espaço.  
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Resumo 

O projeto tem como objetivo a formação de um banco de ferramentas de análises ergonômicas para 

uso acadêmico e profissional. Após o levantamento das ferramentas ergonômicas, um sítio 

eletrônico será criado para hospedá-las e o conteúdo será disponibilizado para uso público. 

Objetiva-se também difundir o conhecimento sobre a ergonomia e suas ferramentas entre os 

estudantes e empresas, para que possam estimular o conhecimento sobre os riscos físicos e mentais 

que os trabalhadores correm ao trabalharem de forma inadequada. Desta maneira, pretende-se que 

os acidentes possam ser mitigados, assim como os gastos com recursos sociais, na reabilitação e a 

consequente perda relacionada à cadeia produtiva. 

 

Abstract 

The project aims to form a bank of ergonomic analysis tools for academic and professional use. 

After the research of ergonomic tools, an electronic site will be created to host them and the content 

will be made available for public use. It also aims to spread awareness of ergonomics and their 

tools between students and businesses so that they can stimulate knowledge about the physical and 

mental risks that workers face when working improperly. Thus, it is intended that accidents can be 

mitigated, as well as spending on social resources, rehabilitation and consequent loss related to the 

production chain. 
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1. Introdução 

Pelas definições da Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO) (2000), Conservatoire 

National des Arts et Métiers (CNAM) (2000) e do International Ergonomic Association (IEA) 

(2000), Ergonomia ou Fatores Humanos é: 

[...] uma disciplina científica relacionada ao entendimento das interações entre os seres humanos e 

outros elementos ou sistemas, e à aplicação de teorias, princípios, dados e métodos a projetos a fim 

de otimizar o bem estar humano e o desempenho global do sistema. 

Baseado no artigo “O que é ergonomia” da ABERGO (2000), a ergonomia é importante não só no 

ambiente industrial, mas em qualquer ambiente de trabalho. Ela é importante ferramenta nos 

processos de planejamento e avaliação, para que os novos produtos sejam mais amigáveis ao 

usuário e competitivos no mercado; incluindo os estudos de eficiência, eficácia e compatibilidade 

com as habilidades humanas. Auxilia nos processos de identificações de ruídos, vibrações, estudo 

de produtividade, erros de postura e qualquer tipo de empecilho que possa dificultar o trabalhador 

em executar a tarefa com eficiência e segurança. 

Ainda no artigo da ABERGO (2000), foi apresentado que a ergonomia pode ser dividida em três 

domínios de especialização: ergonomia física, ergonomia cognitiva e ergonomia organizacional. O 

primeiro domínio está relacionado às áreas de antropometria e estudo da anatomia do corpo 

humano. Cabe a ele estudar as propriedades biomecânicas e fisiológicas do corpo, e sua relação 

com as atividades físicas. Como temas relevantes, podem ser incluídos os estudos relativos a 

problemas causados pelo trabalho, como repetição e sobrecarga. O segundo domínio está 

relacionado ao estudo dos processos mentais, como percepção, memória, raciocínio e resposta. 

Como temas relevantes, podem ser incluídos temas relativos a desempenho humano e como ele 

afeta e é afetado pelos sistemas de trabalho. O terceiro domínio está relacionado à otimização dos 

sistemas sócio-técnicos e estruturas de organização. Como temas relevantes, podem ser incluídos 

temas relativos à processos de comunicação, organização do trabalho e gestão de qualidade. 

Ergonomia trabalha em conjunto também com a Medicina do Trabalho, que segundo a Associação 

Nacional de Medicina do Trabalho (ANAMT) (2012) é: 

[...] a especialidade médica que lida com as relações entre homens e mulheres trabalhadores e seu 

trabalho, visando não somente a prevenção dos acidentes e das doenças do trabalho, mas a 

promoção da saúde e da qualidade de vida. Tem por objetivo assegurar ou facilitar aos indivíduos e 

ao coletivo de trabalhadores a melhoria contínua das condições de saúde, nas dimensões física e 

mental, e a interação saudável entre as pessoas e, estas, com seu ambiente social e o trabalho. 

Desde os anos de 1970, a Ergonomia se associou à Saúde Ocupacional e foi incorporada à área da 

Ecologia Humana e apresentou reflexos nas atuais discussões sobre Saúde Ambiental, transitando 

por temas que envolvem a adaptação humana em ambientes diversos, desajustamentos entre o 

homem e seu ambiente de trabalho, acidentes como disfunção do sistema homem-ambiente, entre 

outros. (PIGNATTI, 2004) Nesse sentido, é possível incluir os aspectos ambientais como 

ferramenta auxiliar para se pensar Ergonomia. Num olhar que parte do ambiente para o uso humano 



 
dos recursos favorece destacar a Ergonomia dentro de um conjunto de ferramentas que dialogam 

com os diferentes de serviços ambientais, todos eles  

fundamentais para a saúde e para o bem-estar humano. A União Européia entende os serviços 

ambientais em quatro dimensões, 1.Serviços de Fornecimento que oferecem os bens, como os 

alimentos, a água, a madeira e a fibra; 2. Serviços de Regulação que regem o clima e a pluviosidade, 

a água (por exemplo, as inundações), os resíduos e a disseminação de doenças; 3. Serviços 

Culturais abrangem a beleza, a inspiração e a recreação que contribuem para o nosso bem-estar 

espiritual; e 4. Serviços de Apoio que incluem a formação do solo, a fotossíntese e a renovação dos 

nutrientes e que estão na base do crescimento e da produção humanas. A Ergonomia dialoga com os 

Serviços de Fornecimento, quando desenvolve material e métodos para o melhor uso humano dos 

recursos naturais; com os Serviços de Regulação quando diminui as possibilidades de contaminação 

humana por resíduos de produção; com os Serviços Culturais quanto estabelece limites para a se 

pensar a beleza, os estados de inspiração e o uso dos equipamentos recreativos; e como Serviço de 

Apoio, quando cria ferramentas balizadas pelos ciclos naturais do planeta. 

 

Muitas são as ferramentas que auxiliam os ergonomistas nas atividades de análise e medição dos 

postos de trabalho. Algumas das ferramentas têm seu acesso de forma irrestrito, podendo ser 

acessadas livremente, contudo muitas são elaboradas e possuem restrição de uso, restringindo sua 

aplicação. Geralmente as ferramentas disponibilizadas são oriundas de órgãos públicos nacionais e 

internacionais, ambientes acadêmicos e empresas que atuam na área ergonômica. O projeto visa a 

elaboração de um ambiente eletrônico que oferecerá informações relativas às ferramentas, suas 

aplicações, histórico e seu desenvolvedor, além de uma demonstração de aplicação das mesmas. 

Tendo como base os trabalhos de Iida (1995) sobre a expansão da ergonomia para o setor de 

serviços, o projeto não beneficiará apenas os ergonomistas, já que vários outros profissionais 

utilizam-se dos conceitos ergonômicos em sua esfera de conhecimento profissional, como por 

exemplo, alunos e profissionais das áreas de: Ergonomia, Engenharia, Design, Arquitetura, 

Segurança do Trabalho e áreas da Medicina, e que desta maneira possam usufruir do material 

disponível. Os alunos destas áreas terão seu contato inicial com o material utilizado para avaliação 

de ambientes e projetos e, aprenderem de forma externa ao curso sobre Ergonomia. Desta forma, 

haverá a difusão de como manusear as ferramentas, avaliar e produzir projetos mais eficientes e 

adequados; avaliar postos de trabalho, produzir e analisar sinalização industrial e ambientes fabris; 

aprender sobre as doenças relacionadas ao trabalho e suas consequências, para que haja melhoria 

em todos os campos em que as ferramentas e os conceitos forem utilizados, a fim de evitar qualquer 

tipo de problemas de saúde e de perdas relacionadas à produção. 

 

2. Metodologia 

Para o desenvolvimento do sítio eletrônico foi necessário primeiramente, fazer um levantamento de 

dados para encontrar ferramentas, artigos e normas ergonômicas; utilizando-se da internet e de 

literatura. Os principais ambientes eletrônicos consultados foram disponibilizados pelos governos, 



 
universidades e associações profissionais; para que fossem coletados dados de qualidade 

comprovada e com menor margem de erros. Encontrado o material, necessário para a 

fundamentação do projeto, foi necessário traduzir e adequá-los para a inserção no sítio eletrônico, 

automatizando as funções por meio do aplicativo Excell e posterior utilização. Após a fase de 

tradução e ajustes do material encontrado, deverá ser escolhida uma plataforma eletrônica para a 

hospedagem do sítio eletrônico e, após a escolha, será feito o transporte do material levantado para 

o ambiente eletrônico para o início da fase de testes de layout e navegação. Após estudos de 

possibilidades e discussões sobre as várias plataformas, foi escolhido o Wordpress para a 

hospedagem do sítio; tendo em vista que o mesmo é uma plataforma de fácil manipulação, recursos 

de qualidade e, que atende às necessidades do projeto como um todo, além da gratuidade do 

sistema. A fase de testes iniciais fará uso de mapa do site, prototipagem em papel e teste de 

interação homem-computador (IHC) para avaliar a eficácia e a qualidade no desenvolvimento do 

layout e navegação do projeto. Nesta fase, serão utilizadas como linguagens eletrônicas de apoio o 

HTML, PHP, CSS e MySQL. O HTML quer dizer Hiper Text Mark-up Language e segundo Conti 

(2012) “Toda a comunicação entre os computadores é feita em texto corrido, basicamente usando a 

linguagem HTML.” HTML “[...] é utilizada para criar arquivos que podem ser visualizados na 

World Wide Web, [...] pois o HTML permite a criação de documentos que podem ser lidos em 

qualquer tipo de computador e transmitidos pela Internet e por mensagens eletrônicas.” Ou seja, o 

HTML é uma linguagem que descreve construção do documento conforme proposto pelo seu 

idealizador (CONTI, 2012). Segundo Niederauer (2011) O Hypertext Preprocessor (PHP) “[...] é 

uma das linguagens mais utilizadas na web.” [...] transformando totalmente os websites que 

possuem páginas estáticas.” O PHP utiliza um banco de dados capaz de fornecer conteúdo para que 

as mudanças possam ocorrer de forma mais rápida, desta maneira, dispensa a atualização de 

maneira manual. O PHP, permite a elaboração de páginas dinâmicas o que não ocorre com o 

HTML. Outra vantagem do PHP é sua gratuidade, podendo ser acessado no sítio 

<http://www.php.net.>.Wium e Bos (2005), criadores do Cascading Style Sheets (CSS), apresentam 

o CSS como uma linguagem padrão para uso na interenet capaz de separar as informações, 

semânticas e estruturais em camadas. Ou seja, o CSS irá separar, em camadas, o conteúdo do 

formato, contidos no código de uma página. O Structured Query Language (MySQL) é um base de 

dados aberta mais popular no mundo, pois permite alcançar uma performance de excelência, além 

de utilizados por inúmeras plataformas, como: Linux, Windows, Mac OS, Solaris e IBM AIX. 

(MYSQL, 2012). Desta forma, o MySQL será empregado para gerar um banco de dados fictício, 

para testes de layout e,a após o término dos testes, ele não estará mais atuando diretamente no sítio 

eletrônico; tendo em vista que o servidor web tem seu próprio banco de dados online. Concluídos os 

testes iniciais, o sítio começará a ser reconstruído, tendo baseado nos resultados dos testes 

previamente obtidos. Nesta etapa, o layout estará pronto e será criado o banco de dados na web para 

a hospedagem das ferramentas e das atualizações feitas no sítio eletrônico. Será feita uma ficha 

completa da ferramenta, com informações sobre quem foi o autor, o que a ferramenta analisa, como 

usá-la e informações adicionais. Após a finalização da construção do sítio, deverá ser feita outra 



 
avaliação e uma revisão para constatar eficácia, qualidade e; caso existam, erros que necessitam de 

correção. Por fim, o projeto entra na fase de disponibilização do conteúdo e monitoramento do 

sistema. Após a avaliação feita na fase anterior, o sítio finalmente irá ao ar para os usos iniciais. A 

partir desta etapa, o sítio será constantemente monitorado e atualizado com novas ferramentas e 

artigos da área. O fim desta fase contempla o objetivo do projeto, já que finalmente os alunos e os 

profissionais da área terão acesso às informações e ferramentas que estarão disponíveis no sítio, 

para download ou visualização online.  

 

 

 

Figura 1 Metodologia do projeto 

Fonte: autores (2012) 

 

3. Conclusões 

Acredita-se que o sítio eletrônico poderá colaborar com o desenvolvimento e difusão da ergonomia, 

apresentando e descrevendo as ferramentas, suas nuances e aplicações. A oferta do material 

complementar à ferramenta é considerado, para os desenvolvedores, fundamental, permitindo a 

aprendizagem, ou seja, a oferta dos conteúdos permitirá o visitante apreender muito mais do que 

apenas utilizar as ferramentas. O visitante também poderá encontrar outras ferramentas, permitindo 

que haja, naturalmente, um progresso quanto à percepção e uso do material nos estudos 

ergonômicos que se estende, neste momento de contemporaneidade, até numa perspectiva da Saúde 

Ambiental. Desta maneira, espera-se que o sítio estando em funcionamento possa se tornar um 

material de apoio aos estudiosos da ergonomia. 
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Resumo 

Este estudo objetiva refletir o uso de anúncios e técnicas de publicidade como ferramenta de auxílio 

na prática educativa e formação do senso crítico. “Esta proposta justifica-se nas leis, Diretrizes e 

Base que estabelece ao Sistema Nacional de Educação a responsabilidade de formação de cidadãos 

capazes de compreender criticamente a realidade social”. Inicia-se com um estudo bibliográfico 

sobre persuasão e seus métodos suasório, em seguida aplicou-se uma pesquisa quantitava, e a 

análise das respostas dos estudantes visa orientar.  As análises foram feitas à luz de Citelli (2005). 

  

Abstract  

This study analyzes the use of advertisements and advertising techniques as a tool to aid in the 

formation of educational practice and critical thinking. "This proposal is justified in law, 

Guidelines and Base establishing the National System of Education responsible for formation of 

citizens capable of critically understanding social reality." It begins with a bibliographical study 

and its methods of persuasion suasório then applied a quantitava research, analysis and aims to 

guide students' responses. The analyzes were made in light of Citelli (2005). 
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1. Introdução 

Atualmente, vivemos numa sociedade “inundada por veículos midiáticos”.  A internet, televisão, 

revista, rádio, dentre outras inúmeras formas de comunicação, estão presentes em nossa vida a todo 

o momento. E para cada uma destas ferramentas a publicidade encontra uma forma persuasiva de 

exibir anúncios. 

Portanto desde a infância, somos influenciados por propagandas. Segundo a organização mundial 

do comércio, aproximadamente 80% de toda a compra feita por uma família de classe média é 

determinada pela opinião infantil. 



 
Expostos a esse universo de informações os jovens estão vulneráveis. E pequenas medidas como a 

classificação indicativa na televisão não têm “protegido” de forma eficaz a criança de ter acesso a 

conteúdo inadequado. 

Visto que as gerações atuais já nascem imersas nesse mundo digital e são cada vez mais imagéticas; 

ou seja, atraídas pela imagem. E o sistema educacional precisa trabalhar a formação do senso crítico 

nessas crianças, como previsto em lei. Cabe ao professor mais esta tarefa.  

Entretanto muitas vezes o profissional da educação não domina as técnicas aplicadas na 

comunicação ou está obsoleto mediante aos avanços Tecnológicos. 

Mesmo onde há recursos, o método de ensino permanece igual e ultrapassado. Surge então na 

educomunicação, uma proposta capaz de auxiliar o professor/educador neste desafio de trabalhar 

senso crítico nos alunos. 

 

2. A persuasão 

Em todo o processo de comunicação o homem está quase sempre tentando convencer o outro. A 

persuasão aparece presente no cotidiano das relações sociais, seja num acordo de negócios, no 

sermão do padre, na discussão entre namorados ou mesmo numa conversa descontraída entre 

amigos. Isto porque a persuasão está contida na informação.  Logo, invariavelmente ao transmitir 

uma mensagem o emissor tenta persuadir o destinatário. Esse fenômeno se dá de forma natural no 

discurso. 

Segundo Citelli, a persuasão aparece em quase todos os discursos: “É possível afirmar que o 

elemento persuasivo está colado ao discurso como a pele ao corpo. É muito difícil rastrearmos 

organizações discursivas que escapem à persuasão; talvez a arte, algumas manifestações literárias, 

jogos verbais, um ou outro texto marcado pelo elemento lúdico”. (2005, p6) 

Entretanto a presença da persuasão no discurso nem sempre é clara e direta, isto é: “existem 

diferentes graus de persuasão: alguns mais ou menos visíveis, outros mais ou menos mascarados.” 

Assim como afirma CITELLI (2005, p5). Não quer dizer que ela não esteja lá, apenas está operando 

de forma mais discreta no discurso. 

Portanto desde o nascimento até a morte, um homem imerso numa vida em sociedade esta sujeito à 

persuasão nas mais variadas formas em que ela se apresenta: desde um anuncio publicitário a um 

diálogo despretensioso. Tornando-se necessário então o estudo e a compreensão dos recursos 

linguísticos persuasivos. 

 

3. Análise dos dados coletados. 

Sistema: Pesquisa quantitativa com perguntas Semiabertas.  

Universo: 29 alunos do sétimo ano do Instituto Nossa Senhora Auxiliadora (INSA-ORATÓRIO) de 

Cruzeiro-SP, pertencente à Rede Salesiana de Escolas. 

 

Perfil dos entrevistados: 



 
O universo estudado apresenta grande equilíbrio com relação aos fatores idade e sexo, sendo a 

maioria dos entrevistados do sexo masculino, já tendo atingido a idade de doze anos e pertencentes 

a uma família composta por quatro pessoas. 

A família e a mídia: 

Pode-se destacar que todo universo de pesquisa possui aparelho televisor, sendo que 80% dos 

entrevistados têm três ou mais. E ainda, 100% também possui computador em casa, salientando que 

90% têm dois ou mais. E mais de 90% também possui aparelho celular, como mais de 80% que têm 

acesso a rádio. Esses números só se tornam mais equilibrados quando são analisadas as mídias 

impressas, porém a maioria (55%) assina jornal ou revista. 

Logo os entrevistados fazem vivem num cenário em que estão expostos a todo o conteúdo midiático 

inclusive os anúncios publicitários. Sendo necessário, portanto uma educação para as mídias, 

segundo HELENO: “Nossas crianças ficam mais tempo diante da televisão do que convivendo com 

sua família ou na escola‟‟ 

Internet e televisão em foco: 

Conforme o IBOPE as crianças brasileiras de 4 a 11 anos, que em 2004 assitiram a 4 horas, 48 

minuitos e 54 segundos de tevê por dia, passaram a ver  4 horas, 51 minutos e 19 segundos. O que 

parece não ser um grande crescimento, HELENO explica porém que há uma mudança no 

conportamento do jovem a se considerar: “talvez este número não tenha crescido porcionalmente, 

devido ao aumento do tempo da criança e adolescente no computador.‟‟ O que também se reflete no 

universo pesquisado, visto que 100% possuem acesso ao computador, sendo que 90% têm dois ou 

mais em sua residência.  

A influência da propaganda sobre os entrevistados: 

Aqui outro grande contraste aparece: embora 86% dos entrevistados não consideram que um 

comercial seja capaz de influenciá-los 38% considerou que já consumiram um produto apenas pela 

propaganda. Isto porque os publicitários que passaram a compreender os jovens como público alvo, 

e seus desejos, vêm moldando e direcionando os anúncios em busca estratégias cada vez mais 

capazes de influenciar os mais novos.   

Para BISON, hoje os empreendedores do mercado infantil se referem principalmente aos aspectos 

que contribuem para o desenvolvimento da criança: estímulo a imaginação; adequação dos produtos 

e serviços de entretenimento à tecnologia de informação, inevitavelmente presente na vida da nova 

geração de crianças; aceleração do desenvolvimento cognitivo e motor da criança; e ainda o 

aprimoramento e novidade nos processos educacionais influenciados pela tecnologia da informação. 

Os hábitos como consumidores: 

Sabemos que a criança e o jovem representam um forte segmento no mercado, ganham cada vez 

mais a atenção das agências de publicidade e que passaram a criar propagandas se preocupando 

cada vez mais com este nicho de mercado, sendo possível perceber claramente quando a 

publicidade é voltada para este público devido suas características lúdicas.  

Segundo BIZON, a imagem da criança, de antigamente, era associada ao consumo de brinquedos, 

geralmente produzidos em série pela indústria, com características que valorizam o material, as 



 
cores, a embalagem, a ocasião é de que, naquela época, seu poder de influencia nas decisões de 

compra da família era mínimo.  

E, entretanto essa percepção do jovens se tornou defasada. O universo analisado, por exemplo, 

manifesta dez vezes maior em aparelhos eletrônicos (70%) do que em brinquedos ou jogos (7%).  

Os jovens como ferramenta de venda: 

A publicidade não está interessada na criança e no jovem apenas como consumidor final, elas tem 

ocupado cada vez mais um papel decisório em toda a compra da família, havendo uma inversão nas 

relações familiares, devido influência das mídias como afirma TRINDADE: „‟ao invés dos pais 

serem seus grandes influenciadores e, principalmente, decisores em seu processo de compra, são 

personagens, personalidades e amigos que acabam compondo grupos de referência. 

Ainda segundo o assunto um estudo realizado pelo InterScience diz que a algum tempo  apenas 8% 

das crianças influenciavam fortemente seus pais na decisão de compra. Hoje 49% participam deste 

processo de forma intensa e, segundo este mesmo estudo, daqui a 10 anos, este índice será de 82%. 

Para BIZON “Hoje este consumidor é o General do mercado”. 

 

Últimas compras: 

A grande maioria dos entrevistados lembra-se da última compra, porém não se recorda propaganda, 

isto porque não compreende completamente todos os recursos de convencimento e como eles 

funcionam. Não têm uma compreensão clara das ações midiáticas embora vivam expostas a elas.  

Para GILCLÉR a compreensão da necessidade de saber diferenciar o que a mídia provoca e o que 

somo capazes naturalmente começa com o exemplo dos pais. A escola, nesse processo é o passo 

seguinte, levando à consolidação deste entendimento. A criança aprenderá a ser social e ao mesmo 

tempo a escola poderá oferecer uma idéia clara do que foi ensinado na família, ou seja, de consumo 

responsável.  
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Resumo 

Responsabilidade social é um conceito segundo o qual as empresas decidem voluntariamente 

contribuir para uma sociedade mais justa. O objetivo deste artigo é avaliar o Projeto Formare como 

sendo uma iniciativa de inclusão e de responsabilidade social, demonstrar sua evolução, a 

participação de voluntários entre outros. As empresas que participam do projeto investem visando, 

além de uma postura estratégica, os benefícios sociais concomitante com os benefícios econômicos. 

A metodologia utilizada foi pesquisar sobre o projeto através da análise documental e de 

informações disponibilizadas na internet. Comprovar o sucesso do Projeto Formare através da sua 

evolução é o que se espera. 

 

Abstract 

Social responsibility is a concept whereby companies decide voluntarily to contribute to a fairer 

society. The aim of this paper is to evaluate the Project as an initiative „Formare‟ inclusion and 

social responsibility, demonstrate its evolution volunteer participation among others. Companies 

participating in the project in order to invest, and a strategic posture, social benefits concomitant 

with economic benefits. The methodology was researching the project by analyzing documents and 

information available on the internet. Check the success of the Project „Formare‟ through its 

evolution is what is expected. 
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1. Introdução 

Responsabilidade Social Empresarial - RSE surge com a mudança de valores impostos pela 

sociedade pós-industrial à medida que valoriza o ser humano juntamente com o respeito ao meio 

ambiente, construindo para uma sociedade mais justa e uma organização com objetivos múltiplos. 

Para Porter (1990), a estratégia competitiva deve nascer de um conhecimento detalhado da estrutura 



 
da indústria e a natureza da competição está materializada em cinco forças competitivas: Ameaça de 

novas empresas, ameaça de novos produtos/serviços, poder de barganha dos fornecedores, poder de 

barganha dos clientes e rivalidade entre competidores. 

 

Responsabilidade social envolve a construção de relações com os diversos atores com os quais 

interagimos, os chamados Stakeholders. Essas relações passam por ações como estimular o 

crescimento sustentável, o protagonismo e a autonomia das comunidades. A responsabilidade social 

é uma prática que já foi incorporada pelas empresas preocupadas não apenas em produzir com 

eficiência, mas também em contribuir com o bem-estar das pessoas e das comunidades. A decisão 

estratégica na empresa tendo como foco a Ação Social da Empresa (ASE) deve identificar as 

necessidades de negócio com relação aos Stakeholders e comunidade determinando onde investir. 

Rodrigues (2009) define Stakeholders e divide em dois grupos: Stakeholders (da empresa) – diz-se 

dos grupos de indivíduos, ou partes interessadas que têm interesse (stake) ou podem ser afetados 

pela empresa no que se refere à Ação Social da Empresa – ASE. O outro, Stakeholders (do projeto 

social) – diz-se dos grupos de indivíduos, ou partes interessadas que têm interesse (stake) ou podem 

ser afetados pelo programa social em si ou pelos resultados produzidos por ele. 

 

Segundo o Instituto Ethos (2011), a mobilização de profissionais da empresa para responder aos 

indicadores Ethos de Responsabilidade Social Empresarial - RSE deve ser entendida como início de 

um processo de autodiagnóstico. Este combinado com a missão e estratégia possibilitam identificar 

aspectos da gestão que necessitam de acompanhamento detalhado, de novas metas e de 

profissionais focados. Tais metas devem ser preferencialmente incluídas no planejamento 

estratégico da empresa. 

 

O conceito de responsabilidade social é bastante abrangente: é uma maneira de gerir negócios de 

forma a transformar empresas em parceiras e co-responsáveis pelo desenvolvimento social. Isso 

envolve preocupação com todos os públicos, os Stakeholders, definido anteriormente. 

 

Estratégia consiste na relação entre Stakeholders, sociedade e meio ambiente é inerente as empresas 

que se destacam no contexto econômico e social. Integrar o discurso à cultura destas organizações 

talvez seja uma das dificuldades na prática da Responsabilidade Social Empresarial - RSE em 

diferentes organizações na busca da Vantagem Competitiva como fator de sustentabilidade, 

complementa (PORTER, 1990). 

 

2. Responsabiliddade Social e Estratégia Empresarial 

Rodrigues (2009) enfatiza, a importância da avaliação da Ação Social da Empresa (ASE), deve ser 

conduzida de forma integrada ao seu planejamento e comunicação, tendo como base a metodologia 

EPASE (Eficácia Pública e Eficácia Privada da Ação Social da Empresa). Os projetos sociais 

corporativos devem fazer parte da estratégia das empresas, e não mais serem vistos como iniciativas 



 
periféricas. Pois só assim, como defende Porter (1990), esse projetos conseguem gerar o máximo 

benefício social para as comunidades e o máximo benefício econômico para a própria empresa. 

 

Melo Neto e Brennand (2004) descreve que, a cada esfera de atuação da empresa e cada 

relacionamento que ela mantém com seus diversos públicos (empregados, acionistas, consumidores, 

fornecedores etc.) têm a sua dimensão de Responsabilidade Social envolvida no processo. 

 

Porter (1990), destaca a importância da dedicação constante, as metas de empresas e pessoas 

refletem-se na natureza do investimento de capital e recursos humanos numa indústria. Nessa 

mesma linha de pensamento, a metodologia mais recomendada para a elaboração da estratégia e do 

planejamento estratégico é a análise da empresa dentro do sem ambiente. Complementa Padoveze 

(2011), a empresa é um sistema que processa recursos internamente e produz saídas alinhada com 

os anseios do mercado. 

 

Polizelli (2011) comenta, nos últimos trinta anos, foi possível acumular informações em uma escala 

impressionante sobre os problemas ambientais. Tachisawa e Andrade (2012) acrescentam, os 

aspectos econômicos da gestão ambiental, da responsabilidade social, das tecnologias de gestão, das 

transformações empresariais e da rotulagem ambiental no contexto dos negócios verdes, partiu das 

reflexões sobre as diferentes dimensões das questões ambientais e da responsabilidade social, para 

daí extrair aqueles conceitos aplicáveis ao modelo de gestão ambiental e responsabilidade social. 

Para Melo Neto e Froes (2002), o conceito de responsabilidade social de uma empresa consiste na 

sua decisão de participar mais diretamente das ações comunitárias na região em que está presente e 

minorar possíveis danos ambientais decorrente do tipo de atividade que exerce. 

 

3. Metodologia 

O método utilizado foi a Pesquisa Documental, segundo Gil (2006), pesquisa documental 

assemelha-se muito à pesquisa bibliográfica e para Marconi e Lakatos (2009), a característica da 

pesquisa documental é que a fonte de coleta de dados está restrita a documentos, escritos ou não, 

constituindo o que se denomina de fontes primárias. Os documentos e informações pesquisados 

foram disponibilizados pelo próprio emitente, Projeto Formare, em seu endereço eletrônico, além de 

depoimentos, sendo assim, a interpretação e análise das informações disponibilizadas, podem ser 

considerados fidedignas, ou seja, dignas de fé e de credibilidade. Para Gil (2006), “A pesquisa 

documental apresenta uma série de vantagens. Primeiramente, há que se considerar que os 

documentos constituem fonte rica e estável de dados”  

 

Considerado o método adequado para alcançar os objetivos propostos, foram acessadas as últimas 

versões dos documentos e informações disponíveis no endereço eletrônico do Formare, essas 

informações, documentos e depoimentos foram suficientes para se atingir plenamente os objetivos 

inicialmente desejados dada a consistência e quantidade de informações e depoimentos que 



 
indicaram que os participantes, administradores, empresas e voluntários é um exemplo a ser 

seguido. 

 

A análise e interpretação do material permitiram que se chegassem às conclusões pretendidas, 

ratificando o que se esperava, ou seja, o Projeto Formare é uma iniciativa de inserção social de 

grande importância para a comunidade, contando com empresas, voluntários e apoiadores em 

caráter permanente. 

 

4. Projeto Formare – Fundação Iochpe 

Instituída em 1988 pela Iochpe-Maxion S/A - grupo empresarial que opera nos segmentos de 

autopeças e equipamentos ferroviários, a Fundação Iochpe desenvolve programas nas áreas de 

educação, cultura e bem-estar social, realizando parcerias com entidades públicas e privadas. A 

Fundação Iochpe é uma organização civil sem fins lucrativos, qualificada como OSCIP 

(Organização da Sociedade Civil de Interesse Público), que se dedica a apoiar profissionais e 

empresas em suas ações de investimento social. Os programas educacionais, nos vários níveis de 

ensino, objetivam promover o desenvolvimento integral de crianças e jovens, capacitando-os para 

exercer uma profissão, ampliando suas habilidades de expressão e comunicação, estimulando sua 

criatividade e reforçando, assim, sua formação como cidadãos. 

 

A Fundação Iochpe atua em duas frentes: Projeto Formare tornando-se a primeira franquia social 

sem fins lucrativos do Brasil e Instituto Arte na Escola, visando qualificar processos educacionais 

em arte. Formada por professores universitários com títulos de mestres e doutores, capacitadoras, 

tutoras, pedagogas e psicólogas, a equipe da Fundação Iochpe fornece apoio pedagógico para 

gerenciamento de todas as escolas do Projeto Formare e acompanha cada etapa do ano letivo por 

meio de ferramentas de gestão on-line. O apoio pedagógico é conduzido de forma presencial e 

virtual EAD. 

 

O Formare é um projeto da Fundação Iochpe que, a partir de parcerias com empresas de grande e 

médio portes, oferece cursos de educação profissional, ensino profissionalizante, para jovens de 

famílias de baixa renda com idades de 16 a 18 anos. 

 

Em 1988, ainda com o nome de ETIM – Escola Técnica Iochpe Maxion na planta da Maxion em 

Canoas-RS, ocorre a formatura da primeira turma do Projeto Formare. De lá para os dias atuais, o 

Projeto Formare só melhorou, desenvolvendo um ambiente equipado com recursos de tecnologia de 

ponta, exigidos pelo mercado, e os alunos contam com profissionais qualificados e atualizados 

sobre os temas tratados em sala de aula. Além do benefício aos jovens formados pelo Formare, a 

empresa que se torna parceira melhora seu clima organizacional ao incentivar a atividade voluntária 

entre seus colaboradores que, após passarem por processo de capacitação, atuam como educadores 

voluntários. 



 
 

5. Considerações Finais E Conclusão 

Por meio da análise documental, da evolução histórica, aumento dos participantes, voluntariado e 

principalmente aumento da quantidade e da qualidade de vida dos adolescentes capacitados, 

conclui-se que trata-se um projeto realmente vitorioso e, acima de tudo, reconhecido pela 

comunidade. O Projeto Formare é um modelo de sucesso de educação profissional de jovens de 

famílias de baixa renda dentro das empresas transformando-se na primeira franquia social do Brasil. 

 

Considerando a evolução dos resultados apresentados, empresas parceiras, apoiadores, voluntários e 

depoimentos, pode-se constatar que a Fundação Iochpe idealizou um vitorioso projeto com sucesso 

comprovado e o mais importante, reconhecido por todos do ambiente interno e externo. Trata-se de 

um grande projeto de Responsabilidade Social. Além disso, as empresas parceiras do Formare agora 

têm mais um instrumento para demonstrar orgulho em participar do projeto. A Fundação Iochpe 

lança o selo “Empresa Parceira Formare – aqui o jovem tem futuro” que pretende ainda mais 

valorizar o compromisso com a capacitação profissional dos jovens de famílias de baixa renda. 

 

A MWM International Motores, líder no desenvolvimento de tecnologia diesel no Mercosul, é a 

primeira empresa a receber o selo da Fundação Iochpe. O reconhecimento foi concedido à 

fabricante de motores por sua atuação no Projeto Formare há 20 anos na unidade de Canoas (RS). A 

coordenadora geral do Formare, Beth Callia, explica a importância do selo. “Com esse tipo de 

reconhecimento a empresa passa a ser percebida interna e externamente, o que fortalece a imagem 

da companhia perante a sociedade. É também mais uma forma de dar visibilidade ao trabalho de 

tantos voluntários que atuam na formação e consequente transformação de vida dos jovens alunos.” 

Finalizando, espera-se ter contribuído abordando um projeto modelo de responsabilidade social, 

inovador e transformador de jovens de baixa renda. O Projeto Formare é realmente um exemplo a 

ser seguido é um projeto vitorioso de educação profissional a jovens de baixa renda. 

 

Em 2012, o Formare completa 24 anos de história. Mas foi apenas em 2001, quando formatou um 

modelo adaptável a diversos ambientes empresariais, que o processo de expansão teve início. Hoje é 

uma rede social com 54 empresas parceiras que atua em 11 Estados do Brasil. Para se ter uma idéia, 

alguns números do Projeto Formare: 

 54 empresas parceiras 

 15 empresas apoiadoras divulgadoras 

 86 escolas no Brasil e uma na Argentina 

 6.700 educadores voluntários 

 1.720 jovens em formação por ano em média 

 11 estados brasileiros 

 Mais de 11.000 jovens capacitados até o momento 
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Resumo 

A proposta deste estudo é analisar as personagens protagonistas e coadjuvantes, reais e fictícios do 

roteiro do filme Titanic. A justificativa desta pesquisa é que a forma como é construída e associada 

as personagens levam à identificação do público-alvo. A fundamentação teórica realiza-se à luz de 

Doc Comparato (2000). Os resultados mostram que quando as personagens coadjuvantes estão 

diretamente relacionadas com as personagens protagonistas há uma identificação maior do público 

com o enredo. 

  

Abstract  

The purpose of this study is to analyze the protagonists and supporting characters, real and 

fictional screenplay of the movie Titanic. The justification of this research is that the way it is 

constructed and associated characters lead to the identification of the target audience. The 

theoretical realized the light of Doc Comparato (2000). The results show that when the supporting 

characters are directly related to the characters protagonists there is a greater public identification 

with the plot. 
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1. Introdução 

A História da maior tragédia marítima conhecida no mundo completa cem anos em 2012. Titanic 

era o maior navio construído em 1912 e o naufrágio em sua primeira viagem foi recebida com 

espanto pela sociedade, principalmente pelas histórias assustadoras narradas pelos sobreviventes.  

A tragédia foi retratada por vários filmes, mas nenhum conquistou tanto uma geração como o 

Titanic (1997) de James Cameron, que bateu recordes em número de produção, bilheteria e Oscar 

(concorreu em 14 categorias e ganhou 11 deles). O filme Titanic impressiona até hoje. Para 



 
comemorar os 100 anos do naufrágio e 15 anos de lançamento deste grande sucesso 

cinematográfico, o filme foi convertido em 3D.   

A fórmula de sucesso do filme de James Cameron está principalmente no roteiro que mistura fatos 

reais de personagens que estiveram no navio, com, personagens fictícios. O diretor soube mesclar a 

tragédia com romance e usar a mais alta tecnologia da época para recriar o naufrágio de maneira 

realista. 

Em outras palavras, os cineastas que podem ser tidos como historiadores são cineastas que, ao 

representarem o passado, conseguem atribuir um significado do passado para o tempo presente. São 

cineastas que não desejam apenas entreter o público, mas fazê-lo pensar, estimulando sua 

autonomia de pensamento. Assim como os historiadores  do meio acadêmico, esses cineastas não se 

ocupam do passado em si, mas do passado em relação ao presente, num grande exercício de análise 

crítica da realidade histórica. Ao afirmar que o cinema poder ser uma instigante forma de escrita da 

história, Rosenstone defende a ideia de que os historiadores precisam ser mais flexíveis ao lidar 

com os filmes históricos. Diversos filmes que tratam de um mesmo assunto, utilizando como ponto 

de partida os mesmos documentos, muitas vezes diferem completamente entre si, uma vez que 

evidenciam aspectos diferentes e possuem interpretações diferentes acerca do passado. O cinema, 

portanto, possui o potencial de ampliar o conhecimento histórico. (COSTA, 2010, p. 6/7) 

 

2. Titanic (1997) - Ficção mesclada com o real. 

O filme histórico pertence a área das representações, produções que, segundo Rosenstone “referem-

se a acontecimentos, momentos e movimentos reais do passado e, ao mesmo tempo, compartilham 

do irreal e do ficcional" (2010. P.14). Para o autor não há uma fronteira rígida entre História e 

Ficção, ou seja, o discurso historiográfico muitas vezes utiliza de estratégias narrativas próprias ao 

campo da Ficção e vice-versa. Uma obra visivelmente ficcional procura trazer consigo um efeito de 

realidade, de modo que consiga falar do real e da História, Rosenstone explica “os filmes históricos, 

mesmo quando sabemos que são representações fantasiosas ou ideológicas, afetam a maneira 

como vemos o passado” (2010, p.17). 

O trabalho com filmes deve ser feito de forma criteriosa. Não se deve analisar um filme como se ele 

fosse um livro escrito por um historiador. Trata-se de outra mídia, com outros recursos narrativos, 

com outras formas de expressão, com outras formas de argumentação, enfim, trata-se de uma outra 

linguagem. (COSTA, 2010, p. 4) 

James Cameron tinha um sonho 'descobrir os mistérios do Titanic'. Para isso, efetuou várias 

expedições aos destroços do Navio, e assim, decidiu produzir um filme sobre a tragédia, mas, com 

uma visão romântica. O roteiro poderia ser como tantos outros, mas surpreendeu, com um enredo 

fictícios que mostrou o romantismo e conflitos dos passageiros, dando ênfase aos preconceitos e 

idealizações do inicio do século XX.  

A ficção e a realidade no filme caminham juntas. A Ficção provem do latim "Fictione(m)", ato ou 

resultado de criar uma imagem, compor ou modelar, inventar algo. A realidade é uma linguagem 

baseada em se construir a partir dos objetos e dos seres que fazem parte de um mundo concreto. 



 
Parece evidente a fronteira que separa a realidade concreta da ficção. Parece-nos importante este 

esclarecimento para que não se interprete erradamente o significado de ficção, que não e se não uma 

realidade inventada mediante algumas imagens tiradas à realidade.(COMPARATO, 2000, p. 148) 

 Para vender a ideia aos executivos do 20th Century, o diretor definiu Jack e Rose como "Romeu e 

Julieta do Titanic". Paralelamente os personagens coadjuvantes foram baseados em passageiros 

reais do naufrágio e que tiveram seus nomes e títulos usados, mas suas histórias tiveram rumos 

diferentes da realidade. Os personagens da atualidade, os quais, iniciam e encerram o filme, 

mostrando o Titanic atualmente no fundo do mar e dando o ponta pé para a história de amor de Jack 

e Rose pela visão da já idosa protagonista que leva o público a entender a história do Naufrágio e os 

personagens que ali vivenciaram o terror da noite de 14 de abril em 1912. 

Naturalmente, um filme de custo elevado dirigido a pouco público terá menos possibilidades de ser 

produzido; embora toda regra tenha exceções, e às vezes um produtor aposte num filme de "pouco 

sangue", como se costuma dizer, e o filme resulta num êxito de bilheteria. (COMPARATO. 2000, p. 

117) 

A história foi cativante e emocionante e os cenários e efeitos especiais realistas. Cameron conseguiu 

mostrar a tragédia em detalhes que impressionam 15 anos após o lançamento do filme, em 1997. 

Apaixonado pela história do naufrágio, o diretor soube mesclar personagens fictícios e reais num 

roteiro romântico e trágico. Esta foi a formula do sucesso? Sim!  

Em resumo, Cameron contou a história de amor fictício entre Jack Dawson e Rose DeWitt Bukater. 

Rose era passageira da primeira classe, uma jovem prometida a Caledon Nathan Hockley herdeiro 

de uma fortuna do Aço, o qual, salvaria a situação financeira dela e de sua mãe Ruth DeWitt 

Bukater viuva e falida, que arranjou o casamento por interesse em se manter na alta sociedade. Jack 

era um Rapaz pobre e sem destino, ganhou em um jogo de cartas a passagem para a viagem na 

terceira classe, junto com um amigo, o Italiano Fabrizio. Paralelamente personagens reais, que 

estiveram no navio aparecem na história, como o Capitão Smith, o Dono da companhia White Star 

Line J. Bruce Ismay, o projetista Thomas Andrews e Margaret Brown, entre outros. 

Para o diretor Cameron o Titanic finalmente teve o equilíbrio correto, não foi um filme direcionado 

apenas no desastre, e sim, uma história de amor com uma meticulosa sobreposição de história real.  

“Para estabelecer a correspondência com o público, é necessário que o conflito tenha sua razão de 

ser. Não pode surgir do nada: são as situações em que a personagem se encontra que geram os 

conflitos." (COMPARATO. 2000, P. 150) 

 

3. Personagens 

Kit Redd, recomenda que os roteiros sejam revistos a partir dos personagens: "Começo (a revisão) 

pela personagem, porque creio que os personagens se movem juntas para construir um argumento" 

(1991, p.74). Pode-se dizer também que, um bom personagem tem que tentar ganhar ou terminar 

alguma ação no decorrer da trama, mudar seu ponto de vista e permitir interpretar o mundo no qual 

o personagem vive. Syd Field é citado no livro de comparado quando comenta que um personagem 

"Deve mudar no decorrer do enredo e adotar uma atitude positiva ou negativa, superior ou 



 
inferior, crítica ou inocente" (2000, 122). Para entender melhor os personagens do roteiro do 

Titanic (1997), eles foram separados em núcleos, correspondentes com a época em que aparecem na 

história e suas ações. Ressalta-se neste caso os personagens reais que tiveram suas historias 

alteradas no roteiro, o qual é feito um paralelo entre a verdade e o que foi criado para o filme. 

 

Núcleo 1: Personagens Fictícios de 1912 (protagonistas e Antagonistas).  

Núcleo 2: Personagens Reais de 1912 (coadjuvantes).  

Núcleo 3: Personagens Fictícios de 1997 (coadjuvantes e narradora)  

 

4. Núcleo 1 - personagens Fictícios 1912 

 

4.1 Protagonistas 

Jack Dawson (Leonardo DiCaprio): É um homem pobre de Chippewa Falls, Wisconsin, que viajou 

para vários lugares do mundo, especialmente Paris. Ele ganha dois bilhetes para o RMS Titanic em 

um jogo de pôquer e viaja como um passageiro da terceira classe junto com seu amigo Fabrizio. Ele 

fica atraído por Rose ao vê-la pela primeira vez, e a conhece quando ela tenta pular da popa do 

navio. Isso permite que ele se misture com alguns passageiros da primeira classe e que se envolva 

com Rose.  

Rose DeWitt Bukater (Kate Winslet): Rose é uma garota de 17 anos, nativa da Filadélfia, que é 

forçada a ficar noiva de Caledon Hockley, de 30 anos, para que ela e sua mãe, Ruth, possam manter 

seu status de classe alta depois da morte de seu pai, que deixou uma grande dívida para a família. 

Rose embarca no Titanic junto com Cal e Ruth como uma passageira da primeira classe, assim 

conhece Jack e se apaixona por ele. 

 

4.2 Antagonistas 

Caledon Nathan "Cal" Hockley (Billy Zane): O noivo de Rose é arrogante e esnobe, herdeiro de 

uma fortuna de aço de Pittsburgh, fica ciumento e desconfiado da relação de Rose com Jack, por 

isso, tenta separá-los.  

Ruth DeWitt Bukater (Frances Fisher): A mãe viúva de Rose, arruma seu casamento com Cal para 

manter o status de classe alta da família. Apesar de amar sua filha, Ruth acredita que a posição 

social é mais importante. Ela despreza Jack, apesar dele ter salvado a vida de Rose. 

Spicer Lovejoy (David Warner): Um antigo policial Lovejoy é o guarda-costas pessoal de Hockley 

e vigia Rose e ajuda a separar o casal. 

 

5. Núcleo 2 - Personagens Reais 1912 

 

5.1 Coadjuvantes 

Margaret "Molly" Brown (Kathy Bates): Brown é um pouco desprezada por outras passageiras da 

primeira classe, incluindo Ruth, chamando-a de "vulgar" e "nova rica" devido a sua riqueza 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Chippewa_Falls
http://pt.wikipedia.org/wiki/Wisconsin


 
repentina. Ela é amistosa com Jack e lhe empresta um smoking (comprado para seu filho) quando 

ele é convidado para jantar com a primeira classe. Apesar de Brown ter sido uma pessoa real, 

Cameron escolheu não mostrar suas ações no naufrágio.  

Brown foi chamada de "A Inafundável Molly Brown". Ela com a ajuda de outras mulheres, tiraram 

o comando do Bote Salva-Vidas 6 do Contramestre Robert Hichens para ajudar os passageiros que 

estavam se afogando e morrendo congelados. Alguns aspectos dessa tomada do bote Salva-vidas 

são mostrados no filme (mas sem sucesso). Ela é chamada de Molly durante o filme; entretanto, 

durante sua vida, ela era chamada de Maggie. 

Thomas Andrews (Victor Garber): o construtor do navio, Andrews é mostrado como um homem 

muito bondoso, agradável e modesto. Após a colisão, ele tenta convencer outros, particularmente 

Ismay, que há uma "certeza matemática" que o Titanic vai afundar. Durante o naufrágio, ele é 

mostrado como tendo ficado próximo a um relógio na sala de fumar da primeira classe, lamentado 

seu fracasso em construir um navio mais forte. Não se sabe como o verdadeiro Andrews morreu. 

Capitão Edward Smith (Bernard Hill): Smith planejava se aposentar após a viajem inaugural 

do Titanic. No filme mostra o Capitão recebendo ordem para manter a velocidade máxima, sendo 

que, na realidade ele permitiu sem nenhuma influencia que a velocidade fosse aumentada. Ele se 

tranca na ponte de comando enquanto o navio naufraga, morrendo quando a água quebra as janelas. 

É discutido se ele morreu dessa forma ou que tenha congelado até a morte, como relatos afirmam 

tê-lo visto próximo ao Bote Desmontável B.  

J. Bruce Ismay (Jonathan Hyde): Ismay é mostrado como um passageiro da primeira classe rico e 

ignorante. No filme, ele usa seu cargo como diretor da White Star Line para influenciar o Capitão 

Smith à viajar mais rápido possível para chegarem em Nova Iorque antes do previsto, atraindo uma 

publicidade favorável; apesar desse pedido ser retratado em vários filmes sobre o desastre, ela não é 

considerada verídica.  

Ismay justificou na época que pediu para o Capitão Smith manter a velocidade para saírem o mais 

rápido possível da rota dos Icebergs.  Após a colisão, ele lutou para acreditar que seu navio 

"inafundável" está condenado e mais tarde entrou para dentro de um bote salva-vidas, recebendo 

assim, o papel do vilão/covarde do naufrágio tanto no cinema, quanto na vida real. Ele faliu pouco 

tempo depois da tragédia. 

Primeiro Oficial William Murdoch (Ewan Stewart): Foi oficial encarregado da ponte na noite da 

colisão com o iceberg. Durante o caos no convés dos botes, Murdoch acidentalmente atira em 

Tommy Ryan e em outro passageiro em um momento de pânico, cometendo suicídio logo depois, 

uma liberdade artística e ficcional que gerou muitas críticas. Quando o sobrinho de Murdoch, Scott, 

assistiu o filme, ele se opôs a representação de seu tio, dizendo que isso danificava a reputação 

heróica de Murdoch que salvo muitas vidas e morreu no naufrágio. Cameron se desculpou em seu 

comentário em áudio, porém afirmou que muitos oficiais dispararam armas para manter a política 

do "mulheres e crianças primeiro". 

Coronel John Jacob Astor IV (Eric Braeden): O homem mais rico abordo. O filme mostra Astor e 

sua esposa de 18 anos Madeleine sendo apresentados a Jack por Rose no salão de jantar da primeira 



 
classe. Ele é visto pela última vez na Grande Escadaria quando o domo implode e a água inunda o 

lugar. Na realidade, Astor morreu ao ser esmagado quando uma das chaminés caíram.  

Outros personagens reais foram mostrados no filme, mas, sem destaque como os citados acima. 

Foram: Benjamin Guggenheim, Wallace Hartley, Segundo Oficial Charles Lightoller, Oficial Chefe 

Henry Wilde, Quinto Oficial Harold Lowe, Sexto  Oficial James Moody,Padre Thomas Byles, 

Isidor Straus e Ida Straus,Sir Cosmo Duff-Gordon, "Lucy, Lady Duff-Gordon", Noël "Leslie, 

Condessa de Rothes",Frederick Fleet, Contramestre Robert Hichens, Reginald Lee, Quarto Oficial 

Joseph Boxhall, Jack Phillips, Harold Bride, Padeiro Chefe Charles Joughin, Engenheiro Chefe 

Joseph Bell, Terceiro Oficial Herbert Pitman. 

 

6. Núcleo 3: personagens Fictícias na atualidade 

 

6.1 Narradora 

Rose Dawson Calvert (Gloria Stuart): Rose idosa narra o filme a partir dos dias atuais. É uma 

sobrevivente fictícia que tem [quase] 101 anos. Ela conta sua história sobre seu período abordo do 

navio, mencionando Jack pela primeira vez desde o naufrágio.   

 

6.2 Coadjuvantes 

Brock Lovett (Bill Paxton): É um caçador de tesouros procurando pelo "Coração do Oceano" nos 

destroços do Titanic. O tempo e o financiamento de sua expedição estão acabando. Ele mais tarde 

reflete ao final do filme que, apesar de ter pensado no Titanic durante três anos, ele nunca o 

entendeu até ouvir a história de Rose. 

Lizzy Calvert (Suzy Amis): É a neta de Rose que a acompanha até o navio de Lovett e como todos 

da expedição se emociona com a história de amor e tragédia de sua avó. 

Comparato cita em seu livro "Da Criação ao Roteiro" a seguinte frase do físico dinamarquês Niels 

Bohr: "Uma grande verdade é aquela cujo contrário é igualmente uma grande verdade" (2000, p. 

124). Um personagem e a história têm que ser grandes verdades para o público, existir uma 

identificação entre ambos. 

 

7. Roteiro: a visão de James Cameron 

Para Jean Claude Carrière: Escrever um roteiro é muito mais do que escrever. Em todo caso, é 

escrever de outra maneira: com olhares e silêncios, com movimentos e imobilidades, com conjuntos 

incrivelmente complexos de imagens e de sons que podem possuir mil relações entre si. 

(CARRIÈRE. 1991, p. 15) 

Cameron pesquisou e leu bastante sobre a tragédia e seus sobreviventes, criou uma linha de tempo 

extremamente detalhada dos dias que o navio esteve em alto mar e uma outra linha do tempo da 

última noite do navio até o naufrágio. O campo de pesquisa do diretor foi amplo, com visitas aos 

destroços do desastre (o único cineasta que o fez), pesquisou pessoalmente histórias com os 

sobreviventes passageiros e tripulantes, consultou pesquisadores e estudiosos do Titanic, com o 



 
objetivo de recriar de maneira realista o navio e os quatro dias da viagem que acabou com o 

encontrou de um Iceberg."O trabalho do roteirista não se baseia apenas no talento para escrever e 

criar, mas também na capacidade para colocar seu trabalho num caminho adequado de produção" 

(COMPARATO. 2000, p. 37) 

O Roteirista Doc Comparato propõe que, a escrita do roteiro passa por 6 etapas: Ideia, conflito, 

personagens, ação dramática, tempo dramático e unidade dramática. 

A Ideia de Cameron foi produzir um filme com dimensões jamais vistas nas histórias anteriores 

sobre o transatlântico, criou o conflito social mostrando a separação de classes dentro do navio e o 

amor impossível entre os protagonistas que quebram essa barreira, escolheu personagens que 

cabiam perfeitamente neste contexto e que movimentaram o enredo com seus conflitos pessoais e 

sociais. Assim, a história do desastre definiu a ação dramática (como, onde e quando iria ocorrer os 

fatos), o tempo dramático e por fim a unidade dramática que é o roteiro final. Doc Comparato 

afirma que: "O importante é que o produto final resulte harmonioso, como uma interação 

personagens-história indiscutível, como se de uma grande verdade se tratasse" (2000, p. 124). 

Titanic usa ficção para mostrar o real e consequentemente os elementos seguem o rumo para que os 

personagens cheguem ao ponto final em harmonia, cada qual, representando o seu papel na história, 

complementando o roteiro e alinhando os elementos fundamentais para o sucesso do drama.  

Para Tzvetan Todorov "A literatura não é uma linguagem (...), não se deixa submeter às provas da 

verdade (...) e isso é o que define o estatuto da ficção", por tanto, a arte não cópia, mas sim é uma 

invenção que exprime de maneira sensível o universo particular de cada personagem. O roteirista 

precisa entender este contexto para que seu trabalho transmita a mensagem que deseja. 
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Resumo  

Com o crescente aumento do número de idosos, cresce, também, a necessidade de avaliação 

funcional para impedir as doenças degenerativas. Este estudo é uma pesquisa do tipo quantitativa, 

descritiva e exploratório, que será realizada em um Centro de Convivência para idosos em uma 

cidade do interior do Vale do Paraíba. O projeto foi aprovado de CEP- Fatea. Serão utilizados para 

coleta de dados, Ficha de Identificação do docente e Avaliação Funcional do Idoso – Índice de 

Katz. Os resultados serão digitados e tabulados eletronicamente, analisados quantitativamente e 

representados em forma de tabelas e gráficos. 

  

Abstract  

With the increasing number of elderly grows, also, the need for functional assessment to prevent 

degenerative diseases. This study is a kind of quantitative, descriptive and exploratory, which will 

be held at a Family Center for seniors in a town in the Vale do Paraíba. The project was approved 

CEP-Fatea. Will be used for data collection, teacher Identification Form and Functional 

Assessment of the Elderly - Katz Index. Results are entered and tabulated, and analyzed 

quantitatively represented in the form of tables and graphs.    
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1. Introdução 

O envelhecimento populacional resulta de vários fatores, como a queda nas taxas de fecundidade e 

o aumento da expectativa de vida dos idosos. Acompanhando o crescente aumento de idosos no 

Brasil, observa-se que o número de pessoas passou de 3 milhões, em 1960, para 7 milhões, em 



 
1975, e 17 milhões, em 2006, representando um aumento de 600% em menos de cinquenta anos 

(VERAS, 2007). 

O envelhecimento da população idosa acarretou mudanças do perfil social, físico e psicológico, 

demandando estratégias e estruturas que contemplem a atenção e o cuidado dos idosos, tais como: a 

preservação dos seus direitos como cidadão, a disponibilidade de recursos públicos à sua saúde e a 

seguridade social, o direito ao lazer, e a implantação de políticas públicas de saúde voltadas aos 

aspectos paliativos, preventivos e curativos (VERAS, 2007). 

Com o crescente aumento do número de idosos, cresce, também, a necessidade de utilização de 

instrumentos de avaliação funcional. Tal utilização, no entanto, deve ser comparável entre os 

diversos estudos e diferentes realidades (DUARTE YAO, ANDRADE CL, LEBRÃO ML, 2007). 

A avaliação funcional pode ser definida como uma tentativa sistematizada de medir, de forma 

objetiva, os níveis nos quais uma pessoa é capaz de desempenhar determinadas atividades ou 

funções em diferentes áreas, utilizando-se de habilidades diversas para o desempenho das tarefas da 

vida cotidiana, para a realização de interações sociais, em suas atividades de lazer e em outros 

comportamentos requeridos em seu dia-a-dia,de modo que (DUARTE YAO,ANDRADE 

CL,LEBRÃO ML, 2007) sugere que,em termos de avaliação em saúde,tais atividades são 

conhecidas como Atividades de Vida Diária(AVDs) e subdividem-se: 

a) Atividades Básicas de Vida Diária (ABVDs) – que envolvem as relacionadas ao autocuidado 

como alimentar-se, banhar-se,vestir-se,arrumar-se,mobilizar-se, manter controle sobre suas 

alimentações; 

b) Atividades Instrumentais de Vida Diária (AIVDs) – que indicam a capacidade de um indivíduo 

de levar uma vida independente dentro da comunidade onde vive e inclui a capacidade de preparar 

refeições, realizar compras,utilizar transportes,cuidar da casa,utilizar telefone,administrar as 

próprias finanças,tomar seu medicamentos. 

De modo geral,representa uma maneira de medir se uma pessoa é ou não capaz 

de,independentemente,desempenhar as atividades necessárias para cuidar de si mesma e de seu 

entorno e,caso não seja,verificar se essa necessidade de ajuda é parcial (em maior ou menor grau) 

ou total (DUARTE YAO,2007). 

 Muitos são os instrumentos utilizados para avaliação funcional em gerontologia. O Index de 

Independência nas Atividades de Vida Diária desenvolvido por Sidney Katz é, ainda hoje, um dos 

instrumentos mais utilizados nos estudos gerontológicos nacionais e internacionais. De acordo com 

o método avaliacional de Katz observaremos a realização ou não das seguintes atividades 

mencionadas anteriormente, assim promovendo uma tabela em que,classifica-se a capacidade 

funcional do idoso, resignando-se por: Mais Funcional, Funcionalidade Intermediária ou Menos 

Funcional,de modo que,observa-se seu nível de independência ou dependência. Certa dependência 

pode ter sido ocasionada por diversos fatores, inclusive, as condições crônicas* tendem a se 

manifestar de forma mais expressiva entre os idosos, além de, nessa fase,   freqüentemente, 

ocorrerem de forma simultânea. Tais condições, geralmente, não são fatais, porém tendem a 



 
comprometer,de forma significativa, a qualidade de vida dos idosos (DUARTE YAO,ANDRADE 

CL,LEBRÃO ML, 2007). 

Com o avançar da idade, as doenças crônicas e degenerativas nos idosos são prevalentes, como a 

doença de Alzheimer, a doença de Parkinson, as doenças reumáticas, bem como a perda da 

capacidade funcional como a dificuldade em realizar tarefas do cotidiano, da sua higiene pessoal, as 

suas atividades de vida diária (AVDs), entre outras, e fatores psicológicos podem influenciar em sua 

qualidade de vida como a diminuição ou perda da memória, a solidão e o abandono. Entre os fatores 

sociais que também podem influenciar na qualidade de vida e em seu convívio social, podemos citar 

aposentadoria insuficiente para o sustento, precária rede de suporte social familiar e de cuidadores 

formais e/ou informais, negligência e maus tratos advindos por vezes da própria família e dos 

cuidadores (CREUTZBERG et al., 2007). 

O histórico dos grupos de convivência de idosos brasileiros remonta à década de 70, quando o 

Serviço Social do Comércio (SESC) de São Paulo iniciou um programa para a terceira idade. Desde 

então, grupos de convivência de idosos vêm proliferando em clubes, paróquias, associações 

comunitárias, centros de saúde e instituições de ensino superior (ARAÚJO; CARVALHO, 2004). 

Segundo Souza et al (2007), nos últimos anos no Brasil, surgiram serviços voltados para os idosos, 

como casas de abrigos, centros de referência multiprofissionais e as instituições próprias de 

denúncias das violências aos idosos. O ingresso dos idosos nestes locais evidencia a fragilidade dos 

seus vínculos familiares, e muitas vezes a sua inexistência. 

Esses grupos realizam atividades variadas, de cunho recreativo, cultural, social, educativo e de 

promoção da saúde. 

Segundo Costa & Campos (2003), os grupos de convivência, propiciam formas de aponderamento 

de cidadania para o cotidiano de seus participantes através de uma reflexão do seu entorno 

sociocultural e suscita mecanismos individuais e coletivos para ações de intervenção na velhice. 

Esses grupos foram idealizados com objetivos, atividades e propostas diferenciadas, com espaços 

para o lazer, a sociabilidade, a cultura e a construção de uma consciência de cidadania. 

Promover o envelhecimento saudável, prevenir incapacidades e evitar o agravamento das já 

instaladas são as principais preocupações dos profissionais da área de saúde na atualidade, momento 

este em que se almeja o prolongamento da vida em melhores condições de saúde e, portanto as 

ações de saúde estão voltadas para a qualidade do envelhecimento e da velhice. 

O objetivo deste estudo é caracterizar o perfil dos idosos que participam do Centro de Convivência 

do Idoso (CCI) quanto ao sexo, idade, estado civil, etnia autodeclarada, escolaridade, ocupação, 

renda individual, número de filhos, naturalidade, meio de locomoção que utiliza para ir ao CCI e 

avaliação funcional. 

 

2. Método 

Este estudo é uma pesquisa do tipo quantitativa, descritiva e exploratório. 

A pesquisa será realizada em um Centro de Convivência para idosos em uma cidade do interior do 

Vale do Paraíba. 



 
O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Cep-Fatea, uma vez obtido o consentimento da instituição 

e observados os aspectos éticos, a coleta de dados, será marcada com antecedência. 

Serão utilizados para coleta de dados, a Ficha de Identificação do idoso e Avaliação Funcional do 

Idoso – Índice de Katz. 

Os resultados serão digitados e tabulados eletronicamente, analisados quantitativamente e 

representados em forma de tabelas e gráficos. 
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Resumo 

O objetivo desse trabalho é adotar a pratica de atividades radicais no âmbito escolar, tendo como 

principal o Le-Parkour, analisando o impacto desse novo sistema de atividade proposta em aula, 

avaliando o nível de força de membros inferiores e o desenvolvimento motor básico dos alunos no 

Ensino Fundamental. A aplicação dessa pesquisa julga-se necessária para que seja comprovada a 

veracidade dos resultados a partir de estudos anteriormente realizados em outros ambientes de 

trabalho. 

 

Abstract 

The aim of this paper is to adopt the practice of radical activities in the school, with the primary-Le 

Parkour, analyzing the impact of this new system proposed activity in the classroom, evaluating the 

level of lower limb strength and motor development of students in basic Elementary School. The 

application of this research it is necessary to verify the veracity of the results from previous studies 

in other work environments. 
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1. Introdução 

Em função da evolução tecnológica e do agitado ritmo de vida nos grandes centros urbanos ou até 

mesmo nas pequenas cidades, os adolescentesse afastam gradativamente das praticas esportivas.  

No período dos anos 80, nas ruas de Lisse, subúrbio de Paris, foi apresentado uma nova atividade 

física o Le-Parkour que teve grande percussão na época. 

O Le-Parkour deriva do método Natural que são técnicas desenvolvidas por George Hérbert Soares 

“Método Natural”. As atividades evidenciadas no Le-Parkour são principalmente o rolamento, 



 
saltos horizontais e verticais e o equilíbrio que são definidos como habilidades básicas para a 

execução de transposições de obstáculos durante o trajeto abordado pelos atletas. 

O Método apresentado por Soares, propõe as atividades naturais para o treinamento do corpo para 

se alcançar o corpo ideal, sem a sistematização de exercícios com sobrecargas, combinando o físico 

e a mente durante os exercícios de aquecimento, como, os alongamentos, exercícios de 

flexibilidade, de força, caminhada ou corridas com ou sem transposição de obstáculos como  se 

pode observar em vídeos amadores ou pessoalmente pelos praticantes do Le-Parkour. 

O desenvolvimento da atividade física pode ser vista pela progressiva obtenção das habilidades de 

movimentos no Le-Parkour. Os praticantes inicialmente observam o padrão do movimento para 

depois tentar executá-la da forma mais semelhante possível do instrutor.  

 

O método natural trabalha com a preocupação do corpo e a saúde, deixando em segundo plano a 

qualidade de execução do exercício. O método natural é, por conseguinte, a codificação, a 

adaptação e a gradação dos procedimentos e meios empregados pelos seres vivos em estado de 

natureza para adquirir seu desenvolvimento integral.  

De acordo com o autor Georges Hébert Soares (2003): “O problema da educação física não é 

encarado visando inicialmente à necessidade e a possibilidade de produzir o trabalho natural ou 

fundamental, e sim programas que venham contemplar apenas a ginástica e o desporto” (Revista 

Brasileira de Ciências do Esporte v. 25, n. 1, p. 21-39, 2003). 

O método natural propõe a substituição do trabalho puramente técnico pelo trabalho natural; o 

treinamento especializado, pelo treinamento completo; o trabalho sem continuidade e sem nexo, 

pelo trabalho contínuo; o conjunto mecânico, pela liberdade de ação. Por isso as atividades naturais 

aparecem como apenas uma finalidade tendo a ginástica que aparece com o intuito de utilizar os 

princípios do trabalho natural, mantendo-a o mais próximo possível das atividades ao ar livre.  

Com movimentos dinâmicos, utilizando basicamente o próprio corpo como sobrecarga, a força 

torna-se uma das valências físicas mais utilizadas no Le-Parkour. 

Partindo do princípio básico em que o participante “chamado de traceur” passa por obstáculos da 

maneira mais rápida e direta possível, usando várias técnicas como pulo, rolamento e a escalada, a 

força predominante da prática trata-se da força rápida, que Weineck define “como a capacidade do 

sistema neuromuscular de movimentar o corpo ou parte do corpo (braços, pernas) com uma 

velocidade máxima” (WEINECK, 1999, p. 378). 

O ganho de força rápida gera por consequência um aumento da velocidade do praticante, que é o 

principal requisito motor, o qual permite tanto a movimentação quanto a associação de outras 

capacidades do condicionamento (duração e força) e também da coordenação. 

Outro ponto importante encontrado no Le-Parkour e muito utilizado é a flexibilidade.  

Pode-se definir a flexibilidade como a capacidade e a característica de executar movimentos de 

grande amplitude, ou que exija a movimentação de muitas articulações, que pode ser trabalhado em 

exercícios de alongamento passivo e ativo, realizados durante o período de aquecimento da sessão 

de treino e pelo estímulo que ocorre muitas vezes na transposição de obstáculos que requerem 



 
movimentos com grande amplitude articular (principalmente da musculatura dos membros 

inferiores) com movimentos combinados de muitas articulações do corpo (ABDALLAH, 2004). 

Como há uma grande variedade de movimentos e condições para a transposição dos obstáculos, as 

qualidades físicas são desenvolvidas alternadamente durante o decorrer dos movimentos, e há a 

necessidade de capacidades coordenativas, que é definido como as capacidades determinadas, 

sobretudo, pelo processo de controle dos movimentos e devem ser regulamentados, e estas 

capacidades podem desenvolver atletas “nesse caso, o 
1
traceur e/ou traceuse” para ações motoras 

previsíveis e imprevisíveis, para o rápido aprendizado e domínios dos movimentos nos esportes. 

Sendo os movimentos do Le-Parkour variados e espontâneos, a capacidade de dirigi-los baseia-se 

na precisão das percepções psicomotoras em combinação com as percepções visuais e auditivas. 

Durante a prática, alguns tipos de movimentos ou transposições solicitam um aprimoramento do 

equilíbrio, que pode se definir como capacidade de manutenção do equilíbrio durante uma atividade 

ou de recuperação após o exercício. 

O Le-Parkour se fundamenta nos movimentos naturais dos seres humanos e também na utilização 

de gestos técnicos adaptados da ginástica olímpica, atletismo e artes marciais. Sempre tendo em 

vista o desenvolvimento da flexibilidade, destreza corporal e da força explosiva, através da 

exploração do corpo em seu melhor desempenho. Os movimentos realizados são conscientes, 

intencionais e sensíveis sob a ação dos gestos e movimentos essencialmente naturais; explorando, o 

controle do corporal, integrando as descobertas e utilizando vários movimentos e ritmos para o 

desenvolvimento do praticante. 

 

2. Resultados e Discussão 

Analisando o resultado dos Gráficos 1 e 2, verificou-se que houve aumento dos valores de impulsão 

horizontal de todos os sujeitos. Os dados do salto 1 foram coletados antes da aplicação das 

atividades de Le-Parkour durante as aulas de Educação Física e os dados do salto 2, coletados após 

o termino do período das atividades que teve duração de 1 mês.  

Foi realizado o tratamento estatístico através do teste t de observações pareadas. Observou-se que 

ao nível de significância de 1%, teve diferença significativa entre as 2 coletas. O valor de t foi de 

8,8. Pode-se afirmar que através dos resultados o treinamento aplicado nesse período de trinta dias 

teve influência positiva no aumento da potencia dos membros inferiores. 

Observou-se que a média do salto 1 foi de 1,50 ± 0,36 metros e do salto 2 foi de 2,02 ± 0,35 metros. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Gráfico 1 – Teste de impulsão horizontal Masculino 

 

 

 

Gráfico 2 – Teste de impulsão horizontal Feminino 

 

  

 

Leite et al. (2011), realizou uma pesquisa que verificou o perfil da aptidão física dos praticantes de 

Le-Parkour. Foram comparados um grupo de praticantes de Le-Parkour com idade de 

aproximadamente trinta anos e um time de futebol sub – 17, entre 16 a 17 anos. O grupo de Le-

Parkour obteve uma média no teste de impulsão horizontal de 2,20 ± 0,22 m. O resultado foi similar 

aos atletas de futebol da categoria sub – 17, com média de 2,16 m. Observou-se que mesmo numa 

faixa etária maior, o grupo que pratica Le-Parkour apresentou valores de impulsão horizontal 

similares a um grupo de adolescentes de alto rendimento. Ou seja, o Le-Parkour proporciona 

aquisição e manutenção de valores altos de potência dos membros inferiores, como observado na 

presente pesquisa. 

Considerando os resultados, pode-se sugerir que a maturação e as experiências obtidas 

influenciaram o desenvolvimento motor.Observou-se que houve evolução dos alunos quando 

comparado a coleta do salto 1 ao salto 2. Além disso, a análise dos dados indica que a experiência 

                                                                                                                                                                  
1
Traceur – Trajeto relacionado ao homem; Traceuse – Trajeto relacionado à mulher. 



 
do programa Le-Parkour na escola potencializou o processo de desenvolvimento, pois o grupo 

experimental apresentou melhora superior ao 1° salto. 

A diferença entre essa pesquisa do Le-Parkour e o presente estudo é o contexto escolar. O Le-

Parkour por ter características de prática urbana em que o número de pessoas é consideravelmente 

menor, é mais fácil de aprender. Além disso, no ambiente escolar a prática é limitada por não 

possuir espaço adequado e não poder realizar os movimentos variados do Le-Parkour.  

Através dos gráficos 3 e 4 observou-se que houve aumento percentual maior do sujeito 1 em relação 

a potência dos membros inferiores.  Os sujeitos 3 e 4 apresentaram aumento intermediário e os 

sujeitos 5 e 6 tiveram resultado menor. 

 

Gráfico 3 – Aumento da potencia os membros inferiores – Homens 

 

 

 

Observou-se no Gráfico 4 que comparativamente aos resultados do Gráfico 3, houve um aumento 

menor dos valores de potência dos homens em relação a das mulheres. As mulheres tiveram um 

ganho maior do que os homens, isto pode ser ocasionado pela falta de vivência em movimentos que 

exigem força rápida.  

 

Gráfico 4 – Aumento da potencia os membros inferiores – Mulheres 

 

 

Através da classificação definida por Celafiscs (1978), pode-se definir o estágio dos indivíduos na 

avaliação e na reavaliação. Pode-se observar na Tabela 1, que todos estavam numa classificação 

mais fraca e tiveram melhoras. Entre os homens, quase todos obtiveram classificação excelente na 

reavaliação. 



 
Tabela 1 – Classificação do teste de impulsão horizontal Masculino 

Sujeitos Salto 1 Salto 2 

1 Muitofraco Excelente 

2 Excelente Excelente 

3 Aceitável Excelente 

4 Muitofraco Excelente 

5 Regular Muitobom 

6 Regular Excelente 

 

Na Tabela 2, verificou-se que as mulheres apresentaram classificação inferior na avaliação 

comparada aos homens. E na reavaliação 3 obtiveram a classificação máxima, ou seja, as mulheres 

obtiveram resultado melhor após as atividades do Le-Parkour. 

 

Tabela 2 – Classificação do teste de impulsão horizontal Feminino 

Sujeitos Salto 1 Salto 2 

1 Fraco Excelente 

2 Fraco Muitobom 

3 Fraco Excelente 

4 Bom Excelente 

 

3. Conclusão 

O Le-Parkour é uma modalidade urbana e de fácil acesso para os alunos fora do meio escolar, mas 

deve ter o acompanhamento do profissional de educação física para que haja orientação de 

movimentos e a adoção do método Natural de Soares (proposta no início do trabalho) durante os 

treinos físicos, evitando indesejáveis lesões.  

A adoção do Le-Parkour durante as aulas foi bem aceita inicialmente pelos alunos, porém houve 

resistências e fatores que atrapalharam a execução inicialmente, como por exemplo, as roupas 

utilizadas como, calças jeans, sapatos inapropriados, mas no decorrer das atividades o contexto das 

aulas se modificou e ficou evidente o envolvimento dos alunos na aula e na prática do Le-Parkour. 

Verificou-se através da pesquisa que houve um aumento significativo da potência dos membros 

inferiores tanto em homens e mulheres. Nas mulheres esse aumento foi maior, de uma classificação 

fraca para a máxima. Isto ocorreu em poucas sessões de aulas, o que evidencia a influência positiva 

da atividade Le-Parkour no desenvolvimento motor. 

A adoção do Le-Parkour é essencial, assim como outras novas abordagens, envolvendo dança, lutas 

e jogos de mesa no contexto escolar, pois são importantes para a evolução das habilidades básicas 

do indivíduo. 
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Resumo  

Os quintais são um modelo de uso da terra, um sistemacombinado de árvores, arbustos, herbáceas, 

por vezes associados à animais domésticos, próximos à residência. Este trabalho identificou os usos 

do espaço quintal pelos moradores do entorno do Parque Nacional da Bocaina, uma Unidade de 

Conservação de Proteção Integral em São José do Barreiro, SP, que está sob regulação de uso da 

terra. O material e métodos seguiram as propostas etnobiológica e etnoecológica. Os resultados 

mostraram um de modelos de uso, que além de expressar o social e o cultural dos grupos socais 

locais, mostrou o conflito da introdução de Espécies exóticas no entorno da Área Natural Protegida 

do Parque Nacional da Bocaina,  

 

Abstract  

The spaces are worked here (backyards) a model of land use, a combined system of trees, shrubs, 

herbaceous, sometimes associated with domestic animals, next to the residence. This work 

identified the uses of space by residents near the National Park of Bocaina, a conservation Integral 

Protection in San Jose Barreiro, SP, under the regulation of land use. Material and methods 

followed those proposed ethnobiological and etnoecológica. The results showed a usage model that 

besides expressing the social and cultural social group involved, the conflict showed the 

introduction of non-native species near the Natural Protected Area of the National Park of Bocaina 
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1. Introdução 

A terminologia quintal no Brasil é usada para designar os espaços do terreno situado ao redor da 

residência. Por vezes, é considerado como uma extensão de terra próxima à residência, um acesso 

fácil à outros espaços da residência. Nesse quintal se estabelece uma expressão cultural local que se 



 
revela por meio do cultivo ou manutenção de múltiplas espécies que fornecem parte das 

necessidades nutricionais da família, bem como outros produtos, como lenha e plantas medicinais. 

(Brito e Coelho, 2000)OAKLEY(2004) entendeu os quintais como um tipo de uso sustentável, pois 

é um espaço que se articula o manejo da terra e a sobrevivência dos grupos sociais. 

 

Embora haja um sistema de produção de múltiplas espécies que tenha provido e sustentado milhões 

de pessoas economicamente, pouca atenção científica tem sido destinada ao assunto, principalmente 

quanto aos efeitos de borda de quem se estabelece próximo à Unidade de Conservação. 

Nesse sentido, o que se propôs foi, preliminarmente, ampliar o conhecimento sobre o uso domiciliar 

dos quintais urbanos no município de São José do Barreiro, Vale Histórico no Vale do Paraíba 

Paulista, São Paulo, envolvido pelo Ecossistema de Mata Atlântica, um ecossistema tão ameaçado, 

que está classificado internacionalmente como Hotspot (lugares que necessitam de muita atenção de 

proteção). (MYERS et al, 2000) O uso desses quintais necessita de sistematização para 

compreender quais são as atividades que contribuem para a conservação do Hotspot e quais o 

ameaçam.  Inclusive são áreas reguladas pela Lei nº. 9.985/00, que instituiu o Sistema Nacionalde 

Unidades de Conservação (SNUC), que definiu: 

Art. 2º, inciso XVi – zoneamento: definição de setores ou zonas em uma unidade de conservação 

com objetivos de manejo e normas específicos, com o propósito de proporcionar os meios e as 

condições para que todos os objetivos da unidade possam ser alcançados de forma harmônica e 

eficaz; 

Art. 2º, inciso XViii – Zona de Amortecimento: o entorno de uma unidade de conservação, onde as 

atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar 

os impactos negativos sobre a unidade. 

 

Para o empreendimento de sistematização do uso dos quintais pelos grupos sociais moradores da 

Mata Atlântica foram utilizados metodologias próprias da Etnobiologia e Etnoecologia (segmentos 

da Ciência que sistematiza o conhecimento biológico e ecológico contidos na cultura dos vários 

grupos sociais). 

 

2. Material e Métodos 

A região tomada como caso de estudo faz parte do Vale Histórico, no Vale do Paraíba em sua 

porção paulista. São José do Barreiro foi o município inventariado, escolhido por compreender em 

uma parte do município o Parque Nacional da Bocaina que apresenta inúmeros rios, cachoeiras, 

quedas d'água e corredeiras, com águas frias, além da diversidade de sua flora e fauna da Mata 

Atlântica. As espécies mais comuns são de vegetação de campos, várzeas pantanosas e capões de 

matas com pinheiro brasileiro, candeia, quaresmeira, bromélias, orquídeas, embaúvas e 

samambaias. Pela região se escondem animais ameaçados de extinção como a lontra, o macaco, a 

harpia, a jacutinga, o gavião pega-macaco. Há também ouriços, antas, cotias e veados. Com 



 
população de 4097 habitantes (IBGE/Censo2010), tem sua economia centrada na agricultura, 

pecuária leiteira, gado de corte e no turismo. 

 

As visitas foram realizadas nos meses de Maio e Junho de 2012, quando serão observados (Método 

de Observação Direta – Não Participante) quintais de 100 residências de bairros urbanos mais 

próximos da área do Parque Nacional.  Nessas visitas serão observadas e anotadas em planilha 

própria os seguintes itens: 

 

1. De forma quantitativa 

 

Local  Hortas Pomar Pecuária Animais 

Dom. 

Plantas 

medicinais 

Construção Jardim Outro  

         

         

 

 

2. De forma qualitativa 

 

Itens Especificar 

Hortas  

Pomar  

Pecuária  

Animais Dom.  

Plantas Med.  

Construção  

Jardim  

Outro  

 

Os dados foram tratados estatisticamente segundo Friedman et al. (1986), descritos por 

ALBUQUERQUE e LUCENA (2004). 

 

3. Resultados 

Os resultados mostraram que os quintais das 100 casas visitadas em São José do Barreiro- SP foram 

usados, de forma concomitante,para o desenvolvimento de Hortas: 43 casas, Pomares: 70 casas, 



 
Animais domésticos: 56 casas, Uso Pecuário: 5 casas, Plantas medicinais: 64 casas e Jardins: 67 

casas. (Figura 1) 

 
Figura 1. Uso dos quintais em São José do Barreiro. 

Fonte: do autor. 

 

No uso na forma de hortas, foram identificadas 19 Famílias de hortaliças com um total de 167 

exemplares: Brassicaceae, Alliaceae, Liliaceae, Umbelliferae,Apiaceae, Malvaceae,  

Solanaceae, Cucurbitaceae, Lamiaceae, Solanaceae, Poaceae,  Leguminosae, Asteraceae, 

Solanaceae, Amaranthaceae, Euphorbiaceae, Araceae e Convolvuláceas. 

 

O uso do quintal na forma de pomar apresentou 20 Famílias com 322 exemplares de plantas: 

Musaceae, Rutaceae, Rutaceae, Lauraceae, Ebenaceae, Anacardiaceae, Myrtaceae, Rosaceae, 

Vitaceae, Moraceae, Sapotaceae, Arecaceae, Saccharum, Malpighiaceae, Caricaceae, Annonaceae, 

Rubiaceae, Punicaceae e Sapindaceae. 

 

Quanto ao uso dos quintais para a manutenção dos animais domésticos observou-se que os 94 

exemplares se distribuíram em 11 famílias de Mamíferos e Aves: Canidae, Felidae, Phasianidae, 

Anatidae, Phasianidae, Leporidae, Psittacidae, Emberizidae, Thraupidae. Icteridae e Parulidae. O 

uso pecuário se deu a partir de 181 exemplares distribuídos em 2 Famílias: Bovidae e Suidae. 

 

O aproveitamento do espaço quintal no presente estudo quanto ao cultivo de plantas medicinais se 

caracterizou a partir de 184 exemplares distribuídos em 6 Famílias:Lamiaceae, Umbelliferae, 

Asteraceae, Liliaceae, Rutaceae e Cannaceae. 

 



 
Finalmente, o uso dos quintais para abrigar os jardins se deu a partir de 11 Famílias de plantas: 

Rosaceae, Araceae, Bromeliácea, Acanthaceae, Melastomataceae, Ericaceae, Nyctaginaceae, 

 Euphorbiaceae, Dennstaedtiaceae, Ruscaceae e Cactaceae. 

 

4. Considerações Finais 

Observou-se que o uso dos quintais em São José do Barreiro mostrou algumas incompatibilidades 

que exigidas pela legislação do SNUC, quanto à Zona de Amortecimento. No entorno daUnidade de 

Conservação Parque Nacional da Bocaina, onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e 

restrições, com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a Unidade. Nesse sentido, nos 

quintais, unidades de uso social e cultural de um grupo social, há Espécies de animais e vegetais 

não nativos, inclusive do exterior, que se caracterizam como elementos invasores locais.  Essa 

prática coloca em risco a biodiversidade do Hotspot Mata Atlântica quanto aos processos de 

predação, por canídeos, felídeos e outros animais; invasão de nicho silvestre, aumentando a 

competição inter-específica local e principalmente a disseminação de patógenos importados. 
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Resumo 

Este trabalho tem como objetivo examinar a força argumentativa das metáforas conceptuais na 

construção do sentido do gênero discursivo “reportagem jornalística”. A opção por esse gênero 

deve-se ao fato de o mesmo ser um importante veículo de comunicação, que transmite informações 

atualizadas e aprofundadas, bem como por fazer parte do nosso cotidiano. A fonte de coleta – o 

jornal O Estado de São Paulo – foi escolhida devido à sua credibilidade na comunidade intelectual 

do país. Como fundamentação teórica, utilizamos propostas de Coimbra (2004), Kindermann 

(2003), Lage (1987), Sardinha (2007) e Vereza (2007).  

 

Abstract 

This research has as objective to examine the argumentative strength of conceptual metaphors in 

the meaning construction of “news reporting discoursive genre”.  The choice for this discoursive 

genre is due to the fact of it to be an important means of communication, which transmits updated 

and deepened information, besides making part of our day-by-day.The choice for the journal O 

Estado de São Paulo was done for the fact that it is well-qualified by the intelectual community of 

our country. As theoretical background, we used Coimbra´s (2004), Kindermann´s (2003), Lage´s 

(1987), Sardinha´s (2007) and Vereza´s (2007) proposals.  
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1. Considerações sobre a Metáfora  

A metáfora, ao longo dos tempos, deixou de ser um mero ornamento linguístico e passou a ser um 

fenômeno cognitivo. Essa mudança paradigmática tem merecido a atenção de muitos pesquisadores, 

dentre eles Sardinha (2007). De seus estudos, destacamos os principais conceitos de metáfora 

conceptual e metáfora sistemática, por serem ambos relevantes para essa pesquisa. De acordo com 

Sardinha, a teoria da metáfora conceptual foi formulada por George Lakoff e Mark Johnson, 

linguísta e filósofo americanos respectivamente, e divulgada em seu consagrado livro Metaphors 

We Live By, de 1980. A metáfora conceptual é “uma maneira convencional de conceitualizar um 

domínio de experiência em termos de outro, normalmente de modo inconsciente” (LAKOFF, 2002, 

p.4, apud SARDINHA, 2007, p. 30). Para essa teoria, o termo metáfora é sinônimo de metáfora 

conceptual que, embora seja uma representação mental e abstrata, se manifesta naturalmente na fala 

e na escrita por intermédio das expressões metafóricas. Isso quer dizer que, as metáforas 

conceptuais „licenciam‟ ou „motivam‟ as expressões metafóricas, que não teriam sentido imediato, 

aparente, sem esse licenciamento: „nosso casamento está indo muito bem‟ é uma expressão 



 
metafórica que advém da metáfora conceptual amor é uma viagem. As metáforas conceptuais são 

também culturais e  refletem a ideologia e o modo de ver o mundo de uma cultura. 

Tempo é dinheiro é uma metáfora conceptual das culturas ocidentais, não tendo o mesmo sentido 

para os povos aborígenes, por exemplo. Além disso, são em maior ou menor grau, corporificadas, 

possuindo uma base no corpo humano. Quando abraçamos alguém de quem gostamos muito, 

estamos exercendo a metáfora conceptual afeição é calor. 

Já, a metáfora sistemática, também conhecida por abordagem discursiva ou metáfora em uso, é 

outra corrente de pesquisa recente que teve início por volta de 2000, com os estudos de Lynne 

Cameron, uma educadora inglesa.  Seu enfoque é a primazia dada à metáfora em uso, sendo 

quaisquer suposições sobre o processamento mental, um ato secundário. Portanto, ela é o oposto da 

TMC, na qual a representação mental antecede a realização linguística. As principais influências 

dessa abordagem são Richards, Bakhtin, Firth, Sinclair e Vygotsky, de quem veio a noção de 

pensamento como uma internalização de nossa experiência real.  

Outro pesquisador que afilia-se às pesquisas mais recentes é Vereza (2007), que destaca a dimensão 

discursiva da metáfora, propondo uma articulação entre o enfoque cognitivo e o pragmático. Para 

ela, “a metáfora nova, a partir de uma cadeia de desdobramentos, textualmente coesivos, colabora, 

linguístico, cognitiva e pragmaticamente para a força argumentativa do discurso” (VEREZA, 2007, 

p. 496). Tais inferências, presentes em muitos textos argumentativos são vistos como um grupo de 

expressões metafóricas, discursivamente inter-relacionadas, denominadas nichos metafóricos. 

Para concluir, Sardinha sintetiza que, embora cada teoria possui um enfoque que contribui para 

entendermos um determinado aspecto da metáfora, elas apresentam alguns pontos em comum, tais 

como o fato de que a metáfora é um fenômeno cognitivo e um recurso habitual dos usuários de uma 

língua, uma vez que as pessoas se expressam metaforicamente.  

  

2. Considerações sobre a Reportagem 

A reportagem é um dos principais gêneros do jornal. Porém, sua constituição não é clara, visto que 

“as definições constantes nos manuais jornalísticos acadêmicos e de redação e estilo variam 

bastante, principalmente quanto às suas especificidades estruturais e funcionais” (KINDERMANN, 

2003, p. 11). De acordo com Kindermann, embora os teóricos acadêmicos que tratam do gênero 

jornalístico não o estabeleçam explicitamente, a reportagem pode ser caracterizada tanto como uma 

notícia ampliada, quanto como um gênero autônomo. Para Bahia (1990, p. 49, apud 

KINDERMANN, 2003, p. 39), a grande notícia é a reportagem, acrescentando que toda reportagem 

é notícia, mas o inverso não, pois a notícia não muda de natureza e sim de caráter ao evoluir para a 

reportagem. E isso acontece quando a notícia “se situa no detalhamento, no questionamento de 

causa e efeito, na interpretação e no impacto, adquirindo uma nova dimensão narrativa e ética.” Já, 

para Lage (1987, p. 46), a reportagem se diferencia da notícia por vários aspectos: “a reportagem 

não cuida da cobertura de um fato ou de uma série de fatos, mas do levantamento de um assunto 

conforme ângulo preestabelecido”. Além disso, o estilo da reportagem também é menos rígido do 

que o da notícia, variando de acordo com o veículo, o público e o assunto, como também, as 

informações podem aparecer em ordem decrescente de importância e por meio de uma linguagem 

mais livre.  

Coimbra (2004, p. 44) é um estudioso que considera a dissertação, a narração e a descrição como 

modelos de estrutura do texto da reportagem e, salienta que, “como na reportagem dissertativa a 

função de informar é inseparável do esforço para convencer o leitor a aceitar a informação no 

contexto de um raciocínio que se pretende correto, é óbvia a presença nela de argumentação.” Esse 

autor lembra também que os jornalistas em geral admitem que sua atividade contém alguma carga 

de subjetividade, sem, entretanto, anular a busca da exatidão. Por fim, o autor faz menção à 

metáfora. Para ele, como um elemento articulador de imagem, a metáfora dá intensidade a um 

fragmento de texto que, sem ela, poderia tornar-se sem graça, além de evitar o hermetismo.  



 
3. Metodologia 

O corpus selecionado para essa pesquisa constituiu-se de duas reportagens do jornal O Estado de 

São Paulo, dos Cadernos Economia & Negócios e Planeta Rio+20, respectivamente. O critério de 

escolha desse material deve-se à importância de refletir sobre o poder persuasivo das metáforas no 

discurso jornalístico, uma vez que jornalistas se valem desses poderosos recursos tanto para criar 

um estilo próprio, quanto para formular uma linguagem mais acessível ao entendimento do leitor 

comum – especialmente na área da Economia, traduzindo o complicado “economês”. trata-se, 

portanto, de uma pesquisa estritamente bibliográfica, de abordagem qualitativa, uma vez que não 

faz uso de dados estatísticos como centro do processo de análise.  

Considerando a fundamentação teórica exposta, o método de análise do corpus segue cinco 

etapas: 1) seleção do fragmento contendo a expressão metafórica para análise; 2) exposição da 

expressão metafórica; 3) explanação da incongruência semântica
2
 que gerou a respectiva expressão 

metafórica; 4) relação entre a expressão metafórica e a sua força argumentativa no 

texto; 5) levantamento de metáforas conceptuais subjacentes. 

Segue-se a análise de alguns dos fragmentos selecionados: 

 
Tabela 1 – Reportagem do Caderno Economia & Negócios 

1) fragmento: (...), os chefes de Estado e de governo dos dois países entraram em rota de 

colisão em público, ontem, em Hannover. 

2) expressão metafórica: “entraram em rota de colisão em público” 

3) incongruência semântica: uma das acepções do substantivo rota seria combate, luta, bem 

como caminho, direção e rumo; já o substantivo colisão, envolve um embate recíproco de 

dois corpos. Como ambos implicam ações físicas, ocorre incongruência semântica na 

expressão, pois a situação de desentendimento entre os dois países, Brasil e Alemanha, é 

representada através da ação verbal, que é um processo cognitivo e não físico. 

4) força argumentativa: está na analogia à uma batalha, visto que as discussões e as 

polêmicas políticas são fortes a ponto de se assemelharem a esforço físico. 

5) metáfora conceptual subjacente: POLÍTICA É UMA  GUERRA. 

1) fragmento: (...), a presidente Dilma Rousseff voltou a criticar o "tsunami monetário" na 

Europa, (...)  

2) expressão metafórica: "tsunami monetário" 

3) incongruência semântica: literalmente, tsunami é uma onda gigantesca provocada por um 

maremoto. Portanto, representa um fenômeno de ordem natural, diferentemente do sentido 

empregado no texto jornalístico, que retrata um fenômeno econômico.  

4) força argumentativa: esse excesso de liquidez no mercado global é tão grave que causou 

um desastre econômico tão impactante quanto um tsunami.  

5) metáfora conceptual subjacente: maior é Pior e RUIM É PARA CIMA. 

1) fragmento: (...) advertindo que o país poderia adotar medidas para proteger o real das 

"desvalorizações artificiais" de outras moedas.  

2) expressão metafórica: “proteger o real das desvalorizações artificiais” 

3) incongruência semântica: o verbo proteger implica, literalmente, dispensar proteção a, 

tomar a defesa de alguém, revelando, portanto, inconguência semântica quando empregado 

com o sentido de proteger o real, a moeda vigente em nosso país, que é uma medida de valor. 

                                                 
2
 Refere-se à imcompatibilidade entre as porções não-metafórica e metafórica de uma expressão linguística, 

quando interpretadas literalmente. Para o levantamento do sentido literal dos termos foi utilizado o  Novo 
Dicionário da Língua Portuguesa, com exceção de ‘tsunami’, que veio do Dicionário Escolar da Língua 
Portuguesa.  



 
4) força argumentativa: essa expressão se relaciona à metáfora da saúde, pois trata a 

economia como um organismo que para se manter saudável, necessita de cuidados 

preventivos. Assim como é importante manter o organismo saúdavel, também a economia 

precisa manter-se forte e robusta para o bom desempenho do desenvolvimento do país. 

5) metáfora conceptual subjacente:  ECONOMIA É UM ORGANISMO. 

1) fragmento: (...), Dilma disse que a injeção de US$ 8,8 trilhões no sistema financeiro nos 

últimos três anos causa "desvalorização artificial" (...) 

2) expressão metafórica: “a injeção de US$ 8,8 trilhões no sistema financeiro”  

3) incongruência semântica: injeção é o ato ou efeito de injetar, de introduzir sob pressão 

(gás, líquido ou fluido) em um corpo. Envolve, portanto, esforço físico, gerando 

incongruência semântica com o termo abstrato US$ 8,8 trilhões, uma quantia representativa 

de valores econômicos.  

4) força argumentativa: essa expressão também se relaciona à metáfora da saúde, porém 

agora, tratando a economia como um organismo doente e carente de cuidados. A decisão de 

injetar uma quantia grande de dinheiro na economia („o remédio‟), tomada pelos BCs de 

países ricos („médico especializado‟), gerou um descontentamento por parte do governo 

brasileiro, pois essa medida vem desvalorizando a moeda brasileira.  

5) metáfora conceptual subjacente: ECONOMIA É UM ORGANISMO. 

1) fragmento: (...) O mercado de derivativos cambiais também permanece na mira do 

governo.  

2) expressão metafórica: “na mira do governo” 

3) incongruência semântica: o verbo mirar significa cravar a vista em; fitar os olhos em; 

olhar, visando; tomar como alvo. Trata-se, portanto, de um ato físico enquanto que mercado 

de derivativos cambiais é uma entidade (abstrata). 

4) força argumentativa: Enquanto a presidente toma medidas está protegendo o país, como 

também colaborando com o seu desenvolvimento econômico.  

5) metáfora conceptual subjacente: POLÍTICA FINANCEIRA É UMA GUERRA.  

 
Tabela 2 – Reportagem do Caderno Planeta Rio+20 

1) fragmento: O texto do documento descrito como fraco e pouco ambicioso pelas ONGs (...) 

2) expressão metafórica: “o texto do documento descrito como fraco” 

3) incongruência semântica: no sentido literal, o adjetivo fraco significa aquele que não tem 

força física, vigor; é pouco sadio, sem robustez. Portanto, há incongruência, ao comparar um 

ser concreto com um conteúdo abstrato de um texto. 

4) força argumentativa: diferente de Dilma, as ONGs não vêem o documento oficial como 

promissor, mas sim como um documento pouco “ambicioso”, que não trará tantos benefícios 

para a sociedade. O documento oficial intitulado de O Futuro que Queremos foi até mesmo 

apelidado de O Futuro que Teremos ou O Futuro que Não Queremos, deixando claro o 

descontentamento e a visão pessimista de seus representantes, como também de muitas das 

próprias delegações que o aprovaram. Aqui, a metáfora da saúde subjaz como um organismo 

frágil e não como um ser dotado de saúde.   

5) metáfora conceptual: O DOCUMENTO OFICIAL É UM ORGANISMO.  

1) fragmento: (...) foi costurado e fechado pelo Brasil (...) 

2) expressão metafórica: “foi costurado”  

3) incongruência semântica: o verbo costurar significa, literalmente, coser, unir com pontos 

de agulha algo material. Mas, nesse contexto está em evidência um sentido figurado, que faz 

menção à junção das decisões tomadas em um documento oficializado. 



 
4) força argumentativa: essa expressão metafórica confere à oficialização do documento 

final, um caráter de uma tarefa árdua, trabalhosa e custosa, visto que envolveu uma longa 

sequência de negociações, com muitas divergências de opiniões. 

5) metáfora conceptual: GOVERNAR É CONSTRUIR. 

1) fragmento: (...) pontos críticos, como a definição de economia verde (...) 

2) expressão metafórica: “economia verde” 

3) incongruência semântica: literalmente, verde significa cor da erva e das folhas; que ainda 

tem seiva; que ainda não amadureceu. Já, o seu sentido figurado quer dizer que tem pouca 

experiência, novato; que tem frescor, juventude. Portanto, ocorre uma incongruência porque 

a economia está relacionada ao sentido figurado que envolve essa cor. 

4) força argumentativa: embora seja vista como um ponto crítico, a economia verde é uma 

das ferramentas possíveis para alcançar o desenvolvimento sustentável pelo fato de ser um 

modelo de planejamento econômico viável e que os países não tem obrigação de adotar. 

Nesse contexto subjaz a metáfora do organismo, pois esse novo conceito está intimamente 

ligado ao desenvolvimento sustentável.  

5) metáfora conceptual: ECONOMIA VERDE É UM ORGANISMO. 

1) fragmento: (...) e as garantias de países ricos para apoiar o desenvolvimento sustentável 

de nações pobres. 

2) expressão metafórica: “desenvolvimento sustentável” 

3) incongruência semântica: a palavra desenvolvimento “normalmente está ligada ao 

domínio-fonte da biologia, mais especificamente o dos organismos vivos” (Sardinha, 2007, 

p. 124). Gera, portanto, incongruência semântica porque Economia não é um ser vivo, mas 

sim um conceito abstrato. 

4) força argumentativa: do mesmo modo que a economia verde, o desenvolvimento 

sustentável é visto como um ponto crítico, uma das negociações pouco produtivas que 

questiona a ajuda dos países mais ricos às nações pobres. 

5) metáfora conceptual: ECONOMIA É UM ORGANISMO. 

1) fragmento: Somente após Figueiredo bater o martelo, adotando oficialmente o texto (...) 

2) expressão metafórica: “bater o martelo” 

3) incongruência semântica: bater o martelo é uma ação concreta, física, diferentemente do 

sentido empregado no texto, que representa uma tomada de decisão.  

4) força argumentativa: pelo fato de denotar um ato físico, essa expressão é marcante, 

enérgica e imprime força à ação do embaixador Luiz Alberto Figueiredo Machado, o 

negociador-chefe do País para a Rio+20, ao adotar oficialmente o texto final. 

5) metáfora conceptual: GOVERNAR É CONSTRUIR. 

 

4. Análise dos Resultados 

A análise do corpus selecionado para essa pesquisa nos permitiu constatar que nossos objetivos 

foram realmente atingidos, pois as expressões metafóricas, discursivamente inter-relacionadas, 

constituem forte mecanismo argumentativo na construção do sentido do gênero discursivo 

“reportagem jornalística”. Pudemos constatar também, como aponta Geary (2011), que há uma 

estreita relação entre determinados tipos de metáforas e certas áreas do conhecimento e da atuação 

humana, como por exemplo, entre metáforas econômicas e a área da saúde, entre a política e o 

repertório da guerra. Da mesma forma, em nossa análise, a Política foi retratada pelas metáforas de 

guerra e a Economia, pelas metáforas da saúde. Já, a elaboração e a aprovação do documento oficial 

da Rio+20 foram relacionadas com as metáforas da construção, visto que está implícito nessas 

tarefas, decisões de governantes, envolvendo, portanto, o ato de governar, de construir. Porém, o 



 
conteúdo desse documento diz respeito às questões ligadas à Economia, reforçando nossa 

constatação de que essa área realmente apresenta afinidade com a área da saúde.  

 

5. Considerações Finais 

Em vista do exposto, entendemos que nosso trabalho contribui tanto com a sociedade – tornando os 

leitores mais conscientes das estratégias utilizadas pelos jornalistas – quanto com o ensino-

aprendizagem de Língua Portuguesa, uma vez que abre perspectiva para se trabalhar com outros 

gêneros discursivos, bem como para desenvolver a interdisciplinaridade, já que as metáforas estão 

presentes em muitos materiais didáticos como os de Química, Ciências, Biologia etc, contribuindo 

para o entendimento de conceitos difíceis de serem compreendidos literalmente, como por exemplo, 

o de átomo, de DNA, de funcionamento das células e do corpo humano. 
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Resumo 

Este artigo visa contribuir em concordância com o tema proposto pelo IX Encontro de Iniciação 

Científica e VII Mostra de Pós-Graduação, de maneira simples, contudo completa de como o VW 

Fusca influencia na vida dos moradores da cidade de Cunha, no interior do estado de São Paulo, 

seja no sustento das famílias como também nos momentos de lazer, e ainda contribui para a 

movimentação do turismo da cidade através da Fuscunha. 

 

Abstract  

This article aims to contribute with the theme proposed by the IX Meeting of Undergraduate 

Research and Shows VII Postgraduate on a simple way, yet complete as the VW Beetle influences in 

the lives of the residents of the town of Cunha in São Paulo, such as a form to provide for their 

families but also during leisure time, and even to contributes to the city tourism with the Fusca 

Festival. 
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Economia Verde, nada mais é do que tentar se estender o sistema de preços aos serviços e aos 

ativos ambientais, ainda que se considerasse que a sua valorização não signifique que esteja 

transformando-os em mercadorias. Outro conceito de Economia Verde está relacionado ao 

desenvolvimento de formas de planejamento econômico-ambiental que considerem os conceitos de 

insumos ecológicos, processos ecológicos e produtos ecológicos. Seria a tentativa de melhor 

entender a interdependência que existe entre o sistema ecológico e o sistema econômico. 

Já o conceito mais moderno de desenvolvimento sustentável inclui a economia como um subsistema 

aberto do ecossistema. Desde que o ecossistema permaneça constante em escala enquanto a 

economia se desenvolve, não é possível se evitar que, a economia se torne maior em relação ao 

ecossistema ao longo do tempo, ou seja, a economia torna-se maior em relação ao ecossistema em 

que esta inserida. 

Na cidade de Cunha, no interior do estado de São Paulo, mesmo com a chegada de carros mais 

modernos e de leis ambientais que colocaram fim na fabricação do VW Fusca em 1996 no país, há 

muitos apaixonados que resistem às mudanças e se utilizam do “Besouro” como ferramenta de 

trabalho e como transporte principal em todos os momentos. Segundo fonte do Jornal Estado de São 



 
Paulo de 20 de janeiro de 2012, existem cerca de 3 mil desses veículos rodando pela cidade, como 

mostra o gráfico a seguir ¹, é um fusca para cada 8 habitantes. 
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¹ Gráfico que mostra a relação da quantidade de fusca por habitantes na cidade 

 

Sustentabilidade: “Leite. Fala genuinamente caipira, camisa aberta na altura do peito e uma careca 

já avançada, mas devidamente disfarçada por um chapéu. É assim a primeira visão de José Eduardo 

Pires, o Zé Padre. O apelido veio de um tio que veio de Portugal para o Rio de Janeiro, passou para 

seu pai e chegou a ele. De padre, no entanto, ele só tem o nome. 

Todos os dias, pela manhã e à tarde, ele ordenha suas cerca de 20 vacas. O filho mais novo, Rafael, 

20 anos, ainda o auxilia. Para transportar os dois galões de leite que costuma encher - de 50 litros 

cada - ele tirou o banco do passageiro de seu Fusca 1973. Antes desse, ele estima que outros 10 

Fuscas já passaram por suas mãos. O veículo é a melhor opção para enfrentar a sinuosa ladeira de 

terra que liga a estrada ao seu curral. Nos dias de forte chuva, ele amarra correntes aos pneus para 

garantir maior tração ao veículo. 

Parte do leite ordenhado é vendida para uma indústria de laticínios da região. A outra é reservada 

por ele para a fabricação de queijo. Ele já tem uma clientela fiel do laticínio e diz que não faz 

nenhuma divulgação. Com os cerca de R$ 2 mil que ganha mensalmente, Zé Padre criou 7 filhos. 

Como não poderia deixar de ser, o Fusca é o primeiro carro de muita gente em Cunha. Foi o caso de 

Patrícia Cristina de Oliveira, 31, dona de um Fusca 1967, e também de seu irmão e de seu pai. "Eu 

tenho uma Saveiro, mas quase não uso. Não gosto de andar com carro novo", diz. "Achei esse 

Fusca quase de graça, por R$ 2,5 mil, e hoje já me ofereceram 10 mil reais". Proprietária de uma 

casa de materiais de construção, ela conta que chegou a carregar latas de tinta em seu veículo.” 

Fonte: Jornal Estado de São Paulo de 20 de janeiro de 2012. 



 

 
 

Trabalhos gerados 

 

Devido ao grande número de fuscas na cidade há quem sobreviva da manutenção dos mesmos. 

Existem oficinas especializadas no atendimento e solução de problemas apenas do carrinho, 

gerando empregos e movimentando a economia local. Outro atrativo gerado pela existência de 

tantos fuscas é o famoso Fuscunha que já foi protagonista inclusive de quadro do programa 

Fantástico e da Revista Quatro Rodas e a cada anos leva centenas de apaixonados pelo veículo a 

cidade, lotando pousadas e hotéis e dessa maneira movimentando a economia da região. 
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Resumo 

O trabalho tem como base a sustentabilidade social e estrutural de uma área de preservação 

ambiental que aos poucos foi sendo povoada por migrantes de diversas localidades do Brasil. Esta 

região, chamada Sesmaria, pertencente à cidade de Ubatuba, vem sofrendo problemas de habitação, 

preservação ambiental, estruturação populacional agravando-se a cada nova temporada com a 

chegada de migrantes a procura de trabalho. Com o intuito de dar qualidade e regularizar a vida 

desses moradores, através da sustentabilidade, a proposta é criar um centro cooperador para a 

comunidade. 

 

Abstract 

The work is based on the structural and social sustainability of an environmental preservation area 

that was slowly being populated by migrants from various regions of Brazil. This region called 

Sesmaria, belonging to the town of Ubatuba, has suffered problems of housing, environmental 

preservation, population structure and hence it is getting worse with each new season with the 

arrival of new people looking for work. In order to give a better quality and regularize the lives of 

these residents and maintain the sustainability idea is to propose a cooperative center for all the 

community. 

 

Palavras-chave 

CEA, APA, Sesmaria, Ubatuba, Sustentabilidade, Proteção Ambiental. 

 

Keywords  

CEA, APA, Sesmaria, Ubatuba, Sustainability, Environmental Protection. 

 

 

1. Conceitos Iniciais 

A pesquisa abordará alguns conceitos específicos de estruturação, os quais serão tratados com 

maiores detalhes ao decorrer do texto. De forma diversificada o conceito de palafitas foi utilizado 

para a elaboração do projeto em tese, assim como o estudo de uma fossa séptica. As palafitas são 

estruturas usadas, a princípio, em regiões alagadícias tendo como função a sustentação e a fixação 

da residência para que não seja levada pelas correntesas.( Fig.1a e 1b). O conceito de palafitas foi 

melhor apresentado pelos arquitetos Newton Massafumi e Tânia Regina Parma
6
, que estudaram de 

forma empírica, os pilares de sustentação baseados nos galhos das árvores. 



 

 
Figura 1: (a) Exemplo de palafita. (b) Palafita de cimento Portland a ser utilizada no projeto 

 

Quanto a fossa séptica
4
, é uma unidade de tratamento de esgoto doméstico na qual é feita a 

separação e a transformação físico-química da matéria sólida contida no esgoto. É uma maneira 

mais simples e barata de disposição dos esgotos , geralmente usada em zona rural ou áreas de difícil 

acesso.(Fig.2). 

 

Figura 2: Exemplo de Fossa Séptica 

 

2. Pesquisa e Localização da Sesmaria 

A pesquisa tem como objetivo a investigação de soluções sustentáveis para intervenção em áreas, 

de proteção ambiental, ocupadas por assentamentos populacionais que se encontram em zonas de 

risco. Este trabalho apresenta parte dos resultados da participação do concurso para estudantes de 

arquitetura “Soluções para Cidade 2012”, promovido pela ABCP (Associação de Cimento Portland) 

em julho de 2012. O desafio proposto era solucionar problemas de moradia para 133 famílias que se 

encontram em áreas de risco no Sertão do Sesmaria em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, e 

propor soluções de lazer e infraestrutura para o bairro. A partir do estudo e prática das atividades 

propostas pelo concurso, pudemos vislumbrar novas possibilidades para enfrentar a questão 

habitacional e ambiental da área, bem como proporcionar novos temas para discussão. 

O Sertão do Sesmaria, como já mencionado, localiza-se nas encostas da Serra do Mar, próximo à 

área central do município de Ubatuba, no interior do território e longe das áreas valorizadas, 

próximas às praias(Fig.3). O assentamento está inserido em área de preservação ambiental, 

denominada APA, dentro do Parque Estadual da Serra do Mar, numa área com densa Mata 

Atlântica tombada pelo CONDEPHAAT. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%A9ria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Esgoto


 

 
Figura 3: Localização do Sesmaria e acesso (Mapa Google) 

 

Esse Sertão apresenta um quadro bastante precário de invasão por migrantes, na sua maioria vindo 

de Minas Gerais e dos sertões da Bahia, para trabalhar na construção da rodovia Rio-Santos e na 

mão-de-obra não qualificada no auge do crescimento do município, além de alguns poucos nativos, 

devido à “reforma turística” que ocorreu na cidade na década de 60 e ao crescimento populacional 

desordenado decorrente do turismo. 

 

3. Identificação do Problema 

Conforme estudos feitos pela professora Rosana Sbruzzi
7
, no curso de arquitetura e urbanismo da 

Faculdade Teresa D‟Ávila, podemos afirmar que “Esses migrantes vem para o município de 

Ubatuba em busca de melhores oportunidades de emprego e condições de vida. Porém, não 

dispondo de recursos suficientes para adquirir imóvel em áreas habitacionais regularizadas, esses 

trabalhadores são obrigados a procurar áreas periféricas, menos valorizadas no espaço urbano, em 

sua maioria irregulares.” 

A cada temporada essa população cresce, pois nessa época os moradores migrantes convidam seus 

parentes para trabalhar na praia, onde acabam instalando-se no local. Sem perceber esses indivíduos 

acabam mantendo-se nessa situação servindo ao turismo, objeto de sua exclusão. Com base nessa 

característica o quadro de pobreza no território aumentou, porém o mesmo é invisível aos olhos do 

turista. A praia não proporciona o lazer para essa população, nela todos buscam um local de 

trabalho para tentar alcançar seu bem-estar sócio financeiro, onde as próprias crianças acompanham 

os pais para coletar latinhas ou vender salgados nas areias confinadas ao mar. 

A diversão fica, para as crianças, restrita ao bairro, onde as ruas servem para jogar bola, correr e 

brincar de se esconder.  Quanto ao acesso à educação, há uma escola primária no bairro, agora, para 

os jovens, a escola encontra-se no bairro vizinho, o Estufa II, sendo necessário atravessar a estrada 

de terra para ter acesso.  Além disso, o bairro sofre com a falta de saneamento, e para obter água e 

esgoto em suas casas, os moradores desviam nascentes para caixas d‟água para o consumo  e o 

esgoto é improvisado, onde a nascente passa pelo quintal, onde são despejados os dejetos.  Alguns 

fazem fossas em suas residências, mas estas, desprovidas de tecnologia, são apenas buracos na terra. 

 

4. Importância da reestruturação da Área e Solução 

Com base em estudos sobre a população, fizemos a problematização humana dos moradores, de 

fato, que ocorre no Sertão do Sesmaria.  A importância de resolver estes problemas está na 

preservação da área ambiental, somada à qualidade de vida desses indivíduos que estão inseridos 

nesta paisagem e, por isso, fazem parte dela. Essa interferência humana na mata tem causado um 

grande impacto ambiental. 



 
Acreditamos que somente tornar o local mais bonito e intervir em sua infraestrutura, não resolverá o 

quadro de devastação que sofre o Parque Estadual da Serra do Mar. Com a intervenção humana na 

área o problema poderá aumentar, pois com a área revitalizada e bem estruturada acreditamos que 

haveria um aumento populacional. Além disso,  possibilitar que os moradores vendam suas casas 

podendo haver grande especulação imobiliária, assim como ocorreu na Favela da Rocinha, no Rio 

de Janeiro, após ter sido realizada a pacificação e doação de apartamentos para famílias que viviam 

em área de risco. Alguns moradores venderam seu apartamento na favela e retornaram para áreas 

não apropriadas para moradia. Com esse panorama pode haver devastação e maior assentamento 

ainda mais nas áreas do Parque.  A partir do entendimento desses aspectos, acreditamos que a maior 

necessidade seja educar essa população, promovendo a compreensão da importância da preservação 

do meio ambiente e do local em que estão inseridos. 

Pensando no bem estar e qualidade de vida dos moradores, concebemos um Centro para Educação 

Ambiental, instalado no interior do Sertão do Sesmaria, onde os moradores, crianças e adultos, 

poderão adquirir conhecimento sobre a Mata atlântica e o papel da Mata no planeta: entender 

melhor o seu o papel como moradores do local, o pilar para a resolução dos problemas do bairro.  

Nossa proposta foi criar um Centro de Educação Ambiental a partir de estudos de referência de uma 

empresa nacional de cosméticos, que vem sendo realizando na Amazônia. De certa forma, a 

empresa educa as comunidades com relação à importância que a biodiversidade da mata oferece, 

onde as comunidades extratoras de açaí costumavam queimar as árvores de murumuru porque, os 

espinhos que cercam os troncos, atrapalhavam a passagem dos extratores. Com a empresa presente 

na Amazônia, a árvore deixou de ser um incômodo e passou a fonte de outra atividade econômica.¹ 

A tipologia que adotamos para as habitações expõe a compreensão de que nenhum indivíduo é igual 

ao outro, assim como, nenhuma família é igual à outra.  Pensando nesta diversidade elaboramos três 

tipos de habitação, cada qual com suas necessidades. 

O primeiro foi pensado para uma família composta apenas por um casal, podendo ser utilizada 

também por pessoas solteiras, apesar de incomum na realidade local.  O segundo para uma família 

constituída por um casal que possua de dois a três filhos.  O terceiro módulo de casa foi adaptado 

para famílias maiores, que é a realidade que mais se adéqua, constituída não só pelo casal e seus 

filhos, mas também irmãos do casal, pai e mãe, entre outros.  Tivemos o cuidado de pensar na 

habitação como uma “casinha de interior”, a qual esta população está acostumada, evitando assim, 

criar apartamentos com seus vários andares e elevadores.  Procuramos manter o sentimento de 

“minha casinha”(Fig.4 e 5).  

 

 
Figura 4: Tipologias de moradia a serem utilizadas 



 

 
Figura 5: Croqui das edificações 

 

As habitações, seguindo a linguagem sustentável de educação ambiental que determinamos para o 

projeto, são executadas em palafitas mantendo o solo no seu aspecto natural e fazendo 

desnecessário o corte de inúmeras  árvores.  Entre as habitações haverá espaços de convivência para 

que as crianças continuem brincando nas áreas de costume. Onde for necessário pavimentar, 

devem-se usar blocos intertravados drenantes, que permitem a penetração da água das chuvas e que 

colaboram para evitar o surgimento de enchentes.  Quanto ao acesso às casas, seguindo a mesma 

tecnologia utilizada pelo Arquiteto João Filgueiras de Lima², na reurbanização da favela de 

Parambués em Salvador, foi previsto um elevador composto de uma pequena cabine que se desloca 

em plano diagonal
5
. 

Outra tecnica, utilizada pelo Arquiteto, e que utilizamos na execução das casas, é o uso de pré-

fabricadas em concreto, através de uma pequena fábrica a ser instalada no local, tornando 

dispensável o transporte de materiais pela estrada, de difícil acesso. Outra solução adotada é a 

questão do manejo do esgoto e águas pluviais. 

Os principais elementos do centro, que podemos chamar de CEA, são salas de palestras, oficinas de 

artesanatos, onde poderão executar trabalhos com sementes colhidas na própria Mata Atlântica e 

oficinas de triagem de lixo. Essa atividade funciona com muito sucesso na Casa Emaús de 

reciclagem e recuperação para usuários de drogas e álcool, em Cachoeira Paulista interior de São 

Paulo. Segundo a reportagem das alunas do terceiro ano de jornalismo da FATEA, Cecília Bueno e 

Aline Moreira³, os usuários não procuram a casa pela moradia e alimentação e sim pela atividade 

ocupacional, onde o conceito dos 3R‟s (reduzir, reciclar e reutilizar), é aplicado.  Segundo a 

reportagem, as pessoas que chegam à casa são ensinadas a trabalhar com reciclagem o que não 

parece ser um trabalho muito fácil, o lixo é coletado em três bairros de Cachoeira Paulista, depois 

passa por um processo de separação e classificação, prensagem e enfim reciclado ou vendido. 

Além dessas atividades direcionadas aos moradores, o CEA conta com uma área de atrativo 

turístico que faz integrar o bairro do Sesmaria com o restante da cidade de Ubatuba.  Nesta área 

encontraremos espaço reservado para camping, trilhas pela Mata, onde turistas poderão observar os 

animais em seu habitat natural, um mirante para que possa ser visto de dentro do Centro. A 

paisagem e a beleza natural que Ubatuba oferece paredes de hapel para práticas esportivas, tirolesa, 

entre outros atrativos esportivos possíveis, desde que não agridam a área de APA. 

Esse projeto possibilita a geração de renda para o bairro e emprego para os moradores através de 

todos os programas que foram citados. 

Para a preservação da área, os visitantes não poderão entrar com seus automóveis, possui um 

estacionamento logo na entrada, à disposição dos visitantes e seguindo a pé ou utilizando o 

transporte coletivo do próprio CEA. 

O intuito da criação desse Centro para Educação Ambiental não está previsto para entrar no roteiro 

de atrações turísticas, embora esta tenha parte importante no projeto de integrar a cidade com o 

bairro, pois é pensado, primordialmente, na educação da população para que o Sertão do Sesmaria e 

o Parque Estadual da Serra do Mar seja preservado pela própria comunidade. 



 
A criação do CEA é o nosso recorte dentro de todo o trabalho desenvolvido, que visa a mudança da 

realidade da população do Sesmaria.  Através dele podemos garantir atividade econômica, educação 

ambiental, integração com a cidade, modificando o sentimento de exclusão, lazer para os moradores 

e para turistas, empregos e ampliação de relacionamentos entre turista-morador, ou seja, fazendo 

com que o morador do Sesmaria deixe de ser o indivíduo preso ao bairro por sua realidade e comece 

a interagir com outras pessoas. 

entendemos que o problema social da área  nos levou a criação de um projeto que poderá trazer, 

para a realidade da população, um sistema de convivência semelhante ao de uma cooperativa, 

mudando não só o quadro de exclusão social como educando, além dos moradores, os gestores 

municipais e governantes, trazendo um exemplo de “bom convívio” social. 
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Abstract 

Nowadays is an essential for a company has in its process a clear, open, direct and objective 

communication. This makes the difference in relation to competitors. In this work we want to 

mention its  main faults and difficulties communication process, showing the importance about a 

self-evaluation apart from a detailed revision of this process. This work has as goal to rise 

information for the qualification of collaborators in faults and several ways of communication in 

the company, showing as the internal communication cause results in the business, showing 

innovators communication process practiced in the market, stirring up the development of a 

strategic view in relation to the communication process. Therefore, it is obvious that the 

communication is a factor of great importance for the companies, because trough it, the 

organizations can cause differentiation factors and make victorious strategies obtaining 

improvement in its development as a whole. 

 

Key words: communication; strategy; manager 

 

 

I.  Introdução 

 

O termo competência utilizado nas organizações empresariais ha muito tempo vem sendo 

empregado no cenário educacional do país, como comprovado  no artigo da pesquisadora Guiomar 

Namo de Mello, “ o termo competência está na ordem do dia do debate educacional no Brasil, mas 

o conceito não é novo. Sempre que dizemos o que um aluno deve aprender e o que ele deve fazer 

com o que aprendeu, estamos nos referindo a uma competência. Há muito tempo, professores 

perseguem a constituição de competências nos alunos porque é um objetivo do ensino propiciar 

mudanças que caracterizem desenvolvimento, seja ele cognitivo, afetivo ou social.”.       

 Observa-se que o termo competência é citado pela autora como  a capacidade de mobilizar 

conhecimentos, valores e decisões para agir de modo pertinente numa determinada situação. 

Portanto, para aplicá-la  dentro do contexto organizacional se faz necessário considerar os 

conhecimentos e valores em seus vários aspectos no que se refere ao aprendizagem relacionada ao 

comportamento humano , tendo assim, uma visão holística. 

 

2. Apresentação 

 

Conhecimento 

 

E essa é a dimensão ética da competência. Que também se aprende, que também é aprendida”. 

Dentro destas definições vale salientar o sentido também da etimologia da palavra conhecimento. 



 
Na definição do    conhecer

3
 é incorporar um conceito novo, ou original, sobre um fato ou 

fenômeno qualquer. O conhecimento não nasce do vazio e sim das experiências que acumulamos 

em nossa vida cotidiana, através de experiências, dos relacionamentos interpessoais, das leituras de 

livros e artigos diversos. Entre todos os animais, nós, os seres humanos, somos os únicos capazes de 

criar e transformar o conhecimento; somos os únicos capazes de aplicar o que aprendemos, por 

diversos meios, numa situação de mudança do conhecimento; somos os únicos capazes de criar um 

sistema de símbolos, como a linguagem, e com ele registrar nossas próprias experiências e passar 

para outros seres humanos.   

 

Existem vários tipos de conhecimento:   
- Conhecimento Empírico, é o conhecimento obtido ao acaso, após inúmeras tentativas, ou seja, o 

conhecimento adquirido através de ações não planejadas. Conhecimento Filosófico ,  é o  fruto do 

raciocínio e da reflexão humana; 

 

- Conhecimento Teológico, conhecimento revelado pela fé divina ou crença religiosa. 

 

- Conhecimento Científico, é o conhecimento racional, sistemático, exato e verificável da realidade. 

Sua origem está nos procedimentos de verificação baseados na metodologia científica. È  racional e 

objetivo; 

 

- Conhecimento tácito é aquele que o indivíduo adquiriu ao longo da vida, pela experiência. 

Geralmente é difícil de ser formalizado ou explicado a outra pessoa, pois é subjetivo e inerente às 

habilidades de uma pessoa. 

 

Conhecimento explícito é o conhecimento que já foi ou pode ser articulado, codificado e 

armazenado de alguma forma em alguma mídia. Ele pode ser prontamente transmitido para outras 

pessoas. Nas organizações, os Recursos Humanos deve estar atento para tais reconhecimentos no 

que se refere ao conhecimento de seus colaboradores, para que possa relacionar determinadas  

funções  e remuneração de uma forma individualizada, e analisadas assim a gerir  das competências 

. 

 

3. Competências 

 Sabe-se que o conhecimento, chamado “capital intelectual “, é hoje super valorizado para 

obtenção de resultados empresariais,, como diz  , Chiavenato (2004:56). o capital intelectual, 

considerado o capital humano, de talentos e competências, a qual  as
i
 competências são entendidas 

como a ação que combina e mobiliza as capacidades e os recursos tangíveis, quando for o caso. 

Este conceito de competência como "ação" é importante porque relaciona a competência aos mais 

diversos contextos que enfrentamos todos os dias, fazendo com que possamos ser competentes hoje, 

ao realizar bem uma tarefa, e incompetentes amanhã, caso não consigamos agir da mesma forma e 

não consigamos obter o resultado desejado.                                             

As empresas podem ter um ou mais tipos de habilidades e competências, de acordo com os 

objetivos de seu sistema. As habilidades podem ser de caráter técnico, comportamental, gerencial e 

outras que podem fazer parte das estratégias de cada organização. 

Competências é em si, uma forma mais abstrata de mensuração, mas podemos defini-las como 

resultantes de diferentes combinações de valor agregado entre recursos e capacitações, sendo 

potencialmente importante para o desenvolvimento de uma vantagem competitiva para a 

organização. Premissas para a criação de um Sistema de Remuneração por Habilidades e 

                                                 
 



 
Competências Para se criar um sistema de remuneração por habilidades e competências, devemos 

criar conceitos sobre o desenvolvimento de carreira, blocos de habilidades, certificação e 

habilitação das habilidades e a evolução dos custos na folha de pagamento. 

 

4. Gestão do Conhecimento 

A Gestão do Conhecimento é de crucial importância para as organizações, pois sem ela, a 

capacidade de inovar, criar novos produtos e novos mercados fica prejudicada o que, atualmente, 

trás sérios problemas para as empresas em termos de produtividade e resultados. Aos gestores de 

Recursos Humanos torna-se fundamental   o gerenciamento e compartilhamento de todo o ativo de 

informação possuído pela organização. Esta informação pode situar-se em bancos de dados, 

documentos, processos, bem como em pessoas, através de suas experiências e habilidades. Ela é 

necessária para organização do capital intelectual, permitindo acessibilidade a grandes quantidades 

de informações corporativas, identificação e mapeamento de ativos de conhecimento além das 

melhores práticas, apoio para a geração de novos conhecimentos, organização de dados, e evitar 

cometer erros repetidos e manutenção da memória organizacional.  

O conhecimento gera 55% da riqueza mundial. De acordo com Peter Drucker, conhecido como “o 

pai da Gestão moderna”, “os grandes ganhos de produtividade, daqui para frente, advirão das 

melhorias na gestão do conhecimento”. Considerando, por exemplo, um gerente de produção com 

20 anos de experiência de mercado, com diversas capacitações e cursos de especialização e que 

trabalha numa indústria de calçados. Ele adquiriu, com este trabalho, muitas experiências, através 

de erros, acertos, teste de novas idéias e novos produtos. Caso essa indústria não utilizasse práticas 

de gestão de conhecimento e este gerente decidisse se aposentar, a empresa perderia muitos anos de 

conhecimento, e o substituto, provavelmente, sem conhecimentos tácitos, deverá cometer os mesmo 

erros para chegar ao mesmo nível do primeiro gerente de produção. 

 

5. Remuneração X Competência X Reconhecimento 

O conceito de remuneração por habilidades e competências surge na década de 60, nos EUA e 

Canadá, com a Procter & Gamble Co. e se difunde por outras organizações. A partir dos anos 70, 

com o surgimento do conceito de maturidade para profissionais, outras empresas começam a 

desenvolver este novo conceito de remuneração, capaz de alinhar suas estratégias organizacionais 

às suas políticas de recompensas pelo desempenho de cada profissional.  

Em 1979, a Petroquímica Shell em Sarnia, Canadá, implanta este conceito para todos os seus 

colaboradores. A partir dos anos 80, com a difusão do conceito em diversos setores (Manufatura, 

Serviços e Comércio), aumenta o interesse de novas empresas neste arrojado sistema de 

remuneração. 

Com o crescimento em vários setores na economia, o aumento da demanda por profissionais 

qualificados incentiva o desenvolvimento de novas habilidades técnicas para novas atividades, 

principalmente nos setores de informática e biotecnologia. 

Em 1993, uma pesquisa, conduzida por Edward Lawler III, constata que 12% das empresas na lista 

das 1000 maiores da Revista "Fortune" aplicam alguma forma de remuneração baseada em 

habilidades de seus funcionários. 

No Brasil, este conceito somente é discutido em universidades até os anos 90, sendo que em 1995 a 

Dupont e a Copesul são as pioneiras a implantar um sistema de remuneração baseadas em 

competências e habilidades. A partir de então, diversas outras empresas começam a procurar 

soluções criativas para remunerar seus funcionários, pois o conceito de funcionário especialista 

começa a perder força e surge o funcionário generalista, aquele funcionário que, além de deter 

conhecimento técnico em suas atividades-fins, agrega outras habilidades para a realização de outras 

atividades relacionadas a seu cargo. 



 
Com esse aprimoramento, as empresas passam a ter ganhos maiores, pois se tornam mais 

preparadas para competir, porque reúnem grupos de pessoas mais qualificadas, o que é essencial 

para a sobrevivência em um mercado cada vez mais competitivo. Pois o que importa é a sua 

flexibilidade e não somente as execuções de suas tarefas relativas ao seu cargo. 

Competências é em si, uma forma mais abstrata de mensuração, mas podemos defini-las como 

resultantes de diferentes combinações de valor agregado entre recursos e capacitações, sendo 

potencialmente importante para o desenvolvimento de uma vantagem competitiva para a 

organização. Premissas para a criação de um Sistema de Remuneração por Habilidades e 

Competências Para se criar um sistema de remuneração por habilidades e competências, devemos 

criar conceitos sobre o desenvolvimento de carreira, blocos de habilidades, certificação e 

habilitação das habilidades e a evolução dos custos na folha de pagamento. 

No desenvolvimento de carreira do funcionário, ele evoluirá profissionalmente através da 

conquista. Essa estratégia implica custos de treinamento, aumento de folha de pagamento, demanda 

e capacitação dos colaboradores em desempenhar as habilidades certificadas com a qualidade 

exigida. Existem várias formas de remuneração, entre elas: 

 

5.1 Remuneração por Habilidades 

Também chamada de "pay-for-knowledge, knowlwdge-based pay, multiskill compensation, pay-

for-skill e job enrichment progression", tem por finalidade enfatizar o nível operacional os 

chamados "blue collar", pois, estão ligados a processos estáveis e bem definidos, tais como aqueles 

que se encontram tipicamente em manufatura, no atendimento a clientes, operação de lojas e alguns 

setores administrativos. Estas habilidades são passíveis de mensuração, observação, identificação, 

treinamento e certificação. 

 

5.2 Remuneração por Competências 

Está ligada ao desenvolvimento de atividades de conhecimento abstrato, nas quais os processos são 

bastante variados e criativos nas soluções de problemas do dia-a-dia nas organizações. Envolve 

muito o comportamento individual para o cumprimento de metas desejáveis para esses cargos, 

sendo que a sua mensuração, suas qualificações e sua certificação são bem mais difíceis, pela 

complexidade de atuação. 

A remuneração por competências ou habilidades tem por finalidade motivar os profissionais a uma 

melhor capacitação, de acordo com as necessidades da organização, quebrar paradigmas 

tradicionais de hierarquia e remunerar por suas características pessoais, ou seja, aquelas que se 

aplicam no seu trabalho.  

Tem como vantagens a transformação da administração de Recursos Humanos em Gestão 

Estratégica de Pessoas, podendo capacitar e flexibilizar os funcionários de acordo com a estrutura e 

as necessidades estratégicas da organização; substituir o foco na função e adotar o foco na pessoa, 

buscando desenvolver o indivíduo e a organização. 

 

5.3 CHA 

Competência passa a ser palavra-chave quando se fala da capacidade de profissionais e empresas se 

movimentarem num ambiente de tal complexidade. A definição mais corriqueira de competência é a 

soma de "conhecimento, habilidades e atitudes", atributos cujas iniciais formam a sigla CHA. 

Ideograma “CHA”,designa (Conhecimento, Habilidade e Atitude) é uma maneira de se procurar 

definir o sentido de competência a partir de um referencial no qual ela possa ser mensurada, e até 

mesmo comparada a padrões internacionais. E é um dos modelos mais atuais com o quais as 

melhores empresas trabalham hoje para avaliar seus colaboradores. 

O C significa conhecimento sobre um determinado assunto. Diz respeito à pessoa dominar um 

determinado Know-how a respeito de algo que tenha valor para empresa e para ela mesma. É o 



 
saber. 

O H significa habilidade para produzir resultados com o conhecimento que se possui. Diz respeito à 

pessoa conseguir fazer algum uso real do conhecimento que têm, produzindo algo efetivamente. É o 

saber fazer. 

O A significa atitude assertiva e pró ativa__ iniciativa. Diz respeito ao indivíduo não esperar as 

coisas acontecerem ou alguém ter que dar ordens, e fazer o que percebe que deve ser feito por conta 

própria. É o querer fazer. 

Pode também classificar:  

 

C 
CONHECIMENTO 

H 

HABILIDADES 

A 
ATITUDES 

 

Compreensão  

Relacionamento de Idéias  

Construção de Conceitos 

 

Raciocínio Lógico 

Comunicação Interpessoal 

Produção de Textos 

 

Atenção 

Pontualidade 

Cooperação 

Organização 

Participação 

Liderança 

Iniciativa 

 

6. Conclusão 

Considera-se é essencial para o profissional de Recursos Humanos o entendimento destes novo 

conceito no que diz  respeito da denominação conceitual do  ideograma do CHA , o qual 

conhecimento, habilidade e atitude de um colaborador  , faz parte o desenvolvimento de uma  

política organizacional para o desenvolvimento profissional que gerará  balizamentos no que se 

refere a treinamentos, remuneração  e reconhecimento  do colaborador e também resultados para a 

empresa.  Com esse aprimoramento, as empresas passam a ter ganhos maiores, pois se tornam mais 

preparadas para competir, porque reúnem grupos de pessoas mais qualificadas, o que é essencial 

para a sobrevivência em um mercado cada vez mais competitivo. Pois o que importa é a sua 

flexibilidade e não somente as execuções de suas tarefas relativas ao seu cargo.Vale também 

considerar o artigo m de Helsdorf, Atitudes Vencedoras, o autor, diz que, é comum imaginar que 

um funcionário que trabalha para uma empresa luta pelos objetivos corporativos.  Na verdade, 

trabalha para ele pelos objetivos dele, que , se adequadamente motivados, serão sincronizados com 

os objetivos da empresa. Um funcionário pode estar interessado em emprego (subsistência em um 

determinado patamar de consumo) em função (maneira remunerada de fazer o que mais gosta) ou 

em estabelecer uma carreira de sucesso. Cada um desses “corpora-tipos” presta uma contribuição 

diferente no nosso plano empresarial, variando nos níveis de comprometimento, produtividade. 

Sendo assim, cabe o profissional de Recursos Humanos entender o comportamento humano para 

que seja possível ser assertivo no que se refere as decisões dos interesses corporativos e dos 

colaborados buscando o equilíbrio em ambas as partes para atender as expectativas mutuas , sendo 

assim , ainda o melhor caminho é estar sintonizado com o comprometimento de uma missão e visão 

bem definidas, para que todos caminhem na mesma direção.Atualmente as empresas que buscam a 

excelência na administração de Recursos Humanos estão preocupadas em adotar métodos de 

remuneração estratégica que permitem que profissionais cada vez mais capacitados e 

multifuncionais cumpram seus papéis. O objetivo é atender a as estratégias definidas para o sucesso 

da organização, de forma competitiva. 
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Resumo 

Devido ao crescente apelo para o desenvolvimento de combustíveis provenientes de fontes 

renováveis nos últimos anos, as microalgas vêm ganhando destaque como uma promissora fonte de 

biomassa para a produção de biocombustíveis. Sendo assim o foco do presente projeto foi estudar o 

cultivo da microalga marinha chlorella sp sob condições controladas com o intuito de maximizar a 

sua produção em biomassa. Os parâmetros controlados no cultivo foram agitação e fotoperíodo. O 

cultivo foi avaliado pela produção de biomassa e os efeitos dos parâmetros de controle foram 

estudados por intermédio de um planejamento fatorial completo 2
2
. 

 

Abstract  

Due to the increasing call for the development of fuels from renewable sources  

in recent years, microalgae have been gaining attention as a promising source of  

biomass for biofuel production. Thus the focus of this project was to study the  

cultivation of marine microalgae Chlorella sp under controlled conditions in  

order to maximize their production in biomass. The parameters were controlled  

cultivation in agitation and photoperiod. The cultivation was  

evaluated by the production of biomass and the effects of control parameters  

were studied through a 2
2
 full factorial design. 
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1. Introdução  
À medida que o mundo se confronta com uma crise energética devido à redução dos recursos finitos 

do petróleo e outros combustíveis fósseis, fica evidente a necessidade imediata de ações estratégicas 

para a redução destes gases nocivos, como a produção de combustíveis renováveis biodegradáveis, 

em que as conseqüentes emissões de CO2 correspondem à quantidade seqüestrada através da 

fotossíntese durante o crescimento da biomassa (LAL, 2008). Nesse contexto as microalgas são 

consideradas atualmente como a mais promissora fonte alternativa para a produção de biodiesel 

(MOAZAMI et al., 2011). 

As microalgas são microorganismos de estrutura celular simples, apresentam um crescimento 

extremamente rápido e em diversos ecossistemas, possuem elevada eficiência fotossintética e 

produtividade, facilitando o cultivo, uma vez que para isso basta existir luz e alguns nutrientes. 

(MATA, MARTINS et al., 2010) 

Portanto o objetivo do presente estudo foi o cultivo de microalgas sob condições controladas, 

visando maximizar a produção de biomassa microalgal para posteriormente ser utilizado como 

matéria-prima para a produção de biodiesel. Para tal foi utilizado um planejamento fatorial 

completo 2
2
. 

 

2. Objetivos  

Geral 

 Estudar o crescimento de microalga Chlorella sp em fotobiorreator para determinar as 

melhores condições operacionais de crescimento  celular. 

Específicos  

 Avaliar a produtividade da biomassa da espécie em questão. 

 Estudar o efeito da agitação e do foroperíodo no cultivo microalgal. 

 

3. Materiais e métodos 
 

3.1Escolha da estirpe 

 Para o estudo em questão foi utilizada uma espécie marinha do gênero chlorella sp., 

gentilmente doada pelo Departamento de Oceanografia Biológica do Instituto Oceanográfico da 

USP, São Paulo. 

 

3.2Preparação do meio de cultura 

As microalgas foram cultivadas em Meio de Guillard –“f/2” (Guilard, 1975) sem adição de sílica 

conforme tabela abaixo: 

 
Tabela 1: Composição do meio de cultura (GUILLARD, 1975 apud LOURENÇO, 2006). 

 

Componentes Concentração 

Sal marinho 33,3 g/l 

NaNO3 75g/l 

NaH2PO4. H2O 5g/l 

FeCl3.6H2O 3,15g/l 

Na2EDTA 4,3g/l 

ZnSO4. 7H2O 22,2mg/l 

MnCl2. 4H2O 180mg/l 

Na2MoO4. 2H2O 6,3mg/l 



 
CoCl2. 6H2O 10mg/l 

CuSO4.5H2O 9,8mg/l 

H2SO4 (concentrado) 98% 

Tiamina(B1) 100mg/l 

Cianocobalamina (B12) 0,5mg/l 

Biotina (B7) 0,5mg/l 

 

. 

3.3 Planejamento de Experimentos 

 

Os experimentos foram conduzidos a temperatura ambiente (22ºC mantido por ar condicionado ) 

em balões volumétricos de capacidade de 1L . A intensidade luminosa foi de 4,2Klux fornecida por 

uma lâmpada fluorescentesde 40 W tipo luz do dia.  

O sistema será agitado por intermédio de uma bomba de aquário (Dymax AP100) e o fotoperiodo 

controlado por um temporizador (Timer Analógico Brasfort) 

As condições de operação foram baseadas em pesquisas bibliográficas e montado um sistema para 

estudar os fatores de interesse em 2 níveis. 

 
Tabela2: Modelo representativo dos fatores de operação e codificação dos níveis 

  Níveis 

Fatores 1 2 

A = Agitação sem com 

B = Fotoperíodo (h) 12 24 

 

 

Foi elaborado um planejamento fatorial completo 2
2
 em triplicata, conforme apresentado na tabela 

3. Na qual os fatores a serem avaliados em dois níveis de operação estão descritos da seguinte 

maneira: A = agitação do sistema e B = Fotoperiodo ;   

 
Tabela3: Planejamento fatorial completo 2

2
 

Experimento A B 

1 1 1 

2 1 2 

3 2 1 

4 2 2 

 

   

3.4 Análises Microscópicas 

 O acompanhamento do crescimento celular foi executado através da contagem celular 

realizada num microscópio modelo BIOVAL com o auxílio de um hemacitômetro, tipo câmara de 

Neubauer de 0,1mm de profundidade. (LOURENÇO, 2006)  

 

4. Resultados 

 Resultados preliminares apontam que a agitação favoreceu o crescimento celular durante o 

cultivo em detrimento da ausência de agitação, que além de não ser benéfica ao crescimento celular 



 
promove a decantação das células. Quanto ao efeito do fotoperíodo os resultados ainda se 

encontram prematuros.  

 

Referências  
GUILLARD, R.R.L. Culture of phytoplankton for feeding marine invertebrates. In: SMITH, W.L.; 

CHANLEY, M.H. (Eds.). Culture of marine invertebrate animals. New York: Plenum, 1975. 

p.29-60. (linha em branco) 

 

LOURENÇO, S. O. Cultivo de microalgas marinhas: princípios e aplicações. São Carlos: RiMa, 

2006. 588 p. 

MATA, T. M.; MARTINS, A. A.; CAETANO, N. S. Microalgae for biodiesel production and other 

applications: A review. Renewable & Sustainable Energy Reviews, v. 14, n. 1, p. 217-232, Jan 

2010 

 

N. MOAZAMI, R. RANJBAR, A. ASHORI, M. TANGESTANI, A. SHEYKHI NEJAD. Biomass 

and lipid productivities of marine microalgae isolated from the Persian Gulf and the Qeshm Island. 

Biomass Bioenergy, 35 (5) (2011), pp. 1935–1939 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
QUEM AMA NÃO BATE. DOCUMENTÁRIO CIENTÍFICO 

 

Talita Maria Dos Santos Galvão Da Silva 

talita-galvao@hotmail.com 

Jefferson Ribeiro De Moura 

 

Faculdades Integradas Teresa D‟Ávila - FATEA 

 

 

Resumo 

Em 07 de agosto de 2006, o então Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, decreta e 

sanciona a Lei Maria da Penha que tem por objetivo coibir e prevenir a violência doméstica contra a 

mulher no Brasil. Atualmente, bastante divulgada e discutida nos meios de comunicação, a lei 

ganha mais espaço e mais conhecimento perante a sociedade, porém mesmo com toda mobilização, 

pesquisas mostram que ainda há mulheres que sofrem violência doméstica, ou seja, vivem sob 

ameaças dentro da sua própria casa, tendo como agressores seus próprios companheiros. Há 

mulheres que se submetem a violência, sentindo-se impotente em mudar a realidade, assim 

prejudicando a sí e a todo o seu ambiente familiar. É preciso um choque de realidade na sociedade, 

porque este tipo de diferença é uma questão social que faz parte da questão cultural da sociedade. 

Por isso é preciso ser apresentado às pessoas, que as coisas estão mudando. Mesmo com a Lei 

Maria da Penha, que favorece a mulher, é preciso formar mais as pessoas, tanto o agressor, quanto a 

agredida, quanto também quem está ao redor e se sente impotente. Alterações foram feitas na Lei 

Maria da Penha em 2012 na intenção de garantir melhores aplicações para coibir os problemas 

relacionados à violência contra mulher, mas é preciso inserir mais a sociedade nos problemas, 

mostrar quais os drásticos resultados que a violência pode trazer no convívio familiar e como a 

questão social influência nas atitudes masculina com as mulheres.Por isso a escolha da produção de 

um vídeo documentário; a intenção é intensificar o tema e dramatizar casos de violência, relatando 

histórias de mulheres que superaram o problema, de mulheres que ainda estão passando por difíceis 

períodos devido à violência do companheiro, contextualizando com fontes como delegado, 

advogado, sociólogo e psicólogo. A intenção do vídeo é inserir mais as pessoas sobre o assunto e 

servindo como impulso a mulheres que ainda vivem submissas aos companheiros, sofrendo 

violência dentro de casa. 

 

 

Abstract 

On August 7, 2006, the then President of Luiz Inacio Lula da Silva, decrees and sanctions the 

Maria da Penha Law that aims to curb and prevent domestic violence against women in Brazil. 

Currently, highly publicized and discussed in the media, the law gets more space and more 

knowledge to society, but even with all mobilization, research shows that there are still women who 

suffer domestic violence, or live under threats within their own home, having as their fellow 

attackers. There are women who undergo violence, feeling powerless to change reality, sí thus 

hurting and all his family environment. You need a reality in society, because this kind of difference 

is a social issue that is part of the cultural issue of society. So you must be submitted to the people, 

that things are changing. Even with the Maria da Penha Law, which favors the woman, you need to 

train more people, both the aggressor, as the attacked, as also those who are around and feel 

helpless. Changes were made to the Maria da Penha Law in 2012 with the intention of ensuring 

better applications to curb problems related to violence against women, but you must enter more 

problems in society, which show the dramatic results that violence can bring in family life and as 

the social influence on attitudes to the male mulheres.Por that the choice of producing a video 



 
documentary, the intention is to intensify and dramatize the theme violence, recounting stories of 

women who have overcome the problem of women who are still passing by difficult times due to 

violence fellow, with contextualizing sources as delegate, lawyer, sociologist and psychologist. The 

intention of the video is put more people on the subject and serving as impetus to women who still 

live submissive to his companions, suffering violence at home. 

 

 Palavras- chave: violência, mulher, Lei, Maria da Penha, vídeo documentário, família, sociedade. 

 

 

1. Justificativa 

 

Violência contra mulher não é um assunto fácil de abordar, pelo ao contrário é um assunto bastante 

delicado; porém é um assunto forte e de muita importância social que tem ganhado mais 

visibilidade no Brasil, mas mesmo com toda movimentação e trabalhos de ONGs, governo e 

instituições voltados para esta questão, ainda há homens que não se sentem inibidos na hora de 

agredir a mulher e há mulheres que não se sentem capazes de denunciar as agressões que sofrem 

diariamente dentro de casa. É preciso alertar, questionar, saber o porquê ainda há mulheres que se 

submetem a viver sob ameaças e mostrar que há como mudar a situação. A lei nº 11. 340, “Lei 

Maria da Penha”, está aí para comprovar que há como mudar uma situação de violência doméstica, 

pois mulher alguma tem o direito de viver sob ameaça seja ela física, psicológica, sexual ou 

patrimonial. 

 

 

2. Objetivos 

 

Geral 

 

Produzir um vídeo documentário que aborde questões que envolvam o tema violência contra 

mulher. 

 

Específicos 

 

1. Abordar as questões sociais que levam a violência; 

2. Identificar como a prática a violência pode intervir no ambiente familiar; 

3. Relatar histórias de violência contra mulher; 

4. Falar sobre a Lei Maria da Penha; 

5. Saber qual é o perfil das mulheres que não denunciam a violência; 

6. Mostrar a superação das mulheres; 

 

3. Descrição do Produto 

 

A intenção do vídeo documentário é chamar atenção das pessoas, independente do sexo e da idade, 

sobre o tema violência contra mulher. A prioridade é pelo conteúdo, fazendo com que as pessoas se 

sintam comovidas e tocadas pelo assunto, saindo ao fim do vídeo com a ideia de que nunca podem 

ficar indiferentes aos casos de violência contra mulher e as mulheres e agressores de que não 

necessitam viver sobre condições de violência. No caso das agredidas há a Lei Maria da Penha que 

foi criada para inibir a violência contra mulher. Desta forma, o público alvo do vídeo são todas as 

faixas etárias, independente de classe social e sexo, pois trata-se de um assunto que diz respeito  a 

toda sociedade, mesmo quem não se depara com a realidade da violência contra mulher. É preciso 



 
que haja além da conscientização a educação de que a violência leva a muito sofrimento e a 

drásticas conseqüências, podendo assim servir para essas pessoas que não se deparam com essa 

realidade como algo preventivo e para quem já foi obrigado a conviver e ainda convive com essa 

realidade informações que possam levá-las a tomar atitudes que as levem a mudar essa realidade. 

De início foi realizada uma pesquisa bibliográfica e videográfica, levantando material sobre o tema. 

Um material extremamente importante para o embasamento do trabalho foi o Mapa da Violência no 

Brasil 2012- Caderno Complementar 1; Homicídio de Mulheres no Brasil , divulgado pelo Instituto 

Sangari e de autoria do professor  Julio Jacobo Waiselfisz. Baseado nessas informações, foi feito 

um roteiro, uma ordenação de temas e personagens, com o intuito  de definir, pautas, entrevistados e 

cronograma. A partir destas definições, foram agendadas algumas conversas informais com as 

fontes, no sentido de conhecê-las melhor e poder montar pautas de gravação que permitissem 

conseguir informações pertinentes aos objetivos do vídeo.  

Em relação as fontes, a idéia é discutir e contextualizar  o tema levando em consideração três 

questões: a cultural, a familiar e a jurídica.  Para tanto há entrevista de um sociólogo, cujo objetivo 

é falar sobre a relação de dominação homem/mulher e a evolução do pensamento e atitudes da 

sociedade perante ao assunto; um psicólogo especialista em família para falar sobre as 

conseqüências da violência no ambiente familiar, e o comportamento da mulher, do homem, dos 

filhos que convivem com a violência; e uma delegada da defesa da mulher que explique como 

funciona na pratica a Lei Maria da Penha, como contribui no basta a violência, quais são as suas 

falhas, e quais ações ainda precisam ser tomadas para a diminuição de casos de violência contra 

mulher. A delegada também será questionada sobre o perfil das mulheres e do agressor, falando 

sobre suas características como classe social, idade entre outros pontos.  

Trechos do vídeo apresentarão dramatizações de depoimentos de mulheres que sofreram violência. 

As simulações serão de situações em que mulheres que sofreram violência superaram os traumas, 

no sentido de servir como incentivo e exemplo positivo que a submissão e violência podem ser 

encerradas e superadas. Histórias de pessoas que ainda sofrem com a situação de violência, também 

farão parte do roteiro do vídeo.  

Trata-se de uma fase delicada do projeto. Há instituições e ONGs que trabalham com mulheres que 

se encaixam no perfil do vídeo e que já foram contatadas. Porém é um processo delicado de troca de 

informações; é preciso que se crie algum tipo de confiança até que as mulheres aceitem a dar os 

depoimentos. 

O final do vídeo pretende apresentar um depoimento da farmacêutica bioquímica aposentada Maria 

da Penha que impulsionou a criação da lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, que pune com penas 

severas os agressores de mulheres, conhecida como Lei Maria da Penha.  

O modelo adotado será o Sociológico, de acordo com Arthur Autran (2004), onde a principal 

característica é a defesa de uma tese, seja com participação física ou sonora do documentarista ou 

não. Neste modelo, utilizam-se entrevistas ou depoimentos amparados por imagens no sentido de 

comprovar a tese em questão. Este modelo se aproxima do modo Performativo de Nichols (2005), 

que reconhece a leitura subjetiva do público, mas realça o impacto social e emocional.   

O vídeo apresentará dramatizações de casos reais de violência contra a mulher, amarrados com 

depoimentos de especialistas que contextualizaram as idéias apresentadas. Será ouvido um 

sociólogo, um psicólogo e uma delegada de defesa da mulher. O enquadramento dos depoimentos 

será basicamente plano médio e primeiro plano, estabelecendo uma relação de diálogo direto com o 

público. Nas dramatizações será usado o plano geral para definir o personagem, planos médios e 

primeiro plano para transmitir a emoção e o gestual, e closes para reforçar a emoção em 

determinados momentos. O vídeo se iniciará com a encenação de um telejornal, apresentando o 

Brasil como sétimo colocado entre os países que apresentam os maiores índices de mulheres 

assassinadas. Esta estratégia pretende apresentar os dados usando um formato conhecido e com alta 



 
credibilidade, além de deixar o público esperando uma abordagem mais técnica e amena antes da 

primeira dramatização. A idéia é distraí-lo antes do primeiro impacto.  

 

4. Considerações finais 

 

Abordar o tema Violência contra Mulher é tocar em um assunto bastante delicado, em que se 

acredita que muitas pessoas sejam contra este tipo de violência, mas no dia- a –dia percebe-se que a 

postura das pessoas nem sempre é esta. A questão é, a mulher já ocupou e marcou espaço na 

sociedade, mas ainda há muito a ser conquistado, como o respeito dentro de seu lar. A Lei Maria da 

Penha, é um grande exemplo de incentivo a denuncia a violência doméstica e proteção as mulheres, 

é claro que há muitas coisas que precisam ser melhoras e readequadas, mas há muito mais 

conquistas. As políticas públicas estão aí para incentivar a denuncia, pois nenhuma mulher deve 

viver sob ameaças de violência, para isso a mulher tem que assumir a coragem e ir em frente, assim 

como quem convive com isso não deve se calar diante da situação é preciso denunciar e incluir a 

mulher que sofre violência doméstica em uma nova vida , com novas perspectivas, todas merecem 

uma vida digna sem violência. 
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Resumo  

Este trabalho tem por objetivo apresentar os resultados do evento CASA REAL4 - mostra de 

arquitetura e paisagismo - realizada pelos alunos do curso de arquitetura e urbanismo da Fatea. 

Proposto para fazer a integração entre o conhecimento teórico-prático na disciplina de Projeto 

arquitetônico habitacional, cada grupo de alunos investigou, planejou, buscou parceiros, executou e 

recebeu visitantes. Sob o tema “por uma habitação mais sustentável” os alunos foram orientados 

pelos professores responsáveis e alguns arquitetos consultores convidados para colaborar com cada 

grupo de alunos. 

 

Abstract  

This paper aims to present the results of the event CASA REAL - shows the architecture and 

landscaping - performed by students of architecture and urbanism of Fatea. Proposed to make the 

integration between theoretical and practical knowledge in the discipline of residential 

architectural design, each group of students researched, planned, sought partners, executed and 

received visitors. Under the theme "for a more sustainable housing" students were instructed by 

teachers responsible for architects and some consultants invited to collaborate with each group of 

students. 
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1. Apresentação 
O Presente trabalho tem por objetivo apresentar os resultados de uma proposta teórico-prática- 

pedagógica – o evento CASA REAL – uma mostra de arquitetura e paisagismo realizada pelos 

alunos do segundo ano do curso de arquitetura e urbanismo da Fatea - Faculdades Integradas Teresa 

D`Ávila. A realização do trabalho se deu no mês de setembro de 2011, durante um evento da 

própria instituição: III Congresso Integrado do Conhecimento: Valores, Inovação e Futuro, na 

cidade de Lorena, São Paulo. 

A proposta pedagógica do curso (através de seu PPC), recém-autorizado pelo MEC - Ministério de 

Educação e Cultura em agosto de 2010 pela portaria Min. 814/2010, contempla entre outras 

atividades teórico-práticas, o exercício para o Evento bienal CASA REAL com o tema: por uma 

habitação mais sustentável. Com a possibilidade da realização do evento durante o congresso, a 

                                                 
4
 Homônimo ao evento realizado em outras edições (2002) pelo antigo curso de Decoração da própria instituição. 



 
coordenação do curso e seu colegiado propuseram realizá-la. O objetivo deste trabalho é contribuir 

para uma maior integração do conhecimento teórico eprático do aluno, envolvendo-o no processo 

de trabalho cotidiano do Arquiteto e Urbanista. As abordagens teóricas realizadas em sala de aula 

são colocadas em prática em um ambiente real e podem ainda ser confrontadas e discutidas, 

gerando um processo de conhecimento empírico da práxis arquitetônica. Dessa forma, o aluno se 

depara com os diversos desafios do processo projetual e sua execução, além de possibilitar o 

trabalho em equipe e as discussões das soluções encontradas para tais desafios.  

As etapas do trabalho realizado, com duração total de 50 dias, serão descritas e apresentadas no 

corpo do texto e através de imagens produzidas pelos professores e alunos. Todas as fases do 

projeto foram realizadas com a orientação da professora da disciplina e com o apoio da coordenação 

do curso e direção da escola. Além do apoio dentro da Instituição foram convidados, para compor 

cada grupo de alunos, 5 (cinco) arquitetos e Urbanistas, atuantes na região em projetos e execução 

de obras, para colaborar com sua orientação técnica nas diversas fases de projeto, em especial na 

busca por parceiros e colaboradores. A motivação gerada entre os alunos e demais envolvidos no 

processo foi muito grande, apesar de pequenos conflitos e problemas encontrados durante o 

processo como, por exemplo, o curto prazo previsto para desenvolvimento dos trabalhos visto que 

alguins grupos optaram por realizar demolições e troca de revestimentos e ainda considerando que a 

grande maioria dos estudantes trabalha durante o dia. 

 

2. O processo do trabalho 

No início do mês de agosto de 2011, após o término do primeiro ano letivo do curso, os alunos da 

primeira turma (Ingressantes 2010), neste momento presentes no segundo ano, foram apresentados 

à proposta do Evento CASA REAL pela professora da disciplina. O exercício prático, além de fazer 

parte do Projeto pedagógico do curso, está inserido na disciplina de Projeto Arquitetônico I – 

Habitacional, sendo realizado paralelamente ao conteúdo programático apresentado em sala de aula. 

A discussão teórica da disciplina baseia-se no entendimento do conceito e do partido arquitetônico 

do projeto habitacional, a partir da análise das diversas formas de morar e dos novos usos e 

necessidades da sociedade atual na busca por uma habitação mais sustentável, inserida no contexto 

da arquitetura contemporânea. 

É fundamental que o estudante de arquitetura e urbanismo incorpore esses conceitos, adquirindo 

mais repertório projetual, e entendendo que o desenvolvimento de projetos de edificação deve se 

enquadrar no contexto da arquitetura contemporânea, fazendo a síntese entre projeto, ambiente e 

tecnologia, inseridos no contexto socio-ambiental do lugar em que o projeto será implantado. 

Grande parte da proposta e realização do evento desenvolveu-se em sala de aula, durante um 

período pré-determinado da disciplina de Projeto Arquitetônico I – Habitacional, orientado pela 

professora5. 

Serviços como demolições, reboco e colocação de revestimentos ainda foram realizadas ou 

orientadas por colaboradores de cada equipe, entretanto, outros serviços mais simples como 

preparar superfícies e pintura, fixação de louças e metais, fixação de marcenaria, rejuntamento e 

limpeza, por exemplo, foram executadas pelos próprios alunos, durante o dia ou nos finais de 

semana. 

Na prática arquitetônica, durante o processo criativo, não existem métodos rígidos ou universais 

para arquitetos e urbanistas, apesar disso alguns procedimentos podem ser comuns a alguns 

projetistas. O processo do projeto é complexo e pouco externado pelos profissionais:  
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 Professora Me. Arquiteta e Urbanista Rosana Vieira Sbruzi, professora responsável pela disciplina e além disso, 

profissional atuante no mercado. 



 
“O campo projetivo arquitetônico situa-se numa área intermediária entre ciência e arte, tendo que 

responder a questões não perfeitamente definidas e permitindo múltiplas abordagens 

(DÜLGEROGLU, 1999; JUTLA,1996 in Kowaltowski, D.C.C.K et AL, 2006:01).  

O aluno, sob a orientação do seu professor e do arquiteto e urbanista consultor, se aproxima deste 

processo de criação e sua relação direta com a prática da execução. Nas palavras de GROPIUS 

(1968): “O ensino teórico é superestimado. O livro e a prancheta não podem substituir a valiosa 

experiência na oficina e no canteiro. (...) “Sem dúvida a separação total entre formação científica e 

conhecimento acadêmico isolou o arquiteto da obra durante o desenvolvimento da era técnica”. Se 

traduzirmos o texto acima para o contexto atual, poderíamos entender que o livro e o computador, a 

internet, não podem substituir a valiosa experiência no canteiro de obra. A prática profissional, a 

vivência nos escritórios e as experiências com projetos são fundamentais na formação do repertório 

do profissional de arquitetura e urbanismo, mesmo que este exerça na maior parte de seu tempo 

atividades acadêmicas e de pesquisa. 

Para Boutinet, “o projeto e execução constituem os dois tempos da arte de edificar, dois tempos 

dificilmente separáveis, que se abre sobre um terceiro tempo: a Obra destacável que materializa o 

resultado de uma ação, aquela que estava ordenada para a construção” (BOUTINET, 2002:75). O 

teórico ainda menciona que nesta terceira fase há o desligamento do arquiteto com sua obra. Agora, 

deposi de construída, já apropriada por outro, ela não mais lhe pertence. 

 

3. Etapas do trabalho 

As etapas definidas para a realização do projeto estão mencionadas abaixo, e descritas para melhor 

elucidar o desenvolvimento do trabalho: definição das áreas de trabalho, perfil do usuário, 

condicionantes de projeto, projeto Arquitetônico, definição de materiais e acabamentos, 

planejamento para a execução, prospecção de parceiros e colaboradores, execução dos serviços, 

preparação para o evento, divulgação e recebimento dos visitantes em cada ambiente do projeto”. 

3.1 Definição da área de trabalho 

O estudo de caso para a realização dotrabalho foi determinado para atender a demanda da disciplina 

em seu uso: Habitação, uma residência transitória de professores visitantes ou de cidades vizinhas. 

Alé disso a “casinha”, como é conhecida na escola, pois fisicamente é uma pequena edificação 

locada no pátio central, contornado pelo edifício . já tinha sido utilizada para um evento similar, e 

homônimo, realizado pelo antigo curso de Decoração, da própria IES. 

3.2 Perfil do usuário  

A proposta para o projeto foi atender, através de dois dormitórios existentes, de duas a quatro 

pessoas, um projeto que pudesse atender à diversidade da família do novo cotidiano, ou até mesmo, 

ao uso atual da edificação: o professor da escola.  

3.3 Condicionantes de projeto 

A condicionante base do projeto foi atender a sustentabilidade. O grupo, em cadaambiente, deveria 

trazer a discussão “por uma habitação mais sustentável”. Os alunos buscaram, em algumas das 

soluções, usos de materiais reutlizados e técnicas alternativas para promover este debate. Apesar 

disso, como parte dos equipamentos e mobiliário precisou ser devolvida ao parceiro de cada grupo, 

algumas alterações não puderam ser definitivas: “Tivemos liberdade para intervir no que 

considerássemos necessário,  porém não poderíamos alterar instalações, como encanamentos ou 

eletricidade, se isso fosse inutiliza-los posteriormente.”, mencionou  uma colega, participante do 

projeto. 

3.4 Definição de materiais e acabamentos 

Alguns materiais e técnicas de baixo custo puderam ser empregadas: O cimento queimado, e 

posteriormente resinado,  foi utilizado como parte do revestimento das paredes de um banheiro. Os 

revestimentos antigos puderam ser renovados através de um pequeno painel de madeira em outro 



 
banheiro. Um piso laminado de madeira, reaproveitado, foi instalado no próprio piso e em parte de 

uma parede de um dos quartos, formando um painel cabeceira  de um sofá-cama.  

Diversos materiais foram originados de demolição; a bancada em madeira de demolição; uma 

parede-painel na circulação do banheiro foi executado com piso laminado, sobra de uma obra; os 

moveis como o espelho e a banqueta também foram feitos com madeira de demolição, entre outros. 

Vale destacar uma luminária construída pelos próprios alunos: um lustre pendente feito de corda, 

garrafas serradas e madeira recicladas. 

Em geral, muitos materiais tinham fins sustentáveis para atender a especificação do projeto, além de 

propiciar uma melhor qualidade ao nosso meio ambiente. 

3.5 Planejamento e prospecção de parceiros e colaboradores 

Diversos fornecedores e parceiros foram contactados pelos alunos, com a supervisão ou 

acompanhamento dos diversos atuantes do processo. Neste momento o arquiteto consultor de cada 

grupo foi fundamental para buscar o patrocínio necessario, tanto para doações de materiais ou 

tintas, como para empréstimo de equipamentos e mobiliários. Além disso alguns voluntários 

colaboraram na própria execução de demolições, revestimentos e pintura. Cada grupo planejou, 

prospectou parceiros, com a orientação da professora e ou do arquiteto consultor. 

3.6 Execução dos serviços 

Esta etapa do projeto foi a mais colaborativa de todas as fases. Os alunos, dentro das suas 

atribuições do cotidiano - trabalho, familia, aulas, por exemplo – utilizaram aproximadamente 20 

dias para o processo de execução durante a semana ou mesmo nos fins de semana, a participação foi 

efetiva. Foi o momento que puderam, sob a orientação acadêmica e profissional,  vivenciar a 

dinâmica de sua futura profissão e se colocar no papel da mão de obra construção civil: pedreiros, 

pintores, ajudantes, entre outros.  

3.7 Preparação e divulgação do evento 

A etapa final do trabalho teve o apoio direto da coordenação do curso6 através da organização e 

preparação do convite, folder de apresentação dos ambientes (componentes do grupo, contato de 

fornecedores e parceiros e fotos antigas do local), material de divulgação (banners, jornal da cidade, 

etc.) e apoio específico a determinado grupo com maior dificuldade na finalização de seu trabalho. 

Para a preparação do material de divulgação os alunos ainda prepararam fotos, em grupos e 

uniformizados, no Estúdio fotográfico da Instituição, para fortalecer a imagem “profissional” na 

apresentação do folder em cada ambiente. 

 
Figura 1 – Fotografia da “Casinha” sendo visitada. 

 

 

                                                 
6
 O Professor Me. Arquiteto e Urbanista José Ricardo Flores Faria, coordenador do curso e atuante em projetos e 

execução de obra civil, podendo colaborar tecnicamente.  



 

 

 

 

 
Figura 2 – Fotografias dos ambientes finalizados: suite 1, copa-cozinha, quarto 2 e banheiro social 

 

3.8 Recebimento dos visitantes em cada ambiente do projeto 

Conforme mencionado anteriormente, o evento foi realizado durante  o III Congresso do 

Conhecimento da Fatea: diversas palestras, oficinas, apresentação de trabalhos de Extensão e 

Iniciação científica. O Evento CASA REAL teve, assim como o prórprio congresso, a duração de 3 

(três) dias. Os próprios alunos, uniformizados, revezavam-se para receber a todos aos colegas de 



 
primeiro ano e também dos outros cursos. Além disso muitosconvidados externos, participantes do 

congresso e público exclusivo para este evento. Estima-se que aproximadamente 1000 pessoas 

puderam visitar o evento durante a sua edição. 

 

4. Considerações finais 

Consideramos que esta proposta teórico-prática-pedagógica pode colaborar  muito com o 

aprendizado do aluno do curso de arquitetura e urbanismo da Fatea.  

A proposta  deste evento pode ainda fomentar o debate sobre  a necessidade de integração entre o 

conhecimento teórico e a prática arquitetônica e urbanística no egresso do curso.  

Ainda entendemos que o tema proposto pode, além de despertar a possibilidade de uso de materiais 

e técnicas aletrnativas como forma de renovação do ambiente, trazer uma discussão muito rica 

sobre a necessidade de inserir a sutentabilidade no cotidiano do profissional da arquitetura e 

principalmente expandí-lo para o panorama da cidade, através de sua relação com o urbanismo. 
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Resumo  

Por meio de um olhar folkcomunicacional para a relação social e comunicativa estabelecida com o 

entorno (como a comunidade, economia, poder público), foi possível traçar a trajetória da Festa do 

Tropeiro de Silveiras que acontece no interior de São Paulo, e perceber a manutenção de aspectos 

tradicionais e reinventados a partir da cadeia que envolve a festa que acontece no último final de 

semana do mês de agosto todos os anos. Apesar de ter em sua perpetuação o caráter forte da 

oralidade, a festa também conta com influências da contemporaneidade, como a mídia e a relação 

com aspectos econômicos. 

 

Abstract 

Through a look folkcomunicacional for social and communicative relationship established with the 

environment (such as community, economy, government), it was possible to trace the trajectory of 

the Feast of Tropeiro Silveiras of what happens in the interior of São Paulo, and realize 

maintenance aspects of traditional and reinvented from the chain that involves the party that 

happens the last weekend of August every year. Despite its perpetuation in the strong character of 

orality, the festival also features contemporary influences such as the media and related economic 

aspects.  
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1. Introdução 

 

Vive-se a velocidade, a comunicação aliada à tecnologia para fazer com que a informação – e a 

própria comunicação – aconteça de forma instantânea. Os indivíduos estão em rede, conectados, 

realmente como uma aldeia global, no entanto, há o auxílio das tecnologias para alavancar esse 

processo. A sensação que se pode perceber é a inundação do dia-a-dia de informação. 

A Idade Mídia diz respeito, sobretudo, à comunicação midiática, relacionando-a com as outras 

esferas da sociedade, já que esse tipo de comunicação “não só alcançou sua autonomia como passou 

a mediar todos os outros campos sociais.” (BARBALHO, 2005, p. 35). Apesar de apenas citar o 

termo em seu artigo – que tem data do ano de 2005 – , Barbalho nos dá um indicativo eficiente na 

explicação do conceito. 

No entanto, foi o artigo do professor e pesquisador da Universidade Federal da Bahia, Antonio 

Albino Canelas Rubim: A contemporaneidade como idade mídia, publicado na Revista Interface do 

ano de 2000, que subsidiou a fala sobre essa fase da comunicação.  



 
Rubim traça o aspecto de envolvimento da comunicação, não como sedução, mas com o papel de 

inserção, ou seja, os indivíduos passam a estar inseridos nessa Idade Mídia, mesmo que 

involuntariamente. A comunicação faz parte do cotidiano, das relações, e é nomeada pelo autor 

como uma “onipresença tentacular”, que está em todos os aspectos da vida do indivíduo “como uma 

quase e segunda “natureza”, que traça a sociabilidade contemporânea” (RUBIM, 2000, p. 29). Ou 

seja, a forma como os indivíduos vivem, interagem uns com os outros, se informam, tudo está 

envolto pela esfera da comunicação feita e divulgada pelas mídias. 

É nessa era que acontece a Festa do Tropeiro, uma festa popular que foi analisada pelo viés da 

Folkcomunicação, com o objetivo de verificar as relações da manifestação de cunho popular com os 

diversos setores da sociedade como, por exemplo, o poder público, a economia e a comunidade.  

 

 

2. Um “tiquinho de história” 
 

A região do Vale do Paraíba – situada no eixo Rio – São Paulo foi decisiva na criação de uma 

alternativa aos caminhos que vinham sendo utilizados para transporte e escoamento do ouro das 

Minas Gerais. A cidade de Silveiras fica no Vale do Paraíba e nasceu de um dos ranchos que foram 

se formando ao longo do caminho. Silveiras passou pelos estágios de bairro, freguesia, vila, 

comarca e em 22 de fevereiro do ano de 1864, Silveiras recebe o título de cidade. Atualmente, 

Silveiras é um município de 415 km², com população de 5.786 habitantes
7
, sua atividade econômica 

compreende a pecuária leiteira, agricultura e o artesanato
8
.  

O movimento tropeirista, assim chamado pelos moradores da cidade de Silveiras, começou no final 

da década de 70, com objetivo muito simples: “trazer as pessoas pra nossa cidade” 

(INFORMAÇÃO VERBAL)
9
. O início do movimento que culminou na Festa do Tropeiro foi a 

chamada Silveirarte, uma feira de artesanato que foi realizada de 1979 a 1981. 

Jerônimo Costa, um dos últimos tropeiros vivos, conta que, no ano de 1980, aconteceu um Rally de 

Carroça, com algumas pessoas que faziam a representação do tropeirismo na praça da cidade, 

apresentando, também, a comida do tropeiro. “E se nois desfilar com uma tropa?”, essa foi a 

sugestão de Jerônimo para celebrar o aniversário da cidade, e no dia 28 de fevereiro de 1980 foi 

feito o desfile das tropas, evento que se tornou o berço da Festa do Tropeiro de Silveiras, ideia que 

partiu de Ocílio Ferraz. No ano seguinte – 1981 – acontece a primeira edição da Festa do Tropeiro.  

O grupo que deu início à atividade do tropeirismo através da festa não tinha intuito de lucro, 

segundo as palavras de Jerônimo. O objetivo era ajudar na construção – real e moral – da cidade. 

No surgimento da festa, tudo era mais simples, ou seja, não havia o caráter de entretenimento que 

existe hoje. O tratamento dado à Festa tinha um caráter de prosa, da conversa em volta do fogo. Os 

violeiros e cantores que se apresentavam não faziam uso de microfones, a voz era só de “gogó”, não 

havia a contratação de “artistas”, “(...) era só chegar e pedir pra tocar”, diz Jerônimo. 

No entanto, os tropeiros não contavam com tamanho sucesso, como nos conta Jerônimo: “a gente 

construiu a Santa Casa com o dinheiro que conseguimos com a Festa, e o pessoal não queria que a 

gente parasse! Nós continuamos fazendo e também ajudamos a construir a creche da cidade” 

(INFORMAÇÃO VERBAL)
10

.  
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8
 Informações disponíveis no site da Prefeitura Municipal de Silveiras: <http://silveiras.sp.gov.br/>. Acesso: jan/ 2012. 

9
 Palavras de Jerônimo Costa, tropeiro. Entrevista concedida à autora no dia 01/mar/2012 na casa do entrevistado, na 

cidade de Silveiras. 
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 Entrevista concedida à autora no dia 01/mar/2012. 



 
Depois de aproximadamente 10 – 12 anos de seu surgimento, a Festa do Tropeiro passou a ser 

gerida pela prefeitura da cidade. Existem algumas versões para o fato que vai do crescimento 

exponencial da festa, ficando impossível a organização por parte do grupo fundador, até 

perseguições políticas, e conflitos entre partes responsáveis pela organização e, até mesmo, com as 

autoridades da cidade.  

A Festa acontece sempre no último final de semana de agosto, no entanto, há comemorações 

durante todo o mês, considerado pelos moradores, o mês do tropeiro. No final de semana que 

antecede a festa acontece o rodeio, com shows de artistas renomados, realizados no Recinto de 

Exposição da cidade. De acordo com Francisco Togeiro (secretário do turismo), a cidade chega a 

receber 100 mil pessoas em apenas uma edição da Festa. 

Durante a Festa do Tropeiro em si, a estrutura se dá desta forma: 

 Sexta-feira: shows no período da noite. 

 Sábado: For-Mula (uma brincadeira que envolve a corrida de mulas); apresentações 

na Praça do Tropeiro e show à noite. 

 Domingo: missa sertaneja pela manhã, almoço feito no Rancho Tropeiro, desfile das 

tropas realizado no período da tarde, geralmente depois do almoço, finalização com 

show e forró. 

 

 

3. Folkcomunicação 

 

Na década de 60, no Brasil, a população ainda acostumava-se à chegada da televisão e da 

disseminação dos meios de comunicação de massa já existentes, padronizados pelos modelos 

europeus e estadunidenses. No entanto, Luiz Beltrão acreditava que a sociedade, mesmo sendo 

chamada de massa, não estava totalmente caracterizada como tal, devido aos grupos que não eram 

contemplados pela comunicação de massa e que, porventura, realizava a comunicação de diferentes 

formas. 

Seu primeiro artigo com indicações sobre a Folkcomunicação ao tratar dos ex-votos foi publicado 

na Revista Comunicação & Problemas
11

: “O ex-voto como veículo jornalístico”. Ex-votos são os 

pagamentos de promessas feitos pelos fiéis em forma de agradecimento por uma graça alcançada, 

podem ser em forma de fotos, vestimentas, partes do corpo feitas em cera, etc.  

O objeto pelo qual o autor se interessou não foram propriamente as manifestações, e sim a 

comunicação que as permeava, e usou o folclore como ponto de partida por conter uma maior gama 

de possibilidades acerca da comunicação popular por meio de suas manifestações. Além disso, 

recorreu à pesquisa etnográfica, feita por meio da profissão de jornalista, que o levou a informações 

acerca dos grupos que seriam delimitados por ele mais tarde. 

Mesmo tendo sido pensada, sistematizada e publicada nos anos 1960, a teoria da Folkcomunicação 

insere-se com facilidade nas pesquisas das manifestações populares, bem como a comunicação. A 

teoria descrita por Luiz Beltrão traz contribuições para entender os aspectos envoltos nessa 

dicotomia estabelecida e mantida através do subjugar das classes subalternas, pois é verificado que 

“a arte, as crenças, os ritos, a medicina, os costumes dessas camadas sociais – os seus meios de 

informação e de expressão – continuam ignorados em toda a sua força e verdade.” (BELRÃO, 

2004, p. 62), ou seja, as camadas consideradas subalternas, marginalizadas, não têm vez, muito 

menos voz, dentro do modelo de economia e comunicação vigente.  

                                                 
11

 Luiz Beltrão foi o criador do Instituto de Ciências da Informação – ICINFORM – que tinha o objetivo de pesquisar a 

comunicação no Brasil. Por meio desse Instituto, foi lançada a Revista Comunicação & Problemas, a primeira revista 

científica da área de comunicação e que divulgava as pesquisas realizadas pelo ICINFORM, bem como outros artigos. 

Seu primeiro exemplar circulou no ano de 1965. 



 
4. Conclusão 

 

No ambiente da festa, pode-se perceber a presença de núcleos muito bem delineados que a 

compõem: 

- Núcleo tradicional, duro, de preservação cultural: representado pelos idealizadores da festa – 

como Ocílio Ferraz, pelos comerciantes locais e, também, moradores, que julgam a manifestação 

atual como “bagunça”, afirmando que a festa de hoje nada tem a ver com o que existiu no passado, 

que não há preocupação com a apreciação da cultura e do artesanato existente na cidade. A esse 

núcleo soma-se a religiosidade demonstrada na realização da missa sertaneja. 

- Núcleo ressemantizado, refuncionalizado, fundido: pode-se considerar a figura do tropeiro como 

centro desse núcleo, mostrado, hoje, como um cowboy: devido às vestimentas, ao meio de 

transporte – como a apresentação do carro de bois e cavalos no Desfile das Tropas. 

- Núcleo reinventado, o quase desaparecimento com a sobrevivência de traços: composto por 

grande parte dos elementos que compõem a festa: os diversos tipos de música, o Rodeio, grandiosos 

shows. Pode-se aliar a esse núcleo a presença de itens não pertencentes ao tropeirismo: comida, 

barracas de jogos, brinquedos, parque de diversões. 

A existência dos três núcleos que interagem entre si a cada dia da Festa do Tropeiro, é a forma 

motriz do funcionamento da rede de comunicação formada pela manifestação com o público 

participante e com a comunidade. 

Assim, pode-se afirmar que a Festa do Tropeiro, apesar das relações que estabeleceu ao longo de 

sua história com setores econômicos e mercantis por conta do viés de entretenimento e 

espetacularização que adquiriu, ainda conserva o ideal de seu surgimento – o tropeirismo –, mesmo 

através de pequenos elementos que remetem para o tema; a intermediação comunicativa se mantém 

em toda sua trajetória, na junção da existência midiática com a comunicação interpessoal. 

Enfim, trata-se de uma festa reinventada que atrai cada vez mais público consumidor da maneira 

como se apresenta hoje, configurando em uma festa que pode, a longo prazo, perder seu motivo 

central, dando lugar uma manifestação completamente aquém do motivo ao qual remete sua origem: 

o tropeiro. 
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Resumo  

A presente pesquisa busca atender ao objetivo do PIBIC-EM: fortalecer o processo de disseminação 

das informações e conhecimentos científicos e tecnológicos básicos, bem como desenvolver as 

atitudes, habilidades e valores necessários à educação científica e tecnológica dos estudantes do 

ensino médio. 

 

Abstract  

This research seeks to meet the goal of PIBIC-IN: strengthen the process of disseminating 

information and basic scientific and technological knowledge, and develop the attitudes, skills and 

values necessary for science and technology education for high school student. 
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1. Introdução 

O uso das Tecnologias da Informação e Comunicação Móveis e sem Fio (TIMS) aumentam os 

desafios da realidade escolar. Educadores precisam se adequar a realidade desenhada pelas TIMS. 

Entre as TIMS, temos o celular, um aparelho popular, com aplicativos que podem vir a ser 

utilizados em sala de aula como recurso pedagógico. Desta forma, a presente pesquisa busca 

responder: qual a visão de um grupo de professores do Ensino Médio em relação ao uso do celular 

em sala de aula? Os objetivos da pesquisa são: conhecer a história do celular; apresentar 

possibilidades do uso do celular como recurso pedagógico para as aulas no Ensino Médio. A 

justificativa desta pesquisa se dá pelo registro de Moura: “O acesso a conteúdos multimédia deixou 

de estar limitado a um computador pessoal (PC) e estendeu-se também às tecnologias móveis 



 
(telemóvel, PDA, Pocket PC, Tablet PC, Netbook), proporcionando um novo paradigma 

educacional, o mobile learning ou aprendizagem móvel, através de dispositivos móveis. O mobile 

learning, uma extensão do e-learning, tem vindo a desenvolver-se desde há alguns anos, resultando 

em vários projetos de investigação”.  Foi realizado um estudo de caso, com professores que atuam 

no Ensino Médio, em uma escola estadual pública, do Vale do Paraíba do Sul. A coleta de dados foi 

realizada por meio de um questionário, a análise dos dados é quantitativa e qualitativa. Para o grupo 

de docentes que participou desta pesquisa o celular pode ser um recurso pedagógico, ainda que 

proibido pelo Decreto Estadual. Entendemos que se faz necessário um momento de estudo e 

organização de atividades escolares de modo que o celular não seja apenas um instrumento de 

entretenimento para os alunos. 

 

2. Referencial teórico 

O uso das Tecnologias da Informação e Comunicação Móveis e sem Fio (TIMS) aumentam os 

desafios da realidade escolar. Educadores precisam se adequar a realidade desenhada pelas TIMS. 

Entre as TIMS, temos o celular, um aparelho popular, com aplicativos que podem vir a ser 

utilizados em sala de aula como recurso pedagógico.  

Na perspectiva de Saccol, Schlemmer e Barbosa (2011,30): “Em boa parte das instituições formais 

de ensino o uso de telefones celulares é restrito, por uma espécie de convenção social.”  

O Estado de São Paulo determinou a proibição do uso do celular pelos alunos das escolas do 

sistema estadual de  ensino durante as aulas, conforme consta no Decreto  nº 52.625, de 15 de 

Janeiro de 2008. Essa prática precisa ser revista se esse dispositivo for usado com fins educacionais.  

O educador precisa ter consciência que a escolha de tecnologias educacionais estão vinculadas a 

concepção de conhecimento que concebe. Desta forma concordamos com Saccol, Schlemmer e 

Barbosa (2011,31): “... se adotarmos uma concepção epistemológica de que o conhecimento é fruto 

de construção do indivíduo feita em colaboração com professores e colegas, devemos selecionar 

tecnologias que permitam interação intensiva entre as pessoas, por exemplo, por meio de ambientes 

virtuais que disponibilizem fóruns, chats, espaços para compartilhamento de projetos, arquivos de 

interesse comum.” Os telefones celulares surgiram.  

De acordo com o guia do celular em 1947, foi inaugurado o primeiro sistema móvel de maior 

amplitude, que atendia todo o trajeto da rodovia que liga as cidades americanas de Nova Yourque e 

Boston. Desde então, a comunicação móvel foi sendo aperfeiçoada, principalmente pelos pioneiros 

do laboratório Bell. No mesmo site, encontramos a informação de que a primeira cidade brasileira a 

contar com a telefonia móvel celular foi o Rio de Janeiro, em 1990; no ano seguinte implantado em 

Brasília, e depois em Campo Grande, Belo Horizonte e São Paulo; não temos certeza se exatamente 

nesta ordem ou não. 

Ainda no site Guia do celular, encontramos uma explicação sobre o funcionamento deste aparelho: 

“por mais que evolua a tecnologia, um aparelho celular não deixa de ser um rádio, que estabelece 

comunicações com uma Estação Rádio-Base (ERB)”. Uma ERB é uma estação emissora e 



 
receptora, que consiste de uma torre e uma pequena caixa, aproximadamente do tamanho de um 

contêiner, que contém o equipamento de rádio. 

Este aparelho converge vários aplicativos, entre eles, listamos alguns, os mais simples e 

considerados por nós de uso, também, na escola: calculadora, relógio, calendário, rádio, câmera 

fotográfica, jogos. Conforme o nível de sofisticação do aparelho os aplicativos aumentam. O acesso 

à internet possibilita a utilização de outros aplicativos, se fossemos relacioná-los aqui usaríamos 

muitas páginas. Mediante as facilidades da utilização de diferentes aplicativos no celular, fica nítida 

para nós a possibilidade de sua utilização em sala de aula: desde a calculadora ao acesso de 

bibliotecas virtuais. 

 

3. Metodologia 

A pesquisadora bolsista PIBIC-EM-CNPq, solicitou permissão à coordenadora pedagógica da 

escola em estudo, para aplicar um questionário durante a Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo 

(HTPC), onde todos os professores estariam reunidos, permissão foi concebida. A autorização para 

a pesquisa na instituição de ensino já havia sido realizada, momento em que o projeto de pesquisa 

foi apresentado à direção da escola. O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da FATEA pelo Parecer nº 79068, está cadastrado na Plataforma Brasil. 

Conforme combinado no dia vinte e oito de agosto durante a HTPC, foi exposto o trabalho de 

pesquisa. Porém, quando a coordenadora da escola em questão apresentou a pesquisadora do 

PIBIC-EMFATEA, muitos professores ali presentes não sabiam do que se tratava esse projeto. 

Iniciamos explicando sobre o que é o projeto PIBIC-EM. O que esta sigla significa, quais eram os 

objetivos desta bolsa de estudo para os jovens, e a importância da pesquisa. Continuando, 

apresentamos o tema da pesquisa e os objetivos da mesma. Convidamos os presentes a participarem 

da pesquisa respondendo a um  questionário, pré elaborado pelas pesquisadoras responsáveis. 

Alguns professores chegaram a citar exemplos sobre o uso das tecnologias como o notebook nas 

escolas. Todos os professores presentes, no momento, aceitaram participar. Distribui a Carta de 

Consentimento de Livre e Esclarecido, na medida em que os professores liam e assinavam o 

documento distribui o questionário para iniciar a coleta de dados. Os dados coletados foram 

analisados de forma quantitativa e qualitativa. 

 

4. Resultados e Discussões 

O questionário aplicado aos professores foi composto de duas partes, a primeira sobre dados 

pessoais, para descrever o perfil dos sujeitos participantes.  

De acordo com a figura 1, 71% dos sujeitos pertencem ao sexo feminino, apresentando a maioria 

feminina no trabalho docente. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Sexo 

 

Dos docentes que participaram 71% possuem curso de graduação, 19% Latu Sensu e 10% Stricto 

Sensu, conforme figura2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Formação Acadêmica 

 

A figura 3, o tempo de serviço no magistério dos sujeitos  está entre 5 a 20 anos de docência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 -  Tempo de serviço no Magistério 

 

Ao verificarmos as disciplinas lecionadas pelos sujeitos encontramos: quatro professores de 

Matemática; cinco professores de Português, um de Ciência, quatro de História, três de Geografia, 

um de Arte, dois de Inglês, um de Biologia, dois de Física, um de Química, um de Espanhol e dois 

que se apresentaram como polivalentes, lecionando qualquer disciplinas na ausência  

do professor regente. 



 
A primeira questão da segunda parte do questinário ajudavamos a verificar se os sujeitos tinham 

celular. Entre os vinte e um sujeitos somente um não possui celular. A questão seguinte completava 

a primeira, indagamos quantos aparelhos de celular cada docente possuia. A figura abaixo mostra 

que 71% dos professores possui um aparelho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4  - Quantidade de aparelhos que possui 

 

Entre as marcas de celular utilizadas pelos sujeitos encontramos: Aplle, LG, Motorola, Multilaser, 

Nokia, Sansung, Sony Ericsson, ZTE. Um sujeito registrou não conhecer a marca do produto e 

outro deixou a resposta em branco. 

A penúltima questão, indagou-se sobre a permissão do uso do celular em sala de aula. A figura 5 

mostra que 71% dos sujeitos não permite o uso do celular. Entre as justificativas pela não permissão 

as respostas se dividem entre a proibição pelo Decreto nº 52.625, de 15 de Janeiro de 2008 e  

“atrapalha os alunos a prestarem atenção as aulas”, “não perceber relação didática com o aparelho”, 

“muitos alunos em sala dificulta o controle por parte do professor” e “o acesso a esta tecnologia é só 

para alguns,além de ser um instrumento contra o professor e expor os colegas de classe.” . Os 

professores que permitem o uso em sala de aula – 14% - “utilizam tradutor”, “fotografias, músicas e 

vídeos para aprimorar os conteúdos em sala e aula”, “uso da calculadora”. Um professor registrou 

sim e não, explicou que solicita fotografias tiradas pelo celular fora da escola, com o intuito de 

utilizar em atividades em sala de aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Permite o uso do celular em sala de aula 

 

Na última questão do questionário, indagou se o docente considera o celular um recurso 

pedagogico. A maioria reconhece o celular como recurso pedagógico, as justificativas para tal são: “ 



 
necessidade de planejamento  prévio”, “alguns modelos possuem internet e podem facilitar as 

pesquisas e dúvidas em sala de aula”, “deve haver uso consciente por parte do aluno”, “ se usado 

corretamente, o aluno em geral não usa o celular para aumentar seus conhecimentos e sim só para 

mandar mensagem”. Dos 14% da população do estudo que desconsideram o celular um recurso 

pedagógico justificaram: “outros recursos deveriam ser melhor trabalhados em sala de aula, como 

os computadores da sala de informática, lousa digital” “não” “nem todos tem acesso  internet, usam 

para fins próprios e podendo usá-lo contra você.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - O celular pode ser considerado um recurso pedagógico 

 

Para o grupo de docentes que participou desta pesquisa o celular pode ser um recurso pedagógico, 

ainda que proibido pelo Decreto Estadual. Entendemos que se faz necessário um momento de 

estudo e organização de atividades escolares de modo que o celular não seja apenas um instrumento 

de entretenimento para os alunos.  
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Resumo   

Este trabalho objetiva verificar como a capa do livro trava uma relação de sentido com o texto 

literário a que pertence. Assim, esta pesquisa se detém na capa de Agosto (1990), de Rubem 

Fonseca e que sentidos esta materialidade visual desperta no leitor. Para tanto, nos apoiamos nas 

considerações sobre o dialogismo através dos trabalhos de Bakhtin e nos estudos culturais sobre 

fotografia e cor. A análise mostrou que imagem e texto, assinados por autor e ilustrador, 

estabelecem uma relação dialógica acerca das informações sobre o contexto e fatos da narrativa. 

Antecipando, dessa forma, uma maneira de ler a obra. 

 

Abstract 

This study aims to verify how the book cover catches a sense of relationship with the literary text to 

which it belongs. Thus, this research holds on the cover of Agosto (1990), by Rubem Fonseca and 

that this materiality visual senses awakens in the reader. For this, we rely on considerations of 

dialogism through the work of Bakhtin and cultural studies on photography and color. The analysis 

showed that image and text, signed by author and illustrator, establish a relationship of dialogue 

about the information and facts about the context of the narrative. Anticipating thus a way to read 

the work. 

 

Palavras-chave: dialogismo, relações dialógicas, capa, Rubem Fonseca. 

 

Key-words:  dialogism, dialogical relations, cover, Rubem Fonseca. 

 

1. Introdução 

Se nos concentrarmos nas transformações pelas quais o livro impresso passa nos dias de hoje, 

percebemos que a capa do livro se destaca neste processo. Os recursos gráficos utilizados fazem 

com que, através do tempo, apareçam infinitas formas de relacionar o verbal e o não-verbal. Neste 

espaço, cores, formas e linhas se integram a fim de nos apresentar os (possíveis) sentidos que o 

texto literário nos traz. Dessa forma, a capa detém um papel fundamental na veiculação de 

conteúdos estilísticos, estéticos, e até semânticos, relacionados à obra de cada autor e, em razão 

disso, se torna alvo deste processo de (re)edição. Assim, este elemento verbovisual funciona como 



 
uma porta de entrada para o leitor ao estabelecer um primeiro contato antes da leitura do texto e, 

dessa forma, pode ser utilizada como recurso didático nas aulas de Literatura.  

Assim, este trabalho se justifica por estudar como a imagem veiculada através da capa do livro, 

incluindo a fotografia e seus recursos expressivos, consegue dialogar com o texto a que pertence e 

que efeitos de sentido esse elemento verbovisual pode despertar para a interpretação do texto 

literário. Tendo em vista que a capa consegue antecipar, de alguma forma, o contato entre o leitor e 

a obra, é importante analisar seus sentidos implícitos. 

Este trabalho se circunscreve em analisar a capa da obra Agosto (1990), de Rubem Fonseca em 

diálogo com o texto a que pertence. Assim, nos detemos na representatividade visual agregada à 

capa do livro mencionado em seu contexto literário, como técnicas narrativas do romance policial e 

o imbricamento entre discurso histórico e ficcional. 

Para tanto, este trabalho se apóia na análise dialógica da linguagem e seus desdobramentos sobre 

outras linguagens, bem como os conceitos subjacentes ao dialogismo, como signo ideológico e 

enunciado concreto através das considerações de Voloshinov/ Bakhtin (1997, 1999) e Brait (2011, 

2010). Esse desdobramento se refere à linguagem verbovisual como recurso participante na 

formulação de sentido do texto pelo leitor. Dessa forma, esses recursos gráficos são aprofundados 

através das considerações de Dondis (2003) e Guimarães (2000). Já os conceitos que entornam a 

fotografia e, subjacente a ela, a criação de uma realidade ideológica é aprofundado por Kubrusly 

(1986) e Kossoy (1989, 2002). 

 

2. Dialogismo: metáfora da linguagem 

Dentro de um contexto conturbado de revolução, como a Rússia czarista de 1920, um grupo de 

intelectuais, liderados por Mikhail Bakhtin, se reuniram a fim de estudar uma nova forma de 

conceber as teorias relativas à linguagem da época, enfatizando a linguagem cotidianamente. Faraco 

(2009) afirma que o grupo se opunha ao teorecentrismo, isto é, "às objetificações da historicidade 

vivida, obtidas pelos processos de abstração típicos da razão teórica” (p. 16), ou melhor, a teoria 

bakhtiniana se apóia numa base enunciativa, cujo valor da palavra é compreendido socialmente. 

Nos trabalhos realizados pelo Círculo, há a ênfase do valor social agregado à palavra que se 

caracteriza como um recorte subjetivo, porém socialmente dirigida, ou seja, obtém o seu sentido 

através de uma recepção externa a sua produção. Isso é perceptível no momento em que 

Voloshinov/Bakhtin (1999) 
12

, ao rastrear de que forma a ideologia se vincula a linguagem, afirma 

que “tudo que é ideológico é um signo. Sem signos não existe ideologia” (p. 31), ou seja, para que 

se vincule alguma informação de alguém há que se pensar em ideologia e utilização da linguagem e, 

logo, da palavra como signo portador de significados construídos sócio-historicamente. Assim, a 

linguagem, dentro desta perspectiva linguístico-filosófica, é constitutivamente dupla cujo discurso 

do outro pode ser assimilado ou não, gerando uma cadeia discursiva formada por vozes discursivas 

que são heterogeneamente concebidas na e pela linguagem como prática de comunicação. Assim, a 

presença do outro tem importância crucial na produção de enunciados que, socialmente dirigidos, 



 
prevêem que imagens se fazem desses discursos e que discursos podem ser concebidos à luz dessa 

imagem, dentro da cadeia discursiva que, infinitamente, produz significados. 

Dessas relações, emerge o conceito de dialogismo que sustenta todo o pensamento de Bakhtin e do 

Círculo. Marchezan (2012) o define “como reação do eu ao outro, como „recriação da palavra de 

outrem‟, como ponto de tensão entre o eu e o outro, entre círculos de valores, entre forças sociais” 

(p. 123). Bakhtin (2005) já colocara a questão do diálogo na concepção do texto literário ao analisar 

como ele se opera no romance de Dostoievski, o que, através de seu apurado método sociológico, 

aflora sob a denominação de polifonia e heteroglossia em que o discurso literário é composto por 

vozes que se interpelam e dialogam infinitamente. No entanto, somente em seu manuscrito 

inacabado e publicado postumamente como “O problema do texto”, em Estética da criação verbal 

(1992), o pesquisador russo amplia o sentido do termo, passando a designar como relações 

especialmente travadas em que “dois enunciados confrontados um com o outro, ignorando tudo um 

do outro apenas ao tratar superficialmente um único e mesmo tema entabulam, inevitavelmente, 

uma relação dialógica entre si” (p. 342), sustentando seus significados dentro de uma esfera 

discursiva e social. 

Parafraseando o linguista russo, Faraco (2009) conceitua relações dialógicas como “relações de 

sentido que se estabelecem entre enunciados” (p. 66). No entanto, existem condições para que se 

realizem estas relações. Segundo o autor, é preciso que qualquer material linguístico (ou de 

qualquer outra materialidade semiótica) tenha entrado na esfera do discurso, tenha sido 

transformado num enunciado, tenha fixado a posição de um sujeito social [em que se busca] 

estabelecer com a palavra de outrem relações de sentido de determinada espécie, isto é, relações que 

geram significação responsivamente a partir do encontro de posições avaliativas (FARACO, 2009, 

p. 66). 

Neste sentido, Brait (2011) reforça esses conceitos, pois afirma que mencionando relações 

dialógicas subentende-se “o conceito de vozes [que] constituem uma classe específica de relações 

entre sentidos, cujos participantes podem ser unicamente enunciados completos, ou vistos como 

completos, e por trás dos quais estão os sujeitos discursivos” (p. 25). Assim, percebemos que os 

enunciados não apenas se referem ao discurso verbal, cuja palavra é o suporte dominante, já que 

podem incluir discursos de outros domínios semióticos. Assim, o discurso não-verbal que tem a 

imagem e seus recursos expressivos, pode ser agregado nesse tipo especial de relações, subsidiando 

novos sentidos para o texto escrito. Para este trabalho, também incorporamos a dimensão social das 

vozes bakhtinianas. Neste percurso de pesquisa, procuraremos, como se verá na análise, verificar 

como o cruzamento de vozes ocorre em discursos de naturezas semióticas distintas. Assim, nos 

referimos à voz do ilustrador que constrói sua materialidade visual do texto literário ao compor a 

capa do livro e a voz do autor como regente de um discurso literário que, por sua vez, dá margens a 

infinitas derivações de sentido. 

Assim, os sistemas discursivos que mantêm entre si relações de sentido podem trazer contribuições 

ao ensino de leitura. Tratando-se de Literatura, objetiva-se contribuir através de um pressuposto 

                                                                                                                                                                  
 



 
teórico para a prática de ensino desta disciplina utilizando a linguagem verbovisual como referência 

e ponto de partida a fim de que extraiam as múltiplas faces de sentido do texto literário. 

 

3. O letramento verbovisual 

Reconhecendo os estudos sobre o ensino de leitura, percebemos que este conceito aparece, ao 

menos em parte, reduzido à leitura do texto verbal, como decodificação de sinais gráficos. Martins 

(1988) amplia este conceito quando o define como um “processo de expressões formais e 

simbólicas, não importando por meio de que linguagem” (p. 30). Assim, incluímos a linguagem 

verbovisual que transmite mensagens através de textos não-verbais. Ao definir de que forma se 

processa a leitura do texto não-verbal, Brait (2010) afirma que esse “enunciado concreto, por sua 

vez, estará constituído a partir de determinada esfera ideológica, a qual possibilita e dinamiza sua 

existência, interferindo diretamente em suas formas de produção, circulação e recepção” (p. 194). 

Assim, o caráter visual coloca-se no centro da questão metodológica de trabalho para enfatizar os 

sentidos de um texto que não utiliza, prioritariamente, a linguagem verbal como suporte. Neste 

momento, percebemos a força significativa de informação do enunciado concreto que, como 

postulou Bakhtin/ Voloshinov (1999) realiza seu desempenho através de uma dimensão 

enunciativa, atestando o caráter de linguagem interativa, social, histórica e discursiva.  

A palavra, neste momento, é aliada à visualidade que, segundo Dondis (2007), “é uma forma de 

conteúdo [que, por sua vez,] é extremamente influenciado pelas partes constitutivas, como a cor, o 

tom, a textura, a dimensão, a proporção e suas relações compositivas com o significado” (p. 22). 

Dessa forma, a autora introduz a expressão “alfabetismo visual” (p. 23) para os processos de 

compressão da mensagem visual, já que “a sintaxe visual existe [e, por conseguinte,] há linhas 

gerais para a criação de composições [...] o conhecimento de todos esses fatores [compositivos] 

pode levar a uma melhor compreensão das mensagens visuais” (p. 18). 

Considerando o exposto sobre os mecanismos que sustentam a representatividade da mensagem 

visual, percebemos que este processo compositivo é ideológico por excelência. Assim como a 

palavra para Voloshinov/ Bakhtin (1999) se traduz no modo socioideológico em que é utilizada; o 

signo visual também sofre o mesmo processo, já que é uma produção socialmente dirigida e que se 

justifica por gerar, posteriormente, uma atitude responsiva de seus leitores. 

Uma das formas de composição e técnica da mensagem visual é a fotografia que, segundo Dondis 

(2007) “põe diante do artista e do espectador o mais convincente simulacro da dimensão, pois a 

lente, como o olho humano, vê, e expressa aquilo que vê em uma perspectiva perfeita” (p. 215), 

(re)criando uma realidade. Considerado o fotógrafo como autor do texto visual, Kossoy (2002) 

afirma que este elemento é “motivado por razões de ordem pessoal e/ou profissional, idealiza [a 

imagem] e [a] elabora através de um complexo processo cultural/estético/técnico, processo este que 

configura a expressão fotográfica” (p. 26). Assim, o processo de criação de um ambiente 

fotográfico procura, a todo o momento, evidenciar o caráter lógico e preciso da imagem em relação 

ao seu referente fotografado. Esta afirmação, segundo o autor, preserva um equívoco enquanto 

admite que a iconicidade e motivação da imagem com seu referente é prova de que a realidade 



 
fotografada corresponde, exatamente, à realidade fotográfica. A fim de que se extermine essa 

imprecisão, tão comum segundo o pesquisador, consideremos que a manutenção da imagem 

fotográfica é um processo ideológico. Isso se torna claro quando o pesquisador nomeia o fotógrafo 

como “filtro cultural” (p. 27) 

Assim, a realidade fotográfica é um recorte ideológico cujas técnicas de manipulação estão a 

serviço de um propósito que modifica, primariamente, o objeto a que faz referência. Assim, 

podemos no remeter ao que o Círculo de Bakhtin considerava como signo ideológico e o que a 

fotografia se presta a veicular segundo seu olhar particular a uma realidade ideologicamente filtrada 

que busca congelar um estado presente, sem um antes e um depois, congelando, seu referente, no 

tempo e no espaço. 

Dentre os elementos integrados à imagem que, por excelência, é passível de interpretação é a cor 

que, segundo Guimarães (2000), “assumirá, no seu papel de informação cultural, a função de texto, 

neste sentido carregado de simbolismo” (p. 86) cujos valores “podem variar em relação ao repertó 

io compartilhado por aqueles que participam do processo da comunicação” (p. 87).  

Portanto, a ciência desses elementos que se integram à significação da imagem como informação 

cultural subsidia condições propícias ao letramento verbovisual, aguçando olhares para múltiplas 

concepções de sentido do texto. 

 

4. Análise do Corpus 

Esta análise objetiva verificar como as características de Rubem Fonseca, criador de uma estética 

urbana e violenta na Literatura Brasileira (Pinto, 2010), consegue travar uma relação dialógica com 

a capa do livro que o envolve. 

Reconhecendo que o estilo do autor, neste romance, se vale de momentos do passado histórico do 

Brasil, o contexto da narrativa se refere ao conturbado período do governo de Getúlio Vargas cuja 

rivalidade com Carlos Lacerda separou ideologicamente os cidadãos brasileiros e a elite política da 

época. É possível perceber as descrições dos aspectos psicológicos dos personagens que são 

construídas através do tom de mistério referentes ao ex-presidente que “dentro, no modesto quarto, 

vestido com um pijama de listas, sentado na cama com os ombros curvados, os pés a alguns 

centímetros do assoalho, estava [...] um velho insone, pensativo, alquebrado, de nome Getúlio 

Vargas” (FONSECA, 1990, p. 8). 

A identidade do político é construída ao longo do texto que tem como foco as repercussões sociais 

de sua vida. No entanto, o passado do presidente não é rememorado através de um ponto de vista 

agradável. Isso ocorre através de campanhas políticas que se encarregaram de denegrir a face 

política de Vargas, como o envolvimento em mortes e crimes hediondos. Uma delas, e de maior 

ênfase, ocorreu na Avenida Castelo Branco. Sob a voz do candidato a vereador Wilson Leite Passos 

que, na época, apoiava Carlos Lacerda na candidatura a deputado federal, proferira:  

 

Como acontece com todos os brasileiros, meu coração está tomado pela tristeza e pela revolta. 

Brasileiros, não é possível haver democracia em nosso país enquanto esse velho ditador corrupto 



 
ocupar a Presidência. Getúlio tem as mãos manchadas de sangue. Só uma revolução pode fazer 

retornar a decência, a dignidade, a honradez ao Brasil. Só uma revolução pode acabar com o mar de 

lama (FONSECA, 1990, p. 180). 

 

Levando em consideração a identidade de Getúlio Vargas, percebemos que há um tom valorativo 

em um campo semântico negativo cujos fatos corruptos são enfatizados a fim de denegrir o político. 

Transferindo esses conceitos para outro domínio semiótico, a capa colabora com esse sentido. 

Consideremos a imagem: 

  

 
Figura. 1 – Capa do romance 

 

Detendo o construto visual, percebemos que a posição de destaque é ocupada pelo presidente da 

época Getúlio Vargas. Assim como na imagem, o político também ocupará um papel de destaque 

durante toda a narrativa, já que o contexto do enredo se vale do final de seu mandato. 

A fotografia também exerce sua função informativa quanto aos conteúdos da narrativa. O aspecto 

de desgaste reitera a noção de se tratar de um enredo histórico cuja figura política fora tratada como 

personagem em uma instância ficcional. Considerando o trecho da obra recortado, percebemos que 

a identidade do político, é construída, visualmente, pelo seu rosto que, como um “documento de 

identidade” (KUBRUSLY, 1986, p. 32), nos diz sobre sua condição sociopolítica. Por outro lado, a 

exibição parcial do rosto do político atesta o lado misterioso de sua vida. Amado por uns e odiado 

por outros, os inquéritos investigativos, bem como as tentativas de saber, realmente, o que 

aconteceu em sua vida privada, ainda são incertas. Assim, fica nítido o caráter ideológico e 

valorativo que norteou a produção da imagem fotográfica pelo ilustrador neste caso. 

Se a fotografia nos informa os sentidos do texto, a cor também não pode deixar de ser incluída 

como fonte de informação. A estética noir enfatiza a forte vibração do vermelho contido no sangue 

e na figura geométrica que envolve o título da obra. O vermelho carrega uma força significativa de 

violência que, resgata, na memória discursiva do leitor, um estereótipo relacionado à violência. Este 



 
sentido, inevitavelmente, será determinado por uma forma significativa que se faz presente através 

da representação do sangue sobre o rosto do político. O sangue e, subjacente a ele, a cor vermelha 

revela o caráter de violência e lembranças que se relacionam a esse campo semântico. Neste viés, o 

sangue, considerando o trecho recortado, se refere ao aspecto sujo e ilegal pelo qual aquele período 

político passou, bem como à mácula de seu mandato que, devido à rivalidade política, acarretou 

inúmeras intervenções como atentados políticos. O vermelho, também presente na figura 

geométrica que localiza o título da obra, refere-se ao mês em que se localiza a obra literária, como 

também ao conturbado momento político, fixando o sentido de agouro para o período. 

 

5. Considerações Finais 

A partir da análise da capa do romance Agosto (1990), de Rubem Fonseca, constatamos que existe 

uma relação dialógica entre o que a imagem veicula e a materialidade linguística representada pelo 

romance histórico. Podemos afirmar também que a mensagem visual é percebida apenas à sua 

exterioridade, dialogando com o leitor e seu conhecimento prévio no que se refere aos 

conhecimentos que envolvem a identificação cromática, bem como do autor e seu estilo. Dentre os 

elementos que podemos destacar é o sangue que carrega um forte sentido de percepção, sobre o 

rosto de Getúlio Vargas, bem como seu posicionamento no espaço visual. Apontando a tensão entre 

a materialidade textual e o enunciado visual, autor e ilustrador, são dois enunciadores socialmente 

constituídos que mantêm com os fatos históricos relações específicas de suas posições ideológicas e 

interpretativas do contexto social. Cada um mantém uma relação valorativa com o objeto, no caso o 

ex-presidente Vargas. Dessa forma, percebemos a não coincidência de sentido entre dois 

enunciados que, como postulou Voloshinov (1997), implicam uma maior interpretação que inclui 

outro domínio semiótico, como a fotografia e a cor que sustentam seu valor discursivo. 
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Resumo  

Este projeto busca realizar o desenvolvimento de uma interface gráfica para dispositivos móveis 

para o setor de eventos e festas de casamentos. A deficiência nos serviços disponíveis e a grande 

movimentação financeira, foram os aspectos que corroboraram para a atuação nesse nicho de 

mercado. Visando a melhor usabilidade e qualidade de informações reunidas em um aplicativo que 

auxilie durante todo o processo de um evento e/ou casamento, buscando evitar perdas financeiras, 

otimizar o tempo e facilitar à disponibilidade das informações e a tomada de decisão. Espera-se que 

esse projeto proporcione a construção prática de uma interface gráfica que se transforme em um 

referencial comercial e lucrativo. 

 

Abstract  

This project seeks to accomplish the development of a graphical user interface for mobile devices 

for field events and wedding parties. The deficiency in the available services and handling large 

financial aspects that were corroborated for the operations in this niche market. Aiming to better 

usability and quality of information gathered in an application that assists throughout the process 

of an event and / or marriage, seeking to avoid financial losses, optimize time and facilitate the 

availability of information and decision making. It is hoped that this project will provide the 

practical construction of a graphical user interface that has become a benchmark in commercial 

and profitable. 

 

Palavras-chave 
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1. Orientações Gerais 

Diante da abundância de fontes de informação decorrentes das disponibilidades tecnológicas que 

acompanham o homem contemporâneo, pode-se avaliar a mobilidade como um componente em 

destaque. Os dispositivos móveis estão cada vez mais presentes no dia-a-dia da população, tornando 

possível a inserção de ferramentas digitais como instrumentos de informação e organização. 



 
Visando esse potencial tecnológico e sua contribuição para produção de produtos específicos que 

podem trazer novas experiências aos usuários, optou-se por realizar um projeto com potencial 

dinâmico e econômico viáveis, para tanto a escolha do tema foi determinada pelo mercado em 

ascensão de casamentos, que segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), só 

no ano de 2010 quase um milhão de pessoas se casaram. E no ano passado, o mercado movimentou 

R$ 11 bilhões, de acordo com a Expo Noivas, a maior feira de casamentos do país. (PEGN 2012) 

Muito deste crescimento deve-se à utilização da internet durante a organização do evento, 

favorecendo o aumento da circulação de informações como também o contato direto entre cliente e 

os diferentes tipos de serviços disponíveis. Diante do exposto este projeto visa realizar o 

desenvolvimento de uma interface gráfica de dispositivo móvel utilizando a plataforma IOS para o 

setor de casamentos e afins, focando a melhoria da usabilidade e qualidade de informações, 

juntamente com um dispositivo que auxilie durante todo o processo de preparação de um casamento 

e/ou evento. Atentando ainda, para minimizar as deficiências atuais dos serviços disponíveis, 

buscando facilitar e otimizar esta tarefa complexa mas extremamente importante na vida de todos. 

Através do desenvolvimento de um material específico para a organização e assessória matrimonial, 

com auxilio de planilhas e textos, tomando como base as etapas essenciais que compõem esse 

momento, o projeto terá como meta desenvolver a melhor estratégia de disponibilidade de 

informações para facilitar a tomada de decisão dos usuários. Proporcionar uma interface gráfica que 

esteja próxima do usuário visando as diferentes possibilidades de construção que se transforme em 

referência, sem menosprezar a possibilidade de lucro. 

A delimitação inicial do projeto na área comercial atuará em um primeiro momento para atender a 

demanda do Estado de SP e áreas adjacentes da região Sudeste, buscando de forma gradual 

abranger todo o território nacional. 

O aplicativo visará atender de forma ampla e completa todas as necessidades envolvidas no evento, 

desde a cerimônia religiosa aos tópicos indispensáveis para a realização da festa, tornando o 

processo mais prático e minimizando dessa forma as dificuldades dos noivos.  

Por meio da determinação do perfil e dimensionamento do evento, será realizado umcronograma 

específico para os noivos, juntamente com uma planilha de previsão de custos, tornando possível 

organizar e planejar cada etapa. Além de identificar possíveis fornecedores e administrar a agenda 

dos noivos, priorizando a melhor organização do evento e a eficiência do mesmo, minimização 

possíveis imprevistose possibilitando dessa forma a redução de despesas. Assim a organização do 

evento e/ou casamento será realizada basicamente através do uso do aplicativo funcionando como 

uma assessória matrimonial móvel. 

Neste trabalho constará um cronograma associado a uma linha de tempo com as etapas necessárias 

para o desenvolvimento de um casamento e/ou evento, dentro do período de tempo estipulado pelo 

usuário para a realização do mesmo. Especificando quando deverá ser iniciado o processo e a data 

limite para que este se realize, a interface funcionará como uma assessoria particular ou mesmo uma 

agenda dinâmica que propiciará aos noivos o controle completo de cada etapa a ser cumprida, sua 

finalização e o próximo passo a ser seguido, criando uma relação constante com o evento e 



 
mantendo as etapas organizadas, fornecendo aos usuários a condição de planejar adequadamente 

cada passo no decorrer do processo de acordo com a disponibilidade financeira e em tempo hábil 

para alcançá-las com sucesso. Propiciando ainda um serviço especializado e funcional para os 

diferentes tipos de casais de acordo com suas prioridades. Aproximando a interface do usuário e 

facilitando sua interação de forma simples, visando atingir a meta idealizada em seus sonhos. 

 

2. Objetivo Geral 

Desenvolvimento de uma interface simples e objetiva, que possibilite a melhor organização do 

evento, facilitar a interação do usuário e otimizar o tempo gasto com cada etapa do processo. 

A metodologia utilizada para o desenvolvimento deste projeto, será baseada em solucionar o 

problema inicial, criando uma lista de atividades proposta, que irá propiciar aos noivos as etapas 

básicas e complementares que deverão ser desenvolvidas ao longo de todo desenrolar do processo 

de casamento, desde a escolha da data até a realização da cerimônia e da festa. 

Como também informações e serviços de abrangência ampla dos temas relacionados, para otimizar 

o tempo dos usuários e proporcionar a melhor solução para cada tópico. Por meio de uma boa 

usabilidade e qualidade de navegação o aplicativo poderá tornar-se um referencial neste setor. 
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Resumo  

Este artigo visa a contribuir para a formação de professores, associando educação e tecnologia, 

mostrando um dinamismo no processo de ensino-aprendizagem. A contribuição específica deste 

está no relato de uma experiência vivida com alunos de um 1º ano (Letras) na disciplina “Novas 

Tecnologias na Educação”. Pensando na formação de professores, por meio do uso de recursos 

tecnológicos como ferramentas de ensino-aprendizagem foi possível identificar maior interação e 

compartilhamento de conhecimento entre os alunos. Da mesma forma, a criatividade e o trabalho 

em equipe foram elementos muito presentes para o sucesso da disciplina. 

 

Abstract  

This article aims to contribute to the teachers training, linking education and technology, showing 

a dynamism in the teaching-learning process. The specific contribution of this is on account of an 

experience with students of a 1st year (Letters) in discipline "New Technologies in Education." 

Thinking in teacher training, through the use of technological resources as tools for teaching and 

learning it could be identified more interaction and knowledge sharing among students. Likewise, 

creativity and teamwork were very present elements for the success of the discipline. 
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1. Introdução 

Este artigo visa a contribuir com a formação de professores associando educação e tecnologia com 

o intuito de mostrar como essa associação pode dinamizar o processo de ensino-aprendizagem e a 

construção de conhecimento dos alunos do curso de Letras da Fatea em seu caminho de formação 

tecnológica. O curso de Letras objetiva proporcionar a formação de futuros profissionais adaptados 

ao uso das novas tecnologias de informação e conhecimento (TIC) e que saibam refletir 

criticamente em relação às constantes transformações pelas quais passa a sociedade contemporânea. 

Busca também fornecer condições para que seus alunos se tornem capazes de trabalhar na criação, 

estruturação e reestruturação organizacional de seu processo de formação acadêmica, para se 

transformarem em profissionais criativos, interventores sociais autônomos, adequados às exigências 

educativas e tecnológicas contemporâneas. Nossa instituição vivencia, com extrema tranquilidade e 

há tempos, a dialética existente entre o pragmatismo - exigência da sociedade atual, e a necessária 

formação humanística de seus egressos. Assim, o curso de Letras da Fatea mantém um currículo 

flexível que possibilite aos alunos oportunidades amplas para interferir no atual mercado de 

trabalho de forma autônoma e com segurança profissional e que nessa vivência durante o período de 

formação sistemática garanta a eles oportunidade de participar de atividades de ensino-

aprendizagem que os habilite a trabalhar com competência e profissionalismo. Dentre as 

preocupações mais prementes do curso está a prioridade às atividades didático-pedagógicas que 

proporcionem ao graduando os meios para vivenciarem processos de autonomia na busca do 

conhecimento por meio de atividades de colaboração e intervenção social. De acordo com o perfil 

definido, o profissional de Letras deverá ser capaz de desenvolver competências e habilidades de 

modo a estabelecer relações entre teoria e prática no processo ensino-aprendizagem no que se refere 

aos domínios essenciais pertinentes aos processos de ensinar e aprender na Educação Básica. Do 

mesmo modo, ter uma perspectiva crítica quanto às teorias absorvidas nas investigações linguísticas 

e literárias, fundamentais à sua formação profissional.  

 

2. Referencial Teórico 

As histórias em quadrinhos são enredos narrados quadro a quadro por meio de desenhos e textos 

que utilizam o discurso direto, característico da língua falada.  

De acordo com Oliveira (2011, p. 3): 

 

O uso de mídias na educação exige dos professores uma nova ação docente mediada pelas 

tecnologias, tornando-se necessário que o professor tenha condições para atuar efetivamente no 

ambiente digital, saiba lidar criticamente com as tecnologias contemporâneas de informação e 

comunicação para bem utilizá-las pedagogicamente.  

  

O software HagáQuê - HQs possui fim pedagógico desenvolvido para facilitar o processo de criação 

de Histórias em quadrinhos e está disponível gratuitamente no site www.neid.unicamp.br/agaque. O 



 
software apresenta elementos visuais que facilitam a compreensão, tornando o estudo bastante 

prazeroso. 

 

3. Metodologia 

Frente à relevância da formação tecnológica de professores, a contribuição específica deste artigo 

está no relato de uma experiência vivida com os alunos do 1º ano do curso de Letras em uma 

disciplina semestral denominada Novas Tecnologias na Educação. Pensando na formação de 

professores que vão atuar no século 21, utilizando novos espaços educacionais, mediados por 

recursos tecnológicos, esta disciplina foi idealizada para proporcionar aos alunos uma formação 

intelectual de qualidade, por meio de uma visão mais sistêmica do processo de ensino-

aprendizagem evidenciando a autonomia (Freire, 2005) do aluno numa construção plural do próprio 

conhecimento. 

A disciplina “Novas Tecnologias na Educação” contou com diferentes momentos, nos quais foram 

desenvolvidas atividades com o uso da ferramenta HQ, conforme a seguir: 

 

Etapa 1: 

Para o início do projeto foi realizada uma apresentação em Power Point contendo o objetivo da 

disciplina, que enfatizou a utilização do software na criação de novas abordagens para o ensino por 

meio de HQ. Por se tratar de uma disciplina dentro de um currículo de formação de professores, 

naquele momento foram apresentadas também algumas dicas didático-pedagógicas para os alunos, a 

saber: 

- Estimular os alunos a usarem a imaginação para criarem histórias criativas e inteligentes; 

- Antes de iniciar uma história, é necessário planejar as etapas de construção de forma 

compartilhada com as crianças;  

- Elaborar a história, obedecendo a uma sequência: cenário, personagens, balões, falas, 

onomatopéias.  

 

Etapa 2: 

A fim de ampliar o conhecimento teórico dos alunos sobre o software HQ, foi disponibilizado um 

tutorial no Moodle, plataforma de apoio presencial da instituição. Conhecendo melhor o software 

HQ, os alunos puderam utilizar todas as suas opções, associando-as a algum conhecimento já 

adquirido, podendo contribuir com exemplos. 

 

Etapa 3: 

Depois da familiarização com o uso do software, foi lançada a proposta aos alunos para 

desenvolvimento criativo de um trabalho em duplas. Cada dupla recebeu uma ficha para inserir a 

atividade a ser realizada com o HQ, de acordo com o exemplo a ser apresentado na figura 1, a 

seguir: 

 



 
TEMA:  O HQ e os Numerais 

Grupo:  Aluno A, Aluno B 

ABORDAGEM EM SALA DE AULA 

Recomendado:   

 

Educação Infantil  

Tempo previsto: 2 aulas 

Introdução:  Ensinar o princípio da contagem aos alunos 

Objetivo: Ensinar a ordem dos numerais cardinais aos alunos do 

Ensino Fundamental 

Recursos materiais: O professor desenvolverá a atividade no software HQ. 

Procedimentos: 

 

1) Ensinar a contagem de 1 até 10. 

2) Fazer com que o aluno desenvolva o pensamento lógico, 

escrita e coordenação motora. 

3) Disponibilizar a atividade online. 

Desdobramentos: 

 

1) O professor deve fazer um exemplo na lousa para todos os 

alunos. 

2) Em seguida, os alunos devem fazer as atividades sem o 

auxilio do professor no próprio software. 

3) Ao longo da atividade, o professor poderá corrigir o aluno, 

e até mesmo auxiliá-lo caso necessário. 

Elaboração: Aluno A, Aluno B. 

Figura 1 - Ficha desenvolvida pelos alunos 

Fonte: Autora¹ 

 

Após a apresentação da ficha, foi o momento de desenvolver a atividade utilizando o software HQ. 

Inicialmente para os alunos, o uso do software servia apenas para elaborar histórias em quadrinhos. 

Num trabalho de aprofundamento teórico, pela leitura do material disponibilizado no tutorial, 

associado à prática, por meio do desenvolvimento das atividades utilizando o software HQ, aos 

poucos foi percebida a criatividade dos alunos na elaboração de diferentes atividades, conforme 

figura 2: 



 

 
Figura 2 – Atividade realizada pelos alunos 

Fonte: Autora¹ 

 

Etapa 4: 

Para encerrar o projeto, foram realizados seminários de apresentação das atividades, momentos em 

que foram feitas exposição dos trabalhos e reflexões sobre o processo. 

 

4. Análise dos resultados 

A grande variedade de atividades e de momentos da disciplina proporcionou aos alunos várias 

oportunidades para compartilhar conhecimento que poderão ajudá-los a adequar a transposição de 

conhecimentos; deduzir objetivos concretos de ensino, explicar e prever fenômenos surgidos 

durante a aula, determinar métodos adequados, inclusive com utilização das novas tecnologias; 

analisar e refletir sobre conteúdos, procedimentos e avaliação; implementar a autonomia pedagógica 

e a criticidade. 

Analisando os resultados, percebe-se que, especialmente nos dias atuais, o docente precisa atuar em 

todos os momentos, como mediador no processo de ensino-aprendizagem, orientando e fornecendo 

auxílio adequado aos seus alunos na busca por uma educação mais atrativa e autônoma. 

 

5. Considerações  

A participação dos alunos na realização da disciplina aqui relatada, assim como a pontualidade com 

relação aos prazos, a originalidade dos temas abordados foram muito significativas para esse 

projeto. 

Enfatiza-se que outros aspectos poderiam ter sido abordados na disciplina, como a utilização da 

internet, disponibilizando as histórias ou abrindo outras possibilidades de pesquisas aos alunos. 

Acreditamos que essa disciplina foi de grande importância para a formação e o desenvolvimento 

dos futuros professores envolvidos, trazendo significativas contribuições para sua formação. 



 
Acreditamos que o contato com o software HQ e a apresentação final dos trabalhos foram dois dos 

momentos mais importantes, por ter possibilitado o contato de toda a turma com as diferentes ideias 

e a oportunidade da reflexão e aprendizagem compartilhada.  
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Resumo 

As áreas urbanas da cidade de Lorena têm uma grande movimentação de motos, carros e bicicletas. 

Os moradores dependem desses transportes para se locomoverem. Deve-se ter uma logística urbana 

conforme as necessidades do município para que não ocorram situações inadequada como 

congestionamento. Logística Urbana é o processo de planejar e controlar o fluxo de armazenagem 

de matéria prima. Este trabalho teve como objetivo avaliar as referências teóricas City Logistics 

voltados à movimentação de carga em Centros Urbanos em Lorena, SP.Os resultados mostram 

melhorias no congestionamento, ruídos e poluição. 

 

Abstract  

Urban areas of the city of Lorena have a great handling bikes, cars and bicycles. The villagers 

depend on these transports to move around. It should have an urban logistics according to the 

needs of the municipality that there are no situations like inadequate congestion. Urban Logistics is 

the process of planning and controlling the flow of raw material storage. This study aimed to 

evaluate the theoretical references Logistics City focused on cargo handling in Urban Centers in 

Lorena, SP.Os results show improvements in congestion, noise and pollution. 

 

Palavra-Chave: Logística Urbana, Criação da Ciclovia, City Logistics, Gestão de Materias 

 

Keyword: Logistics Urban, Restructuring the bike lane, City logistics, Materials Management 

 

1. Introdução 

Em Lorena há um grande número de bicicleta em circulação com a frota de automóveis, esta 

combinação vem causado um tumultuo nas principais vias do centro da cidade. Este é um projeto 

que visa criar uma separação entre ciclistas e automóveis, com a criação de uma ciclovia assim 



 
incentivando a utilização de um meio de transporte sustentável (bicicleta), melhorando a qualidade 

de vida da população e tornando a cidade um referencial.  

O objetivo é analisar e apresentar soluções para um ponto critico de Lorena, há começar com o 

excesso de bicicletas que se concentram no centro da cidade, principalmente na rua principal (R. Dr. 

Rodrigues Alves de Azevedo) isso ocorre por não existir uma ciclovia adequada para escoar este 

movimento, para ruas paralelas não tão movimentadas e assim beneficiar comerciantes, população, 

e principalmente estudantes, interligando a ciclovia entre as três faculdades Universidade de São 

Paulo - USP, Universidade Salesiano - Unisal e Faculdade Integrada Tereza D´Avila - FATEA. 

Assim irá diminuir o movimento de bicicletas e as ruas ficarão livres para os carros e motos 

transitarem, além de proporcionar aos moradores e comerciantes uma mobilidade melhor, por meio 

deste estudo poderemos contribuir para o desenvolvimento urbano da cidade sendo ele, de aspecto, 

social, econômico e ambiental.  

Lorena é um município brasileiro do estado de São Paulo, na Mesorregião do Vale do Paraíba e 

destaca-se por contar das três universidades, sendo uma unidade da Universidade de São Paulo - 

USP com cursos na área de Engenharia Química e  Produção, FATEA e UNISAL, estão voltadas 

para a área de humanas. A presença de três centros de ensino de excelência é, também, um fator de 

atração de novas indústrias, de acordo com o último Censo do IBGE (2010), cerca de 82.553 mil 

habitantes.  

Estima-se que existam na cidade mais de 80 mil bicicletas, sendo que, segundo dados do Ciretran  

cerca de 50 mil bicicletas circulam todos os dias e 10 novas bicicletas entram em circulação por dia, 

o que revela um número aproximado de 200 novas bicicletas no mês. A ciclovia de Lorena é situada 

na R. Dr. Rodrigues Alves de Azevedo (Rua Principal). Sendo unidirecional (com apenas uma 

direção), sua largura é de 1,30 m e o seu canteiro de 45 cm.  

A Largura oficial de uma ciclovia unidirecional é de 2,5 m e o seu canteiro 6 cm. A ciclovia pode 

ser unidirecional ou bidirecional, em projetos unidirecionais a ciclovia é mais estreita e as bicicletas 

circulam em uma só direção. Nos modelos bidirecionais, a ciclovia é mais larga e permite o trânsito 

de bicicletas em ambos os sentidos. (figura 3,4).A sugestão para mudanças é tornar a ciclovia 

bidirecional com 2,8 m e o seu canteiro de 6 cm. 

 

 
Figura 1- Ciclovia de Lorena SP 

 



 
2. Metodologia 

O estudo foi feito em Lorena  S/P Região do Vale do Paraíba, em que foram realizadas varias 

pesquisas, a partir da análise da necessidade de uma Logística Urbana organizada. A coleta de 

dados foi realizada através; 

 Pesquisa de campo, avaliação do ponto estratégico da ciclovia que corresponde o 

trajeto e o deslocamento das pessoas no sentido, USP, Unisal e Fatea afim de 

detectar situações inadequada  da cidade, (fotos da ciclovia nos horários de pico). 

 Entrevista com o Secretario de Transito de Lorena,. Fotos do futuro trajeto da 

ciclovia 

 Pesquisa Teórica: Aliando conceito de Logística Urbana da disciplina continua da 

Teoria de Matéria de Logística, Periódico, artigos, etc. 

   

3. Resultados e Discussão 

O Projeto interligou as três principais faculdades de Lorena (USP, UNISAL e FATEA) (Figura 2), 

pela ciclovia, criando uma opção segura de transporte para os estudantes e comunidade se 

locomoverem com mais praticidade e agilidade. A bicicleta enquanto meio de locomoção humana é 

elemento importante para o desenvolvimento do transporte sustentável, não liberando gases 

poluentes, reduzindo o número de veículos nas vias e também promovendo melhoria no estado de 

saúde do usuário. 

 

Interligando as Faculdades 

 
Figura 2 – Trajeto da Ciclovia de Lorena SP 

 

                   
Figura 3 – Ciclovia Unidirencional - Lorena SP                Figura 4 – Ciclovia Bidirencional – Lorena S/P 

  

http://www.logisticadescomplicada.com/category/transportes/


 
A ciclovia passará pelas ruas ligando:  

 

- UPS (Campus I) á UNISAL: Estrada Municipal do Campinho, Alameda Ecológica Pau Brasil, 

Rua Domingues Antonio Florenzano, Rua Comendador Custodio Vieira, Rua Dom Bosco. (Figura 

5) 

- UNISAL á FATEA: Rua: Dom Bosco, Avenida Godói Neto, Rua Monte Castelo, Av. Dr. Peixoto 

de Castro. (Figura 6,7,8,9) 

- FATEA á USP (Campo II): Av. Peixoto de Castro, Viaduto Guaypacaré, Estrada Vicinal 

Chiquinho de Aquino. (Figura 10,11) 

 

 

USP á UNISAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Estrada Municipal do Campinho, Alameda Ecológica Pau Brasil, Rua Domingues Antonio Florenzano, Rua 

Comendador Custodio Vieira, Rua Dom Bosco. 

 

 

UNISAL à Fatea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 / 7 Rua: Dom Bosco, Avenida Godói Neto 

 

 



 

 
 

Figura 8/9 Rua Monte Castelo, Av. Dr. Peixoto de Castro 

 

Fatea à USP Campus II 

 

          
Figura 10/11 Av. Peixoto de Castro, Viaduto Guaypacaré, Estrada Vicinal Chiquinho de Aquino 

 

 

4. Considerações Finais 

Como podemos ver, por meio desta pesquisa, percebemos que Lorena sofre com problema de 

Logística Urbana e uma dessas dificuldades se dá por meio de sua má estrutura e a quantidade de 

bicicletas que circulam dentro da cidade. Mas como mostramos na pesquisa podemos reverter este 

problema e torná-lo uma solução viável através de ciclovias ou ciclofaixas, pois a bicicleta 

enquanto meio de locomoção humana é elemento importante para o desenvolvimento 

do transporte sustentável, não liberando gases poluentes, reduzindo o número de veículos nas vias e 

também, promovendo melhoria no estado de saúde do usuário. 

Concluímos que este problema é de caráter municipal, devido a falta de um projeto logístico no 

desenvolvimento da cidade, este fator reflete diretamente nas empresas, instituições e 

principalmente a população.  
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Resumo  

A Síndrome de Burnout é um termo psicológico que descreve o estado de exaustão prolongada e 

diminuição de interesse, especialmente em relação ao trabalho. Tem-se por objetivo fazer um 

levantamento na literatura acerca da Síndrome de Burnout. A fonte de pesquisa utilizada foi: Lilacs, 

Bireme e SciELO, no período de dezembro de 2009 à junho de 2010. Trata-se de uma pesquisa 

bibliográfica, de um estudo sistematizado desenvolvido com base em artigos científicos, revistas, 

sites e livros referentes ao assunto. Conclui-se que a Síndrome de Burnout pode dificultar ou 

impossibilitar a atuação do enfermeiro da Unidade de Terapia Intensiva.  

 

Abstract 

The Burnout Syndrome is a psychological term that describes a state of prolonged exhaustion and 

diminished interest, especially in relation to work. It is intended to survey the literature on burnout 

syndrome. The research source used was: Lilacs and SciELO Bireme, from December 2009 to June 

2010. This is a literature review, a systematic study developed based on scientific articles, 

magazines, websites and books on the topic. We conclude that the Burnout Syndrome may hinder 

or prevent the performance of nurses from the Intensive Care Unit. 

 

Palavras-chave: Enfermagem, Pressão, Burnout. 

 

Keywords: Nursing, Pressure, Burnout. 



 
1. Introdução 

 

O trabalho, como ação humana social, compreende a capacidade de o homem produzir o meio em 

que vive, bem como a si mesmo. No processo de interação com a natureza, mediado pelos 

instrumentos fabricados, o homem, ao mesmo tempo em que modifica a natureza, também é 

modificado por ela. Dentre as inúmeras modificações, encontram-se aquelas que têm consequências 

no aparelho psíquico (MALASCH et al., 2001). Se por um lado, o trabalho pode ser fonte de 

satisfação e prazer, a agilidade e rapidez na execução das tarefas promove a exigência de uma 

grande produtividade associada à qualidade total de serviços, bem como a necessidade de 

constantes atualizações nas modernas dinâmicas de trabalho, representando uma sobrecarga física e 

mental para o trabalhador e diretamente à sua saúde. Dessa maneira, a enfermagem, profissão tão 

antiga quanto à própria humanidade, como prática social, não ficou isenta às novidades introduzidas 

no mundo do trabalho em geral, estando mais expostas a fatores de riscos ocupacionais que podem 

causar danos à saúde e levar a desordens psicológicas como o estresse ocupacional e até mesmo a 

Síndrome de Burnout (STACCIARINI; TROCCOLI, 2001). 

Os enfermeiros, pelas características do seu trabalho, estão também predispostos a desenvolver 

Burnout. Estes profissionais trabalham diretamente e intensamente com pessoas em sofrimento. 

Particularmente os enfermeiros que trabalham em áreas críticas, muitas vezes se sentem esgotados 

pelo fato de continuamente darem muito de si próprios aos seus doentes e em troca, recebem muito 

pouco, pelas caracteristicas da doença crônicas (DELBONI, 1997). 

Assim, entende-se que estudar a manifestação do estresse ocupacional entre enfermeiros permite 

compreender e elucidar alguns problemas, tais como a insatisfação profissional, a improdutividade 

do trabalho, o absenteísmo, os acidentes de trabalho e algumas doenças ocupacionais, além de 

permitir a proposição de intervenções e busca de soluções. 

 

2. Metodologia 

 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, de um estudo sistematizado desenvolvido com base em 

artigos científicos, revistas, sites e livros referentes ao assunto. Objetivou-se fazer um levantamento 

na literatura acerca da Síndrome de Burnout, interligando-a com a enfermagem e identificando os 

fatores desencadeantes em tais profissionais. 

A fonte de pesquisa utilizada foi: Lilacs, Bireme e SciELO, no período de dezembro de 2009 à 

junho de 2010; buscando a descrição da Síndrome de Burnout, suas principais caraterísticas, 

diagnósticos e meios de intervenção no campo da enfermagem, com ênfase na Unidade de Terapia 

Intensiva (UTI).  

Os critérios para seleção dos artigos estudados foram: 

1. Retratam o assunto em questão; 

2. Publicados em revistas indexadas na base de dados; 

3. Abordam as palavras-chave escolhidas, como: Enfermagem; Pressão; Burnout. 



 
4. Publicados no idioma português e inglês; 

5. Publicados no período de 1992 a 2007. 

 

3. Resultados e Discussão 

 

A Síndrome foi inicialmente descrita em 1974 por Frendenberg. O termo pode ser traduzido como 

aquilo que deixou de funcionar por exaustão de energia e foi utilizado pelo autor para designar uma 

resposta dos indivíduos ao estresse ocupacional. Ainda na década de 70, Maslach e Jackson 

passaram a investigar a síndrome, desenvolvendo cientificamente um modelo de Burnout. Os 

autores também elaboraram o Maslach Burnout Inventory para medir a síndrome, sendo este 

instrumento atualmente usado na maioria das pesquisas sobre o tema (SOUZA; SILVA, 2002). 

Trata-se de síndrome multidimensional, caracterizada por três componentes: exaustão emocional, 

diminuição da realização pessoal e despersonalização. O primeiro refere-se a sentimentos de fadiga 

e redução dos recursos emocionais necessários para lidar com a situação estressora. O segundo 

refere-se à percepção de deterioração da auto-competência e falta de satisfação com as realizações e 

os sucessos de si próprio no trabalho. O terceiro componente refere-se a atitudes negativas, 

ceticismo, insensibilidade e despreocupação com respeito a outras pessoas (BORGES et al., 2002). 

A síndrome, então, constitui-se em um modelo multidimensional onde a ocorrência de um 

componente pode precipitar o desenvolvimento dos outros dois ou pode ocorrer que os 

componentes se desenvolvam ao mesmo tempo, visto tratarem-se de reações a diferentes aspectos 

do ambiente de trabalho (SOUZA; SILVA, 2002). 

Cushway (1992), pontua que o início de Burnout pode se dar já durante a fase acadêmica, no 

período de preparação para o trabalho. Estudos têm demonstrado que a síndrome pode começar 

durante o período de formação e prosseguir durante a vida profissional, pois Murofuse et al. (2005) 

referem que o ambiente de competição encontrado entre alunos, professores e supervisores gera 

conflitos entre os mesmos, conflitos estes que podem levar ao estresse e à exaustão emocional.  

Na síndrome é característico um sentimento de desilusão e frustração que ocorre em pessoas que 

possuíam grandes expectativas em relação às suas carreiras. Resultado de um processo de desilusão 

onde o trabalhador percebe que não consegue retirar de seu trabalho um sentido, um significado 

existencial (SOUZA; SILVA, 2002).  

Geralmente desenvolvida como resultado de um período de esforço excessivo no trabalho com 

intervalos pequenos para recuperação, mas alguns consideram que trabalhadores com determinados 

traços de personalidade (especialmente de neuroses) são mais susceptíveis a adquirir a síndrome. 

Porém alguns pesquisadores parecem discordar sobre a natureza desta síndrome. Enquanto diversos 

estudiosos defendem que Burnout refere-se exclusivamente a uma síndrome relacionada à exaustão 

e ausência de personalização no trabalho, outros a percebem como um caso especial da depressão 

clínica mais geral ou somente uma forma de fadiga extrema, portanto omitindo o componente de 

despersonalização (VIVEIROS, 2006). 



 
De fato, esta síndrome foi observada, originalmente, em profissões predominantemente 

relacionadas a um contato interpessoal mais exigente, tais como médicos, psicólógos, carcereiros, 

assistentes sociais, comerciários, professores, atendentes públicos, enfermeiros, funcionários de 

departamento pessoal, telemarketing e bombeiros. Hoje, entretanto, as observações já se estendem a 

todos profissionais que interagem de forma ativa com pessoas, que cuidam e/ou solucionam 

problemas de outras pessoas, que obedecem técnicas e métodos mais exigentes, fazendo parte de 

organizações de trabalho submetidas à avaliações (STACCIARINI; TROCCOLI, 2001). 

Segundo Alvarez (2007), entre os fatores aparentemente associados ao desenvolvimento da 

Síndrome de Burnout está a pouca autonomia no desempenho profissional, problemas de 

relacionamento com as chefias, problemas de relacionamento com colegas ou clientes, conflito 

entre trabalho e família, sentimento de desqualificação e falta de cooperação da equipe. 

Trabalhar a prevenção desde sua formação é importante, pois, profissionais da área da saúde, por 

prestarem cuidados de saúde diretos a outras pessoas, estão constantemente sujeitos a uma enorme 

variedade de fontes de estresse. Por estas razões, pode ser considerado um grupo particularmente 

afetado pelo estresse ocupacional e, consequentemente, pela Síndrome de Burnout (CUSHWAY, 

1992). 

Outro fator relevante no processo de insatisfação profissional provocado ao profissional está 

caracterizado pela falta de recursos humanos e técnicos para realizar todo o trabalho no qual deve 

ser prestado ao cliente (BIANCHI, 2000). 

Muitas são as instituições que atualmente não dispõem de materiais específicos para o 

desenvolvimento das técnicas onde acabam deixando o profissional tendo que improvisar para a 

execução do procedimento, mantendo insegurança quanto às técnicas e desmotivando o profissional 

de aplicar a técnica correta, sugerindo então, os vícios pertinentes da profissão. Muitos são os 

enfermeiros que assumem o plano assistencial com sobrecarga de pacientes sob sua avaliação, e, 

além disso, ainda deve executar o plano administrativo por meio de auditoria interna, pedido de 

material, encaminhamento de materiais para conserto e educação continuada de seus colaboradores, 

uma vez que poderia ser subdividido entre um enfermeiro auditor, enfermeiro administrativo e 

escriturário, melhorando a qualidade de atendimento (GUTIÉRREZ, 1999). 

Com isso, é observado que, com esta sobrecarga de tarefas, o enfermeiro não consegue direcionar 

seu atendimento, não tendo foco em seu plano assistencial e não garantindo efetividade de trabalho, 

prorrogando problemas aos demais plantonistas no qual gera os fatores de intrigas entre os plantões 

(JAQUECS; CODO, 2002). 

A política hospitalar, também pode desencadear a Síndrome de Burnout quando incorpora uma 

baixa taxa de absenteísmo entre seus colaboradores, o que ocasiona desta forma a improdutividade 

do enfermeiro no qual deve assumir responsabilidades em vários setores por falta de pessoal de 

cobertura ou deixar de prestar a assistência adequada aos clientes. Muitos enfermeiros, por 

manterem dupla jornada de trabalho, reduzem sua carga de descanso e qualidade de vida, 

sobrecarregando-se em atividades hospitalares que geram os fatores estressantes e não conseguem 

desprender-se de tal situação, o que pode ocasionar uma desmotivação (VAROLLI, 2002). 



 
A responsabilidade pela vida e a proximidade com os clientes com um sofrimento quase inevitável, 

transforma a atuação do profissional enfermeiro como uma das atividades mais geradoras de 

estresse com ameaças à sua saúde mental decorrente do convívio com o sofrimento, morte e 

desempenho de realizações de atividades consideradas repulsivas, desgastantes e atemorizadoras 

(JAQUECS; CODO, 2002). 

A UTI é um local ideal para o atendimento a pacientes agudos, graves e recuperáveis, se caracteriza 

como um dos ambientes mais tensos e traumatizantes do hospital. Os fatores de tensão atingem os 

pacientes e a toda a equipe multiprofissional, afetando principalmente a enfermagem, que convive 

diariamente com cenas de pronto atendimento, internação de pacientes graves, isolamento, incerteza 

e morte (TORRAS et al., 2001). 

Na UTI, existem vários fatores ambientais, internos e externos que podem influenciar o estresse no 

trabalho, tais como: iluminação artificial; ar condicionado, no qual se sabe que pode levar as 

alterações de humor juntamente com alergias, cefaléias e ansiedade; uma supervisão/coordenação 

vigilante por parte do enfermeiro com cobranças constantes e rotinas exigentes; equipamentos 

sofisticados e barulhentos; morte; dor e sofrimento que podem gerar pouca motivação para o 

trabalho (CARLOTTO et al., 1999; MENDES, 2001). 

Outro fator relacionado ao Burnout em relação à enfermagem é a improdutividade gerada pelo 

acúmulo de funções que são expressas ao enfermeiro pela política hospitalar. Estudos apontam 

como um dos fatores relevantes que os acidentes de trabalho ocorrem, na maioria das vezes, por 

distração ou condições de técnicas incorretas. Porém, pode-se correlacionar a síndrome como um 

dos fatores determinantes em acidentes de trabalho pela falta de compromisso ou motivação para 

executar procedimentos e até mesmo falta de interesse em reconhecer suas limitações em técnicas 

necessárias (DELBONI, 1997). 

Estes fatos podem contribuir também para o aumento do grau de tensão entre os trabalhadores da 

UTI, e prejudicar o bom andamento da equipe e do serviço. A equipe de enfermagem da UTI 

desempenha um papel fundamental na assistência, em função de sua interação com o ambiente e 

com o paciente e as demais sobrecargas de trabalho físico e mental, gera ao profissional um fluxo 

cada vez mais intenso de informações que exigem capacidade de decisão para satisfação de 

carências do doente. O cuidado direto ao paciente exige muito esforço físico da equipe de 

enfermagem onde a ansiedade e o estresse da equipe devem-se pela inadequação dos recursos 

humanos, exigências de cuidados complexos e manutenção rigorosa de técnicas de controle de 

infecção hospitalar (CARLOTTO et al., 1999). 

Daí a entender que os fatores de estresses, não detectáveis podem ocasionar a Síndrome de Burnout 

devido todos os impulsos geradores do ambiente fechado da UTI (MARTINS et al., 2000). 

Hoje, há informações suficientes afiançando a necessidade de se dar maior atenção à saúde dos 

médicos e da enfermagem, sobretudo à sua saúde mental (FOGAÇA et al., 2008). Bom desempenho 

e alta produtividade dos trabalhadores estão diretamente relacionados com o ambiente 

organizacional em que o trabalhador está inserido (CARLOTTO et al., 1999). 

 



 
4. Conclusão 

 

A Síndrome de Burnout pode dificultar ou impossibilitar a atuação do enfermeiro da UTI, pois, são 

característicos da síndrome: diminuição da produção como na qualidade do trabalho executado, 

aumento do absenteísmo, alta rotatividade, incremento de acidentes ocupacionais, visão negativa da 

instituição denegrindo a imagem desta e, tendo como resultado importantes prejuízos financeiros, 

no qual seu impacto compreende tanto no ato de cuidar, no cuidador e na instituição de um modo 

geral.  
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Resumo 

O mercado de revistas encontra-se em efervescência, a cada dia vemos surgir mais um título, 

algumas vezes voltado para um público novo, outras vezes voltado para um público já saturado. O 

presente trabalho apresenta-se no segmento de projeto de interface gráfica abordando como tema 

Revistas Femininas. Trazendo à luz a problemática do descarte das revistas impressas, destaca-se a 

importância de uma revista online incorporando novos valores à mesma, e incluindo de forma 

inovadora a preocupação com o meio ambiente (diminuindo o impacto ambiental do processo de 

fabricação de papel novo) e com a qualidade de vida. 

 

Abstract 

The magazine market is in effervescence. Each day, we see arise more one title, sometimes for the 

new public and sometimes for a saturated public. This project presents the segment graphic 

interface design, and it addresses Women's Magazine. Bringing the problem of discard of printed 

magazines, highlights the importance of an online magazine, incorporating new values to it, and 

including an innovative conscious thought about the environment (reducing the environmental 

impact of the manufacturing process of new paper) and quality of life. 
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1. Introdução 

Diversos fatores fizeram com que a mulher ao longo do tempo tivesse um papel mais importante na 

sociedade. Apoiado declaradamente pelo merchandising, o público leitor das revistas femininas foi 

despido de preconceito e passou a não só falar de culinária e contos de amor, mas também verdades 

femininas, sexo, beleza, trabalho e política.  

“A revista feminina é um marco significativo da história contemporânea, que documenta tanto a 

evolução da imprensa, na modernidade, quanto da história social da mulher, da infância e da 



 
juventude. Sua organização, enquanto veículo de informação que é também civilizador, é 

segmentada. Quando se vê e se fala do mundo feminino, temos de olhar para a sua inserção no 

mundo produtor e consumidor de bens, tanto materiais quanto morais, o mundo enquanto artefato 

da cultura.” (FERRAZ, 2007) 

No entanto, ao começar um estudo aprofundado no mercado de revistas femininas, levando-se em 

conta o desenvolvimento da indústria de cosméticos, da moda, de produtos para a família e para a 

casa, e com o progresso da publicidade, nota-se certa semelhança, para não dizer até padronização 

entre as revistas deste meio. Todas elas parecem seguir um mesmo modelo, apenas com palavras ou 

imagens diferentes, todas muito exageradas e agressivas, o que as torna cansativas e repetitivas. 

Portanto, levantando essa problemática, o principal objetivo deste trabalho é transformar o site que 

se denomina “Revista Feminina” em projeto de interface gráfica, e até recriar um novo conceito de 

revista feminina, adequando-a ao máximo ao seu público leitor, procurando ver o que funciona e o 

que não funciona nas revistas já existentes, mas a procura de um projeto inovador e diferente. Serão 

temas variados, com abordagens diferentes, procurando sempre propiciar à leitora um momento de 

relaxamento e abstração do mundo ao folhear a revista. 

 

2. Problema 

A internet hoje em dia apresenta uma grande quantidade de informações, aliando esse fator aos sites 

de revistas, que tem por função transmitir informações do dia a dia aos leitores, isso constitui um 

cenário muito abrangente e até muitas vezes confuso de navegar. Para tanto, faz-se necessário uma 

administração do conteúdo e das informações. 

O público leitor de sites de notícias é hoje abordado de várias formas, vídeos, imagens, áudio e 

texto, e o simples clique de um link já transmite sua interação com a interface. Logo, uma interface 

de revista bem projetada influencia em fatores emocionais e cognitivos do usuário. O problema se 

revela em como melhorar a visualização do site Revista Feminina através de atributos do design 

gráfico, trazendo ao site o conceito de revista impressa. 

 

3. Apresentação da Metodologia  

Examinar o objeto de estudo, o site revistafeminina.com.br, modelos de revistas online existentes, 

por meio de uma pesquisa de internet.  

Criar uma linguagem visual adequada a uma publicação virtual que possa, em médio prazo, ter 

grande circulação, que atenda aos requisitos de seu público leitor, se tornando algo que faça com 

que o mesmo se envolva e seja transportado para o universo da revista, que o afaste do mundo 

caótico e estressante no qual vive e o direcione a um mundo equilibrado e centrado. Esse equilíbrio 

será abordado tanto na pauta editorial quanto na linguagem gráfica. 

O objetivo é afastar o projeto da revista dos demais projetos de revistas femininas existentes no 

mercado, mudando-o em alguns aspectos a fim de romper com essa padronização já observada das 

atuais revistas voltadas para o público feminino.  



 
A proposta é que a mulher busque a Revista Feminina como um meio de informação, não só sobre 

produtos de beleza e tendências de moda, mas também sobre outras mulheres bem sucedidas e 

afins. 

 

4.Resultados e Discussões 

Considerando as análises dos projetos já existentes, que possuem layouts pesados, exagerados e 

caóticos, e da padronização comprovada dessas publicações, o estilo visual que mais se adequaria à 

proposta seria embasado no design moderno. No entanto esse seria um design moderno 

contemporâneo, com as características do design moderno propriamente dito, prezando pela clareza, 

simplicidade, objetividade, assimetria, observando principalmente na segunda fase da Bauhaus, que 

era funcionalista, porém sem ser tão austero e rígido como o design moderno mais característico do 

Estilo Internacional, mas sim, dotado de poucos elementos, destacando as imagens em si. 

Possuindo um layout organizado e delicado, agregando o espaço branco à composição, dando 

respiro visual, o que transmite uma sensação de equilíbrio e harmonia tão prezadas pelas leitoras. 

Em relação a linha editorial serão utilizados textos que enfatizem a mulher, textos mais 

intelectualizados, a fim de mudar o estereótipo que as revistas femininas têm de serem fúteis e 

superficiais. Além de tirar o foco do consumo. Serão textos que destaquem mulheres de sucesso de 

diversas profissões e não apenas do meio midiático. Terá também matérias voltadas para reforçar a 

busca pelo equilíbrio da mulher, focando mais na mulher em si. 

Baseando-se em pesquisas de opinião encontradas podemos pré definir algumas seções da revista. 

Nessas pesquisas as mulheres informaram que sentiam falta de matérias sobre atualidades, assuntos 

que estão em alta no momento, perfis e histórias de mulheres interessantes e criativas e não mais de 

personalidades midiáticas que já se tornaram temas rotineiros, as leitoras também sentem falta de 

boas dicas culturais, como restaurantes, peças, filmes e livros; matérias mais informativas e 

criativas sobre como manter a saúde física e mental em dia. 

Na pesquisa bibliográfica serão levantados diversos aspectos que cercam as revistas online no que 

se refere ao design de interface, sendo assim, serão propostas pesquisas que darão base às estruturas 

darevista, como teorias de composição visual em geral, hipermídia, interação humano computador, 

ergonomia e usabilidade.  

Depois do levantamento bibliográfico cabe ser feita um novo projeto de interface, tomando-se como 

base projetos gráficos impressos já existentes. 

 

5. Conclusão 

Por meio do design de interface criaram-se soluções como quanto à ordenação das informações, 

textos, imagens, segmentando de maneira mais natural possível as notícias que são conteúdo da 

revista. 

A diagramação das páginas propõe um grid que dosa a informação para o usuário e que também 

cria uma continuidade visual entre as páginas, o que não havia anteriormente, tudo com a intenção 



 
de melhorar a visualização e usabilidade da Revista Feminina Online tendo como base essencial os 

estudos feitos a partir de projetos gráficos de revistas já existentes. 

Todavia, mesmo afirmando o sucesso dessa premissa, este projeto não é algo definitivo, pois 

qualquer trabalho que visa melhoria de qualidade sempre está em constante desenvolvimento. 
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Resumo  

Devido ao crescente apelo para o desenvolvimento de combustíveis provenientes de fontes 

renováveis nos últimos anos, as microalgas vêm ganhando destaque como uma promissora fonte de 

biomassa para a produção de biocombustíveis. Sendo assim o foco do presente projeto foi estudar o 

cultivo da microalga marinha chlorella sp sob condições controladas com o intuito de maximizar a 

sua produção em biomassa. Os parâmetros controlados no cultivo foram intensidade luminosa e 

concentração de NaNO3. O cultivo foi avaliado pela produção de biomassa e os efeitos dos 

parâmetros de controle foram estudados por intermédio de um planejamento fatorial completo 2
2
. 

 

Abstract  

Due to the increasing call for the development of fuels from renewable sources  

in recent years, microalgae have been gaining attention as a promising source of  

biomass for biofuel production. Thus the focus of this project was to study the  

cultivation of marine microalgae Chlorella sp under controlled conditions in  

order to maximize their production in biomass. The parameters were controlled  

cultivation in light intensity and concentration of NaNO3. The cultivation was  

evaluated by the production of biomass and the effects of control parameters  

were studied through a 2
2
 full factorial design. 
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1. Introdução  

Tendo em vista que os combustíveis fósseis contribuem para a poluição atmosférica e ao 

aquecimento global, faz-se necessário encontrar uma fonte de energia alternativa, renovável e 

amigável ao meio ambiente de modo a diminuir a dependência do petróleo. (Lu fan, 2011). 

Segundo Chisti (2007), as microalgas surgem no panorama energético atual como a única matéria-

prima sustentável capaz de assegurar a produção de bicombustíveis, mesmo porque o potencial da 

produção de óleos por microalgas tem sido descrito como sendo superior quando comparado as 

culturas oleaginosas convencionais (MATA, MARTINS et al., 2010)  

Microalgas são microorganismos fotossintéticos (dotados de clorofila a) que podem crescer 

rapidamente e viver em condições rigorosas devido à sua estrutura unicelular. Podem ser 

encontradas em todo mundo, na superfície de alguns tipos de solos e principalmente em ambientes 

aquáticos, apresentando-se como células isoladas, agrupadas formando colônias ou encadeadas sob 

forma de segmentos lineares de células (LOURENÇO, 2006; MATA, MARTINS et al., 2010). 

Portanto o objetivo do presente estudo foi o cultivo de microalgas sob condições controladas, 

visando maximizar a produção de biomassa microalgal para posteriormente ser utilizado como 

matéria-prima para a produção de biodiesel. Para tal foi utilizado um planejamento fatorial 

completo 2
2
. 

 

2. Objetivos  

 Geral 

 Estudar o crescimento de microalga Chlorella sp em fotobiorreator para determinar as 

melhores condições operacionais de crescimento  celular. 

Específicos  

 Avaliar a produtividade da biomassa da espécie em questão. 

 Estudar o efeito da intensidade luminosa e da concentração de NaNO3  

 no cultivo microalgal. 

 

3. Materiais e métodos 

 

3.1Escolha da estirpe 

 Para o estudo em questão foi utilizada uma espécie marinha do gênero chlorella sp., 

gentilmente doada pelo Departamento de Oceanografia Biológica do Instituto Oceanográfico da 

USP, São Paulo. 



 
3.2Preparação do meio de cultura 

As microalgas foram cultivadas em Meio de Guillard –“f/2” (Guilard, 1975) sem adição de sílica 

conforme tabela abaixo: 

 

Tabela 1: Composição do meio de cultura (GUILLARD, 1975 apud LOURENÇO, 2006). 

Componentes Concentração 

Sal marinho 33,3 g/l 

NaNO3 75g/l 

NaH2PO4. H2O 5g/l 

FeCl3.6H2O 3,15g/l 

Na2EDTA 4,3g/l 

ZnSO4. 7H2O 22,2mg/l 

MnCl2. 4H2O 180mg/l 

Na2MoO4. 2H2O 6,3mg/l 

CoCl2. 6H2O 10mg/l 

CuSO4.5H2O 9,8mg/l 

H2SO4 (concentrado) 98% 

Tiamina(B1) 100mg/l 

Cianocobalamina (B12) 0,5mg/l 

Biotina (B7) 0,5mg/l 

 

 

3.3Planejamento de Experimentos 

 

As condições de operação foram baseadas em pesquisas bibliográficas e montado um sistema para 

estudar os fatores de interesse em 2 níveis conforme a tabela abaixo: 

 

Tabela 2: Fatores e Codificação de Níveis 

 
Fatores 

Níveis 

 - + 

A NaNO3 (g/L) 75 150 

B 
Intensidade Luminosa 

(kLux) 
5,15 10,10 

 

Os experimentos foram conduzidos em garrafa PET com volume útil de 500 mL sob temperatura 

ambiente mantidos à partir de ar-condicionado instalado no laboratório e agitação constante 

fornecido por compressor de ar. 

Foi utilizado um planejamento fatorial completo 2
2
 em triplicata, conforme tabela 3, com as 

variáveis de entrada, como: A - Intensidade luminosa e B - concentração de nitrogênio 



 
 

Tabela 3: Planejamento fatorial completo 2
2
 

Experimento A B 

1 - - 

2 - + 

3 + - 

4 + + 

 

    

3.4 Análises Microscópicas 

 O acompanhamento do crescimento celular foi executado através da contagem celular 

realizada num microscópio modelo BIOVAL com o auxílio de um hemacitômetro, tipo câmara de 

Neubauer de 0,1mm de profundidade. (LOURENÇO, 2006)  

 

4 Resultados 

 Resultados preliminares apontam que o aumento na intensidade luminosa favoreceu o 

crescimento celular durante o cultivo enquanto a escasez de NaNO3 desestimulou o crescimento 

celular. 
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Resumo 

A produção de imagens sacras em Aparecida, SP é uma atividade de produção artesanal por um 

grupo social aprendente de um ofício de várias gerações. Por meio do ferramental da Etno-ecologia 

foi possível tratar a atividade como objeto de estudo. O objetivo foi sistematizar cientificamente, em 

laboratório, o processo que sustenta o comércio de souvenir para o Turismo Religioso Local. O 

estudo e descrição das atividades e posterior tratamento laboratorial revelou a concentração ótima 

da mistura artesanal de gesso e água com proporção 1:1. Foi o primeiro passo para corrigir o uso 

não sustentável dos recursos naturais na perspectiva de um estudo de Etno-ecologia aplicado ao 

Design (Etno-ecodesing).  

 

Abstract 

The production of sacred images in Aparecida, Sao Paulo, Brazil is an activity of craft production 

by a social group that learns the craft of his ancestors for several generations. Through the tools of 

Ethno-ecology was possible to treat the activity as an object of study. The objective was to 

systemize scientifically in the laboratory, the process that sustains the souvenir trade for Religious 

Tourism Site. The study and description of activities and subsequent treatment laboratory revealed 

the optimum concentration of the mixture of gypsum and water craft with a 1:1 ratio eliminating 

waste feedstock. It was the first step to correct the unsustainable use of natural resources with a 

view to study ethno-ecology applied to Design (Ethno-ecodesing). (linha em branco) 

 

Palavras-chave: Etno-ecologia, Etno-ecodesign, Souvenir; Gesso. 

 

Keywords Ethnoecology, Ethno-ecodesign, Souvenir; Plaster  

 

1. Introdução 

O estudo se desenvolveu a partir da observação do processo de produção de souvenires com cunho 

religioso em pequenas empresas artesanais localizadas em Aparecida, Estado de São Paulo.  O 

recorte se deu sob o tema do uso sustentável dos recursos naturais gesso e água.  O pano de fundo 

tratado girou em torno da Etno-ecologia de grupos sociais artesanais que se baliza por MARQUES 



 
(2001), que entende esse segmento como um modelo de pesquisa científica se adota estudos que 

envolvem os conhecimentos, crenças, sentimentos e modos de vida que transitam entre as 

interações das populações humanas com os demais elementos dos ecossistemas, além de inventariar 

os impactos ambientais decorrentes dessas interações.  

 

O processo produtivo analisado se caracteriza como um modelo artesanal de produção que 

apresenta uma variedade metodológica de manipulação da matéria prima gesso (composto de 

origem mineral, obtido da calcinação da gipsita em temperaturas em torno de 150ºC, constituído por 

sulfatos de cálcio  di-hidratado, com impurezas do tipo sílica, alumina, óxido de ferro, carbonatos e 

magnésio (BAUER,2001)) para a produção de imagens sacras que remetem à história local de 

religiosidade, o uso do recurso natural gesso e a possibilidade de sistematizar a práxis. 

 

O que se fez nesse trabalho foi a sistematização e organizar da produção de imagens sacras usadas 

como souvenir aos turistas devotos que visitam o Santuário Nacional de Nossa Senhora de 

Aparecida, um contingente que supera os 10 milhões de visitantes/ano.  É uma expressiva cifra 

turística que movimenta a produção e o comércio local e do entorno.  A problemática que está 

envolvida é a sustentabilidade da produção e comercialização local. Para tanto, o primeiro passo 

adotado pelo projeto de sustentabilidade do turismo religioso em Aparecida, SP, foi otimizar a 

atividade de produção de imagens à base de gesso, criando um layout sob o conceito de Etno-

ecodesign.  

 

A articulação dos componentes de etnicidade e de ecodesign subsidiou o gradiente de intervenção 

para se estabelecer um estado de Sustentabilidade para que a partir da sistematização do fazer 

popular se possa encontrar formas básicas de mudança técnica, explorando a inovação, a absorção 

das inovações e o aperfeiçoamento dessas inovações. A ideia de sustentabilidade exige um estilo de 

desenvolvimento que tem como objetivo a  busca da capacitação social de um grupo de ser solidário 

com a biosfera, como defende VIOTTI (2001). 

 

2. Metodologia 

O trabalho se deu sob o acompanhamento da produção de imagens sacras em gesso no Município 

de Aparecida, Estado de São Paulo, no Vale do Paraíba Paulista.  Neste município se localiza  o 

Santuário Basílica Nacional de Nossa Senhora Aparecida e é sede de peregrinação de devotos.  

 

Para alimentar o comércio de souvenirs são produzidas imagens com personagens sacras cristãs, 

como Nossa Senhora de Aparecida, Santa Ceia e outros santos.  Essas imagens são produzidas em 

gesso e em vários tamanhos, no entanto, os processos de produção são muito semelhantes. 

 

Posteriormente ao registro do processo de produção, o mesmo foi reproduzido em Laboratório para 

sua sistematização, acompanhado por um artesão (um dos autores do trabalho).  Cada procedimento 



 
foi registrado fotograficamente e descrito de forma otimizada. O foco foi restrito ao processo de 

produção propriamente dito, até a secagem da peça de gesso. As etapas posteriores estão em 

processo de sistematização e otimização, pois necessitam de tratamento laboratorial de susperfície, 

pintura, secagem, embalagem, transporte... que envolvem outros tratamentos no ciclo de vida do 

produto. 

 

3. Resultados 

Descrição do Processo de Produção de Imagens Sacras em Gesso nas “Oficinas” Artesãs em 

Aparecida, SP 

1. A preparação dos moldes de borracha fundida que são molhados para evitar a formação de 

bolhas. Esses moldes são constituídos de duas metades presas por outras duas metades de gesso e 

fixados com elásticos de borracha fundida. Entre a borracha molde e o gesso que o apóia 

externamente é colocado um plástico na abertura lateral para evitar que o conteúdo extravase. No 

caso dessa imagem em específico, é colocado também um arame para melhorar a resistência da 

cabeça da imagem;  

 

2. A mistura de gesso é feita de forma empírica (artesanal) e sem medidas específicas. Cada 

trabalhador elabora sua própria medida, usando como medidor suas próprias mãos ou um recipiente 

qualquer.  Enquanto mistura o gesso e a água, há a verificação da consistência da mistura, ajustando 

a quantidade de gesso ou de água; 

 

3. Essa mistura é colocada no molde na posição vertical. Quando ganha consistência de “mingau 

firme” raspa-se com um objeto plano a parte superior do molde para que a base da imagem fique 

plana e espera-se em torno de 10 minutos.  

 

4. Depois, desenforma-se a imagem e as dispõem para secar de 3 a 5 dias. Após esse tempo é lixada 

manualmente com uma lixa comum de papel; 

 

5. A imagem é banhada com uma cor básica, variando de estátua para estátua,essa recebe a cor azul 

clara, utilizando corante de tecido, e é deixada para secar. Segue para a seção de acabamento, onde 

uma tinta dourada é utilizada para fazer os retoques e os detalhes restantes das imagens;  

6. As imagens são embaladas em papel comum e armazenadas para envio aos comerciantes. 

 

Descrição e Registro Fotográfico do Processo de Produção de Imagens Sacras em Gesso no 

Laboratório. 

 

1. No laboratório foi desenvolvida todas as fases de construção das imagens, porém com os devidos 

registros de quantidade de material, processo de homogeneização da mistura, introdução da mistura 

na forma e desenformação. (Figura 1a,1b,1c) 



 
 

   
Figura 1a. Fases de produção de imagens sacras em gesso, 

em laboratório – medida do solvente e do soluto 

 

   
Figura 1b. Fases de produção de imagens sacras em gesso, 

em laboratório – mistura e envase da solução no 

molde de borracha 

 



 

 
Figura 1c. Fases de produção de imagens 

sacras em gesso, em laboratório – desenvase 

 

No laboratório os ensaios para a produção do souvenir foi medido e sistematizado. A primeira e 

mais importante informação foi concentração ótima da solução de gesso medida na proporção de 

1:1, isto é, uma parte de gesso para uma parte de água.  A homogeneização da mistura também foi 

observada e revelou ser uma etapa essencial para se evitar secagem e superfícies irregulares na 

peça.  A secagem total se deu em aproximadamente 7 horas.  

 

4. Discussão e Conclusões 

Importante se faz, pensar a Sustentabilidade como processo capaz de tornar os grupos sociais 

comprometidos com o jogo de soma positiva com os recursos naturais, substituindo a continuidade 

das práticas predatórias por  um novo ritmo positivo do capital natural, concorrendo opostamente à 

desestruturação dos ecossistemas naturais. (SACHS, 1997). 

 

A Etnicidade envolvida resgata a presença cultural na produção e que se articula com a questão 

ecológica para que o desenvolvimento se viabilize. Para tanto, há a necessidade de se implementar 

mecanismos e processos capazes de acelerar o crescimento econômico em um níveis mínimos de 

deterioração dos recursos naturais, bem como desenvolver tecnologias geradoras de um níveis 

mínimos de desprodutos, alcançando o máximo de eficiência para com os recursos utilizados. 

 

Os resultados sistematizados quanto à concentração de matéria prima, homogenização mais 

eficiente e tempo de secagem da peça atenderam à  ideia de sustentabilidade apresentado por 

VIOTTI (2001) visto que agregou  um novo estilo de desenvolvimento da produção de souvenir 



 
sacro em Aparecida, São Paulo, concretizando a capacitação social dos artesãos, tonando-os mais 

solidários com a biosfera.  

 

Na perspectiva da Etno-ecologia, a descrição do processo de produção artesanal de imagens sacras 

foi um ganho considerável, pois protege a praxis de um grupo social e expõe o uso do recurso 

natural.  Numa leitura do Etno-ecodesign, foi possível traçar as primeiras contribuições para 

garantir que o bem cultural do grupo social artesão de Aparecida, SP possa dar passos para uma 

praxis sustentável. Os trabalhos derivados desse segmento da Etnociência se ampliam para outros 

estudos que envolvem o tratamento da homogenização da mistura, da superfície, da dureza do 

material e as compatibiliades com os diversos corantes utilizados. 
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Resumo  

A presença de animais domésticos no entorno das Unidades de Conservação é um conflito crescente 

diante da biofilia humana-animais domésticos e áreas protegidas. Os animais domésticos do entorno 

representam riscos aos animais silvestres. Neste trabalho, os riscos de transmissão de agentes 

infecciosos, predação e redução da área de conservação foram os mais evidentes. Os resultados 

mostraram a presença de Caníndeos, Filídeos, Passariformes e outras aves, bem como répteis e 

peixes. A população de entorno é composta, na maioria, por adultos com educação básica completa 

e abriga tais animais domésticos. 

  

Abstract  

The presence of domestic animals in areas adjacent to protected natural areas is a growing conflict 

before biophilia human- domestic animals and protected areas. Domestic animals pose risks to 

wildlife. In this study, the risk of transmission of infectious agents, reducing predation and 

conservation area were the most evident. The results showed the presence of Caníndeos, Filídeos, 

Passariformes and other birds as well as reptiles and fish. The study population was composed 

mostly by adults with basic education and full houses such domestic animals. 

 

Palavras-chave  
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1. Introdução  

O que se defende como um processo eficiente para amenizar os impactos potenciais humanos que 

ameaçam a conservação da biodiversidade é a criação das áreas naturais protegidas, tidas como 

Unidades de Conservação que devem amostrar significativos ecossistemas naturais, assegurando a 

integridade da biodiversidade e a manutenção dos processos ecológicos. Alguns autores como Brito 

(2003), Dias (2001), Primack e Rodrigues (2001) e Soulé (1991) defendem formas de 



 
monitoramento da biodiversidade nas áreas naturais protegidas que se façam inclusos os fatores 

antrópicos de potencial impactante no seu entorno. Dentre estas atividades e para atender ao recorte 

deste trabalho, se destaca a introdução de espécies e doenças exóticas que se extendem para os 

animais domésticos sob responsabilidade dos moradores do entorno da Unidade. 

 

A Floresta Nacional, cenário e objeto de estudo, foi definida pela Lei 9985/2000 (SNUC) como 

uma “área com cobertura florestal de espécies predominantemente nativas e tem como objetivo 

básico o uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e a pesquisa científica, com ênfase em 

métodos para exploração sustentável de florestas nativas”. 

 

É permitida a permanência de populações que habitam a área, quando de sua criação, conforme 

determinar a legislação para esse modelo de Unidade. A visitação pública é permitida, mas 

condicionada às normas especificadas no plano de manejo. A pesquisa é permitida e incentivada, 

sujeitando-se à prévia autorização do Instituto Chico Mendes (órgão que administra a unidade). 

 

Em 1º de abril de 1934, o campo de sementes de Lorena, foi transformado em Horto Florestal, pelo 

Decreto 24.104 de 10 de abril de 1934, passando a ser denominado de Estação Florestal 

Experimental Dr. Epitácio Santiago, em 28 de maio de 1975, sob a administração do Instituto 

Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF).  Com a extinção do IBDF em 1989, a área passou 

a abrigar a sede regional do IBAMA, sob a Lei n.º 7.735, de 22 de fevereiro de 1989. Em 24 de 

setembro de 1991, conforme Portaria 82-N D.O.U. de 25 de setembro de 1991, passou a Escritório 

Regional, estando sob sua jurisdição 30 municípios, pertencentes à Região do Vale do Paraíba. 

 

Apenas em 18 de julho de 2001, foi reclassificada como Floresta Nacional de Lorena pela Portaria 

nº 246 do Ministério do Meio Ambiente, tendo como objetivo promover o manejo adequado dos 

recursos naturais, garantir a proteção dos recursos hídricos, das belezas cênicas e dos sítios 

históricos e arqueológicos, fomentar o desenvolvimento da pesquisa científica básica e aplicada, da 

educação ambiental e das atividades de recreação, lazer e turismo.Seu Conselho Consultivo foi 

implantado em 2005. Com a criação em 2007 do Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (ICMBio), a gestão da Unidade passou para esse Órgão. 

 

Atualmente, a Unidade possui um Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS), que recebe, 

identifica e trata os espécimes silvestres resgatados ou apreendidos pelos órgãos fiscalizadores; um 

plano operativo de prevenção e combate a incêndios florestais; faz parte do Mosaico de Unidades 

de Conservação da Mantiqueira que abrange mais de 759.000 ha em 52 municípios de três estados 

(SP, RJ e MG); e mantém parceria com a OSCIP Oikos (município de Lorena) que atua na 

recuperação de matas ciliares, áreas degradadas e no reflorestamento com espécies nativas. 

 



 
Apresenta situação fundiária completamente regularizada. Porém, é importante mencionar que a 

FLONA é cortada no sentido norte-sul por uma Estrada Municipal. 

 

A FLONA passou por alterações sistemáticas da cobertura vegetal desde a sua constituição na 

década de 30 até os anos 90 quando permaneciam as atividades previstas para Estações Florestais 

Experimentais. Desse modo, é constituída em sua maior parte por reflorestamento com espécies 

exóticas que constituem o dossel dessas áreas e sub-bosque de nativas. Há ainda remanescentes de 

Florestas Estacionais Semi-Deciduais que representam uma das fitosionomias mais ameaçadas pela 

exploração de madeira.  

 

Embora não possua Plano de Manejo, devido a sua categorização como Unidade de Uso 

Sustentável, vem sendo permitida a visitação pública. O controle dos usuários é feito pela vigilância 

da portaria, mas não há monitores para guiá-los, com exceção do acompanhamento ao público 

escolar. Os visitantes são, principalmente, das cidades vizinhas que freqüentam a Unidade pelo seu 

patrimônio cênico, estético e cultural regional, sendo que a maioria faz parte de um grupo de 

pessoas de visão utilitarista, que buscam a FLONA como área de lazer tradicional. 

 

A área da Unidade também possui uma escola de ensino fundamental e diversas moradias, sendo 

que cinco delas estão ocupadas por servidores do ICMBio. 

 

Seu entorno direto é constituído pelo município de Lorena e propriedades rurais com predominância 

de cultivo de arroz irrigado, além de outras culturas e pecuária. 

 

A Rodovia Lorena-Itajubá e a Estrada Municipal de Lorena que cortam a FLONA, além da 

proximidade com a linha férrea promovem grande circulação de transeuntes. Além disso, há 

registro de incêndios provocados pelo uso do fogo em propriedades rurais, bem como a constatação 

de invasão da Unidade para uso ilegal como pastagem por gado, pescaria e coleta de animais 

silvestres, principalmente aves. 

 

A Lei nº. 9.985/00, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), definiu: 

 Art. 2º, inciso XVi – zoneamento: definição de setores ou zonas em uma unidade de conservação 

com objetivos de manejo e normas específicos, com o propósito de proporcionar os meios e as 

condições para que todos os objetivos da unidade possam ser alcançados de forma harmônica e 

eficaz; 

Art. 2º, inciso XViii – Zona de Amortecimento: o entorno de uma unidade de conservação, onde as 

atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar 

os impactos negativos sobre a unidade. 

 



 
Nesse sentindo, este trabalho veio contribuir para o inventário da presença de animais domésticos 

no entorno da Floresta Nacional de Lorena, e demonstrar a incompatibilidade dessa prática 

biofilítica, bem como a necessitade de compatibilizar a situação com as exigências de conservação 

da Unidade de Conservação de Uso Sustentável, Floresta Nacional. 

 

2. Material e Métodos 

O trabalho foi realizado dentro da área da FLONA, situada no município de Lorena, estado de São 

Paulo.  (Figura 1)  

 

A FLONA está inserida na região do Vale do Paraíba do Sul, apresentando relevo plano e uniforme, 

com variação altitudinal não significativa em torno de 550 m acima do nível do mar. A Unidade 

está inserida na Região Hidrográfica do Atlântico Sudeste, com o rio mais importante da região - 

Rio Paraíba do Sul – a aproximadamente 3 km da FLONA. 

 

Atualmente, a unidade é composta de bosques de essências florestais nativas e exóticas (Pinus e 

Eucalyptus) e sub-bosque bem desenvolvido de espécies nativas. Existem ainda diversas áreas em 

regeneração com predomínio de espécies da Floresta Estacional Semidecidual e também campos de 

várzea, bem representativos, na região norte da unidade. 

 

Dentre as espécies florestais, destacam-se o açoita cavalo (Luehea divaricata), canela (Nectandra 

sp), louro pardo (Cordia trichotoma), paineira (Chorisia speciosa), pau ferro (Caesalpinia ferrea), 

peito de pombo (Tapira guianensis), Pau-Brasil (Caesalpinia echinata), monjoleiro (Piptadenia sp), 

jequitibá rosa (Cariniana legalis), mulungu (Erythrina  falcata), ipês (Tabebuia sp), embira de sapo 

(Lonchocarpus muehlbergianuns), Eucalyptus sp. 



 
 

Figura 1: Floresta Nacional de Lorena 

Fonte: Google Earth, 2012 

  

Para a fase de campo, foi aplicado um questionário, para obtenção das informações preliminares, 

em todas as residências ocupadas na FLONA e no entorno, abrangendo a Rua Vila Esperança e a 

Av. Major Hermenegildo Antônio de Aquino. Todas as visitas aconteceram entre os dias 22, 24 e 

31de Agosto de 2012. 

 

Foi realizado um total de 38 entrevistas que seguiam um questionário com perguntas abertas e 

fechadas. 

 

PROJETO DE PESQUISA FATEA – FLONA LORENA              Data:      /         / 

Residência:____ R. No. 

Quantas Pessoas moram na residência? 

 Crianças  Jovens  Adultos até 60 anos  Adultos mais 60 anos 

 Mulheres  Homens 

Nível de Escolaridade dos membros da família 

 Ensino Básico Incompleto  Ensino Básico Completo  Superior 

Profissão dos membros da família 

 

Possui animal de estimação em casa?  Sim (    )   Não (   ) 

Se Sim, qual: 

 Cachorro de pequeno porte 



 
 Cachorro de porte médio 

 Cachorro de grande porte 

 Gatos 

 Passarinho em gaiola ou viveiro 

 Galinhas 

 Patos 

 Bois e Vacas 

 Bodes, Cabras e Cabritos 

 Outros:  

Tendo em vista que a base do presente estudo é a pesquisa quantitativa, esperava-se com o 

procedimento, apurar em números, a existência de animais domésticos nessas residências e, 

indiretamentamente, identificar o nível de entendimento e percepção dos moradores do entorno, 

quanto à sua contribuição no processo de conservação da área. 

 

3. Resultados e Discussão 

O grupo social de entorno da Floresta Nacional de Lorena é composto por 47% de homens e 53% 

de mulheres, distribuídos entre crianças 15%, jovens 35%, adultos 40% e idosos 10%. O nível de 

escolaridade evidenciou 40% com Educação Básica completa, 32% com Educação Básica 

incompleta, sendo principalmente crianças, e 21% com Curso Superior. (Figuras 2, 3 e 4)  

 

 
Figura 2: Total de Homens e Mulheres das residências visitadas na FLONA 

 



 

 
Figura 3: Faixa etária dos moradores da FLONA 

 

A Figura 5 mostra a relação biofílica do grupo social da Flona Lorena para com os animais 

domésticos, os quais estão sob suas guardas. Verificou-se a predominância de Galináceos (45%), 

seguido pelos Canídeos (41%), principalmente de grande e de médio porte, e Felinos (gatos) (10%).  

Com menor incidência verificou-se os passariformes engaiolados, jabutis e peixes. 

 
Figura 4: Nível de escolaridade por residência na FLONA 

 

Considerando o SNUC em seu Art. 2º, inciso XVIII que trata da Zona de Amortecimento, como 

área de entorno de uma unidade de conservação, a presença de animais domésticos na FLONA 

Lorena é um exemplo de atividades humanas que necessita ser normatizada e sofrer restrições 

específicas, pois há um trânsito de canídeos e felídeos pela Unidade que impacta negativamente no 



 
ecossistema sob a forma de predação, ocupação de nicho silvestre, e potencial risco de transmissão 

de patógenos à fauna. 

 

 

Figura 5: Distribuição da população de animais domésticos de pequeno porte dos 

moradores da FLONA 

 

No entanto, a intervenção da Unidade para com a população de entorno, deve se compor de uma 

postura de inclusão desse grupo social no cotidiano da gestão consevacionista da Flona, visto que é 

imprescindível compreender que a dimensão social humana que interage com a área protegida, faz 

do modelo Unidade de Conservação de Uso Sustentável, um produto social e um ecossistema 

humano, com todos os seus atributos culturais. 

 

3. Considerações Finais 

Este  estudo mostrou  que  os  animais domésticos de população de entorno de Unidades de 

Conservação, têm um  impacto  significativo  nos  ambientes protegidos e  fragmentados da Floresta 

Atlântica.  A biofilia humana nestes locais são ações potenciais  que concorrem para a extinção de 

algumas espécies. A erradicação desses animais dométicos próximos das Unidades  de  

Conservação,  especialmente  em  pequenos  fragmentos  florestais, como a Flona Lorena,  é  

essencial para manter a vida silvestre nativa e para que os processos ecológicos mostrem transições 

compatíveis com as necessidades da biodiversidade.  

 

A conservação da Floresta Atlântica no Brasil, objeto da Flona Lorena, sofre  uma  grande  pressão 

antrópica  nas  poucas unidades de  conservação  restantes. Algumas delas, são ameaças “invisíveis” 

como a manutenção de animais domésticos em seus entornos, mas que exigem uma intervenção 

social, pedagógica e conservacionista da Unidade. 
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Resumo  

Desde a Conferência de Estocolmo em 1972 até a Rio + 20, em 2012, pouca coisa do que se propôs 

foi concretizada. Quaisquer planos de ação, não alicerçados na cooperação global, planos concretos, 

metas bem definidas e Justiça Social, falharão. Se somos a causa dos problemas globais, também 

integramos a solução. Este trabalho objetiva refletir sobre dilemas que vão além de Leis, Tratados 

de Cooperação ou Convenções, ou seja, destina-se a uma discussão lastreada no resgate da política 

global tendo como ápice: justiça social e educação ambiental, sem os quais não se pode pensar em 

desenvolvimento sustentável e  nossa própria sobrevivência. 

 

Abstract  

Since the Stockholm Conference in 1972 to Rio + 20 in 2012, much of which has been achieved. 

Any plans of action, not grounded in global cooperation, concrete plans, well-defined goals and 

Social Justice, will fail. If we are the cause of global problems, also integrate the solution. This 

work aims to reflect on the dilemmas that go beyond cooperation laws, treaties or conventions, i.e., 

is intended for a discussion on global policy anchored rescue peaking: Social Justice and 

environmental education, without which one cannot think in sustainable development and our own 

survival. 

 

Palavras-chave  

Desenvolvimento sustentável, economia verde, justiça social, política global,acordo global, 

educação ambiental. 
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Green economy, sustainable development, social justice, global politics, global agreement, 

environmental education. 

 

1. Introdução  

A partir de 1950, na maior parte do mundo, houve um intenso crescimento econômico e, 

consequentemente, a degradação ambiental. Diante disso, em 1972, foi realizada a primeira 

Conferência sobre o meio ambiente em Estocolmo. Sequencialmente, seguiram a ECO 92 no Rio de 

Janeiro, o Protocolo de Quioto (1997), o Crédito do Carbono em Haia (2000), a criação de fundos 



 
para países em desenvolvimento em Bonn (2001), a Conferência de Copenhagen (2009), o Fundo 

Global em Cancun (2010) e a Rio+20 em 2012. Termos como “economia verde e sustentabilidade 

têm integrado nosso cotidiano desde  o fim da década de 80” (O Futuro que queremos, p.3, 2012). 

Todavia, a divergência de interesses econômicos, a falta de uma política fulcrada na cooperação 

global, planos concretos e metas definidas têm minado quaisquer chances de avanço na proteção 

ambiental. Isso quer dizer que “uma coisa que o mundo necessita, uma coisa que este país necessita 

desesperadamente é uma maneira de melhor conduzir nossos debates políticos. Precisamos 

redescobrir a arte abandonada da argumentação democrática” (SANDEL, 2010). Tais questões 

suscitam grandes dilemas morais, políticos, econômicos e sociais, podendo comprometer a nossa 

própria sobrevivência. Inicialmente, é preciso definir metas para solucionar problemas dessa ordem, 

sem o escoamento destes, dificilmente haverá concretude na esfera ambietal. “Quem pode duvidar 

do fato de que o mundo necessita de um novo modelo econômico? Precisamos encontrar uma 

maneira de satisfazer as necessidades fundamentais do planeta e de todos os seus habitantes a partir 

de produtos da terra” (PAULI, 2012, p. 24). Logo, “sem sombra de dúvidas, a maioria de nossos 

problemas ambientais mais elementares ainda persiste, uma vez que seu tratamento requer uma 

transformação nos meios de produção e de consumo, bem como de nossa organização social e de 

nossas vidas pessoais” (CASTELLS, 2010, p.142). Assim, passa-se à discussão de tais dilemas. 

 

2. Justiça Social  

Inicialmente, faz-se necessária  uma reflexão sobre o abismo da desigualdade social que atualmente 

enfretamos, tanto em termos de Brasil quanto em escala global. Basta ilustrar o fato com a maior 

economia do planeta, os Estados Unidos da América, cuja concentração de rendas é uma das 

maiores do mundo. Na mesma esteira está o Brasil. Não por  acaso, uma das metas para se atingir a 

sustentabilidade consiste na erradicação da pobreza. O empecilho está no “desinteresse crônico dos 

parlamentares por qualquer assunto que  não traga resultados políticos de curto prazo, que não renda 

votos” (STEINER, 2012, p.21). Quanto mais intensa a desigualdade social em um país, mais 

degradado será o meio ambiente. No caso do Brasil, a Constituição Federal de 1988 consagra no 

artigo 225 que “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes  e futuras gerações” (ipsis 

litteris).  

Todavia, enquanto persistir tal abismo, a floresta Amazônica arderá em chamas, pois sem 

tecnologia adequada queimadas visando preparar a terra para o plantio persistirão. Rios continuarão 

sendo poluídos sem uma rede de serviço sanitário eficiente. A questão reclama comprometimento 

desde Governos Locais (prefeitos) ao Federal bem como de uma cooperação internacional com 

repasse de fundos para combate à fome, investimento em educação, pesquisa em tecnologias cujos 

impáctos sejam mínimos sobre o meio ambiente natural. Sem dispensar especial atenção aos três 

pilares fundamentais do desenvolvimento sustentável: o social, o econômico e o ambiental, não há 

que se pensar em tutela da “mãe natureza”. Isso quer dizer que, na ausência de uma distribuição de 



 
renda mais justa, não haverá erradicação da pobreza, segurança alimentar, água potável e disponível 

a todos, energia limpa, sistema de saúde eficiente, geração de  empregos – veja-se a crise enfrentada 

pela Európa na zona do Euro –, consumo e produção sustentável, as populações vuneráveis não 

terão voz em tais discussões, conferências sobre o meio ambiente não terão metas concretas e 

tampouco prazo de implementação,Tratados continuarão sendo ignorados. Afinal, já dizia 

Aristóteles que justiça siginifica dar às pessoas o que elas merecem. Neste caso específico, pode 

significar  nossa existência futura. 

 

3. Economia verde 

Economia verde significa “mobilização e reorientação da economia global para investimentos em 

tecnologias limpas e infra-estrutura „natural‟, como as florestas  e solos, são a melhor aposta para o 

crescimento efetivo, o combate às mudanças climáticas e a promoção de um boom de emprego no 

século 21” (ALMEIDA, 2012 apud Unep, 2008, p. 93). 

Óbviamente, tal conceito não é inocente como se apresenta. Se por um lado ele significa trazer a 

melhoria do bem estar humano, igualdade social etc. também sustenta a pressão que os países 

desenvolvidos têm realizado sobre os emergentes para a abertura do mercado destes a produtos, que 

segundo aqueles, acarretam impáctos ínfimos ao meio ambiente natural. Segundo estudo de 

Almeida (apud Alstine & Neumayer, 2008, p. 95), se a ideia central é  a introdução de tecnologias 

ambientais e, isso tem um papel determinante na melhoria da qualidade ambiental descrita pela 

CKA, isso indica que se trata de uma resposta induzida por política de incentivos a inovações 

tecnológicas apropriadas. Isso quer dizer que estamos privilegiando as relações de mercado, 

“dolarizando” valores supremos como a nossa própria dignidade enquanto espécie humana e 

submetendo nosso futuro comum aos sopros das leis de mercado. Muitos economistas têm 

sustentado que a economia é uma ciência do comportamento humano. Isso quer dizer que “ em 

todas as esferas da vida, o comportamento humano pode ser explicado partindo-se do princípio de 

que as pessoas decidem o que fazer sopesando os custos e benefícios das opções à sua frente e 

escolhendo aquela que acreditam ser capaz de lhes proporcionar maior bem-estar ou que tenha 

maior utilidade. Se essa ideia estiver correta, tudo tem o seu preço” (SANDEL, 2012, p.50). Isso 

significa que podemos estar fazendo a coisa certa pelos motivos errados. Corroborando tal 

entendimento, considere a questão da autorização da poluição negociável estabelecida na 

Conferência de Quioto mediante a qual um dos protocolos estabelecia aos países ricos o direito de 

poder pagar para poluir. Ocorre que o céu não tem fronteiras  do ponto de vista dos impáctos 

ambientais, ou seja, a poluição praticada em demasia por uns trás consequências para todos, pouco 

importando o local do planeta onde tais efeitos acontecem. Além disso, ter o direito de pagar para 

poluir coloca em xeque  responsabilidades a nivel da orbe terrestre e para que haja uma ação global 

efetiva, imprescindível se faz estabelecermos uma nova ética ambiental. Nada obsta o 

desenvolvimento de tecnologias cujos impactos sejam menores, todavia, não se pode esquecer de 

que o homem é apenas mais um dos integrantes dessa complexa  relação homem e natureza. Nossa 

sobrevivência depende das escolhas que fizermos e da sobrevivência das demais espécies desse 



 
planeta, afinal quanto mais ao topo de uma pirâmide alimentar está uma espécie, mais dependente 

das outras que vêm abaixo ela se torna e o homem ocupa a magestade nessa complexa relação. A 

natureza não dita comportamentos, ela faz suas próprias leis e a evolução biológica se procede 

involuntariamente. Por outro lado, o homem pode e deve agir com prudência quanto à evolução 

econômica de  modo a minimizar seus impáctos sobre a natureza. Certamente, o direito ao meio 

ambiente equilibrado é direito de 7.000.000.000 de pessoas que habitam este planeta, trata-se de um 

direito a ter direitos, direitos estes lastreados na vida de nossas gerações vindouras, o que só pode 

ser sustentado através de uma ética global. 

 

4. Educação ambiental  

Um dos grandes dilemas atuais reside no desperdício dos recursos ambientais, nos hábitos de vida 

diários sem quaisquer preocupações com o meio ambiente. Problemas dessa ordem vão desde 

sacolas plásticas descartadas na natureza, desperdício de energia elétrica, vazamento de pretróleo 

nos oceânos, descargas de esgostos domésticos em rios sem quaisquer tratamentos, bem como 

descargas de produtos industriais de grande impácto ambiental. Educação  ambiental nada mais é 

que o agir de forma consciente e zeloza para com a natureza, haja vista que os recursos são em sua 

maioria limitados. Ou seja, compreender que a vida futura depende das ações presentes e estas 

dependeram de ações pretéritas. “A Educação Ambiental é um processo de conhecimento contínuo 

e permanente para construção de valores e discussão de paradigmas voltada à transformação sócio-

política através de ações socioambientais interdisciplinares e intergeracionais pró sustentabilidade” 

(in: http://www.abmp.org.br/textos/147.htm). Disso, interessa notar que de ações locais há 

implicações regionais, nacionais e, obviamente, na seara internacional. Assim é salutar que haja um 

acordo global em prol de um objetivo singular: nosso futuro comum.  

 

5. Conclusões 

Diante das catástrofes, a exemplo da ocorrida no Japão  e Inodésia rescentemente, não há que se 

duvidar de que “entramos em uma nova era geológica, marcada por uma influência cada vez maior 

da nossa espécie sobre o que está acontecendo com a nave espacial Terra, os historiadores futuros 

terão que mudar de costume” (SACHS, 2011, p. 168). É hora de um acordo global atuante com 

objetivos ambiciosos comuns, afinal, sem a conjugação de interesses tão diversos não haverá 

resultados concretos. As leis de mercado e os princípios econômicos são importantes, mas não 

podem açambarcar valores supremos como a dignidade humana ou solapar direitos fundamentais. 

Nossa existência futura, bem como as espécies que formam o perfeito ecossistema natural 

dependem das escolhas a serem tomadas no presente sob pena de perdemos a nossa própria 

identidade futura. 
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Resumo  

Esse artigo tem como objetivo uma compreensão sobre o conhecimento como um aspecto da 

economia. Discute-se a economia do conhecimento, a produção do conhecimento e a educação, o 

crescimento econômico e o desenvolvimento, e os diversos conhecimentos da economia. O objetivo 

geral foi a compreensão a respeito da economia do conhecimento. Os objetivos específicos são os 

fundamentos e compreensão sobre a economia do conhecimento. O método utilizado foi a revisão 

bibliográfica. Pesquisou-se na literatura especializada as discussões e referenciais teóricos para 

desenvolver o artigo. O resultado esperado era a compreensão a respeito do campo da nova 

economia do conhecimento. 

 

Abstract  

This article aims to understand the knowledge as an aspect of the economy. It discusses the 

knowledge economy, the production of knowledge and education, economic growth and 

development and the several knowledge of economy. The overall goal was to understand about the 

knowledge economy. The specific objectives are the foundation and understanding of the 

knowledge economy. The method used was the literature review. It searched in the specialized 

literature the discussions and theoretical references to develop this article. The expected result was 

the understanding about the field of the new knowledge economy.        
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1. Introdução 

O conhecimento e a informação estão inseridos na economia e na sociedade, e são fatores 

fundamentais para criar o desenvolvimento das organizações, nações e riqueza. (BENGTSSON, 

2002; DAHLMAN, 2002; LEVY, 2001; OECD, 1998, 2000,2007; VELOSO, 2005). 

 



 
Conforme Bengtsson (2002), a economia do conhecimento como um modelo de ruptura se torna 

uma realidade mundial. Como elemento estratégico o conhecimento é um dos essenciais quesitos na 

elaboração do desenvolvimento e o ativo relevante para as organizações e nações agregarem valor. 

(DAHLMAN, 2002; VELOSO, 2002). No tempo atual existe uma necessidade de definir e 

desenvolver teoricamente este novo assunto de estudos denominado Economia do Conhecimento 

(BENGTSSON, 2002). 

 

É fundamental obter informações completas a respeito da operacionalização do conhecimento em 

diferentes níveis na economia, para que ocorra uma definição da economia do conhecimento 

(BENGTSSON, 2002). O problema objeto desse estudo é uma compreensão sobre o conhecimento 

visto como um aspecto da economia. 

 

2. Referencial Teórico 

 

2.1 A nova economia: Economia do Conhecimento  

A utilização eficiente do conhecimento expressou um aumento significativo nas taxas de 

desenvolvimento progressivo dos países. (DAHLMAN, 2002). A revolução do conhecimento não é 

apenas introduzir novas tecnologias a produção e aos produtos. Nessa questão engloba novos 

formatos de organização e gerenciamento de processos e de informação. No centro a essa dinâmica 

criou-se novos formatos de competição. Através do modo de como os produtos e serviços são 

desenhados e colocados no mercado então surge à riqueza.  Com o poder das ideias e dos nomes das 

marcas aumentam a economia mundial. Para estabelecer esse novo contexto, os investimentos em 

educação, treinamento, capacitação, tecnologias de organização e distribuição, redes, softwares, 

P&D, são fundamentais aos investimentos intangíveis. (DAHLMAN,2002). 

 

A economia do conhecimento não é somente fazer produtos tecnologicamente sofisticados, é 

também o alto valor agregado nos serviços e nas redes. (DAHLMAN, 2002). Para o autor precisa de 

um regime econômico e institucional que estimule a formação e a utilização eficaz de 

conhecimento, faz um sistema de educação e qualificação das pessoas, adquire novas tecnologias de 

comunicação, crie ambientes de pesquisa e difunde o conhecimento por meio da sociedade e da 

economia. (DAHLMAN, 2002). 

 

De modo mais abrangente a expressão conhecimento, envolve a ciência, a tecnologia, a informação, 

gestão moderna, educação, aprendizagem, marketing. Desta maneira, sobressai a formação do 

capital humano através das consequências das tecnologias, essencialmente da comunicação e da 

informação, internet que precisam de grandes níveis de conhecimento e capacitação da mão de obra. 

(VELOSO, 2005). 

 



 
O tripé da economia do conhecimento é feito por pilares como: transformar a tecnologia e o 

conhecimento, em energia para o desenvolvimento, para modificar a economia e a sociedade. 

Seguido do pilar que cita o desenvolvimento de competitividade com outras nações, baseada no 

avanço das especializações, o que faz o país possuir superioridade nas questões de produtos 

dinâmicos. Por último tem o pilar que a transformação do capital humano que pode gerar 

características com bons resultados face à concorrência e uma sociedade humana. (VELOSO, 

2005). 

 

Com a finalidade de crescimento e desenvolvimento na economia, acontece em tempo atual, um 

constante esforço na utilização do conhecimento e da informação. A economia do conhecimento 

promove a modificação da economia e sociedade diante do que é definido de revolução da 

informação e do conhecimento. (VELOSO, 2005). Para relacionar o assunto comunicação e 

informação nas áreas de economia e nas áreas mais dinâmicas, o autor comenta que esse processo 

faz melhorar a produtividade e incorporar valor aos produtos. (VELOSO, 2005). 

 

2.2 Produção do conhecimento e a educação 

 

Na obra The production and distribution of knowledge in the United States Machlup (1962) fez à 

definição de sociedade da informação. Fundamentou sua primeira pesquisa na teoria econômica, a 

qual defendia a existência de nova categoria econômica de riqueza desigual das demonstradas pelos 

segmentos da economia tradicional até então sabidos (MATTELART, 2002). 

 

A ideia do conhecimento na economia aparece ao mostrar o crescimento econômico através da 

influência de uma análise criteriosa do aperfeiçoamento técnico e do desenvolvimento da 

produtividade. Foi preciso conhecer o modo de fazer da produção do conhecimento e sua 

distribuição, conhecer seu valor na economia. (MACHLUP,1962). Com o propósito de se ter um 

aumento na produtividade em médio e longo prazo, o autor concentra seus estudos na educação, 

pesquisa técnica, pesquisa básica e desenvolvimento, as quais ele acredita que sejam fundamentais 

para aquisição do conhecimento ser calculados como investimentos (MACHLUP, 1962). 

 

De acordo com Machlup (1962), a análise do conhecimento está sujeita ao entendimento humano, 

através do conhecimento científico como fator de descoberta, transmissão e comunicação, em face 

de sua produção. 

As áreas de produção são diversas tanto de bens quanto de serviços, deixam de cuidar do papel do 

conhecimento, através de estudos econômicos feitos a respeito de áreas de produção. Para os 

economistas a pesquisa do conhecimento precisa de desenvolvimento na estrutura intelectual, 

definição, com uso da percepção de diversos assuntos como psicologia, sociologia, antropologia 

(MACHLUP, 1983). 

 



 
Considera-se que a troca de conhecimento, entre dois indivíduos faz parte do processo receptor e 

emissor. Para Machlup (1962), esse processo é um meio de produção do conhecimento a partir da 

comunicação. Tal processo de produção e transmissão de conhecimento são primordiais para a 

economia, no que engloba a prioridade do contexto que se troca para decisões de acordo com a 

produção e outras atividades econômicas (MACHLUP, 1962). 

 

De acordo com Machlup (1962), é necessário para a produção do conhecimento: 1) educação; 2) 

pesquisa e desenvolvimento; 3) produção em equipamentos; 4) propagação de informação; 5) meios 

de comunicação; 6) outros serviços de informação. Ainda segundo, Machlup (1962), os custos com 

escolas, instituições de educação, faculdades e outros cursos direcionados a várias formas de 

aprendizagem é que mostram a precificação e as características dos custos com o conhecimento. 

Pode se considerarem que o conhecimento seja um investimento de longo prazo a partir do 

momento que se obtenha resultados. Se for analisado a questão que o conhecimento futuramente 

possibilite renda ou lucros poderá dizer que é um investimento econômico. Mas, para o autor ainda 

não é tão seguro, direcionar o conhecimento como investimento. São apenas probabilidades e 

perspectivas. 

 

2.3 Crescimento econômico e o desenvolvimento 

 

Para Machlup (1962), o conhecimento influencia a produtividades dos recursos usados, o que 

favorece o crescimento econômico de maneira veloz. Existem algumas rendas que são feitas por 

altos custos com conhecimento e outra relação a ser considerada é o conhecimento como produção, 

através da probabilidade de não depender do investimento em conhecimento e o crescimento 

econômico e que tem finalidade de outros fatores estruturais, que causam uma nova necessidade 

para investimentos em conhecimento. 

 

Relata Machlup (1962), que embora não resultem em aumento da produção é essencial um estudo 

sobre os diversos tipos de conhecimento. Percebeu-se uma distribuição da produção do 

conhecimento como: 1) As revistas, programas de televisão, filmes de cinema são classificados 

como produção de itens de consumo; 2) Os serviços bancários, de auditoria, jurídicos e de 

engenharia são classificados como produção de itens de custos; 3) Os cursos profissionalizantes, 

especialização, pesquisa e desenvolvimento e educação em demais nível de avanço são 

classificados como a produção de itens de investimentos; 4) Já os custos gerais e indiretos como os 

que são feitos pelos governos são classificados como produção de itens de overhead. Machlup 

(1962), afirma que os conhecimentos são transmitidos por educadores, docentes com a intenção de 

aplicar novos conhecimentos e que essa maneira de criar ativos tangíveis não são contabilizado no 

balanço patrimonial.  

 



 
Quanto ao crescimento dos esforços direcionados à educação, ao desenvolvimento tecnológico e 

cientifico cria o aumento da renda e dos recursos disponíveis, os quais podem ser obtidos por meio 

da educação. (MACHLUP, 1962). Verifica o autor que os países desenvolvidos produzem 

conhecimento, que causam o crescimento que desenvolve o conhecimento, com altos investimentos 

na produção do conhecimento, produz crescimento econômico e desenvolve o contexto de modo a 

agilizar o desenvolvimento. Quanto aos países em desenvolvimento possuem rendas inferiores que 

estão relacionadas às suas estruturas econômicas de produção baixa. As nações que não são 

desenvolvidas tem a produção e o crescimento da produção como impedimento para o 

desenvolvimento, porque existem pequenas chances de crescimento da produtividade do trabalho se 

não houver investimentos significativos em educação (MACHLUP, 1962). 

 

2.4 Os diversos conhecimentos da economia  

Para Bengtsson (2002) existem desafios na economia do conhecimento expressos pelo governo para 

as instituições e indivíduos, tais como: 1) conseguir um alto entendimento em relação às essenciais 

dinâmicas que direcionam a economia do conhecimento, ou seja, entender a dinâmica entre 

produção, propagação e utilização do conhecimento na economia; 2) conhecer os papéis e as 

atividades do sistema de educação e aprendizagem na economia norteada no conhecimento. O 

conhecimento pode ser distribuído em quatro fases: 1) saber o quê? 2) saber por quê? 3) saber 

como?  4) saber quem? (OECD, 2000). Os números, fatos e estatísticas, como mostrar quantos 

indivíduos vivem na miséria, quais ingredientes são utilizados para um preparo de determinado 

prato, qual o território de uma nação, todas essas questões são referentes ao saber o quê (OECD, 

2000). 

 

O conhecimento de caráter tecnológico e cientifico. É o conhecimento através da sociedade, do ser 

humano, da natureza e das leis. Pode se obter por meios de cursos, escolas, faculdades, através de 

manuais, artigos e livros são referentes ao saber por quê. (OECD, 2000). Conforme com Bengsston 

(2002) o saber porque, o saber como e o saber quem são fases essenciais: Saber o como e o porque 

dos trabalhos, dos procedimentos e normas são conhecimentos primordiais, a partir de quem opera a 

produção, e estratégico, pois pode ser visto como uma vantagem competitiva na organização. 

 

3. Considerações Finais 

Esse artigo buscou a compreensão sobre o conhecimento como um aspecto da economia, ou seja, 

uma nova economia a economia do conhecimento, a qual expõe que é necessário a comunicação, 

informação, agregar valor nas redes e serviços. Possuir conhecimento seja ele adquirido através dos 

docentes ou na prática, são fatores essenciais além da tecnologia utilizada, para se obter um 

desenvolvimento e crescimento para atender os resultados esperados. O conhecimento influencia o 

aumento da produtividade em relação a qualificação e capacitação das pessoas, pois a distribuição 

do conhecimento, faz o individuo saber o que fazer, porque, como e quem irá fazer. O 

conhecimento e a informação passam a ser também fatores primordiais diante todo o contexto da 



 
nova economia. Portanto, o conhecimento visto como algo intangível e de valor expressivo, passa 

ser fundamental para as nações, organizações, nova economia e para o próprio individuo que poderá 

obter uma melhor qualidade de vida. 
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1. Introdução 

A avaliação do estado nutricional de adultos requer o conhecimento das reservas energéticas e da 

massa metabolicamente ativa dos indivíduos sendo avaliados, o que se obtém através da avaliação 

da composição corporal (CC). Existem vários métodos para a avaliação da CC e mesmo os mais 

simples necessitam de treinamento especializado. Portanto, é necessário o desenvolvimento de um 

indicador que incorpore medidas simples e expresse de algum modo as reservas energéticas do 

indivíduo. A presente revisão descreve as possíveis aplicações do índice de massa corporal na 

avaliação do estado nutricional de adultos em estudos epidemiológicos. A avaliação do estado 

nutricional de adultos era tradicionalmente feita através do conceito de "peso ideal" obtido pela 

comparação da massa corporal em função da estatura com um padrão antropométrico, geralmente a 

partir de dados de companhias de seguro. Se a massa corporal estivesse acima de 20% do padrão, 

dizia-se que a pessoa era obesa. 

A busca para o desenvolvimento de tais indicadores tem sido baseada nos dados de massa corporal 

(MC) e estatura (EST). Teoricamente, o indicador não deveria se correlacionar com EST, mas com 

a MC e outras medidas de gordura corporal. Tal indicador deve ser independente da estatura, já que 

um indivíduo mais alto terá massa corporal maior, decorrente da maior massa magra (osso, músculo 

e outras) e não necessariamente da massa gorda. 

A avaliação do estado nutricional é uma etapa fundamental no estudo de uma pessoa, para que 

possamos verificar se está se afastando do padrão esperado por doença e/ou por condições sociais 

desfavoráveis. Ela tem por objetivo verificar o crescimento e as proporções corporais em um 

indivíduo ou em uma comunidade, visando estabelecer atitudes de intervenção. Assim, quanto mais 

populações e/ou indivíduos são avaliados do ponto de vista nutricional, e quanto mais seriadas são 

essas avaliações, mais intervenções precoces podem ser instituídas, certamente melhorando a 

qualidade de vida da população de uma forma geral. Não existe forma de diminuir a desnutrição se 

ela não for diagnosticada de maneira adequada. A avaliação nutricional é um instrumento 

diagnóstico, já que mede de diversas maneiras as condições nutricionais do organismo, 

determinadas pelos processos de ingestão, absorção, utilização e excreção de nutrientes; ou seja, a 

avaliação nutricional determina o estado nutricional, que é resultante do balanço entre a ingestão e a 



 
perda de nutrientes. O estado nutricional de uma população é um excelente indicador de sua 

qualidade de vida. Quanto à avaliação do estado nutricional, sabe-se que não existe um método sem 

críticas, tanto em se tratando de crianças saudáveis como de crianças portadoras de doença crônica. 

Existem diversos métodos para a avaliação do estado nutricional. Deve-se utilizar aqueles que 

melhor detectem o problema nutricional da população em estudo e/ou aqueles para os quais os 

pesquisadores tenham maior treinamento técnico.  

Segundo a Organização Mundial de Saúde, saúde é “o completo bem-estar e pleno desenvolvimento 

das potencialidades físicas, psicoemocionais e sociais e não a mera ausência de doenças ou 

enfermidade”. Dessa forma, o ser humano está saudável quando apresenta uma relação produtiva e 

harmônica com o seu meio ambiente, na sua cultura e na época vigente. O conhecimento da relação 

da alimentação com o bem-estar físico e o pleno desenvolvimento mental e emocional já existia 

desde os tempos antigos. Infelizmente, foram episódios de doenças e epidemias que revelaram a 

importância de uma dieta completa, diversificada e harmônica. Atualmente, as doenças crônicas 

representam a principal causa de mortalidade e incapacidade no mundo inteiro, principalmente 

doenças cardiovasculares, diabetes, obesidade, câncer e doenças respiratórias. Gradativamente o 

problema afeta as populações dos países desenvolvidos e em desenvolvimento. Isso é reflexo das 

grandes mudanças que vêm ocorrendo no estilo de vida das pessoas no mundo, sobretudo nos 

hábitos alimentares e nos níveis de atividade física. A nova rotina adotada pelas pessoas é fruto dos 

processos de industrialização, urbanização, desenvolvimento econômico e crescente globalização 

do mercado de alimentos. É cientificamente comprovado que a mudança nos hábitos alimentares e 

nos padrões dos níveis de atividade física pode influenciar fortemente vários fatores de risco na 

população, como obesidade, hipertensão arterial, hipercolesterolemai, alteração nos níveis de 

glicose sanguínea, entre outros. O que se percebe é que a dieta consumida está produzindo uma 

série de desequilíbrios nutricionais: consumo excessivo de gorduras saturadas e trans, alta ingestão 

de sódio e baixo consumo de potássio, consumo excessivo de calorias, diminuição da ingestão de 

alimentos ricos em carboidratos complexos e em fibras, elevado consumo de açúcares refinados e 

deficiência seletiva de algumas vitaminas e minerais, conjuntamente com o excesso de consumo de 

bebidas, principalmente bebidas alcoólicas. As frutas e verduras são essenciais para uma 

alimentação saudável. Estudos afirmam que estes alimentos podem ajudar a prevenir patologias 

importantes, como as doenças cardiovasculares e certos tipos de câncer, principalmente do trato 

digestivo. A baixa ingestão de frutas e verduras causa 19% do câncer gastrointestinal, 31% das 

cardiopatias isquêmicas e 11% dos acidentes vasculares cerebrais. Cerca de 2,7 milhões de óbitos 

podem ser atribuídos à baixa ingestão desses alimentos.  

 

1.1 Benefícios de uma boa alimentação 

Qual o segredo para se ter uma vida longa e com saúde? Com certeza a nutrição é um dos fatores 

para atingir tal objetivo. A nutrição é um conjunto de processos, que envolve a ingestão, digestão, 

absorção, metabolismo e excreção dos nutrientes, com a finalidade de produzir energia e manter as 

funções do organismo. 



 
Os nutrientes são substâncias contidas nos alimentos que fornecem energia para o funcionamento 

do corpo humano. Pode-se dividir em macros nutrientes e micros nutrientes. 

Os macros nutrientes são os carboidratos, proteínas e lipídeos e os micros nutrientes são 

as vitaminas e minerais. Os carboidratos fornecem a energia necessária para que você realize as 

atividades do dia-a-dia.  

As proteínas atuam na reestruturação de células e tecidos, crescimento e manutenção do esqueleto e 

síntese de enzimas e hormônios.  

E os lipídeos são os transportes das vitaminas lipossolúveis, A, D e K e também fornecem energia. 

As vitaminas e os minerais são substâncias reguladoras, desempenham papel importante no bom 

funcionamento de intestino, contribuem na formação de ossos, dentes, cartilagens e no processo de 

absorção do organismo. 

Em cada fase da vida há uma demanda energética e nutricional diferente, de acordo com a 

necessidade orgânica. Em estados de doença, a necessidade nutricional muda e requer um cuidado 

alimentar diferenciado.  

 

1.2 O que é docência? 

O trabalho docente  caracteriza-se como processos e práticas de produção, organização, difusão e 

apropriação de conhecimentos que se desenvolvem em espaços educativos escolares e não-

escolares, sob determinadas condições históricas. Nesta perspectiva, o docente define-se como um 

sujeito, em ação e interação com o outro, produtor de saberes na e para a realidade. A docência 

define-se, pois, como ação educativa que se constitui no ensino-aprendizagem, na pesquisa e na 

gestão de contextos educativos, na perspectiva da gestão democrática. 

A educação desde sempre é uma prática social que ocorre em todas as instituições. As 

transformações da sociedade contemporânea consolidam o entendimento da educação como 

fenômeno plurifacetado, ocorrendo em muitos lugares, institucionalizados ou não. Nas várias 

esferas da sociedade, surge a necessidade de disseminação e internalizarão de saberes e modos de 

ação (conhecimentos, conceitos, habilidades, procedimentos, crenças, atitudes), acentuando o poder 

pedagógico dos vários agentes educativos na sociedade e não apenas nas tradicionais formas 

familiar e escolar. A docência, entendida como o ensinar e o aprender, está presente na prática 

social em geral e não apenas na escola (Libâneo, 1998). Em síntese, fala-se de uma sociedade 

genuinamente pedagógica (Beillerot, 1985).  

Nos dias atuais, discussões sobre propostas pedagógicas, qualidade de ensino, políticas salariais, 

dentre outras, têm permeado os âmbitos da Educação em nosso país, atingindo, direta ou 

indiretamente, toda a população, haja vista que a educação se constitui como um bem primordial da 

sociedade, considerada por muitos como um elemento essencial para o progresso de um povo. A 

responsabilidade pelo saber e a transmissão de conhecimentos têm se caracterizado historicamente 

como funções atribuídas ao profissional docente. No entanto, o modo como vem se configurando o 

exercício da profissão docente em nosso país tem levado, muitas vezes, a questionamentos sobre a 

própria profissionalização desta atividade. Nessa perspectiva, tendo em vista a atual situação do 



 
sistema educacional brasileiro, inserida num contexto sócio-histórico-político mais amplo, discute-

se se os docentes se percebem como profissionais. O objetivo deste artigo foi investigar dois 

elementos básicos para se compreender o contexto da educação em nosso país: as representações 

sociais de professor e o modo como é percebido o processo de profissionalização em curso no 

Brasil. 

 

2. Objetivos 

Esta linha tem como objetivos investigar a composição nutricional e a disponibilidade de 

micronutrientes em alimentos; verificar preparações para dietas especiais; avaliar o efeito dos 

métodos de processamento de alimentos e suas implicações na qualidade nutricional e sensorial das 

refeições produzidas em unidades de alimentação e nutrição. Objetiva estimar a relação entre os 

nutrientes necessários para uma alimentação saudável e realizar atividades cotidianas sem que um 

dano à saúde possa ser provocado em função da má alimentação. 

Ter uma base de como os professores de uma escola privada localizada no interior do vale do 

Paraíba mantém sua saúde a partir do que eles comem desde o café da manhã até a hora que eles 

dormem, se praticam exercícios físicos com pouca freqüência, muita freqüência ou não praticam. 

 

3. Justificativa 

Muitas vezes profissionais deixam de lado sua própria saúde para colocar em dia seu trabalho, 

principalmente os professores, que além de ter uma vida particular incluindo família e compromisso 

particulares, ainda têm que tomar conta de atividades de várias turmas, e, por vezes, de várias 

escolas. O projeto será realizado para se ter uma base de como os professores cuidam de sua saúde e 

como eles mantêm. 

 

4. Metodologia 

Os professores irão responder um questionário onde informarão tudo sobre o seu dia-a-dia, e, de 

acordo também com outros dados pesquisados anteriormente por outros pesquisadores da área, 

serão feitas algumas sugestões, que, teoricamente, ajudarão esses profissionais a cuidarem tanto de 

sua saúde quanto cuidam de sua profissão.  

 

5. Cronograma 

 

Atividades/Períodos Abr/Mai Jun/Jul Ago/Set Out/Nov Dez/Jan Fev/Mar 

Montagem do Projeto x      

Levantamento de dados x x     

Redação do memorial  x     

Coleta de dados   x    



 
Processamento de dados   x x   

Comparação* (Projeto 

Paralelo) 

   x   

Redação da Monografia     x  

Revisão e entrega     x x 
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Resumo 

A Responsabilidade Social das empresas é um tema que vem sendo objeto de estudo de diversos 

pesquisadores em virtude de sua importância e complexidade. Sendo assim, o presente artigo tem 

como objetivo identificar os artigos publicados dos Encontros Anuais da Associação dos Programas 

de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração - EnANPAD, no período de 2002 a 2011, que 

tratam sobre o assunto em questão. Em relação aos métodos adotados na pesquisa, foi utilizada a 

abordagem quantitativa, em virtude de informações e dados apresentados em forma quantificáveis. 

O objetivo caracteriza-se como exploratório, em função da busca da exploração e do conhecimento 

das características do referido fenômeno de forma mais palpável, possibilitando um planejamento 

mais flexível e a construção de hipóteses para estudos posteriores. Apresenta delineamento 

Bibliográfico, tendo em vista que se procurará estudar o problema em pauta a partir de referências 

teóricas publicadas em artigos do EnANPAD, livros e dissertações. Os resultados e conclusões 

demonstraram que de acordo com as análises do artigo em questão há ainda muito a se explorar 

junto da temática Responsabilidade Social das Empresas. 

 

Palavras-chave: Responsabilidade Social, Empresas, Desenvolvimento Regional. 

 

1. Introdução 

 

O presente trabalho tem como objetivo identificar e analisar os artigos publicados dos Encontros 

Anuais da Associação dos Programas de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração - 

EnANPAD, no período de 2002 a 2011, que tratam sobre o assunto em questão. 

O assunto responsabilidade social das empresas vem ganhando bastante destaque na atualidade, em 

função principalmente dos avanços tecnológicos. O tema da função social da empresa na economia 

capitalista alimenta polêmicas desde a Revolução Industrial. Neto (2008) coloca a importância de 

que se identifiquem em primeira instância quais são as principais manifestações da responsabilidade 

social em uma entidade do terceiro setor (Organizações não-governamentais, entidades 

filantrópicas, movimentos sociais) ou de uma organização ou empresa atuante no setor social 

empresarial – empresa, fundação, instituto. Em relação às leis de responsabilidade social, Peter 

Drucker, estudioso de administração, fez a seguinte declaração, a qual gerou muita polêmica: “[...] a 



 
abordagem da responsabilidade é muito limitada e, portanto, mal orientada”. (2001, p. 446). Sua 

crítica reside no fato de que a análise atual da responsabilidade social das empresas e demais 

entidades do terceiro setor não focaliza o binômio responsabilidade-autoridade. “Quem assume 

responsabilidade impõe autoridade. [...] Somos responsáveis por aquilo sobre o que temos 

autoridade. Assumir responsabilidade sobre o que não se tem autoridade é uma usurpação de 

poder.” (2001, p. 446). 

Para SVEIBY (1998, apud NETO, 2008), “as pessoas são os únicos verdadeiros agentes na 

empresa. De fato, as pessoas são os principais agentes agregadores de valores intangíveis para a 

empresa. O melhor exemplo é o know-how gerencial, fruto de conhecimento, habilidade e 

experiências de seus gerentes, bem como os sistemas desenvolvidos pelos especialistas e as atitudes 

criadas e desenvolvidas através de programas motivacionais, trabalho de equipe, ações de incentivo, 

proporcionando um clima de entusiasmo e participação na organização. A empresa socialmente 

responsável estabelece seu compromisso com causas sociais no corpo da missão e no elenco de seus 

princípios. 

É possível, então, afirmar que a gestão de Recursos Humanos não é vista pelas empresas como uma 

prática efetiva de RSC. Para muitas, a gestão de Recursos Humanos ainda é uma função subalterna 

de apoio administrativo e, para outras, uma atividade de valor estratégico, mas com reduzido 

potencial de alavancagem do negócio. 

 

2. Metodologia 

 

A pesquisa caracteriza-se através do método exploratório. Foi delineado através de Fonte 

Bibliográfica, tendo em vista que, procurar-se-á estudar o problema em pauta a partir de referências 

teóricas publicadas em artigos do EnANPAD.  Tais métodos referenciados se justificam tendo em 

vista ser o “Método [...] para a busca de informações sobre determinado assunto.” (NETO, 2009, p. 

119). 

A população foi constituída de 10 artigos, os quais foram encontrados junto ao acervo digital dos 

Encontros Anuais da Associação dos Programas de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração – 

EnANPAD, de 2002 a 2011, a partir da busca do termo Responsabilidade Social das Empresas 

junto ao link de pesquisas de arquivos. 

Para a realização do processo de análise de dados foram mencionados os nomes dos autores, 

acompanhados de seus respectivos currículos lattes, o ano de publicação, título, objetivo e 

conclusão. Vale ressaltar que nem todos os autores dos artigos analisados nesta pesquisa possuem 

currículos lattes disponíveis para serem consultados junto à plataforma Lattes. 

Os resultados foram apresentados através de quadros, seguido da respectiva análise dos respectivos 

artigos. 

 

 

 



 
3. Resultados 

 

Através dos 10 artigos publicados no período de 2002 a 2011 pelo EnANPAD foi realizada uma 

análise sobre o tema Responsabilidade Social das Empresas no contexto Desenvolvimento Regional 

e Sustentabilidade. Os resultados da análise foram apresentados a partir de quadros contendo os 

dados já mencionados anteriormente no item material e método. 

 

Análise do artigo EnANPAD do ano de 2003: 

 

Autoria: Elvira Cruvinel Ferreira Ventura. 

Currículo lattes: Possui graduação em Administração Pública pela Fundação Getulio Vargas - SP 

(1992), mestrado em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas - RJ (1999) e doutorado 

em Administração pela Fundação Getúlio Vargas - RJ (2005). 

Título: Responsabilidade Social das Empresas sob a óptica do “Novo Espírito do Capitalismo”. 

Objetivo(s): Discutir a responsabilidade social das empresas sob a óptica do livro “O Novo Espírito 

do Capitalismo”, de Luc Boltanski e Ève Chiapello, além de apresentar seu modelo como um 

potencial ferramental de análise de fenômenos organizacionais. 

Conclusão: Conclui com uma chamada para os autores da área de Gestão 

  

Análise do artigo EnANPAD do ano de 2004. 

 

Autoria: Maria Priscilla Kreitlon. 

Currículo lattes: Possui graduação em Psicologia pela Universidade Federal da Bahia (1989), 

mestrado em Educação pela Universidade de Montreal (2000) e doutorado em Administração pela 

Universidade Federal da Bahia (2008). 

Título: A Ética nas Relações entre Empresas e Sociedade: Fundamentos Teóricos da 

Responsabilidade Social Empresarial. 

Objetivo(s): Apresentar e discutir a evolução das principais correntes teóricas empenhadas em 

justificar o conceito de responsabilidade social empresarial (RSE). 

Conclusão: Em suma, o tão debatido conceito de RSE acaba servindo para que se evite qualquer 

questionamento ético efetivamente radical, e conseqüente, a respeito das relações entre empresas e 

sociedade, porque desloca o debate para o nível organizacional – quando o que este debate de fato 

pressupõe, e exige, é que se coloque em causa a própria ordem institucional. 

 

Análise do artigo EnANPAD do ano de 2005. 

 

Autoria: Maria Priscilla Kreitlon. 

Currículo lattes: Pesquisadora colaboradora junto ao Departamento de Política Científica e 

Tecnológica da Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP. Possui graduação em Psicologia 



 
pela Universidade Federal da Bahia (1989), mestrado em Educação pela Universidade de Montreal 

(2000) e doutorado em Administração pela Universidade Federal da Bahia (2008). 

Título: Responsabilidade Social das Empresas: Regulação pelo Estado ou pela Sociedade Civil? 

Objetivo: Apresentar e discutir alguns dos pontos principais que norteiam esse debate: a quem 

compete a regulação da conduta empresarial, e como ela deve ser feita? 

Conclusão: Num sistema capitalista, o governo precisa assegurar, pelo menos, a voz e a autonomia 

daqueles que o mercado exclui. 

  

Análise do artigo EnANPAD do ano de 2005. 

 

Autoria
1
: Simone Cristina Dufloth. 

Currículo Lattes: Doutora em Ciência da Informação pela Universidade Federal de Minas Gerais 

(2002). Mestre em Ciências e Técnicas Nucleares pela Universidade Federal de Minas Gerais 

(1994). Bacharel em Administração de Empresas pelo Centro Universitário UNA (1988) e em 

Engenharia Elétrica - Sistemas Eletrônicos pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 

(1989). 

Autoria
2
: Renata C. Castelluber Bellumat. 

Currículo Lattes: Não apresenta. 

Título: A disseminação de informações das ações de responsabilidade social das empresas. 

Objetivo(s): Propõe estudos e reflexões acerca dos mecanismos de divulgação das ações sociais 

empreendidas pelas empresas, de tal forma a buscar uma possível relação entre gestão empresarial e 

marketing social, gestão da informação e responsabilidade social. 

Conclusão: O trabalho finaliza com conclusões e reflexões que buscam envolver a visão estratégica 

empresarial como articuladora de um cenário mais integrativo para ações sociais através do fluxo 

informacional 

  

Análise do artigo EnANPAD do ano de 2006. 

 

Autoria
1
: Rafael Fachini Moratelli. 

Currículo Lattes: Não apresenta. 

Autoria
2
: Maria José Barbosa de Souza. 

Currículo Lattes: Possui graduação em Administração pela Universidade Cidade de São Paulo 

(1976), mestrado em Administração pela Universidade de São Paulo (1990) e doutorado em 

Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo (1996). 

Titulo: A Responsabilidade Social no Setor Hoteleiro de Santa Catarina: uma Aplicação da Análise 

Fatorial. 

Objetivo(s): Analisar a percepção dos gestores sobre as práticas de responsabilidade social (RS) 

nas empresas hoteleiras de Santa Catarina. 



 
Conclusão: Por fim, o desenvolvimento da pesquisa sinalizou algumas possibilidades de temas a 

serem pesquisados, tais como: aplicação desta pesquisa em outros estados do Brasil, pois o padrão 

de resposta deve alterar, conforme as culturas e valores locais; identificação e analise da percepção 

da RS, sob a ótica de outros stakeholders, como funcionários e clientes e estudo da importância do 

terceiro setor (ONGs) no gerenciamento das ações de RS nas empresas hoteleiras. Neste sentido, 

pode-se verificar que a cultura da responsabilidade social das empresas hoteleiras ainda se apresenta 

incipiente. 

 

Análise do artigo EnANPAD do ano de 2007. 

 

Autoria
1
: Lúcia Augusta Mota Mattoni. 

Currículo Lattes: Não apresenta. 

Autoria
2
: Roberto Patrus Mundim Pena. 

Currículo Lattes: Doutor em Filosofia pela Universidad Complutense de Madrid, título revalidado 

no Brasil, na UFRGS, como equivalente a Doutor em Administração. Professor do Doutorado e 

Mestrado em Administração da PUC Minas, onde leciona desde 1989.~~ 

Autoria
3
: Helena Maria Queiroz. 

Currículo Lattes: Não apresenta. 

Titulo: Responsabilidade Social Empresarial e Estratégia: Estudo de Caso sobre a Gestão do 

Público Interno em Empresa Signatária do Global Compact. 

Objetivo(s): Apresentar os resultados de uma pesquisa realizada em uma empresa brasileira 

signatária da Agenda Global Compact da ONU sobre a responsabilidade social empresarial na 

gestão do público interno. 

Conclusão: O trabalho indicou que o diálogo entre casos com a mesma metodologia pode 

minimizar as limitações próprias deste procedimento e contribuir para o estabelecimento de uma 

rede de conhecimento de maior amplitude teórica e prática. 

 

Análise do artigo EnANPAD do ano de 2008. 

 

Autoria
1
: Maria João Nicolau Santos. 

Currículo Lattes: Não apresenta. 

Autoria
2
: Bernadete Bittencourt. 

Currículo Lattes: Não apresenta. 

Título: Exercício de responsabilidade social e de desenvolvimento sustentável: o caso do 

voluntariado empresarial em Portugal. 

Objetivo(s): Propõe uma análise sobre as características do voluntariado empresarial e sobre as 

suas principais formas. 

Conclusão: Apesar de em Portugal, o voluntariado empresarial ainda ser residual e assumir um 

caráter marcadamente assistencialista, verificou-se a partir das entrevistas realizadas que este 



 
tenderá a expandir-se, nomeadamente, no contexto do exercício de uma responsabilidade social 

mais ativa.  

 

Análise do artigo EnANPAD do ano de 2009. 

 

Autoria
1
: Breno de Paula Andrade Cruz. 

Currículo Lattes: Possui mestrado em Administração Pública pela EBAPE/FGV e é bacharel em 

Administração pela Universidade Federal de Lavras (2005). 

Autoria
2
: Conrado Farah M. Caulliraux Pithon. 

Currículo Lattes: Não apresenta. 

Título: Os Reflexos da Crise Financeira nas Práticas de Responsabilidade Social de Empresas dos 

Setores de Energia Elétrica e Bancário que Compõem o Índice de Sustentabilidade Empresarial da 

BM&F-Bovespa. 

Objetivo(s): Identificar os reflexos da crise financeira nas práticas de Responsabilidade Social das 

empresas dos setores de Energia Elétrica e Bancário que compõem o Índice de Sustentabilidade 

Empresarial (ISE) BM&F-Bovespa. 

Conclusão: Verificou-se que os setores de Energia Elétrica e Bancário não sofreram impactos 

negativos nas práticas de Responsabilidade Social. Talvez isso seja explicado pelo fato das 

empresas terem tais práticas como pontos centrais em suas políticas e estratégia. 

  

Análise do artigo EnANPAD do ano de 2010: 

 

Autoria
1
: Susana Cristina Henrique Leal. 

Currículo Lattes: Não apresenta. 

Autoria
2
: José Armênio Belo da Silva Rego. 

Currículo Lattes: Não apresenta. 

Título: Reformulando a Dimensionalidade do Constructo de Responsabilidade Social das 

Empresas. 

Objetivo(s): Propor que os colaboradores distinguem as seguintes sete dimensões: (a) econômica 

orientada para os clientes, (b) econômica orientada para os proprietários/acionistas, (c) legal, (d) 

ética, (e) discricionária orientada para os colaboradores, (f) discricionária orientada para a 

comunidade e (g) discricionária orientada para o ambiente natural. 

Conclusão: São necessários mais estudos para confirmarem os resultados. Estudos futuros podem 

obter dados noutras amostras para: (a) validar a estrutura hepta-factorial aqui sugerida, (b) testar o 

poder preditivo das percepções nestas sete dimensões para as atitudes e comportamentos dos 

colaboradores, (empenhamento afetivo e comportamentos de cidadania organizacional) e (c) testar 

se tais relações são moderadas pelos valores individuais dos indivíduos (Peterson, 2004). 

  

Análise do artigo EnANPAD do ano de 2011: 



 
Autoria

1
: José Milton de Sousa Filho. 

Currículo lattes: Doutorando em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas 

(EAESP-FGV), Mestre em Administração pela Universidade Federal de Pernambuco (2008), e 

Bacharel em Administração pela Universidade Federal do Ceará (2005). 

Autoria
2
: Josiane de Andrade Pereira. 

Currículo Lattes: Não apresenta. 

Autoria
3
: José Carlos Barbieri. 

Currículo Lattes: Mestre e doutor em Administração pela FGV/EAESP. 

Título: Responsabilidade Social e Filantropia Estratégica: Uma Análise dos Relatórios de 

Sustentabilidade de Empresas Brasileiras. 

Objetivo(s): Analisar as ações filantrópicas de seis grandes empresas brasileiras a partir de seus 

relatórios de sustentabilidade, classificando-as a partir do modelo de Porter e Kramer (2006). 

Conclusão: Nesse contexto vale à pena destacar o posicionamento de Porter e Kramer quanto aos 

relatórios. Segundo os autores, “um documento desses raramente traz um arcabouço coerente –que 

dirá estratégico- para a atividade de responsabilidade social empresarial” (PORTER E KRAMER). 

Os autores afirmam ainda que as empresas buscam promover uma sensibilidade quanto a questões 

sociais através de um discurso, por vezes, confuso. 

De acordo com os artigos acima apresentados, referentes às análises das publicações dos Encontros 

Anuais da Associação dos Programas de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração - 

EnANPAD, no período de 2002 a 2011, foram tratadas as seguintes temáticas: 

Ano de 2002: Neste ano não foram encontradas publicações de artigos com a referida temática. 

Ano de 2003: Responsabilidade Social das Empresas sob a óptica do “Novo Espírito do 

Capitalismo”. 

Ano de 2004: A Ética nas Relações entre Empresas e Sociedade: Fundamentos Teóricos da 

Responsabilidade Social Empresarial. 

Ano de 2005: Responsabilidade Social das Empresas: Regulação pelo Estado ou pela Sociedade 

Civil? 

Ano de 2005: A disseminação de informações das ações de responsabilidade social das empresas. 

Ano de 2006: A Responsabilidade Social no Setor Hoteleiro de Santa Catarina: uma Aplicação da 

Análise Fatorial. 

Ano de 2007: Responsabilidade Social Empresarial e Estratégia: Estudo de Caso sobre a Gestão do 

Público Interno em Empresa Signatária do Global Compact. 

Ano de 2008: Exercício de responsabilidade social e de desenvolvimento sustentável: o caso do 

voluntariado empresarial em Portugal. 

Ano de 2009: Os Reflexos da Crise Financeira nas Práticas de Responsabilidade Social de 

Empresas dos Setores de Energia Elétrica e Bancário que Compõem o Índice de Sustentabilidade 

Empresarial da BM&F-Bovespa. 

Ano de 2010: Reformulando a Dimensionalidade do Constructo de Responsabilidade Social das 

Empresas. 



 
Ano de 2011: Responsabilidade Social e Filantropia Estratégica: Uma Análise dos Relatórios de 

Sustentabilidade de Empresas Brasileiras. 

Na pesquisa relacionada ao ano de 2002 não foram encontradas publicações de artigos com a 

referida temática. 

 

4. Discussão 

 

Na pesquisa relacionada ao ano de 2002 não foram encontradas publicações de artigos com a 

referida temática. 

Diante da análise do artigo da autora Elvira Cruvinel Ferreira Ventura pesquisou sobre o tema: 

Responsabilidade Social das Empresas sob a óptica do “Novo Espírito do Capitalismo”. Teve como 

objetivo discutir a responsabilidade social das empresas sob a óptica do livro “O Novo Espírito do 

Capitalismo”. A autora conclui a pesquisa com uma chamada para os autores da área de Gestão 

Social sobre a importância de se atentar para aspectos não instrumentais da RSE. 

A autora Maria Priscilla Kreitlon apresentou o estudo na temática: A Ética nas Relações entre 

Empresas e Sociedade: Fundamentos Teóricos da Responsabilidade Social Empresarial. Teve como 

objetivo apresentar e discutir a evolução das principais correntes teóricas empenhadas em justificar 

o conceito de responsabilidade social empresarial (RSE). Ela conclui a pesquisa dizendo que o tão 

debatido conceito de RSE acaba servindo para que se evite qualquer questionamento ético 

efetivamente radical. 

A autora Maria Priscilla Kreitlon apresentou também o estudo na temática: Responsabilidade Social 

das Empresas: Regulação pelo Estado ou pela Sociedade Civil? Seu objetivo é o de apresentar e 

discutir alguns dos pontos principais que norteiam esse debate: a quem compete a regulação da 

conduta empresarial, e como ela deve ser feita? A autora conclui afirmando que num sistema 

capitalista, o governo precisa assegurar, pelo menos, a voz e a autonomia daqueles que o mercado 

exclui. 

Na análise do artigo das autoras Simone Cristina Dufloth e Renata Carolina Castelluber Bellumat 

apresentaram o estudo na temática: A disseminação de informações das ações de responsabilidade 

social das empresas. Em seus objetivos propõe estudos e reflexões acerca dos mecanismos de 

divulgação das ações sociais empreendidas pelas empresas. Concluem através de reflexões que 

buscam envolver a visão estratégica empresarial como articuladora de um cenário mais integrativo 

para ações sociais através do fluxo informacional. 

Na análise do artigo dos autores Rafael Fachini Moratelli e Maria José Barbosa de Souza 

pesquisaram a seguinte temática: A Responsabilidade Social no Setor Hoteleiro de Santa Catarina: 

uma Aplicação da Análise Fatorial. Tiveram o objetivo de analisar a percepção dos gestores sobre 

as práticas de responsabilidade social (RS) nas empresas hoteleiras de Santa Catarina. Concluem 

dizendo que o desenvolvimento da pesquisa sinalizou algumas possibilidades de temas a serem 

pesquisados posteriormente.  



 
Os autores Roberto Patrus Mundim Pena e Lúcia Augusta Mota Mattoni e Helena Maria Queiroz 

pesquisaram a seguinte temática: Responsabilidade Social Empresarial e Estratégia: Estudo de Caso 

sobre a Gestão do Público Interno em Empresa Signatária do Global Compact. Tiveram como 

objetivo apresentar os resultados de uma pesquisa realizada em uma empresa brasileira signatária da 

Agenda Global Compact da ONU sobre a responsabilidade social empresarial na gestão do público 

interno. O trabalho foi concluído com a indicação de que o diálogo entre casos com a mesma 

metodologia pode minimizar as limitações próprias deste procedimento e contribuir para o 

estabelecimento de uma rede de conhecimento de maior amplitude teórica e prática. 

As autoras Maria João Nicolau Santos e Bernadete Bittencourt estudaram sobre a seguinte temática: 

Exercício de responsabilidade social e de desenvolvimento sustentável: o caso do voluntariado 

empresarial em Portugal. Em seus objetivos propuseram uma análise sobre as características do 

voluntariado empresarial e sobre as suas principais formas. Concluíram afirmando que apesar de em 

Portugal, o voluntariado empresarial ainda ser residual e assumir um caráter marcadamente 

assistencialista. 

Os autores Breno de Paula Andrade Cruz e Conrado Farah Montenegro Caulliraux Pithon 

pesquisaram sobre a seguinte temática: Os Reflexos da Crise Financeira nas Práticas de 

Responsabilidade Social de Empresas dos Setores de Energia Elétrica e Bancário que Compõem o 

Índice de Sustentabilidade Empresarial da BM&F-Bovespa. Tiveram como objetivo identificar os 

reflexos da crise financeira nas práticas de Responsabilidade Social das empresas dos setores de 

Energia Elétrica e Bancário. Na conclusão verificou-se que os setores de Energia Elétrica e 

Bancário não sofreram impactos negativos nas práticas de Responsabilidade Social. Talvez isso seja 

explicado pelo fato das empresas terem tais práticas como pontos centrais em suas políticas e 

estratégia. 

Os autores José Armênio Belo da Silva Rego e Susana Cristina Henriques Leal pesquisaram sobre a 

seguinte temática: Reformulando a Dimensionalidade do Constructo de Responsabilidade Social 

das Empresas. Como objetivos propuseram que os colaboradores distinguem as seguintes sete 

dimensões: econômica orientada para os clientes, econômica orientada para os 

proprietários/acionistas, legal, ética, discricionária orientada para os colaboradores, discricionária 

orientada para a comunidade e discricionária orientada para o ambiente natural. 

Na análise do trabalho dos autores José Milton de Sousa Filho, José Carlos Barbieri e Josiane de 

Andrade Pereira pesquisaram sobre a seguinte temática: Responsabilidade Social e Filantropia 

Estratégica: Uma Análise dos Relatórios de Sustentabilidade de Empresas Brasileiras. Tiveram 

como objetivo a análise das ações filantrópicas de seis grandes empresas brasileiras a partir de seus 

relatórios de sustentabilidade, classificando-as a partir do modelo de Porter e Kramer (2006). 

Concluíram destacando que o posicionamento de Porter e Kramer quanto aos relatórios. Segundo os 

autores, “um documento desses raramente traz um arcabouço coerente –que dirá estratégico- para a 

atividade de responsabilidade social empresarial” (PORTER E KRAMER). Os autores afirmam 

ainda que as empresas buscam promover uma sensibilidade quanto a questões sociais através de um 

discurso, por vezes, confuso. O fato é relatórios de sustentabilidade podem ser valiosas fontes de 



 
dados para pesquisas relevantes quanto ao papel social exercido pelas empresas. O presente estudo, 

através das informações coletadas nos relatórios de sustentabilidade de seis empresas brasileiras do 

ano de 2009, buscou responder baseado na tipologia de Porter e Kramer (2006) que determina três 

possíveis questões sociais nas organizações, o quão estratégicas são as ações filantrópicas dessas 

empresas; e ao enquadrar se com clareza na tipologia dos autores, essas ações classificam-se como 

filantrópicas e estratégicas. 

 

5. Conclusão 

 

A Responsabilidade Social das Empresas tem se tornado a cada dia uma grande temática de estudos 

para diversos pesquisadores. A pesquisa demonstra que ocorreu um crescimento em relação ao 

tratamento do tema. Em 2002, por exemplo, não foram encontradas publicações de artigos com a 

referida temática. Vale ressaltar a diversidade referencial em relação aos tema.  

Dessa forma, observa-se que a Responsabilidade Social das Empresas esta relacionada a diversos 

fatores, tanto de âmbito interno, como externo a organização, os quais interferem direta ou 

indiretamente nos bons resultados das empresas, qualquer que seja seu segmento. Daí se explica 

também o interesse de vários autores, com formação acadêmica em diversas áreas de atuação, 

resolver pesquisar a respeito da temática Responsabilidade Social das Empresas. 

Por fim, o presente artigo abre novas oportunidades de pesquisas nesta área, possibilitando 

sugestões de estudos mais complexos, diante de análises mais ampla de temas relacionados a este 

objeto de estudo. Vale ressaltar ainda que de acordo com as análises do artigo em questão há ainda 

muito a se explorar em outras áreas profissionais em relação à Responsabilidade Social das 

Empresas. 
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Resumo  

O Estado burguês, enquanto reprodutor da ideologia burguesa constitui-se no objeto de pesquisa 

deste trabalho. No Brasil, o Estado exerce sua influência ideológica através do direito e sua 

aplicação, que se dá no âmbito do Poder Judiciário. Como o presente estudo centrou-se na 

contradição capital/trabalho inerente ao modo de produção capitalista, foi averiguada, então, a ação 

da Justiça do Trabalho brasileira, através de seu órgão de maior hierarquia, o Tribunal Superior do 

Trabalho – TST. Intentou-se nesta pesquisa a mensuração de como a influência da ideologia 

burguesa afeta as decisões judiciais nas lides trabalhistas.  

   

Abstract  

The bourgeois state, while player of bourgeois ideology constitutes the research object of this work. 

In Brazil, the state exercises its ideological influence through law and its application, which occurs 

within the Judiciary. As the present study focused on the contradiction capital / labor inherent in 

the capitalist mode of production, was investigated, then the action of the Brazilian Labor Court, 

through its board of higher hierarchy, the Superior Labor Court - TST. Brought up in this study to 

measure the influence of bourgeois ideology affects judicial decisions in labor labors. 

 

Palavras-chave  

Tribunal Superior do Trabalho, Estado burguês, Direitos fundamentais, Relação capital/trabalho, 

Ideologia jurídica.  

 

Keywords 

Superior Labor Court. Bourgeois state. Fundamental rights. Capital / labor ratio.Juridical 

ideology.  

 

1. Resumo expandido  

 

A filosofia do direito moderno reduz o fenômeno jurídico aos limites impostos pelo Estado, o que 

gera um conservadorismo próprio da sociedade capitalista atual. (MASCARO, 2010, p.444). 



 
Nessa medida, percebe-se a importância do Estado no contexto do capitalismo, pois é este aparelho 

que reproduz a ideologia que permeia a sociedade e os indivíduos que a constituem, levando-os a 

reproduzirem as formas que permitem a dominação de uns pelos outros dentro da mesma sociedade, 

formas essas estabelecidas, sobretudo, pelo instrumento estatal do direito. 

O Estado se apresenta como uma vontade geral abstrata, com o fim de garantir a ordem pública 

através da prática das normas jurídicas de si próprio emanadas. (NAVES, 2008, p.77). 

Tal papel do Estado, e mais especificamente do Estado burguês, tem sua razão de ser no objetivo de 

proporcionar as condições necessárias para que haja a dominação e a exploração de uma classe 

sobre outra na sociedade. Em outras palavras, o Estado reproduz a ideologia, principalmente por 

meio do direito, que permite e legitima a exploração de forma velada, daqueles que detém os meios 

de produção sobre aqueles que não os possuem, e que por isso mesmo vendem sua força de trabalho 

aos primeiros, quando das relações de produção capitalistas. 

O direito representa um aspecto fundamental na dominação que a classe exploradora exerce sobre a 

classe explorada por meio do Estado burguês, por ser sua principal forma de manifestação e ação. 

Podemos perceber isso a partir das palavras de Pachukanis (1988): 

A autoridade pública (Estado) como fiador da troca mercantil não só pode exprimir-se na linguagem 

do direito, mas revelar-se ela própria, também como direito e somente como direito, ou seja, 

confundir-se totalmente com a norma abstrata objetiva. (PACHUKANIS, 1988, p.93) 

 

Enfim, o Estado possui em sua própria estrutura o aparelho jurídico, que tem por escopo criar o 

sistema normativo típico do capitalismo, o qual estabelece as condições propícias à reprodução do 

modo de produção capitalista, que encobre a dominação e permite sua proliferação, pois conforme 

assevera o autor supracitado: “o poder de um homem sobre outro expressa-se na realidade como o 

poder do direito, isto é, como o poder de uma norma objetiva imparcial.” (PACHUKANIS, 1988, 

p.98). 

Na atualidade grassa na sociedade o capitalismo, e consequentemente suas formas de expressão: 

divisão social do trabalho; propriedade privada dos meios de produção; circulação mercantil; 

compra e venda da força de trabalho; produção de mais-valia; acumulação de capital. 

Assim, o Estado burguês cumpre seu papel de instrumento de dominação mediante o direito, 

principalmente no que concerne aos direitos humanos fundamentais, objeto de estudo do presente 

trabalho. 

A ideologia jurídica contemporânea alça sua influência por meio dos direitos humanos 

fundamentais, ou mais precisamente, através do discurso dos direitos humanos fundamentais. Isso 

porque uma ideologia se manifesta como um sistema formalizador, como uma linguagem, ou seja, 

mediante um discurso. (CORREAS, 1995, p.32) 

Dessa forma, apresenta-se-nos como um problema a questão dos direitos humanos fundamentais 

como um discurso da ideologia propugnada pelo Estado burguês, o qual se mostra um instrumento 

de dominação de uma classe sobre outra na sociedade capitalista. 



 
Portanto, o objetivo da presente pesquisa se prende à descoberta dos direitos humanos fundamentais 

expostos pelo direito brasileiro, por meio da coleta dos julgados do TST (Tribunal Superior do 

Trabalho) no sítio eletrônico da referida instituição do Poder Judiciário brasileiro, com o fim de 

demonstrar os mecanismos de dominação do Estado burguês no Brasil. 

A análise das decisões proferidas pelo referido órgão se justifica na medida em que este representa 

judicialmente a luta expressa na contradição entre capital/trabalho no sistema capitalista, sendo o 

órgão de maior hierarquia na Justiça do Trabalho brasileira. 

Por fim, buscou-se, através da pesquisa documental no TST os elementos precisos para o 

mapeamento dos direitos humanos fundamentais nas decisões judiciais trabalhistas brasileiras; e da 

pesquisa bibliográfica os subsídios teóricos proveitosos para uma crítica marxista do Estado, do 

direito, e mais especificamente dos direitos humanos fundamentais, veiculados no TST.   

O Estado burguês representa um papel fundamental na reprodução das relações de produção 

características do modo de produção capitalista. Por sua vez, o referido modo de produção 

caracteriza-se pela divisão social do trabalho e pela propriedade privada dos meios de produção, o 

que, a seu turno propicia a circulação mercantil. 

 A circulação mercantil atende ao sumo objetivo do capitalismo, que é a acumulação do capital 

através do lucro auferido pelo proprietário dos meios de produção. O lucro advém da mais-valia, 

que é o excesso do trabalho realizado pelo produtor ou sobre trabalho do mesmo, explorado pelo 

proprietário na relação entre ambos os agentes da produção, ou relação de produção.  

As relações de produção somente são reproduzidas, pois há uma ideologia permeando a sociedade e 

os indivíduos que a compõe, ideologia esta produzida pelo Estado burguês, sobretudo através do 

direito, que trata a todos os indivíduos, independentemente da classe a que pertençam, como 

sujeitos de direito, atribuindo-lhes, por isso mesmo, a liberdade e a igualdade formais, o que os dota 

de capacidade de dispor de suas propriedades no mercado. 

A propriedade dos meios de produção é privada aos capitalistas e os produtores diretos possuem 

como propriedade apenas a força de trabalho, logo esta deve ser vendida no mercado como 

mercadoria, a qual é adquirida e utilizada pelo proprietário, através do contrato de compra e venda 

da força de trabalho. 

A ideologia jurídica propugnada pelo Estado burguês permite haja a previsibilidade das relações 

subsequentes, o que garante a reprodução de tais relações. 

O Estado burguês também se mostra importante como mantenedor do estado de coisas favorável ao 

desenvolvimento do capitalismo, pois através de sua estrutura jurídico-política, estabelece os limites 

de ação dos indivíduos, tornando-os cidadãos, livres dos aspectos de classe, haja vista que o Estado 

se mostra como um ente abstrato e impessoal a velar pelos interesses gerais da coletividade, Assim, 

os interesses de classe não se discutem na arena política, o que limita a ação dos representantes das 

classes, que se dissolvem no conceito de cidadãos. 

Dessa forma, a exploração e a dominação de uma classe por outra se mascara sob o véu da 

ideologia burguesa, que se manifesta pelo Estado e sua ferramenta do direito, quando este 

universaliza a noção de cidadão e sujeito de direito. 



 
O Poder Judiciário é a instituição peculiar que encerra em si próprio os aspectos jurídico e político 

do Estado burguês, pois representa ao mesmo tempo o direito em sua aplicação e o aparelho 

material e humano de organização do Estado, o burocratismo. 

Esta instituição se encontra presente também no direito brasileiro, que obedece ao modelo 

normativo capitalista, e exerce importante função na manutenção e reprodução do capitalismo 

dentro do território brasileiro, pois colabora para a difusão da ideologia burguesa da universalização 

do sujeito de direito, que constitui a base das condições propiciadoras da reprodução das relações 

capitalistas de produção. 

No Brasil, a parte do Poder Judiciário que lida mais especificamente com a contradição 

capital/trabalho inerente ao modo de produção capitalista é a Justiça do Trabalho, que tem como 

órgão máximo o Tribunal Superior do Trabalho – TST. 

Analisando-se as decisões do TST, no que concerne aos direitos humanos fundamentais (como 

expressão da ideologia burguesa), no período e 1998 a 2008, é possível perceber a eficiência da 

dominação da classe detentora do capital sobre a classe trabalhadora através do direito e da 

ideologia que se lhe dimana. 

No período de 1998 a 2008, o referido órgão da Justiça do Trabalho brasileira processou e julgou 

1.968 acórdãos que utilizaram a ideologia dos direitos humanos fundamentais em seus argumentos, 

direitos estes que podem ser divididos em: direitos fundamentais do trabalhador; direitos civis 

fundamentais; direitos sociais fundamentais; direitos fundamentais; dignidade humana. Os direitos 

fundamentais do trabalhador são citados em 738 acórdãos (38%); os direitos civis fundamentais são 

referidos em 734 sentenças (37%); os direitos sociais fundamentais são usados em 273 (14%), os 

direitos fundamentais em 122 (6%) e a dignidade humana em 101(5%) das decisões judiciais do 

TST. (FERREIRA, 2011, p.105). 

Todos estes direitos expressam, na realidade, pressupostos para a circulação mercantil, consistindo, 

por esse motivo, em uma ideologia burguesa produzida e veiculada pelo Estado, através de suas 

instituições, tal qual o TST e seus referidos acórdãos. 

No que respeita à vantagem granjeada nas decisões do Tribunal Superior do Trabalho, tem-se que 

os empregadores (burgueses, representantes do capital) são vitoriosos em maior número de 

processos contra os empregados (trabalhadores, representantes do trabalho). Enfim, 49,4% dos 

acórdãos (totalizando 973 acórdãos) foram favoráveis ao capital, ao passo que 46,7% (919 

acórdãos) deram vitória ao trabalho. (FERREIRA, 2011, p.107). 

Considerando as ideologias das diferentes categorias de direitos humanos fundamentais, observa-se 

que em algumas delas o trabalho se mostra vitorioso, enquanto que em outras a vantagem é do 

capital. 

No que concerne aos acórdãos que tratam da ideologia dos direitos fundamentais do trabalhador, o 

capital obtém vitória em 53% dos casos. Quanto aos direitos sociais fundamentais, a vitória do 

capital se dá em 77% das demandas. (FERREIRA, 2011, p.109). 



 
No que tange aos direitos civis fundamentais, a vitória é do trabalho, e ocorre em 58% dos casos. Já 

nos direitos fundamentais e na dignidade humana como ideologia, a vitória do trabalho ocorre em 

58% e 49% das sentenças, respectivamente. (FERREIRA, 2011, p.109). 

Nos acórdãos nos quais a vitória foi do trabalho, observa-se que os direitos almejados nas lides 

referem-se majoritariamente a garantias processuais (ação: 44% e ampla defesa: 42%). O capital foi 

o recorrente em 73% desses acórdãos, o que leva ao questionamento se a utilização de tais recursos 

processuais nas ações trabalhistas não possuiu simplesmente a intenção de embargar o célere curso 

do processo, o que significaria uma eliminação de despesas constantes do processo de produção, 

proporcionando o aumento da apropriação da mais-valia. (FERREIRA, 2011, p.109). 

No panorama geral, tem-se a vitória do capital por uma estreita margem, não obstante partindo-se 

para uma análise mais acurada compreende-se que a vantagem dos capitalistas, no que respeita ao 

atendimento de seus interesses, conducentes com as condições para a expansão capitalista, é bem 

mais larga e vitoriosa. 

Enfim, pode-se notar na análise dos dados colhidos no sítio eletrônico do TST que, não obstante o 

panorama geral do resultado dos embates no campo judicial acerca dos direitos fundamentais 

indicar pouca diferença entre os vitoriosos (49,4% X 46,7%), com uma vantagem quantitativa 

ligeira em favor do capital, em um exame mais acurado é patente o largo triunfo do capital no 

aspecto qualitativo, pois os direitos fundamentais transmitidos nos acórdãos nos quais a vitória é do 

trabalho referem-se a direitos individuais, por sua vez pressupostos da circulação mercantil, o que 

significa que em tais casos a tomada dos trabalhadores de seus direitos representa a conquista das 

condições necessárias aos mesmos para que se relacionem na produção econômica, e para que essas 

relações se reproduzam, no processo capitalista.   

Do acima exposto, depreende-se que o Estado burguês, mediante, sobretudo, a ferramenta do 

direito, propugna a ideologia que permeia a consciência social, a qual permite e legitima as formas 

de exploração típicas do sistema capitalista de produção, através da produção de mais-valia e de sua 

apropriação pelo capitalista, o proprietário dos meios de produção, em prejuízo do trabalhador, o 

proprietário da força de trabalho. 

No caso específico do presente trabalho, percebe-se a dimensão dos fatos acima relatados nas ações 

da Justiça do Trabalho brasileira, principalmente as referentes ao TST – Tribunal Superior do 

Trabalho, instituição na qual as lides trabalhistas são resolvidas e julgadas, quando não com ganho 

de causa ao capital, pelo menos com vitória velada do mesmo, haja vista que mesmo quando o 

trabalho sai vitorioso das lutas judiciais, de fato o capital acaba levando vantagem, pois tal 

circunstância garante os pressupostos para o desenvolvimento do capitalismo, que vão de encontro 

com as aspirações burguesas. 
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Resumo 

Atualmente, os bosques a parques municipais representam uma importante área de preservação e 

lazer das cidades, além de estimular a educação ambiental e influenciar na melhoria da qualidade de 

vida da sociedade. O presente trabalho visou avaliar os principais impactos ambientais nas 

dependências de Parques e Hortos Municipais de Cruzeiro, SP, decorrentes do uso intenso e 

influências das vizinhanças dentro do parque, estabelecendo a gravidade dessas ações. 

 

Abstract 

Currently, the city parks forests represent an important conservation area and leisure cities, in 

addition to encouraging environmental education and influence in improving the quality of life of 

society. The present work was then assess the main environmental impacts on the premises of 

Municipal Parks and gardens Cruzerio, SP, resulting from heavy use and influences of 

neighborhoods within the park, establishing the severity of these actions 
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1. Introdução 

 

Os parques e bosques municipais representam um dos pilares de sustentação da política ambiental 

do município. Além de proteger a mata nativa, essas áreas tem sua importância sociológica: 

propiciação de lazer como consequência natural, o estímulo a educação ambiental e a conservação 

de ambientes naturais, e a prática de atividades esportivas da população, influenciando na melhoria 

constante da qualidade de vida. (Simas, 2011).  

Mas mesmo essas áreas que deveriam ser de conservação, sofrem com perturbações que alteram seu 

equilíbrio natural. Dessa maneira, cada um dos impactos que ocorrem nessas áreas deve ser 



 
estudado, juntamente com seus agentes causadores, sendo eles de impactos antrópicos (como 

erosão, queimadas, vandalismo, deposito de lixo, etc) ou indicadores indesejáveis selecionados 

quanto ao aspecto biológico (cupins, colônias de formigas). 

Por esse motivo, é de grande importância que esses impactos sejam detalhadamente estudados, 

juntamente com seus agentes causadores, para que medidas sejam tomadas para melhor uso e 

conservação dos Parques. Neste sentido, este estudo visou avaliar os principais impactos ambientais 

decorrentes do uso e influências das vizinhanças dentro do parque, estabelecendo a gravidade 

dessas ações. 

 

2. Materiais e Métodos 

 

O trabalho foi desenvolvido no Bosque Municipal de Cruzeiro localizado na Rua Sebastião Vieira 

da Silva, s.n., no Centro do município. O Bosque é de propriedade da Prefeitura Municipal de 

Cruzeiro, SP. A área foi desapropriada pela Prefeitura Municipal no início da década de 70 e 

transformada em um bosque de 4,5 alqueires de remanescentes da Mata Atlântica, em plena região 

central do município. O levantamento dos dados e as observações foram realizadas nos meses de 

Abril e Maio de 2012. Foram realizadas vistorias e observações em todo o perímetro do Bosque, 

para que fosse caracterizada e descrita sua atual condição. Após o período de caracterização da área, 

a região da pesquisa foi delimitada e dividida em quatro partes, sendo essas divididas em: 1 - Área 

do lago, 2 - Área de Lazer, 3 e 4- Áreas de trilha, (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Área do bosque delimitada em quatro partes. 

 

 

Observado todo o perímetro, foi identificado e relatado a decorrência dos impactos por áreas, seus 

causadores e atual significância, bem como realizados registros fotográficos.  



 
Na determinação dos critérios de impacto foram considerados: tamanho da área afetada, do 

contraste com a paisagem natural, da destruição de aspectos naturais e dos aspectos estéticos 

específicos de cada impacto. Para a realização do levantamento será conferido um valor que varia 

de 0 a 2, e que indicará o grau específico de cada impacto, sendo o maior valor atribuído ao impacto 

com maior intensidade (Tabela 1).  

  

Tabela 1: Critérios para a intensidade dos impactos. (Adaptado de GUEDES e PASQUALETTO (2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 = Desprezível; 

1 = Significante, incidência perceptível por sua magnitude ou extensão; 

2 = Extremo ou muito intenso, grave alteração e importante por sua magnitude ou extensão. 

 

3. Resultados 

Nessa área, verificou-se a fauna e flora típica de Mata Atlântica. Dentre as espécies encontradas na 

flora, pôde-se observar maior frequência: Tibouchina granulosa (quaresmeira), Swietenia 

macrophylla (mogno), Vitex polygama (tarumã), Eucalyptus sp. (eucalipto), Tabebuia chrysotricha 

(ipê-amarelo), e Caesalpinia echinata (pau brasil). 

Na área 1, encontra-se predominantemente o lago, e por essa razão, os impactos encontrados nessa 

delimitação, estão relacionados ao ambiente lacustre. Pode-se observar claramente que o impacto 

maior é o depósito de lixo nas águas pelos próprios visitantes. Garrafas pet, embalagens, copos 

plásticos, papéis e sacolinhas são alguns exemplos de materiais encontrados. 

Existe também a questão de alimentação inadequada a fauna, que é constituída por Osteichthyes e 

aves da família Anatidae, como gansos, marrecos e patos. 

Áreas 

Aspecto Impacto Ambiental 1 2 3 4 

Solo 

Queimada     
Solo compactado / pisoteado     

Trilhas Secundárias     

Problemas de drenagem (poças e lama)     

Erosão     

Vegetação 
Danos nas árvores     
Retirada de Vegetação     

Raízes expostas e danificadas     

Fauna Constante presença humana em seu hábitat natural (estresse 

ao animal) 

    

Água 
Assoreamento     
Depósito de resíduos (químicos, orgânicos, etc.)     

Eutrofização     

Outros 

Sanitário “silvestre”     
Vandalismo     

Lixo / resíduos     

Ruídos provocados por visitantes     

Indício de fogueira     



 
A área da lazer (área 2) é a área onde há maior aglomeração de visitantes. Lá se encontra os 

brinquedos infantis, orquidário, academia ao ar livre, mesas ecológicas para refeição, bebedouros e 

sanitários. Por esse motivo, é nessa área também que se observou a maior parte de impactos 

diferentes. A compactação do solo é uma característica visível, pois a transição de visitantes é 

intensa. Com isso, a porosidade do solo torna-se quase nula em algumas partes.  

Outro fator importante são os ruídos gerados principalmente pelos visitantes que na sua grande 

maioria são de crianças na área. Isso acarreta conseqüências tanto para a fauna que habita na área de 

trilha ao lado, como para a população residente nas proximidades que sofre constante incômodo. O 

depósito de lixo no chão é uma coisa que também chamou a atenção, apesar das várias lixeiras que 

há nas proximidades.  

Nas áreas de trilhas (áreas 3 e 4), Os principais impactos verificados foram relacionado a vegetação 

e ao solo. A maior parte dos impactos no solo tem origem nas caminhadas e trilhas. A compactação 

foi o exemplo mais visto de impacto. Através da compactação, as partículas do solo são forçadas a 

um novo arranjo, ficando mais próximas e eliminando o espaço entre si, diminuindo assim a 

porosidade do solo. Foram observados inúmeros danos a vegetação (tronco), retirada e até 

pisoteamento (formação de trilhas secundárias). Não há ruído constante, gerado pelas pessoas que 

por ali transitam. Há vestígios de lixo jogados no percurso da trilha, como por exemplo, 

embalagens, apesar de não ser constante. Durante todo o percurso da trilha, não foi verificado 

nenhuma lixeira (Tabela 2).  

 

Tabela 2: Resultados e Comparações 

Aspecto Impacto Ambiental 1 2 3 4 

Solo 

Queimada 0 1 1 1 
Solo compactado / pisoteado 0 2 2 1 

Trilhas Secundárias 0 0 2 2 

Problemas de drenagem (poças e lama) 0 1 2 1 

Erosão 1 0 1 1 

Vegetação 
Danos nas árvores 0 1 1 2 
Retirada de Vegetação 0 1 1 1 

Raízes expostas e danificadas 0 2 1 1 

Fauna Constante presença humana em seu hábitat natural (estresse 

ao animal) 

1 0 2 2 

Água 
Assoreamento 0 - - - 
Depósito de resíduos (químicos, orgânicos, etc.) 1 - - - 

Eutrofização 1 - - - 

Outros 

Sanitário “silvestre” 0 0 1 1 
Vandalismo 0 1 1 1 

Lixo / resíduos 2 2 1 1 

Ruídos provocados por visitantes 1 2 0 0 

Indício de fogueira 0 0 1 1 

 

 

 



 
4. Conclusão 

É visível que os maiores impactos estão relacionados ao depósito de lixo pela extensão do bosque, 

bem como a compactação do solo e as trilhas secundárias. É perceptível também que, as áreas mais 

afetadas são justamente aquelas onde há maior aglomeração de visitantes. Logo, concluiu-se que 

esses impactos estão sendo gerados justamente pela população que frequenta indevidamente a 

extensão do Bosque. 
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Resumo 

Arborizar e ornamentar uma cidade não significa apenas plantar vegetais em suas ruas, jardins, 

praças e parques, criar áreas verdes de recreação pública e proteger áreas verdes particulares. A 

implantação de vegetais deve atingir objetivos de ornamentação, de melhoria microclimática e 

diminuição de poluição sendo esta fundamentada em critérios técnico-científicos que viabilizam tais 

funções (CAVALCANTI et al., 2003). A classificação das espécies é importante para conservação 

das mesmas, além de servir como material de estudo da vegetação da cidade, ajuda em um melhor 

planejamento urbano, pois antes de plantadas deve haver um estudo das espécies, para não haver 

problemas futuros. 

 

Abstract  

Afforestedanddecorate acityis not justgrowing vegetablesin their streets, gardens, squares and 

parks, green areascreatepublic recreationand protectingprivategreen areas. 

Thedeploymentofplantmustachieve goalsornamentalmicroclimaticimprovementand reductionof 

pollutionbeinggrounded ontechnical-scientific criteriathat enablesuchfunctions(Cavalcantietal., 

2003). The classificationof speciesis important forconservationof the same, besides serving asstudy 

materialvegetationcity, helpsin betterurban planning, because there must beplantedbeforea studyof 

the species, to avoid future problems. 

 

Palavras-chave  
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1. Introdução 

A arborização urbana caracteriza-se como um dos mais importantes elementos que compõem o 

ecossistema das cidades e que, pelos benefícios que produz, deveria ser uma preocupação 

permanente de todo e qualquer planejamento (Veras, 1986 citado por Harder et al., 2006). O 

aprimoramento dos estudos relativos á arborização urbana tem sido cada vez mais valorizado, na 



 
medida em que estes contribuem para a manutenção do equilíbrio físico-ambiental das cidades.De 

acordo com a EMBRAPA (2000), além da função paisagística a arborização proporciona outros 

benefícios à população tais como: purificação do ar pela fixação de poeiras e gases tóxicos, pela 

reciclagem de gases através dos mecanismos fotossintéticos, melhoria do microclima da cidade, 

pela retenção de umidade do solo e do ar, pela geração de sombra, redução na velocidade do vento, 

favorece a infiltração da água no solo e provocando evapotranspiração mais lenta, abrigo à fauna e 

o que influencia positivamente ao ambiente, o que leva maior equilíbrio das cadeias alimentares e 

diminuição de pragas e agentes vetores de doenças. O planejamento da arborização deve ser bem 

acompanhado para correção imediata de eventuais falhas e deve atender aos objetivos pré-

determinados, além de ser continuamente avaliado e controlado (Kirchner et al., 1990).  O presente 

estudo tem como objetivo identificar as espécies arbóreas que compõe a arborização das praças do 

município de Roseira, SP. Avaliar a diversidade arbórea urbana e a origem fitogeográfica das 

espécies utilizadas na arborização. Toda produção de informação servirá de auxílio para estudos 

futuros, ações de planejamento urbano, manejo, conservação e atividades de educação. 

 

2. Materiais e Métodos 

 

O estudo foi realizado no município de Roseira, SP, região do Médio Vale do Paraíba do Sul, que 

está a uma latitude -22,89º sul e a uma longitude -45,3º oeste, estando a uma altitude de 544 metros. 

Sua população estimada é de 9.599, sua área é de 544 km² (Prefeitura Municipal de Roseira e 

IBGE).  As coletas, identificações e analise foram realizadas nos meses de junho a agosto de 2012, 

em 6 praças do município: (1) Praça Nossa Senhora da Piedade, no bairro Roseira Velha; (2) Praça 

Gilberto de Paula Gouvêa, no bairro Vila Velha; (3) Praça São Benedito, bairro Pedro Leme; (4) 

Praça São José, bairro Barretinho; (5) Praça Sant‟Ana, Centro; (6) Praça João Paulo II, Vila Prado. 

Foram identificadas as árvores com placas de metal reciclável de 4 cm. Para o levantamento foi 

determinado o inventario de todas as espécies com o CAP ≥5 cm. Todos os dados foram anotados 

em caderno de campo e identificados com um numero do exemplar, nome comum e observações 

gerais. 

 

3. Resultados 

 

Em todas as praças do município de Roseira, SP foram identificados e catalogados o total 

162indivíduos distribuídos em 19 Famílias e 33 Gêneros, conforme mostra a Tabela 1.  

 

Tabela 1: Distribuição das famílias e gêneros encontradas nas 6 praças do município de Roseira, SP. 

FAMÍLIA GÊNERO 

Verbanaceae1 Duranta1 

Fabaceae 24 Caesalpinia4 

Bignoniaceae6 Delonix 11 



 
Leguminosae-Caesalpinioideae 34 Tecoma1 

Anacardiaceae2 Bauchinia 20 

Rosaceae2 Tabebuia 4 

Melastomataceae3 Schinus1 

Crupressaceae4 Eriobotrya2 

Sapindaceae8 Tibouchina3 

Meliaceae2 Chamaecyparis4 

Myrtaceae2 Leucaena4 

Moraceae 28 Libidibia3 

Palmae 20 Koelreuteria8 

Chrysobalanaceae8 Cedrela2 

Lythraceae2 Jacarandá 1 

Polygonaceae1 Eugenia 1 

Dilleniaceae1 Mangifera1 

Boraginaceae6 Ficus 28 

Araucariaceae1 Dypsis9 

 Licania8 

 Cordia6 

 Roystonea5 

 Cassia 10 

 Lagerstroemia2 

 Clitoria3 

 Erythrina2 

 Triplaris1 

 Phoenix 1 

 Dellenia1 

 Syagrus 5 

 Araucaria 2 

 Hymenaea 1 

 Plinia 1 

 

A praça que apresentou maior número de indivíduos foi a Praça João Paulo II, bairro Vila Prado, 

seguidas da Praça Gilberto de Paula Gouvêa, Bairro Vila Velha, Praça Nossa Senhora da Piedade, 

bairro Roseira-Velha, Praça São Benedito, bairro Pedro Leme, Praça São José, bairro Barretinho, 

Praça Sant‟Ana, Centro (Figura 1).  
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Figura 1: Distribuição do número dos indivíduos encontradas nas 6 praças do município de Roseira, SP. 

 

No levantamento, também foi possível constatar que há muitas espécies exóticas sendo usadas no 

paisagismo do município. Do total de 162 espécies, 17 espécies são nativas e 20 espécies são 

exóticas (Tabela 2). 

 

Tabela 2: Distribuição do número de espécies nativas e exóticas encontradas nas 6 praças do município de Roseira, SP. 

ESPÉCIE NATIVA 

Individuo Nome cientifico Quantidade 

Aroeira Schinusterebinthifolia 1 

Quaresmeira Tibouchina granulosa 3 

Pau ferro Caesalpiniaferrea 3 

Sibipiruna Caesalpiniapeltophoroides 3 

Cedro rosa Cedrelafissilis 2 

Pitanga Eugenia uniflora 1 

Oiti Licania tomentosa 8 

Jangada-do-campo Cordiasuperba 6 

Ipê amarelo cascudo Tabebuia chrysotricha 2 

Sombreiro Clitoriafairchildiana 3 

Mulungu-do-litoral Erythrinaspeciosa 2 

Pau formiga Triplaris americana 1 

Ipê roxo Tabebuia avellanedae 1 

Jerivá Syagrus romanzoffiana 5 

Ipê Tabebuia sp. 1 

Jabuticabeira Plinia trunciflora 1 

Jatobá Hymenaea courbaril 1 

ESPÉCIE EXÓTICA 

Individuo Nome cientifico Quantidade 



 
Flamboyant de jardim Caesalpiniapulcherrima 1 

Flamboyant Delonix regia 11 

Ipê de jardim Tecomastans 1 

Leucena Leguminosaemimosoidae 4 

Cipreste-alumi Chamaecyparislawsoniana 4 

Árvore da china Koelreuteriabipinnata 8 

Jacarandá mimoso Jacarandamimosifolia 1 

Ficus Ficus benjamina 28 

Cassia rósea Cassia bakeriana 10 

Resedá Lagerstroemia indica 2 

Flor de abril Dillenia indica 1 

Unha de vaca Bauhiniavariegata 9 

Unha de vaca Bauhiniasp. 11 

Pingo de ouro Durantarepensaurea 1 

Nespeira Eriobotrya japonica 2 

Mangueira Mangiferaindica 1 

Palmeira areca Dypsislutescens 9 

Palmeira imperial Roystoneaoleracea 5 

Palmeirafênix Phoenix roebelinii 1 

Pinheiro de Natal Araucaria columnaris 2 

 

4. Conclusão 

Constatou-se que nas Praças estudadas houve bastante diversidade de espécies, exceto na Praça São 

Benedito, bairro Pedro Leme e na Praça São José, bairro Barretinho, onde só havia apenas uma 

espécie de árvore, havendo baixa diversidade. 

No levantamento constatou-se que das 162 espécies existentes, 20 espécies são de outros países, 

assim sendo exóticas, e 17 são de origem nativa. Portanto pode-se observar que o número de 

espécies de outros países, exóticas, são maiores. 
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Resumo  

A reciclagem é um dos investimentos mais promissores que devem ser aplicados dentro de um 

módulo sustentável, pois com ela é possível aproveitar o lixo de vários materiais, reintegrando-os 

no mercado. Decerto, o papel é um dos principais alvos à reciclagem, visto que possui variadas 

aplicabilidades. Com isso, o presente trabalho visa realizar a reciclagem desse material dentro do 

colégio de aplicações Instituto Santa Teresa, pautando-se em experimentações de processos com a 

inserção de fibra secundária do bagaço da cana de açúcar. Este que apesar de ser aplicado em alguns 

setores industriais atualmente, é por muitas vezes descartado na natureza. 

  

Abstract  

The Recycling is one of the most promising investments that must be applied within a sustainable 

module, because with it is possible take advantage of the trash of various materials, and 

reintegrating them into the market. Certainly, the paper is one of the main targets for recycling, as 

has varied applicability. Thus, this work aims at recycling this material into the applications 

college of Santa Teresa Institute, basing themselves in experiments with the inclusion of secondary 

fiber of sugarcane bagasse. This that, despite it being applied in some industrial sectors today is 

often discarded by nature. 
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1. Objetivos 

1.1 – Objetivos Específicos 

Com o presente projeto pretende-se criar um espaço destinado a pesquisas relacionadas à 

sustentabilidade. Portanto, seria um ambiente capaz de sustentar novas ideias para aplicação desse 

conceito tão importante atualmente, e que ao mesmo tempo possibilitaria uma maior interação entre 

a pesquisa e a prática dentro do colégio.  

1.2 – Objetivos Gerais  

Levando em consideração que o projeto realizado tem como foco o desenvolvimento de pesquisas 

correlacionadas à sustentabilidade foi escolhido como tema: a reciclagem de papel. Os motivos 

pelos quais se escolheu trabalhar com esse seguimento, foram: à vasta utilidade do produto, a 

repercussão de sua produção no desmatamento das florestas e o grande fluxo de lixo gerado por 

suas aplicações.  

Dessa forma, serão realizadas etapas de pesquisas de campo, com o fim de definir uma metodologia 

de reciclagem que possa se assimilar aos processos industriais e atender as necessidades iniciais. E 

ainda sim, formas de preparo da fibra de bagaço de cana de açúcar para utilização dentro do 

processo. 

Por conseguinte, se projetará e montará uma oficina de reciclagem de papel, observando os padrões 

metodológicos já experimentados e analisados, para que estes possam ser adequados a um maior 

fluxo produtivo e aos diferentes equipamentos aplicados. 

Concretizadas as etapas apresentadas, começará a parte analítica, que visa observar a qualidade dos 

produtos obtidos, bem como a viabilidade fde aplicação dos mesmos. 

 

2. Introdução 

O consumismo é um dos grandes fatores que foram acarretados pelos princípios elevados depois 

das revoluções industriais, vê-se atualmente uma exacerbação nessa prática. Como toda ação possui 

uma reação, o lixo é um dos produtos de todo esse modelo vivenciado pela atual sociedade. 

Em virtude dessa situação a preocupação com o que fazer com todo o lixo gerado é um fator que 

não tem sido relativizado, por causa de vários problemas ambientais causados. Como forma de 

amenizar todo esse impasse, a reciclagem entra no mercado com grandes vantagens.  

Um dos produtos tomados como fundamentais para a inclusão neste processo é o papel, tendo em 

vista que sua produção se dá através da extração de fibras celulósicas presente em biomassas 

vegetais, ocasionando o desmatamento, e sua polivalência no mercado o torna um produto de 

grande produção industrial. 

Dessa maneira, as perspectiva em aproveitar o lixo de papel para uma segunda utilização, 

aproximam uma realidade sustentável capaz de evitar grandes impactos na natureza e reduzir os 

resíduos produzidos por esse material.  

2.1 – Processo de Reciclagem do Papel 

Inicialmente, para que as reciclagens industriais ocorram é necessário que haja a coleta seletiva, 

onde, no caso dos papéis, serão separados em lixeiras pré-selecionadas com o objetivo de chegar 



 
sem muitas impurezas nas indústrias de reciclagem. Esse mesmo procedimento é fundamental no 

reaproveitamento de qualquer outro produto, como o plástico, metal, vidro. 

Chegado à indústria, o papel passa pela triagem onde serão separadas quaisquer impurezas 

encontradas, para que elas não atrapalhem nos processos seguintes. Feito isso, o material é 

classificado de acordo com a sua função e qualidade, e em seguida picado é triturado em aparas. 

Toda massa de papel recolhida após a trituração é colocada de molho, tanto para eliminar os 

contaminantes quanto para enfraquecer as fibras. Esse procedimento pode levar até um dia. 

Concluída essa etapa, a massa é levada para o cozimento pra uma maior dispersão dos resíduos 

encontrados. Posteriormente, a pasta formada pode seguir para a descoloração ou a coloração, de 

acordo com a finalidade.  

Com os resultados da etapa anterior, todo o papel é levado para uma homogeneização, onde 

também são acrescentados alguns complementos, e até mesmo incluídos pasta celulósica primária, 

fortalecendo ainda mais as fibras do reciclado. Finalizando, essa massa tem que ser secada e 

prensada para alcançar a gramatura exata do produto desejada. Todo esse procedimento pode ser 

observado pelas figuras seguintes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 – Bagaço de Cana de Açúcar 

O bagaço é o resíduo agroindustrial gerado pela moagem da cana-de-açúcar, originalmente era 

descartado na natureza, mas com o passar do tempo foram descobertas suas propriedades, e estas 

começaram a serem aproveitadas em vários ramos industriais. Viu-se que assim como outros tipos 

de biomassa vegetal, o bagaço é um material lignocelulósico, ou seja, é uma abundante fonte de 

compostos orgânicos que são utilizados como matéria-prima em processos industriais para a 

produção de alimentos, combustíveis, insumos químicos, enzimas e bens de consumo diversos. 

 

Fig. 1: Processo de Reciclagem do Papel (1) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2: Constituintes da estrutura vegetal e o processo de Hidrólise Térmica (2) 

 

A lignina é uma macromolécula descoberta por Anselme Payen em 1838, que confere rigidez e  

 

 

 

impermeabilidade ao tecido vegetal, para que haja resistência contra os ataques biológicos. Sua 

estrutura bioquímica corresponde a uma fração de cerca de 30% da biomassa vegetal e não está 

relacionada a moléculas simples de açúcar, portanto não será utilizada nos processos fermentativos. 

Isso pode ser considerado uma vantagem pelo fato dela impedir que a hidrólise tenha acesso a 

celulose e atrapalhe em todo o resto da produção. 

Já a hemicelulose é um polissacarídeo de baixa massa molecular que possui várias cadeias de 

açúcar em sua composição, dentre elas a xilose, a arabinose, e a glicose. Por fim, a celulose é um 

polímero de glicose comumente encontrado nos seres vivos do reino vegetal, corresponde a cerca de 

40% de toda biomassa dos vegetais, que por sua vez é de grande interesse para aproveitamentos 

industriais principalmente voltados à produção de papel.   

 

3. Metodologia 

Tendo em vista o objetivo de se conseguir reciclar o papel dentro dos moldes já explicitados, os 

experimentos foram divididos em quatro etapas: A, B, C, D, que são descritas na tabela a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapas     Ações 

Tab. 1: Etapas da reciclagem do Papel 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Resultados e Discussões 

4.1 – Análises da importância das etapas experimentais 

A partir dos experimentos realizados anteriormente, para comparações pode-se concluir a influencia 

de alguns fatores, como: o cozimento da massa; homogeneização; complementação; e o preparo das 

fibras do bagaço de cana de açúcar, estas que seguem a seguir.  

Inicialmente, a respeito do cozimento pode-se dizer que é uma fase de preparação da pasta do papel, 

no qual ela eliminará alguns resíduos e enfraquecerá as fibras para uma nova formação. Isso foi 

observado através da comparação dos produtos obtidos sem a integração dessa etapa, que apesar da 

realização das outras, não possuíam uma uniformidade final. 

 

Quanto, a homogeneização verifica-se sua importância em dois aspectos: ajuste da gramatura do 

papel, e maior dispersão dos complementos aplicados. No caso do primeiro item, é notável que para 

uma gramatura menor é necessária uma maior liquidificação e maior diluição da massa. Já na 

complementação, foi realizada através da pasta encontrada dentro da folha de babosa, que por sua 

A: Preparação da Massa 

de Papel 

 Picar o papel usado e deixá-lo de molho durante 24 horas; 

 Cozinhar a massa – com a mesma água – durante 30 

minutos; 

 Liquidificar a massa, para ajuste da gramatura final, bem 

como complementa-la com babosa e emulsificante 

antiespumante; 

 Despejá-la, por fim, em uma bacia. 

B: Preparação da Fibra 

secundária de bagaço de 

cana de açúcar 

 Retirar a polpa do bagaço seco, lavá-la e picá-la em 

pedaços; 

 Preparar uma solução aquosa de hidróxido de sódio (soda 

cáustica) de 4-5% da massa seca do bagaço e deixá-lo de 

molho durante 24 horas; 

 Lavar o bagaço para retirar o excesso de NaOH; 

 Colocar as aparas em uma panela e ferventar com água 

durante 30 minutos; 

 Liquidificar a massa e coloca-la em um recipiente. 

C: Junção e preparação 

da massa final 

 Homogeneizar a massa, para melhor dispersão dos 

componentes. 

D: Finalização do Papel 

e prensagem 

 Juntar a pasta formada em um recipiente maior; 

 Filtrar com o molde desejado para o produto, deixar 

escorrer um pouco e passar para pano; 

 Colocar o pano com o papel para secar; 

 Por fim realizar uma prensagem. 



 
vez é rica em colágeno, proporcionando assim uma maior flexibilidade e aglutinação das fibras do 

papel. Ainda sim, foi adicionado um emulsificante que possibilitou a não formação de bolhas, para 

melhorar o resultado do produto. 

Por fim, o preparo das fibras secundárias do bagaço da cana de açúcar foi baseado em pesquisas 

realizadas sobre condições de hidrólise para esse material. Primeiro, deixou-se o bagaço de molho 

na solução aquosa de hidróxido de sódio, porque nessas condições a soda atua solubilizando 

parcialmente a hemicelulose, e promovendo o fenômeno conhecido como "intumescimento alcalino 

da celulose", que consiste na expansão das moléculas de celulose, causando: a ruptura das ligações 

intermoleculares das pontes de hidrogênio; a cristalinidade da celulose; além de promoverem o 

aumento na digestão da celulose e hemicelulose em processos futuros (Mari, L. J. e Nussio, L. G. et 

al. 2004). 

Realizou-se em seguida o cozimento do bagaço, em uma panela de pressão, com o objetivo de fazer 

um tratamento físico de enfraquecimento das fibras, através da pressão do vapor da água, bem como 

de retirar o excesso de NaOH, da futura pasta que será formada.  

3.2 – Análises da importância da reciclagem para o desenvolvimento sustentável 

De acordo com os dados dispostos no site Rudzerhost, a reciclagem do papel dispõe de várias 

vantagens entre elas à diminuição do desmatamento de árvores e no uso da água. Fatores que 

podem ser observados na tabela seguinte. 

  

 

 

 

 

 

 

Sendo assim, a prática da reciclagem garante um maior equilíbrio ecológico, nos sentidos de reduzir 

a matéria prima aplicada – madeira – bem como o uso de água. Ademais, a inserção de fibras 

secundárias, tais como o bagaço da cana de açúcar, para a produção de papel reciclado auxilia na 

diminuição desse tipo de lixo agroindustrial que muitas vezes é descartado na natureza. 

Pode-se ainda dizer, outra vantagem em relação à produção de papel a partir do eucalipto, quanto à 

reciclagem com as fibras secundárias da cana, é que o ciclo produtivo da primeira é cerca de 6 a 7 

anos, enquanto o segundo tem a duração de 18 meses – fator este muito mais atrativo ao mercado. 

 

4. Conclusão 

Os grandes desenvolvimentos que estão acontecendo atualmente têm trazido inúmeras vantagens, 

ao mesmo tempo em que acarretaram vários prejuízos. O acúmulo do lixo é um dos problemas 

sociais causados pelo consumismo exacerbado. Entretanto algumas práticas podem tornar isso que é 

o problema em uma solução sensata.  

Tab. 2: Economias na reciclagem do papel (3) 



 
Como visto nesse trabalho a reciclagem é um mecanismo que utiliza de materiais já aplicados em 

algumas de suas utilidades para a geração de novos instrumentos, através da recuperação das fibras 

existentes nesse lixo reciclável. Pode-se comprovar, por exemplo, a aplicação não só do papel já 

utilizado como também de bagaço de cana de açúcar – que muitas vezes é descartado na natureza. 

Em vista do enfoque do projeto, pode-se observar a eficácia da metodologia aplicada na produção, 

bem como a importância da efetivação da coleta seletiva como forma de se desenvolver 

sustentavelmente. Para tanto é necessário à conscientização da relevância de tal prática e desse 

assunto. 
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Resumo 

O papel faz parte da modernidade. Porém, quanto mais papel é produzido, mais árvores são 

cortadas, mais água é gasta no processo e mais espaço em aterros é ocupado. Um quilo de papel 

virgem gasta 540 l de água e, cada tonelada, contém doze árvores. A Internet, com milhões de 

computadores interligados, permite o acesso a informações e a transferência de dados. Sua 

infraestrutura suporta serviços de comunicação e compartilhamento de arquivos. Assim, meios 

eletrônicos como computadores possibilitam arquivar trabalhos em “nuvem”, poupando papel: 

economizá-lo significa poluir menos e consumir menos recursos naturais.  

 

Abstract 

The paper is part of modernity. However, the more paper is produced, more trees are cut down, 

more water is spend in the process, and more space in landfills are occupied. A kilo of virgin paper 

consumes 540 liters of water and, each ton, contains twelve trees. The internet, with million 

computers interconnected, provide the access to informations and file transfers. Your infrastructure 

supports communications services and files sharing. Therefore, electronic tools as computers 

allows archive academic works in “clouds”. Saving paper means pollute less and consume less 

natural resources. 

  

Palavras-chave: Papel, Economia de papel, Armazenamento em nuvem, Soluções digitais, 

Sustentabilidade, Preservação do meio ambiente. 

  



 
Keywords: Paper, Paper economy, Cloud Computing, Digital Solutions, Sustainability, 

Environment preserve. 

  

1. A História da Internet 

Embora tenha sido criada para facilitar a comunicação dos cientistas do C.E.R.N (Organisation 

Européenne Pour la Recherche Nucléaire) –Organização Euroéia para Pesquisa Nuclear–  a rede 

mundial de computadores, ou Internet, surgiu durante a Guerra Fria.  Foi criada com objetivos 

militares, e seria uma das formas das forças armadas norte-americanas de manter as comunicações 

em caso de ataques inimigos que destruíssem os meios convencionais de telecomunicações, um 

chamado “plano B”.   

Entre as décadas de 1970 e 1980, além de ser utilizada para fins militares, a Internet também foi um 

importante meio de comunicação acadêmico. Estudantes e professores universitários, 

principalmente dos EUA passaram a utilizá-la para envio de mensagens e publicação de trabalhos e 

projetos.  

  

2. O Desenvolvimento da Internet 

Em 1990 a Internet começou a alcançar a população em geral. Neste ano, o engenheiro inglês Tim 

Bernes-Lee desenvolveu a World Wide Web, possibilitando a utilização de uma interface gráfica e 

a criação de sites mais dinâmicos e visualmente interessantes. A partir deste momento, a Internet 

cresceu em ritmo acelerado. Muitos conhecedores dizem que foi a maior criação tecnológica, depois 

da televisão na década de 1950.          

A década de 1990 tornou-se a era de expansão da Internet. Para facilitar a navegação pela Internet, 

surgiram vários navegadores (browsers) como, por exemplo, o “Internet Explorer” da Microsoft e o 

“Netscape Navigator”. O surgimento acelerado de provedores de acesso e portais de serviços online 

contribuíram para este crescimento. A Internet passou a ser utilizada por vários segmentos sociais. 

Os estudantes passaram a buscas informações para pesquisas escolares, enquanto jovens utilizavam 

para a pura diversão em sites de games. As salas de Chat tornaram-se pontos de encontro para um 

bate-papo virtual a qualquer momento. 

Desempregados iniciaram a busca de empregos através de sites de agências de empregos ou 

enviando currículos por e-mail. As empresas descobriram na Internet um excelente caminho para 

melhorar seus lucros e as vendas online dispararam, transformando a Internet em verdadeiros 

shoppings “centers” virtuais.  

A partir de 2006, com avanço das Redes Sociais e a ascensão do Orkut no Brasil os usuários da 

Internet estreitaram seus laços de amizade, podendo compartilhar suas preferências de músicas, 

filmes, livro em redes sociais como o Orkut, Twitter e o Facebook entre outros.    

     

As redes sociais foram a porta para criação de serviços em que o usuário pudesse compartilhar das 

informações que ele tem em mãos com seus amigos e família. As plataformas de processamento de 



 
texto, edição de fotos, armazenamento de arquivos passaram a ser na internet, facilitando para que 

seus dados sejam acessados de qualquer dispositivo que esteja conectado à internet 

 

3. A Substituição do Papel e a Utilização das Ferramentas Digitais 

Empresas estatais e privadas assim como o sistema judiciário brasileiro ainda possuem um sistema 

arcaico devido ao número gigantesco de papéis, que atrasam e diminuam a produtividade, isso 

ocorre porque para armazenar todos os arquivos produzidos é necessário demanda de escritórios, 

depósito e pessoas qualificadas para manter esses documentos em perfeito estado. Com a evolução 

da Internet, diversas plataformas foram criadas, cada qual com seu objetivo principal. Dessa forma 

foram desenvolvidas ferramentas para armazenamento de arquivos, essas plataformas são divididas 

em dois grupos:  

 

3.1. Plataformas de Armazenamento em Massa  

São os serviços disponíveis a grandes empresas que tornaram seus sistemas parcialmente ou 

totalmente digitais. A principal plataforma desse ramo é o G.E.D., (Gerenciamento Eletrônico de 

Documentos- plataforma presente em países de “primeiro mundo” e está se tornando popular entre 

as instituições brasileiras, a popularização dessa plataforma é devido ao seu controle preciso em 

relação a toda e qualquer informação da empresa. Pois, com a implantação de um software não mais 

haverá necessidade de imprimir informações diárias, mensais ou anuais. Contudo, localização de 

projetos enviados por e-mail, dados estratégicos e a recuperação de demais documentos, por 

exemplo, serão rapidamente executados com nitidez e segurança.    

De acordo com pesquisas realizadas pelo C.E.M.A.D.E.M. – Centro Nacional de Desenvolvimento 

do Gerenciamento da Informação existe cerca 1000 empresas e organismos governamentais no 

Brasil que já aderiram ao uso desse software. A segurança das informações é altamente confiável, 

visto que bancos como Bradesco, Caixa Econômica Federal e outros organismos como a Polícia 

Federal e a Net, provedor de Internet utilizam o G.E.D para armazenamento de dados.   

Outro serviço de armazenamento é o I.B.M., “International Business Machine”, uma plataforma 

baseada para armazenamento de arquivos em Nuvem (armazenamento em servidores na Internet). O 

I.B.M. é uma multinacional estadunidense privada que presta serviços a pequenas médias e grandes 

empresasde armazenamento de digital.   

 

3.2. Plataformas de Armazenamento Pessoal  

São as plataformas como Google Docs, Drop Box, Skydrive da Windows, iCloud da Apple, etc. 

          

Essas são plataformas de armazenamento de arquivos em pequena escala (até 18 gigabytes de 

arquivo). São de uso pessoal e oferecido por grandes empresas que são conhecidas por desenvolver 

atividades como troca de mensagens, motor de busca, email e sistema de telefonia móvel. Os dados 

armazenados em nuvem são dados armazenados nos servidores ligados à internet, e que estão 



 
disponíveis aos usuários em quaisquer aparelho habilitado a se conectar à Internet e que tenha o 

sistema operacional disponível desenvolvido para o tal.  

O exemplo (Figura. 1) demonstra o sistema do Cloud Computing, ou Computação em Nuvem, 

diversos dispositivos se conectam à mesma nuvem e acessam os arquivos que foram “Upados” 

(colocados na internet) 

 
Figura 1 - Esquema Demostrativo do Sistema de Computação em Nuvem. 

 

O sistema GDE (Gerenciamento Eletrônico de Documentos) e outros sistemas semelhantes 

possuem uma licença especial do Ministério da Justiça que autoriza o armazenamento dos 

documentos, porém as empresas que utilizam esse sistema devem se responsabilizar por qualquer 

problema, bem como os gerenciadores do sistema devem assegurar que nenhum problema ocorra 

com os documentos. 

 

4. Objetivos do Projeto 

O objetivo deste projeto é a aplicação de pesquisas feitas, em um ambiente em que o papel é um 

instrumento indispensável: a escola, mostrando outros caminhos, neste caso a tecnologia, com os 

novos aparelhos pode reduzir o uso de folhas de papel utilizadas dentro de uma sala de aula. Alem 

de mostrar essas mudanças, vai haver uma proposta de redução de custo em compras de papel e 

vários gastos que podem ser cortados. O projeto visa propostas longa escala, pensando sempre no 

futuro.  A fim de atender uma necessidade da instituição de ensino em que o projeto é desenvolvido, 

o grupo pesquisador recebeu a proposta de aperfeiçoar o calendário mensal de atividades, em que a 

coordenação propôs a pesquisa e instalação de um sistema para irradiar “e-mails” para grupos de 

alunos e seus pais. Além de o calendário ser postado no “website” do colégio ele seria enviado para 

os pais e alunos por “e-mail”, de forma que estreite a relação a escola e a família.  

 



 
5. Planos de Ação 

Pesquisas entre o corpo docente e país e alunos sobre o interesse e a aceitação de novas ferramentas. 

Pesquisar, examinar e propor novos canais virtuais e diretos de comunicação entre pais e escolas, 

eliminando envio de papéis, diminuindo o gasto com o envio de circulares, memorandos e 

calendários. 

Implantação piloto e observação dos prós e contras da ferramenta.  

Análise de adesão e quantificação dos benefícios.  

 

6. Resultados Parciais 

A migração completa do sistema de comunicação entre escola e família é algo que deverá ser 

rigorosamente analisado e quantificado a porcentagem de pais que se comunicam com a escola por 

email deve ser igual ou superior a 60% de cada série. 

 Após a pesquisa sobre cada ferramenta de armazenamento pessoal foi possível chegar ao resultado 

de que as ferramentas de uso pessoal são eficazes segundo o ponto de vista de que são utilizadas 

somente para uso em atividades do dia a dia e que por isso não são recomendadas para tentativa de 

grandes empresas utilizarem esses serviços.  

Ferramentas do buscador Google foram às necessidades do projeto e após serem testadas estão em 

pleno funcionamento no website do Instituto Santa Teresa.  

As pesquisas estão em constante observação, e serão concluídas no fim do ano de 2012, porém as 

ferramentas foram aderidas pelo colégio e estão sendo utilizadas no Instituto Santa Teresa e estão 

gerando resultados satisfatórios. 

O colégio Salesiano Instituto Nossa Senhora Auxiliadora de Cruzeiro, SP se interessou pelo projeto 

e fez uma visita para conhecer os recursos técnicos utilizados pelo Instituto Santa Teresa. 
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Resumo 

Esta pesquisa tem como objetivo refletir qual a criticidade do adolescente ao assistir o programa 

Big Brother Brasil na TV. Esta proposta justifica-se por entender o comportamento do jovem diante 

a programação televisiva. As análises foram aplicadas de acordo com os conceitos dos teóricos 

Piaget(1977) e Vygotsky (1998) para explicar o desenvolvimento dos mesmos e entender como o 

jovem capta aquilo que lhe é transmitido pela mídia. Para reverter o cenário do comportamento dos 

adolescentes é necessário educá-los também sobre a utilização dos meios de comunicação. 

 

Abstract 

This research aims to reflect what the criticality of teenager when they watch the program on TV- 

Big Brother Brasil. This proposal is justified by understanding the behavior of the youngster 

againstthe television programming. The analyzes were applied in accordance with the theoretical 

concepts of Piaget (1977) and Vygotsky (1998) to explain their development and understand how 

young captures that which is transmitted by the media. To reverse the setting of the adolescents‟ 

behavior is also necessary to educate them on the use ofmedia. 
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1.Introdução 

 

A TV é um meio de comunicação de massa presente em todos os lares que atinge o público jovem. 

Os adolescentes utilizam a TV como forma de entretenimento e informação, mas infelizmente o que 

lhes é passado não é educativo e sim violento, com valores inversos e linguagem inadequada. O que 

acontece é que muitos programas não são adequados para o público de jovem.  



 
A faixa etária da programação muitas vezes não é respeitada e isso acaba transmitindo para os 

adolescentes certa confiança ao assistir programas inadequados. Mas porque o adolescente consome 

tudo o que vê?  

O adolescente por falta de conhecimento, não sabe que a TV possui determinadas intenções ao 

transmitir um programa ou uma propaganda. Ele assiste TV somente para se entreter ou procurar 

algum tipo de informação que não lhe é passada por pais ou mestres então, acaba consumindo as 

informações antes de apura-las. Esse tipo de entretenimento da televisão brasileira é inaceitável. As 

emissoras estão preocupadas somente com a audiência e acabam deixando de lado o conteúdo dos 

programas que são transmitidos. Cabe aos profissionais educadores e aos pais a ensinar os jovens a 

se comportarem diante esse meio de comunicação persuasivo. 

 

2.O desenvolvimento do adolescente e a televisão 

 

Para entendermos melhor por que os adolescentes se interessam tanto pelo reality show e fazem 

parte da grande audiência do programa, é necessário enfatizar como se dá o desenvolvimento dos 

fatores sociais e cognitivos dos mesmos. Por que existem tantos atrativos no programa que fazem 

com que os jovens se interessem? Qual o pensamento dos jovens aos assistirem ao programa?  

As relações sociais de um adolescente influenciam de alguma maneira em seu desenvolvimento 

cognitivo. Segundo Piaget (1977), existem dois tipo de relações sociais a de coação e a de 

cooperação.Para Piaget(1977), as relações de coação social são a troca entre dois indivíduos no qual 

um detém elementos de autoridade ou de prestígio e isso faz com que os indivíduos coagidos 

tenham pouca participação racional na produção e conservação de ideias uma vez que a fonte de 

afirmação é vista como digna de confiança ou como lugar de poder. 

Segundo Piaget (1977), as relações de cooperação é o nível mais alto de socialização porque não há 

assimetria, imposição, repetição, crença etc., mas há discussão, troca de ponto de vista, controle 

mútuo dos argumentos e das provas e assim a relação de interindividualidade promove o 

desenvolvimento. 

Outro autor que se propõem a falar do desenvolvimento social e cognitivo dos indivíduos é 

Vygotsky. Primeiramente ele expõe como se dá a construção cultural no desenvolvimento humano 

através do funcionamento do cérebro. Para Vygotsky (1998), as funções psicológicas superiores são 

constituídas ao longo da história do homem, sendo assim, a compreensão do desenvolvimento 

psicológico não pode ser buscada em propriedades naturais do sistema nervoso.  

As postulações de Vygotsky sobre o substrato biológico do funcionamento psicológico evidenciam 

a forte ligação entre os processos psicológicos humanos e a inserção do indivíduo num contexto 

sócio histórico específico. Instrumentos e símbolos construídos socialmente definem quais das 

inúmeras possibilidades de funcionamento cerebral serão efetivamente concretizadas ao +longo do 

desenvolvimento e mobilizadas na realização de diferentes tarefas. (OLIVEIRA, 1992, p.24)  

O relacionamento de coação entre familiares e mestres é um problema na vida do adolescente. Por 

passar por etapas, processos e experiências diferentes, sua identidade está em constante mutação. 



 
Isso o leva a ter muitas curiosidades nesse período da puberdade. As informações então são 

procuradas através de outros meios já que a escola e a família são vistas como instituições de 

fracasso para espaço de socialização. O colombiano Gérman Franco Díez (2004) diz que “as novas 

gerações muitas vezes aprendem a relacionar-se por meio do esporte, do rock e também dos 

veículos de comunicação”.  

Utilizando a mídia como modelo de imagem da sociedade o jovem acaba se frustrando com certos 

padrões que são impostos. Márcia Mareuse (2004) acredita que a potencialização midiática impacta 

diretamente padrões de ser, redigidos em grande parte pelos valores do consumo. 

O problema do jovem se basear nos padrões das produções televisivas brasileira está no fato de que 

ela está voltada para uma perspectiva elitista. A classe média alimenta a máquina de consumo, 

portanto, seus valores, ideais e imaginário passam a ser os principais paradigmas norteadores na 

construção de nossa programação televisiva. Segundo Lúcia Garcez (2004), a televisão, então, não 

tem oferecido programas que supram as necessidades do adolescente de entrar em contato e ter 

informações concretas do que é desconhecido sobre seu desenvolvimento e essa fase de mudanças 

constantes.  

De acordo com Garcez (2004), o adolescente precisa resistir aos apelos das facilidades midiáticas e 

a dominação simbólica e isso demanda um preparo crítico que a sociedade ainda não está apta a 

oferecer.  

Os adolescentes devem ter um senso crítico com relação aos meios de comunicação. O pensamento 

de que a mídia tem capacidade de manipular e influenciar quando eles são telespectadores é cada 

vez mais presente, mas essa percepção não é muito bem definida. De acordo com uma pesquisa 

realizada pela ANDI, Unicef e Petrobras em 2003, os jovens ainda tem dificuldade em identificar os 

pontos positivos e os negativos da programação.  

 

Este entendimento de que a mídia é dotada de um poder de influencia e de interferência nas vidas 

alheias, sem precedentes, é cada vez mais presente nos demais nichos da sociedade. No entanto, é 

revelador constatar que essa percepção atinja os jovens. Por outro lado, a presença deste discurso, 

mesmo que distorcido, não parece conduzir a uma atitude crítica diante da mídia no dia a dia. Tudo 

indica continuar havendo uma dificuldade em identificar de maneira consistente pontos positivos e 

pontos negativos da programação que sejam além de grandes estereótipos. (ANDI, Unicef, 

Petrobras, 2003, p. 255). 

 

3.O Big Brother Brasil  

 

O Big Brother Brasil é um programa de reality show. O Reality Show diz Souza(2005), é um 

gênero que mistura a fórmula de um game show de resistência como câmeras captando as reações 

dos participantes. “O gênero reality show contém o formato game show, pois os participantes 

passam por provas de resistência ou esperteza, regularmente, e inteligência, raramente.” 



 
Os programas de reality show começaram a ser exibidos primeiramente nos Estados Unidos. O 

primeiro reality show foi produzido em 1973 pela TV americana PBS. Era um programa que 

retratava o cotidiano de uma família americana. O programa, An American Family ("Uma Família 

Americana") mostrava o cotidiano de um casal e seus cinco filhos e eram acompanhados pelo 

público em 12 episódios. Depois de algum tempo, esse reality inspirou outras emissoras do mundo 

a criarem e produzirem novos reality shows.  

 

 No Brasil, o primeiro a ser exibido foi em 1998 na MTV. As câmeras ligadas pela emissora 

vigiavam o trabalho dos funcionários da MTV. O reality brasileiro era uma versão de um 

americano que se chamava “Real World”, aqui denominado de “Na real”. Em 2001 a rede 

Globo lança na emissora a versão original do reality show holandês, o Big Brother Brasil, e 

desde então todos os anos há uma nova versão. O último programa realizado foi em 2012, a 

sua décima segunda edição. 

 Para um programa de TV ser vendido para os telespectadores, ele é sempre produzido e 

dirigido por profissionais da área de rádio e televisão porque assim garantem que seu 

produto seja bem feito para conquistar o público. No Big Brother não seria diferente.  

 Para Hélio Schwartsman (2011), o simples fato de confiar pessoas numa casa, pendurar lhes 

microfones e filmá-las enquanto se digladiam por um prêmio já é algo que modifica a 

realidade. 

 A ficção do programa é disfarçada pela realidade. Calza (2005) diz que assim, o reality show 

torna-se um passatempo mais divertido, um entretenimento, um jogo que também pode ser 

definido como manobra, articulação, ludibrio, uma estratégia de venda dentro do 

“showbizz”.  

 

Os reality shows tentam, através das câmeras de TV, mostrar a intimidade na realidade, porém a 

partir do momento em que existe um cameraman, o livre arbítrio e a espontaneidade dos 

“personagens” passam a ser meras produções artísticas (GARCIA, VIEIRA, PIRES, 2006) 

Outro aspecto que está bem presente nos programas de reality show, é o exibicionismo. Os 

participantes tem a oportunidade de se super expor e aproveitam essa visibilidade para participar de 

ensaios eróticos e utilizar o corpo para se autopromover dentro da casa. Isso faz parte da 

espetacularização da mídia. 

A espetacularização é um processo, não um ato, um evento ou um acontecimento no qual algo se 

enquadra nos parâmetros específicos do espetáculo. Abarca qualquer coisa e não é isenta de 

conflitos, como os existentes entre conteúdo e forma, por exemplo.(DEBORD,1997) 

A ideia de realidade do programa é captada pelo público, assim como os adolescentes que procuram 

respostas para sua própria vida. As emissoras não estão preocupadas em educar e informar, então 

utilizam o modo mais fácil de entreter o público e conseguir anunciantes e audiência. Para os 

telespectadores, os reality shows são fáceis de serem consumidos porque eles são atraídos pelo 

voyeurismo.  



 
A vida na “telinha” torna-se um verdadeiro espetáculo de consumo, onde o desejo está no interesse 

pelo outro, na curiosidade, na pura “bisbilhotagem”, num olhar para fora, como se os espectadores 

buscassem no outro um modelo de identificação para orientar suas próprias vidas. (GARCIA, 

VIEIRA, PIRES, 2006).  

 

4.Educomunicação 

 

Para o jovem ter um pensamento mais crítico diante os meios de comunicação e deixar de ser 

influenciado pela mídia, é necessário que ele seja educado a entender como os meios de 

comunicação utilizam seus recursos para que os telespectadores consumam as informações dos 

programas sem formular ideias criticas sobre o conteúdo que lhes é transmitido.  

Já que o jovem utiliza os meios de comunicação para se informar e a televisão não está preocupada 

em ter qualidade no conteúdo, é necessário criar o senso crítico nos adolescentes. Essa criticidade 

pode ser trabalhada dentro da sala de aula. Existem técnicas de ensino que utilizam os recursos dos 

meios de comunicação para ensinar um jovem a produzir, dirigir e editar um programa. Isso faz 

com que eles possam enxergar além da telinha e entender como os profissionais pensam e 

trabalham para atingir o público alvo que desejam ao realizar um programa.  

Educomunicação é um conceito que, embora ainda não se encontre no dicionário, vem sendo 

colocado em prática há pelo menos duas décadas nas escolas. A expressão é usada para identificar 

ações de cunho pedagógico que têm como objetivo oferecer ferramentas para decodificação e 

avaliação crítica da mídia. Não se trata do uso didático de conteúdos veiculados pelos diferentes 

meios, mas sim do processo de análise e/ou de produção de materiais de comunicação como 

instrumento de ensino e de formação de cidadãos. (VIVARTA, 2004 p.257) 

 

A Educomunicação tem a função de dar consciência aos jovens dos diversos pontos de vista 

econômico, éticos e político. Ela faz com que entrem em contato com a linguagem televisiva para 

conhecer os processos de produção, terem uma capacidade de análise maior, produzir e receber 

criticamente a informação e a partir disso são capazes de tomar decisões conscientes e se tornam 

sujeitos autônomos. De acordo com Garcia Lopes (2004), “Nunca mais os jovens, seguramente, 

verão o mundo da tecnologia e das mídias com os mesmo olhos”. 

A Educomunicação é uma ferramenta que só tem a acrescentar na educação do jovem no Brasil. Ela 

deve ser feita por profissionais qualificadosque entendam que a educação de massa vai além de 

adquirir conhecimentos escolares e que a relação educador-educando é um novo referencial para o 

ensino. Ambos podem ensinar uns aos outros.  
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Resumo  

O Santuário Nacional de Santa Cabeça, Cachoeira Paulista, SP é um espaço que integra o “Roteiro 

da Fé” no Vale do Paraíba Paulista e possui uma sala de ex-votos. Este trabalho verificou o conceito 

de conexões etnoecologicas, isto é, a interação do homem com o ambiente natural. Os resultados 

mostraram a ênfase nas conexões homem/sobrenatural e homem/homem, com conexões co-

adjuvantes descritas como homem/planta, homem/animais e homem/minerais. O importante para 

este estudo é a constatação de que há uma relação homem – natureza para a construção do 

ecossistema humano. 

 

Abstract  

The National Shrine of Santa Cabeça, Cachoeira Paulista, São Paulo, is a space that integrates the 

“Roteiro da Fé” in the Paraíba Valley and has a room with objects coming from religious 

promises. This study examined the concept of ethnoecologics connections that are human 

interactions with the natural environment. The results showed the emphasis on the connections man 

/ supernatural and man / man, connections with co-adjuvants described as man / plant, man / man 

and animals / minerals. The key to this study is the finding that there is a relationship man - nature 

to build the human ecosystem.  

 

Palavras-chave  

Ex-votos, Etno-ecologia, Conexões Etno-ecológicas 

 

Keywords  
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1. Introdução 

 

Considerando a dualidade natureza e cultura tratado pelo  conceito  de paisagem, enquanto  “corpo  

do  mundo” enunciado por Merleau-Ponty (1971), a expressão religiosa pode ser tomada como uma 

relação humana com os recursos naturais da paisagem. Este trabalho se articula dentro da temática 



 
da conexões etnoecológicas  de MARQUES (2001) entre o Homem e o Sobrenatural. Há outras 

conexões Etnoecologia envolvidas: Homem-Animal, Homem-Vegetal, Homem-Mineral e Homem-

Homem e se tornam coadjuvantes para inventariar o uso dos recursos naturais envolvidos na 

produção dos ex-votos, um símbolo de oferenda dos devotos aos seus santos de devoção e 

correlatos. 

 

A etno-ecologia entende o ambiente como constituído de seres, saberes, relações e cultura, e busca 

resgatar os saberes no intuito relacioná-los aos conhecimentos científicos. Ou seja, ela traz para a 

discussão acadêmica a idéia de que o manejo e o conhecimento dos ecossistemas significam, em 

última instância, um tipo de relação de conhecimento e de ação entre as populações e seu ambiente 

(Diegues, 1996).  Portanto, as conexões etnoecologicas são as expressões das interações entre o 

homem e o meio natural, sendo o próprio homem um ser natural. 

 

 

Estudos em Etnoecologia querem, entre outras demandas, construir teorias a respeito dos 

comportamentos humanos diante dos recursos naturais, sua apropriação e uso.  A metodologia para 

esse estudo parte dos relatos linguísticos dos atores (grupos sociais) ou dos elementos deixados no 

ambiente, uma vez construído a partir da relação sociedade e natureza (PEDROSO Jr., 2003) 

 

As citadas conexões foram propostas por Marques (2001), partiu do postulado de que toda e 

qualquer sociedade humana mantém seis conexões fundamentais: cosmológica, meteorológica, 

geológica e hidrológica, botânica, zoológica, humana e sobrenatural. Toda  que as colocam como 

tudo aquilo que pode ser levantado em uma inter-relação entre: Homem/Solo (mineral), 

Homem/Animal, Homem/Planta(vegetal), Homem/Sobrenatural e Homem/Homem.  

 

A intenção deste trabalho foi inventariar o uso dos recursos naturais para a confecção dos ex-votos, 

sua origem e o rastreamento do percurso dos ex-votos até o Santuário Nacional de Santa Cabeça, o 

que consequentemente mostrou a conexão dos grupos sociais devotos e a exploração dos recursos 

naturais para a confecção dos ex-votos. 

 

2. Material e Métodos 

 

O local de trabalho foi o Santuário Nacional de Santa Cabeça, que em 2010, foi criada como 

Santuário Nacional, espaço religioso católico anteriormente pertencente à Paróquia de Santo 

Antônio de Cachoeira Paulista-SP.     A criação deste Santuário Diocesano tem como objetivo 

Pastoral auxiliar a formação do clero na sua fase inicial; Propedêutico, Filosofia e Teologia, e 

também na medida do possível auxiliar as Dioceses pobres do Norte do país, como as da Amazônia, 

na formação de seus presbíteros, dando a eles a possibilidade de enviar à nossa diocese seus 



 
candidatos para fazerem sua formação inicial conosco, para, depois de preparados nesta primeira 

etapa da formação, serem reenviados às suas dioceses de origem para serem ordenados.  

 

A imagem venerada com o nome de Santa Cabeça é uma cabeça de Nossa Senhora, que está dentro 

de uma redoma circundada por um resplendor dourado e sustentada por dois anjos. Tal  imagem foi 

encontrada por uns pescadores no Rio Tietê, entre 1829 e 1830. Foi recolhida nas redes dos 

pescadores que não tendo lugar onde a pudessem depositar decentemente, deram a um negociante 

que vinha do Rio Grande do Sul com destino ao Rio de Janeiro. Este por sua vez, ao passar pelo 

bairro do Paiol pertencente à Paróquia de Silveiras, ofereceu a uma moradora local, que a guardou 

com respeito e devoção. Posteriormente esta imagem foi acondicionada na Paróquia de Cachoeira 

Paulista. Desde então, centenas de pessoas da vizinhança vinha até a casa de Joana de Oliveira, para 

rezar e agradecer os milagres que recebiam da venerada Imagem. Mais tarde providenciaram a 

construção de uma capela para abrigar a imagem. (MOURA et.al. 2009) 

 

Foram feitas visitas periódicas ao Santuário, onde se realizou: 1. Inventário dos ex-votos; 2. 

Classificação dos ex-votos quanto ao elemento natural de confecção dos mesmos usando o seguinte 

instrumento de coleta de dados: 

 

 Conexões 

Ex-voto Vegetal Animal Mineral Humano 

     

     

e 3. Sistematização estatística dos resultados 

 

3. Resultados e Discussão 

 

As visitas periódicas à sala de milagres do Santuario Nascional de Santa Cabeça propiciaram a 

feitura de um inventário dos ex-votos a partir do tipo de recursos naturais la depositados.  A 

classificação dos ex-votos se deu em tres formas: Mineral, Vegetal e Animal (Tabela 1), o que 

propiciou pensar nas coneções etno-ecológicas.   

 

Tabela 1. Tipos de Ex-votos de Santa Cabeça e os tipos de materiais usados para suas confecções. 

 Fonte: Sala de Milagres de Santa Cabeça, Cachoeira Paulista, SP, 2012. 

 

EX-VOTOS 

Tipos de Material Envolvidos na Produção do Ex-votos 

Vegetal Animal Mineral 

Esculturas X X X 

Vestuário X X X 

Bengala X   

Fitas de Tecido X   



 
Medalhas   X 

Cachimbo X   

Flores Artificiais X  X 

Papelaria em geral X   

Ataduras e Próteses X  X 

                

  

Os resultados alimentam a hipótese de PEDROSO Jr. (2003) que há elementos deixados no 

ambiente construído pelos humanos (ecossistema humano) que expressa a relação sociedade e 

natureza. 

 

As conexões propostas por Marques (2001) se apresentou nitidamente para com os ex-votos, como 

Homem/Sobrenatural e Homem/Homem, visto que este último se expressou na condição da 

construção de uma capela para o encontro homem-homem para a expressão religiosa.  Quanto à 

outras conexões, levantadas, foram marcadas por uma inter-relação entre: Homem/Solo (mineral), 

Homem/Animal, Homem/Planta(vegetal) expressas pela manipulação dos recursos naturais para a 

confecção dos ex-votos. 

 

4. Considerações Finais 

 

Os ex-votos devem ser entendidos como um documento social carregado de conexões etno-

ecológicas  passíveis de serem lidas e interpretadas como uma comunicação entre o homem e a 

divindade. 

 

Dentro do tema etnoecólogico se entende que o ambiente é uma construção que envolve  seres 

vivos, saberes, relações e cultura, um verdadeiro arsenal de recursos capazes de interagir e construir 

os saberes ambientais de um grupo social. Estes saberes sistematizados podem evidenciar relações 

ricas que transitam entre os conhecimentos científicos e culturais. Ou seja, traz para a discussão 

acadêmica a ideia de que o manejo e o conhecimento dos ecossistemas significa, em última 

instância, uma relação de conhecimento e ação entre as populações e seu ambiente. 

A relação Homem x Sobrenatural permaneceu destacada na investigação deste trabalho, mas para 

que essa conexão se desse foram necessárias as outras conexões com plantas, animais e minerais, 

demonstrando que a construção do ecossistema humano se dá a partir de vários mecanismos de 

apropriação dos recursos naturais e sua manipulação cultural. 
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Resumo  

As redes sociais possibilitam aos profissionais da informação propagar serviços, comunicar e 

abranger usuários reais e usuários potenciais. Esse trabalho analisa a usabilidade das redes sociais 

pelas unidades de informação do Sistema Integrado de Bibliotecas da Universidade de São Paulo 

através de uma pesquisa exploratória. Constata-se que  o Twitter  é a rede social com maior 

destaque, apesar de não haver uma adesão dos usuários às redes sociais em geral. Cabe avaliar se 

essa questão está ligada à estratégia adotada pelo profissional da informação frente à aplicabilidade 

das redes sociais ou ao usuário que não as percebem como complemento informacional.  

 

Abstract  

Social networks enable information workers communicate and services propagate cover actual 

users and potential users. This work analyzes the usability of social networks by the units of 

information integrated library system of the University of São Paulo through an exploratory 

research. It appears that Twitter is the social network with greater prominence, although there was 

a membership of users to social networks in General. It is to assess whether this question is linked 

to the strategy of the information professional front the applicability of social networks or the user 

that do not perceive as informational supplement. 

  

Palavras-chave  

Redes sociais, Unidades de informação, Estudo de usuários.  

  

Keywords  

Social networks, Units of information, User study. 

 

 

 



 
1. Introdução 

 

As redes sociais possibilitam a propagação de serviços de informação da biblioteca,  e o processo de 

comunicação dos usuários reais e dos usuários potenciais, e para permanecerem atuantes e com um 

público ativo e participativo, Pontes e Santos (2011), descreve que as unidades de informação 

assumem um novo comportamento perante à evolução tecnológica e da sociedade. Mas, além de 

adicionar e seguir perfis, como as bibliotecas estão usando essas novas ferramentas e o que elas 

estão divulgando na Internet? A pesquisa realizada por esse autor mostra que a utilização das redes 

sociais em bibliotecas universitárias das Universidades Federais não possui uma abrangência 

significativa, por não utilizar todas as possibilidades interativas, pois disponibilizam apenas 

informações como: endereço da biblioteca, horário de funcionamento e um link para o catálogo 

online. Entretanto, as bibliotecas estão cada vez mais buscando esses recursos para disseminar 

informações e para promover seus produtos e serviços. 

 

O objetivo desse trabalho é analisar a usabilidade das redes sociais pelas unidades de informação do 

Sistema Integrado de Bibliotecas da Universidade de São Paulo (SIBi/USP) como ferramenta de 

comunicação, informação e interação com os usuários. 

 

2. Referencial Teórico 

 

2.1  Redes Sociais 

 

Conforme Ammann (2011) as redes sociais conseguiram grande projeção no cenário 

contemporâneo à partir da difusão dos microcomputadores e de interfaces mais amigáveis aos 

usuários comuns em meados da década de 90.  

 

O usuário está cada vez mais conectado e por mais tempo, seja acessando pelo computador, tablet 

ou celular; para navegarem por sites como Facebook, Orkut, Twitter, dentre outros. Os profissionais 

observando tal comportamento, estabelecem as redes sociais para estreitarem relações com os 

usuários da unidades. 

 

Maness (2007, p. 48) descreve o uso de redes sociais em ambientes digitais pelas unidades de 

informação, 

 

Redes sociais permitiriam que profissional de informação e usuários não somente interagissem, mas 

compartilhassem e transformassem recursos dinamicamente em um meio eletrônico. Usuários 

podem criar vínculos com a rede da biblioteca, ver o que os outros usuários têm em comum com 

suas necessidades de informação, baseado em perfis similares, demografias, fontes previamente 

acessadas, e um grande número de dados que os usuários fornecem. (MANESS, 2007, p.48) 



 
 

Ao criar um perfil em qualquer mídia social, a unidade informacional deve verificar se é a mais 

adequada, pois é preferível o uso de poucas plataformas, do que muitas de forma dispersa e 

inadequadas. Cada uma possui suas particularidades, contudo compartilham entre si, os cinco 

pontos destacados por Recuero (2009, p.83): 

 

a) Consolidação das relações já existentes no mundo real e estabelecimento do espaço virtual 

para que os relacionamentos se mantenham por meio da conexão (interação e trocas); 

b) As redes sociais são construídas pela forma como o usuário se apropria das ferramentas, que 

são as mesmas para diferentes grupos. De acordo com essa apropriação a rede terá o perfil 

do grupo; 

c) As redes possibilitam a circulação da informação, que é filtrada pelos usuários e então 

divulgada. Ou seja, é o usuário quem define o que, como, quando e para quem determinada 

informação será, ou não, encaminhada; 

d) São espaços de conversação e discussão; 

e) As redes podem desencadear movimentos de mobilização virtual e real, pois é a partir dos 

debates virtuais, que envolvem pessoas com interesses em comum, que essas ações podem 

se configurar no espaço real. (Recuero, 2009, p.83). 

 

A seguir, alguns apontamentos das redes sociais quanto à aplicabilidade nas unidades de 

informação: 

 - Blog: usado como mural de divulgação de serviços/produtos, um canal para  sites relevantes à 

área de interesse, notícias de eventos, links de revistas acadêmicas, publicações web gerando 

discussões, troca de ideias, redirecionamento para blogs afins, novos títulos, “caixa de sugestões”, 

“pergunta à biblioteca”, entre outros.  

   

- Del.icio.us: permite arquivar e catalogar sites preferidos para que possa acessá-los de qualquer 

lugar, Vignoli (2011, p.7) acrescenta a sua utilização:  

 

 na correção e armazenagem de sites de referências bibliográficas;  

 no preparo de listas de sites de indicações de livros ou outros materiais; indicação de blogs, 

sejam eles da própria biblioteca, ou outros blogs interessantes para os usuários; 

 no incentivo à utilização de tags, o que aproxima o usuário ao recurso e possibilita a indexação 

de termos que ele mesmo escolhe e proporciona a busca por outras  tags;  

 na interação com os usuários, em que o profissional da informação compartilha e demonstra 

seus  bookmarks prediletos; 

 na criação de listas de bookmarks sobre determinados assuntos ou áreas e divulgá-las aos 

usuários que poderão fazer uso da ferramenta para buscas e pesquisas posteriores. (Vignoli, 

2011, p.7) 



 
- Facebook: é possível criar um perfil como pessoa ou uma página como instituição, pública, 

marca, comunidade, além de elaborar enquetes, usar aplicativos, entre outros serviços.  

- Flickr: é gerenciado pelo Yahoo, com acesso gratuito e domínio traduzido em português.  É um 

site de hospedagem e partilha de imagens fotográficas e de outros tipos de documentos gráficos 

(desenhos e ilustrações).  

- Podcasts: Relaciona-os como posts de blog, só que em formato de áudio. Permite o download do 

podcast para o aparelho MP3 player ou baixá-lo para o computador.  

 

- RSS Feeds: conhecido como, “Really Simple Syndication”, “Rich Site Summary” ou “RDF Site 

Summary”. Disponibiliza ao usuário, por meio de uma espécie de “assinatura”, somente o conteúdo 

selecionado de acordo com a sua necessidade. 

 

- Twitter: é composto por pequenas informação chamadas tweets, com até 140 caracteres, além da 

possibilidade de ver fotos, vídeos e conversas diretamente nos tweets.  

 

- YouTube: permite o carregamento e compartilhamento de vídeos em formato digital. É possível 

reunir vídeos de um determinado perfil e interagir por meio de mensagens de texto. 

 

2.2 Perfil do profissional da informação 

 

Os profissionais da informação devem aprimorar-se continuamente quanto ao desenvolvimento de 

competências técnicas e sua associação à capacidade de decisão, adaptação e comunicação, através 

de iniciativas individuais ou na participação de cursos e/ou eventos. Pois cabe a ele, criar, gerenciar 

e dinamizar  a comunidade de usuários em torno dos interesses da biblioteca na Internet, conforme 

Modesto (2011): 

O desempenho profissional está baseado na inovação. A inovação precisa estar estimulada em todas 

as atividades da biblioteca. Desta forma, as pessoas atuantes dentro da biblioteca devem estar com 

os sentidos atentos e abertos para o novo, para a inovação. Ademais, toda atividade realizada pela 

biblioteca pode ser aperfeiçoada, melhorada em seus processos. Assim, compete ao profissional da 

informação, no desempenho das suas responsabilidades, contaminar o ambiente de trabalho, a 

equipe sob a sua supervisão ou da qual seja membro, com o espírito da inovação, e até mesmo da 

experimentação. Bibliotecas inovadoras em suas ações são bem sucedidas por apresentarem um 

comprometimento de seus profissionais. (MODESTO, 2011). 

 

2.3 Usuários  

 

O estudo de usuários é uma ferramenta que proporciona identificar as necessidades de informação e 

a forma de acesso ao produto/serviço ou unidade de informação no ambiente tradicional ou pela 

Internet. 



 
Segundo Costa e Ramalho (2010, p.100) verifica-se a evolução dos estudos de usuários, em que os 

estudiosos de comportamentos de busca de informação adotam um direcionamento mais voltado ao 

usuário. Constatam que as pesquisas com métodos quantitativos não são suficientes para identificar 

as necessidades informacionais, enquanto que pesquisas qualitativas abrangem as necessidades, os 

hábitos, e as demandas de informação. 

 

3. Universidade de São Paulo (USP) 

 

A Universidade de São Paulo (USP) é uma universidade pública, autarquia ligada à Secretaria de 

Estado de Ensino Superior de São Paulo com diferentes campi, distribuídos pelas cidades de São 

Paulo, Ribeirão Preto, Piracicaba, São Carlos, Pirassununga, Bauru e Lorena, além de unidades de 

ensino, museus e centros de pesquisa. Possui 44 bibliotecas que compõem o Sistema Integrado de 

Bibliotecas (SIBi/USP).  

 

4. Metodologia 

 

A metodologia adotada consiste numa pesquisa exploratória através de sites das unidades de 

informação do (SIBi/USP), para identificar quais possuíam perfis em  redes sociais e como 

utilizavam tais  recursos disponíveis. 

 

5. Análise dos resultados 

  

Ao analisar as unidades de informação do SIBi/USP, verificou-se que muitas unidades utilizam 

mais de uma rede social e que o Twitter é a  rede social com maior predominância, conforme o 

gráfico 1.  

 
Gráfico  1 – Redes Sociais das unidades de informação do SIBi/USP 

Fonte: Elaborado pela autora 

Realizou-se, também, um levantamento de “seguidores” na rede social Twitter nas 22 unidades, até 

a data de 16 de agosto de 2012. Conforme o gráfico 2, o SIBi/USP destaca com 3.379 seguidores, a 



 
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) com 3.134 seguidores, a Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo (FAU) com 2.865 seguidores e a Escola de Comunicações e Artes (ECA) 

com 2.805 seguidores. 

 

 

 
Gráfico  2 – Representação dos “Seguidores” no Twitter. 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

A partir dos números de inscritos nas unidades informacionais da USP de 144.983 usuários (dados 

extraídos do Anuário Estatístico de 2011), os “seguidores” na rede social de maior destaque, 

correspondem ao número não expressivo de 25.745 seguidores. Cabe avaliar se essa questão está 

ligada à estratégia adotada pelo profissional da informação frente à aplicabilidade e usabilidade das 

redes sociais ou ao usuário que não percebe as redes sociais como complemento informacional 

preferindo outros meios de relacionamento com a unidade em que está inserido.  

 

6. Considerações Finais 

 

As redes sociais se tornaram aliadas das unidades de Informação tornando-as interativas e 

totalmente acessíveis aos usuários. E, para garantir o êxito da implementação de qualquer rede 

social, é imprescindível  a presença do profissional de informação e sua constante atualização para  

avaliar a rede social que melhor atenderá as expectativas da comunidade acadêmica.  
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Resumo 

A saída do bloco de partida estabelece o início da prova de corrida de velocidade no atletismo. A 

cinemetria consiste de um conjunto de métodos que buscam medir parâmetros cinemáticos do 

movimento. A amostra deste estudo apresentou idade 16 (±0,58) anos, estatura de 173,67 (±1,15)cm 

e 66,33(±1,53)kg. Foi observado o ângulo da articulação do joelho no bloco de partida em três 

medidas diferentes. Todos os atletas apresentaram melhor resultado na 1ª saída, sendo o Atleta 1 

que apresentou a maior velocidade 20,27 km/h. Contudo foi concluído que ao mudar os ângulos da 

articulação do joelho, o tempo sofre mudanças. 

 

Abstract 

Sprinting from the starting block sets the race in motion. Kinemetry is a set of methods which 

measures kinematic paterns of the moviment. The sample of this study has included a sixteen-aged, 

173.63 cm tall and weighting 66.33 kg group. The knee articulation angle on the starting block has 

been observed and measured in three different ways (position/angle). All the athlets showed up a 

better performance in the first sprint and the athlet no. 1 has been the fastest with 20.27 km/h. When 

the knee articulation angle changes the time varies. 

 

Palavras-Chave 

Biomecânica, Saída de bloco, Atletismo. 

 

Keywords 

Biomechanics, block out, Athletics. 

 

1. Introdução 

 

A saída do bloco de partida estabelece o início da corrida de velocidade no atletismo (MEIRA et al., 

2004). Segundo a CBAt (2011), os blocos de partida devem ser rígidos e não devem oferecer 

vantagem ao atleta. Ele deve ser usado em todas as corridas de pista, até os 400 metros.  



 
As corridas de velocidade duram em média 10 segundos para os homens e 11 segundos para as 

mulheres (RADFORD, 1997 apud PAROLIS & OLIVEIRA, 2008) como é o caso da prova de 100 

metros rasos. Desta forma se um atleta posicionar sua articulação do joelho na posição em que ele 

gaste o menor tempo de partida pode melhorar seu resultado final. Fernandes (2003) classifica a 

saída de bloco em três tipos: a saída curta ou grupada, saída média e saída longa. Elas recebem esta 

denominação com base na distância de colocação dos apoios nos suportes dos blocos. 

Sendo a saída do bloco de partida a primeira etapa de uma corrida de velocidade e com três tipos 

diferentes, qual é a melhor posição da articulação do joelho para que o atleta obtenha uma maior 

velocidade? 

Neste sentido, buscou-se na literatura elementos que fundamentassem a proposta deste estudo, que 

foi identificar qual é a melhor posição da articulação do joelho no bloco de partida. 

 

2. Metodologia 

 

A amostra deste estudo foi constituída por três jovens velocistas do sexo masculino com idade de 

16 (±0,58) anos, da cidade de Lorena/SP. 

Os atletas apresentaram a estatura média de 173,67(±1,15) cm e a média da massa corporal de 66,33 

(±1,53) kg. 

A seleção dos atletas teve como critérios de inclusão: participar das provas de 100 metros rasos, 

praticar a modalidade há mais de seis meses. O critério de exclusão foi a presença de lesão 

musculoesquelética, nos últimos seis meses. 

Foi utilizado nesta pesquisa, um bloco de partida da marca Maxwel Action, uma trena de 20 metros, 

uma fita métrica de 1,5 metros, um tripé da marca Wt3750, uma câmera digital Samsung S760, 

bolas de isopor, para marcação dos pontos anatômicos, e uma fita adesiva, para fixação dos pontos 

de referência. 

 

3. Procedimentos 

 

Todos os atletas e o treinador assinaram um termo de consentimento autorizando a realização das 

filmagens para a pesquisa. 

Para que as condições de análise fossem exatamente as mesmas, todos os participantes realizaram a 

coleta no bloco de partida no mesmo dia, em horários próximos, com trajes semelhantes ao 

utilizado em provas oficiais (sapatilha com travas, bermuda e camiseta). 

Primeiramente, os atletas alongaram seguindo o mesmo procedimento utilizado nos dias de 

competição, alongando membros inferiores e depois superiores. Posteriormente, foram fixadas as 

bolas de isopor nos pontos anatômicos: trocanter maior do fêmur, linha articular do joelho e 

maléolo lateral, pois são necessários no mínimo três referências para construção de um sistema de 

coordenadas (MIANA, 2007). Os pontos anatômicos foram fixados na perna que fica no apoio 

anterior, pois esta é a perna de impulsão. Em seguida, o bloco de partida foi posicionado em uma 



 
raia da pista antes da linha de partida com as distâncias de 48 cm para o apoio anterior e 73 cm para 

o posterior, caracterizando a 1ª saída do bloco de partida (FERNANDES, 2003). Todos os atletas 

realizaram a saída nesta posição. Logo após, o bloco foi alterado para as distâncias de 38 cm e 85 

cm 2ª saída, e após os atletas realizarem a saída nesta posição, o bloco foi alterado para a 3ª saída, 

com distâncias de 33 cm e 103 cm. Cada atleta teve no mínimo 5 minutos de intervalo entre as suas 

saídas, utilizado em treinamentos de força (CAMARGO et al., 2006). 

Ao lado da raia, foi esticada uma trena com a marca zero, posicionado na linha de partida, para 

marcar a distância percorrida pelo atleta desde o bloco de partida até a sua segunda passada, que é 

primeira fase da corrida de velocidade (SEAGRAVE, 1996). 

A câmera de vídeo estava posicionada em um tripé a uma altura do solo de 1,1 m e uma distância de 

6,5 m do bloco de partida. Se o atleta utilizava a perna direita para impulsão, a câmera era 

posicionada no lado direito do bloco de partida; se a perna de impulsão era a esquerda, a câmera era 

posicionada no lado esquerdo, como explicado por meio da figura 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura1 – Posição do bloco de partida e da câmera de vídeo 

 

4. Análise dos dados 

Para análise das imagens, foi utilizado o software Kinovea 0.8.15, pois nele é possível a analisar 

quadro a quadro. Posteriormente foi utilizado o Excel 2010, para tratamento dos dados. 

 

5. Resultados e Discussão 

 

Estudos descrevem a saída de bloco como um movimento complexo cíclico. Sua eficiência depende 

principalmente do posicionamento no bloco (MERO et al., 1990 apud COH et al., 2006). 

Descrevem também que um bom começo com uma boa aceleração é fundamental para alcançar um 

bom desempenho nas corridas de velocidade (BRADSCHAW et al., 2008). Embora a saída de 

 



 
bloco represente apenas uma pequena parcela da prova, tem uma elevada importância visto que a 

mínima alteração nesta fase influencia o resultado geral apresentado pelo atleta (BEZODIS, 2009). 

Nas provas de corrida de velocidade, não existem regras a respeito do posicionamento no bloco de 

partida. A posição de cada atleta é individualmente definida dependendo das características 

antropométricas e habilidades motoras (COH et al., 2006). Contudo, este estudo teve como objetivo 

identificar uma melhor posição da articulação do joelho para obtenção de maior velocidade. 

Autores como Parolis e Oliveira (2008) descrevem os corredores de velocidade como os atletas que 

apresentam maior massa muscular, quando comparados com corredores de provas longas. Os atletas 

pesquisados apresentavam 173,67(±1,15) cm de altura e 66,33 (±1,53) kg de peso corporal e 

21,72(±0,63) kg/m² de Índice de Massa Corporal. Atletas com grande massa muscular podem obter 

vantagens na saída da corrida de velocidade quando comparados com atletas de menor massa 

muscular (PAROLIS: OLIVEIRA, 2008). 

A tabela 1 apresenta a distância da linha de partida até a segunda passada do atleta, primeira etapa 

da corrida de velocidade (SEAGRAVE, 1996). 

 

Tabela 1 - Distância e Tempo dos atletas na primeira fase da corrida de velocidade que é até a segunda passada 

 

 1ª saída 2ª saída 3ª saída 

 
Distância 

(m) 
Tempo (s) Distância (m) Tempo (s) Distância (m) Tempo (s) 

Atleta 1 5,8 1,03 5,6 1,16 5,25 1,73 

Atleta 2 5,25 1,03 5,15 1,06 5 1,93 

Atleta 3 4,75 1,09 4,7 1,13 4,45 1,06 

 

Na primeira saída, chamada de saída grupada, os apoios dos pés estão distantes da linha de partida 

48 cm e 73 cm, sendo que a perna de impulsão fica posicionada no primeiro apoio. A segunda saída 

tem como distâncias da linha de partida 38 cm e 85 cm, e a terceira saída tem distâncias de 33 cm e 

103 cm (FERNANDES, 2003). 

 

Tabela 2 - Velocidade atingida durante a primeira fase da corrida de velocidade (km/h) 

  1ª saída 2ª saída 3ª saída 

Atleta 1 20,27 17,38 10,92 

Atleta 2 18,35 16,99 9,6 

Atleta 3 15,69 14,97 15,11 

 

O Atleta 1 em sua 1ª saída obteve seu melhor resultado atingindo uma distância de 5,8 m (Tabela 1) 

com uma velocidade de 20,27 km/h (Tabela 2). Sua articulação do joelho estava com 110° (Tabela 



 
3). Já na 2ª saída seu desempenho foi de 5,6 m atingindo uma velocidade de 17,38 km/h com a 

articulação do joelho formando 104°.  

 

Tabela 3 - Ângulo da articulação do joelho no bloco de partida (°) 

  1ª saída 2ª saída 3ª saída 

Atleta 1 110 104 84 

Atleta 2 113 118 113 

Atleta 3 90 109 90 

 

Observa-se que ao diminuir a amplitude da articulação do joelho o atleta tem menores resultados, 

ou seja, a distância percorrida na primeira fase da corrida de velocidade diminui de 5,8m da 1ª saída 

para apenas 5,6m da 2ª saída. Na 3ª saída a amplitude da articulação diminui para 84° reduzindo 

também a velocidade atingida que chega apenas a 10,92 km/h atingindo uma distância de 5,25m.  

O Atleta 2 obteve em sua 1ª saída a marca de 5,25m atingindo uma velocidade de 18,35 km/h com 

uma amplitude na articulação do joelho de 113°. Esta foi sua melhor marca atingindo uma maior 

velocidade comparada a 16,99 km/h da 2ª saída e apenas 9,6 km/h da 3ª saída. Em relação à 

amplitude do joelho o Atleta 2 apresentou 113° na sua melhor e também na sua pior saída. Não se 

pode julgar que na 3ª saída o atleta partindo da mesma amplitude que a 1ª saída teria apresentado o 

pior resultado devido à fadiga, pois o intervalo entre elas foi de 5 minutos, utilizado em 

treinamentos de força (CAMARGO et al., 2006). 

O Atleta 3 alcançou melhores resultados na 1ª saída sendo 4,75m de distância, 15,69 km/h de 

velocidade com o joelho a uma amplitude de 90°. A amplitude da 1ª saída foi igual a da 3ª saída, 

mas os resultados diferentes sendo 15,11 km/h de velocidade e uma distância de 4,45. A 2ª saída foi 

a intermediária em relação à velocidade apresentando 14,97 km/h, mas uma distância de 4,7m. 

Todos os atletas apresentaram melhor resultado na 1ª saída, que é aquela em que os apoios dos pés 

estão mais próximos da linha de partida, confirmando os estudos de Hay (1993 apud PEREIRA; 

SILVA, 2011) que verificou que a 1ª saída proporciona melhor resultado quando comparado com a 

saída 2ª saída. 

Atwater (1982, apud PEREIRA, 2011) concluiu que ângulos da articulação do joelho entre 79º e 

112º apresentam melhores resultado, já Mero et al (1983 apud PEREIRA, 2011) encontrou ângulos 

entre 102º e 120º. Os atletas apresentaram ângulos de 110º, 113º e 90º para suas melhores saídas 

igualando ao estudo de Atwater (1982, apud PEREIRA, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O gráfico 1 apresenta o comportamento cinemático (Gráfico 1) dos três atletas durante a saída do 

bloco de partida até o segundo passo, que é a primeira fase da corrida de velocidade (SEAGRAVE, 

1996). Cada linha representa o comportamento cinemático da saída em que os atletas obtiveram a 

melhor marca. Os maiores e os menores ângulos foram 171º e 81º do atleta 1, 152º e 71º do atleta 2 

e 172º e 90º para o atleta 3. 

Embora poucos trabalhos reportem ângulos da articulação do joelho durante a saída do bloco, os 

resultados não apresentam conclusões significativas (HARLAND; STEELE, 1997). 

Acredita-se também que os valores máximos, da articulação do joelho, atingidos pelo Atleta 1 antes 

dos outros atletas possa justificar este melhor resultado. A manifestação precoce dos valores 

cinemáticos máximos da articulação pode sugerir vantagem mecânica deste atleta em relação ao 

demais. Outro fato que pode justificar este melhor resultado é a possível aproximação do ângulo da 

articulação do joelho durante a 1ª saída com a saída utilizada pelo atleta. 

 

6. Conclusões 

 

Foi identificada uma melhor posição da articulação do joelho no bloco de partida, sendo os valores 

de 90°, 110° e 113° para os atletas pesquisados. 

Foi verificado que, ao mudar os ângulos da articulação do joelho, o tempo na partida também sofre 

mudanças. 

Acredita-se que os parâmetros encontrados possam ser alvos de novas pesquisas futuramente, 

buscando obter melhores resultados. 

 

 

 

 

Grafico 1 – Comportamento cinemático da melhor saída 
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Resumo 

A Síndrome de Burnout é um tema que vem sendo objeto de estudos de diversos pesquisadores em 

virtude de sua significância e complexidade. Sendo assim, o presente artigo tem como objetivo 

identificar os artigos publicados dos Encontros Anuais da Associação dos Programas de Pós-

Graduação e Pesquisa em Administração - EnANPAD, no período de 2002 a 2012, que tratam sobre 

o assunto em questão. Em relação aos métodos adotados na pesquisa, foi utilizada a abordagem 

quantitativa, em virtude de informações e dados apresentados em forma quantificáveis. O objetivo 

caracteriza-se como exploratório, em função da busca da exploração e do conhecimento das 

características do referido fenômeno de forma mais palpável. Foi delineado através de Fonte de 

Papel - Bibliográfica, tendo em vista que, procurar-se-á estudar o problema em pauta a partir de 

referências teóricas publicadas em artigos do EnANPAD, livros e dissertações. Os resultados e 

conclusões demonstraram que de acordo com as análises do artigo em questão há ainda muito a se 

explorar em outras áreas profissionais em relação à Síndrome de Burnout. 

 

Palavras-chave: Síndrome de Burnout, Gestão de Pessoas, Relações Empresariais. 

 

1. Introdução 

 

Segundo Inocente (2007) a palavra Burnout tem sua origem diante das junções de Burn e Out, 

tomando o significado assim a Síndrome de Estar ou Sentir-se queimando. O referido tema tem sido 

alvo de estudos e análises de diversos pesquisadores em função de se tratar das conseqüências 

trazidas pelo estresse ocupacional. Burnout passa a ser então, a resposta emocional a situações 

estressantes e crônicas em função de relações intensas nas situações de trabalho onde os 

profissionais apresentam grandes expectativas e em função de diferentes obstáculos, não 

alcançaram o retorno esperado, dentro da organização. (FERNANDES, 2012, p.13). 

As pesquisas relacionadas aos estudos sobre a Síndrome de Burnout vêm buscando a análise e a 

compreensão, principalmente da exaustão emocional, que constitui: 

 

O elemento central da síndrome e caracteriza-se por uma sensação crescente de esgotamento do 

trabalho, diminuição e perda de recursos emocionais, aparecendo sintomas de cansaço, irritação, 



 
sinais de ansiedade e depressão, propensão a acidentes, abuso de álcool, cigarros e doenças 

psicossomáticas. (INOCENTE, 2007, p.167). 

 

A mesma acarreta ao indivíduo a despersonalização e a inibição de suas realizações pessoais e 

profissionais. Segundo Inocente (2007) a despersonalização é o desenvolvimento de atitudes 

negativas, de insensibilidade e cinismo no ambiente de trabalho, distanciamento dos companheiros 

do trabalho e dos clientes. A terceira dimensão da síndrome de Burnout seria a falta de realização 

profissional, que conforme Inocente (2007), trata-se da tendência a avaliar o próprio trabalho de 

forma negativa, sentimentos de baixa auto-estima e diminuição da produtividade profissional. 

 

2. Metodologia 

 

A pesquisa caracteriza-se através do método exploratório. Foi delineado através de Fonte de Papel - 

Bibliográfica, tendo em vista que, procurar-se-á estudar o problema em pauta a partir de referências 

teóricas publicadas em artigos do EnANPAD.  Tais métodos referenciados se justificam tendo em 

vista ser o “Método [...] para a busca de informações sobre determinado assunto. Possui um 

planejamento flexível e é indicada quando se tem pouco conhecimento do assunto.” (NETO, 2009, 

p. 119). 

A população foi constituída de 7 artigos, os quais foram encontrados junto ao acervo digital dos 

Encontros Anuais da Associação dos Programas de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração – 

EnANPAD, de 2002 a 2012, a partir da busca do termo Burnout junto ao link de pesquisas de 

arquivos. 

Para a realização do processo de análise de dados foram mencionados os nomes dos autores, ano, 

amostra, título, objetivo, Principais resultados e conclusão. 

Os resultados foram apresentados através de quadros, seguido da respectiva análise dos respectivos 

artigos. 

Os resultados foram apresentados através de quadros, seguido da respectiva análise dos respectivos 

artigos. 

 

3. Resultados 

 

Através dos 7 artigos publicados no período de 2002 a 2012 pelo EnANPAD foi realizada uma 

análise sobre o tema Burnout no contexto Gestão de Pessoas e Relações Empresariais. Os resultados 

da análise foram apresentados a partir de quadros contendo os dados já mencionados anteriormente 

no item material e método. 

 

Análise do artigo EnANPAD do ano de 2002: 

 

Autoria: Lis Andréa Pereira Soboll. 



 
Título: A face oculta da Síndrome do Burnout nos profissionais de enfermagem: uma leitura a 

partir da Psicodinâmica do Trabalho 

Objetivo(s): Apresentar a Síndrome do Burnout como uma estratégia defensiva mobilizada pelo 

confronto do aparelho psíquico do sujeito com a organização do trabalho. 

Amostra: Análise da realidade dos profissionais de enfermagem, tendo como bases empíricas: 1) a 

observação do trabalho de enfermagem em uma UTI, durante um ano; 2) a intervenção 

desenvolvida durante dois anos com o pessoal de enfermagem de um pronto-atendimento; e 3) duas 

entrevistas em profundidade. 

Principais Resultados: Novas estratégias de diagnóstico e de intervenção desta síndrome 

ocupacional precisam ser desenvolvidas, contemplando a análise do discurso dos trabalhadores. 

Conclusão: A análise das relações de trabalho precisa ultrapassar as fronteiras do óbvio para 

alcançar a subjetividade humana. O Burnout, assim como o estresse, as doenças ocupacionais, o 

absenteísmo e a desmotivação no trabalho devem ser analisados além dos aspectos formais e 

manifestos. Na face oculta destes fenômenos encontra-se o sofrimento, a defesa e a luta contra a 

doença e a loucura. 

 

Análise do artigo EnANPAD do ano de 2004: 

 Autoria: Ângela Maria Monteiro da Silva, Gustavo de Oliveira Almeida, Denise Carvalho. 

Título: O Papel da Justiça Organizacional Distributiva, Processual, Interpessoal e Informacional na 

Predição do Burnout. 

Objetivo(s): Investigar o papel das dimensões de justiça (distributiva, processual, interpessoal e 

informacional) como preditoras de uma variável do burnout, a exaustão emocional (EE). 

Amostra: Participaram do estudo Setenta trabalhadores (55,7%, homens e 81,4% de empresas 

privadas) responderam a um questionário sócio-demográfico, à subescala de EE do inventário de 

burnout de Maslach e à escala de percepções de justiça. Análises de correlação de Pearson e 

parciais indicaram que: i) a interpessoal foi a dimensão que mais se correlacionou com a EE, 

seguida pela distributiva; ii) a informacional não se associou com o burnout; e iii) a processual 

deixou de se correlacionar com a EE, quando os efeitos de covariância da distributiva e interpessoal 

foram controlados. 

Principais Resultados: A análise de regressão múltipla confirmou esses achados: a interpessoal e a 

distributiva foram preditores significativos, explicando 31% da variância do burnout. Houve 

diferenças de gênero, o único preditor significativo para os homens foi a justiça interpessoal, e para 

as mulheres foi a distributiva. 

Conclusão: Estudos futuros são sugeridos e indica-se às empresas fluminenses um tratamento 

sempre respeitoso e cortês aos seus funcionários. Tal prática, com maior impacto do que a 

distribuição justa de recompensas, representaria um baixo custo financeiro, promovendo o bem-

estar e a saúde psíquica dos membros da organização. 

 

Análise do artigo EnANPAD do ano de 2006: 



 
 

Autoria: Edna Maria Querido de Oliveira Chamon, Rita de Cássia Marinho, Adriana Leonidas de 

Oliveira. 

Título: Estresse Ocupacional, Estratégias de Enfrentamento e Síndrome de Burnout: Um Estudo 

com a Equipe de Enfermagem de um Hospital Privado do Estado de São Paulo. 

Objetivo(s): (a) identificar o estresse ocupacional e suas manifestações nos profissionais da equipe 

de enfermagem que atuam em um hospital privado, (b) conhecer as estratégias de enfrentamento 

(coping) dessa população, e (c) avaliar os níveis de exaustão emocional, despersonalização e 

diminuição da realização pessoal para identificação da Síndrome de Burnout. 

Amostra: A amostra foi composta por 96 profissionais da equipe de enfermagem, de um hospital 

privado que se situa na cidade de São Paulo, Brasil. Os sujeitos foram submetidos ao MBI (Maslach 

Burnout Inventory), à ETS (Escala Toulousaine de Stress) e à ETC (Escala Toulousaine de 

Coping). 

Principais Resultados: Resultados apontam 13,5% dos sujeitos com níveis altos de Burnout e 

53,1% com níveis moderados. Verifica-se que 24% dos sujeitos apresentam níveis de estresse acima 

dos valores médios da escala e que 34% estão acima dos valores médios da população brasileira. 

Quanto às estratégias de enfrentamento verifica-se que: a estratégia de recusa (ignorar o problema 

ou a situação) apresenta níveis muito maiores que os valores médios da população brasileira; o 

controle é utilizado pela maioria dos pesquisados (97,9%), juntamente com o apoio social (91,6%). 

Conclusão: Conclui-se ser de grande importância o oferecimento de suporte emocional ao 

trabalhador da saúde. 

 

Análise do artigo EnANPAD do ano de 2008: 

 

Autoria: Leonardo Fávero Sartori, Marcio Pascoal Cassandre, Cristiane Vercesi. 

Título: Burnout em Policiais: a Relação entre o Trabalho e o Sofrimento. 

Objetivo(s): Relação existente entre as condições e a organização do trabalho do policial militar e 

os fatores da Síndrome de Burnout, em um Batalhão de Polícia Militar. 

Amostra: Abordagem epidemiológica, dos estudos em Saúde Mental e Trabalho para sua 

realização. A coleta e análise de dados foram realizadas conforme metodologia proposta pelo 

Laboratório de Psicologia do Trabalho da Universidade de Brasília (LPT – UnB), chamada de 

Diagnóstico Integrado do Trabalho (DIT), cujos fatores de burnout foram levantados através do 

Maslach Burnout Inventory (MBI), adaptado pelo LPT – UnB. O MBI foi respondido por 350 

sujeitos tendo seus dados tabulados e analisados utilizando-se do software SPSS, realizando 

cruzamentos de variáveis demográficas com os fatores de burnout, com teste não paramétrico do 

qui-quadrado, para independência das variáveis. 

Principais Resultados: Verificou-se que a falta de recursos e ferramentas no trabalho policial tem 

conseqüências práticas nas suas atividades e no atendimento à população. Com a Exaustão 

Emocional identificou-se que as variáveis associadas a esse fator, central na ocorrência do Burnout, 



 
foram: (a) qualidade dos equipamentos de segurança policial; (b) qualidade dos equipamentos de 

ação policial; (c) qualidade dos veículos. As ferramentas de trabalho do policial deste Batalhão 

ajudam no processo de esgotamento de suas energias, diminuindo sua disposição geral e motivação 

de continuar seu trabalho policial. Isso pode causar-lhe insatisfação, sofrimento e mal-estar. 

Conclusão: Através dos cruzamentos estatísticos e da observação do trabalho constatou-se que as 

condições de trabalho no Batalhão, ligadas principalmente às ferramentas de trabalho (veículos, 

equipamento de segurança e equipamento de ação) estão diretamente relacionadas à alta Exaustão 

Emocional. É possível reverter esse quadro associando medidas educacionais (treinamentos, 

desenvolvimento e acompanhamento) e mudança nos processos de gestão da organização (ação 

limitada pela estrutura mecanizada e pelo fato de se tratar de uma instituição pública). 

 

Análise do artigo EnANPAD do ano de 2009: 

 

Autoria: Taís de Andrade, Rosméri Elaine Essy Hoch, Kelmara Mendes Vieira, Claudia 

Medianeira Cruz Rodrigues. 

Título: Suporte Social no Trabalho e Síndrome de Burnout: a Percepção dos Profissionais de 

Enfermagem de Hospitais Públicos e Privados. 

Objetivo(s): Verificar a percepção dos profissionais de enfermagem sobre a existência do suporte 

social no trabalho e a Síndrome de Burnout, bem como analisar a influência do suporte social na 

incidência da Síndrome, conforme a natureza da instituição. 

Amostra: A estratégia metodológica adotada constitui-se de uma pesquisa survey realizada com 

uma amostra de 231 colaboradores de quatro hospitais públicos e privados, localizados na região 

central e norte do Rio Grande do Sul. 

Principais Resultados: Os resultados revelam que tais profissionais apresentam grau moderado da 

Síndrome, sendo que os entrevistados dos hospitais públicos evidenciaram maiores índices da 

doença e, conseqüentemente, menor suporte social no trabalho, quando comparados aos indivíduos 

dos hospitais privados. 

Conclusão: Sugere-se o uso de técnicas qualitativas, como entrevistas e observação, para identificar 

outras variáveis que possam explicar o Burnout. Além disso, recomenda-se à realização de 

pesquisas sobre esta temática para organizações de outros segmentos. 

 

Análise do artigo EnANPAD do ano de 2009: 

 

Autoria: Rayssa Soares de Souza, Renata Paula Costa Trigueiro, Tatiane Nunes Viana de Almeida, 

José Arimatés de Oliveira. 

Título: A Pós-Graduação e a Síndrome de Burnout. 

Objetivo(s): Identificar as três dimensões da síndrome (exaustão, cinismo e realização pessoal) e 

estabelecer a correlação entre os fatores da síndrome e as variáveis sócio-demográficas e 

acadêmicas. 



 
Amostra: Os dados foram coletados através do MBI-SS (Maslach Burnout Inventory-Student 

Survey), e analisados com o auxílio do SPSS 15.0. Neste estudo, as variáveis do MBI-SS foram 

enquadradas diferentemente dos resultados encontrados por Schaufeli et al. (2002), versão original 

em inglês do instrumento. 

Principais Resultados: Neste estudo, as variáveis do MBI-SS foram enquadradas diferentemente 

dos resultados encontrados por Schaufeli et al. (2002), versão original em inglês do instrumento. E 

constatou-se relações significativas entre as variáveis sóciodemográficas e acadêmicas com as 

dimensões da síndrome de burnout.  

Conclusão: Salienta-se a dificuldade em classificar os sujeitos nos níveis de baixo, moderado e 

alto, apontando para a necessidade de aprofundamento dos resultados obtidos, uma vez que a 

literatura atual ainda é relativamente restrita sobre burnout com esta população. 

 

Análise do artigo EnANPAD do ano de 2010: 

 

Autoria: Lucas Charão Brito, Edgar Reyes Junior, Fábio Theodoro Tolfo Ribas. 

Título: As Relações Entre a Síndrome de Burnout e a Satisfação no Trabalho: Uma Visão a partir 

do Ambiente Social das Organizações. 

Objetivo(s): Contribuir para a discussão das relações existentes entre a satisfação no trabalho e a 

síndrome de burnout em profissionais urbanos. 

Amostra: A metodologia utilizada neste estudo foi exploratória e quantitativa no qual foi aplicado 

levantamento survey a 326 profissionais, validando instrumento de burnout e satisfação. 

Principais Resultados: Foi identificado que trabalhadores operacionais sofrem maior 

predisposição a insatisfação e exaustão emocional que os de nível técnico e de liderança; que a 

sobrecarga gera burnout; que os profissionais mais velhos tendem a ter maior envolvimento no 

trabalho; que quanto maior o nível de esgotamento emocional maior a insatisfação do profissional 

com a organização e o seu trabalho; que profissionais de instituições públicas tendem a desenvolver 

exaustão emocional; que profissionais com maior jornada de trabalho tendem a sentirem-se 

emocionalmente esgotados e céticos em relação a seu trabalho; que profissionais de nível técnico e 

de liderança estão mais realizados no trabalho do que profissionais de nível operacional; que 

profissionais menos satisfeitos com sua organização tendem a serem mais céticos, descuidados e 

avessos a colaboração e que os principais elementos que impactam na satisfação são o 

envolvimento pessoal no trabalho e a despersonalização. 

Conclusão: Como resultado da análise da relação entre satisfação e Burnout foi identificado que 

quanto maior o envolvimento pessoal no trabalho e menores níveis de despersonalização e 

esgotamento emocional, maiores são os níveis de satisfação com as organizações e com o trabalho. 

 

De acordo com os quadros acima apresentados, referentes às análises das publicações dos artigos 

dos Encontros Anuais da Associação dos Programas de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Administração - EnANPAD, no período de 2002 a 2012, foram tratadas as seguintes temáticas: 



 
 

Ano de 2002: A face oculta da Síndrome do Burnout nos profissionais de enfermagem: uma leitura 

a partir da Psicodinâmica do Trabalho. 

Ano de 2004: O Papel da Justiça Organizacional Distributiva, Processual, Interpessoal e 

Informacional na Predição do Burnout. 

Ano de 2006: Estresse Ocupacional, Estratégias de Enfrentamento e Síndrome de Burnout: Um 

Estudo com a Equipe de Enfermagem de um Hospital Privado do Estado de São Paulo. 

Ano de 2008: Burnout: Analisando a Síndrome no Ramo das Indústrias Alimentícias do Rio Grande 

do Norte. 

Ano de 2008: Burnout em Policiais: a Relação entre o Trabalho e o Sofrimento. 

Ano de 2009: Suporte Social no Trabalho e Síndrome de Burnout: a Percepção dos Profissionais de 

Enfermagem de Hospitais Públicos e Privados. 

Ano de 2009: Avaliação do Nível da Síndrome de Burnout Na Equipe De Enfermagem Da UTI - 

Adulto. 

Ano de 2009: Relações de Poder, Assédio Moral e Burnout: um estudo em uma escola particular. 

Ano de 2009: A Pós-Graduação e a Síndrome de Burnout. 

Ano de 2009: Síndrome de Burnout em Enfermeiros: a Influência da Unidade de Atuação no 

Desgaste Profissional. 

Ano de 2010: As Relações Entre a Síndrome de Burnout e a Satisfação no Trabalho: Uma Visão a 

partir do Ambiente Social das Organizações. 

 

4. Discussão 

 

Através dos tempos houve um grande crescimento evolutivo no mundo coorporativo. Em 

conseqüência surgiram novas oportunidades de trabalho, porém cada vez mais especializada, em 

virtude dos grandes avanços tecnológicos. A concorrência acirrada levou o individuo a uma busca 

desenfreada de novos conhecimentos, capacitações e especializações. Dessa forma todo este 

processo passou a gerar uma pressão sobre os profissionais. Os efeitos das situações adversas nas 

quais são submetidos os indivíduos provocam reações físicas e emocionais que comprometem sua 

saúde. Isso nos leva a observar que especificamente a atividade desenvolvida pelo trabalhador é a 

responsável pela geração de estresse. Dessa forma se origina o termo Estresse Ocupacional. 

Estresse Ocupacional é empregado para salientar que não são as profissões ou propriamente o 

trabalho os grandes responsáveis pelos transtornos percebidos, mas o tipo de atividade 

desempenhada GASPAR (1997, apud FERNANDES, 2011). 

A atividade passa a ser para o indivíduo uma situação fatigante, cansativa, desmotivadora que se 

resume propriamente dito no termo estresse.  

“Um levantamento conduzido pela National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) 

apontou que 25 porcento das pessoas pesquisadas relataram que seus trabalhos constituíam a única 

fonte considerável de estresse em suas vidas.” (ARDEN, 2003, p. 15). 



 
Dai a grande importância dos estudos sobre a Síndrome de Burnout, pois ela é a conseqüência do 

estresse ocupacional. 

 

 

O Burnout vai muito mais além do estresse e está associado mais especificamente ao trabalhador, 

ou seja, ao mundo laboral e ocorre pela cronificação, ou seja, tornar-se muito crônico, após um 

processo de estresse BENEVIDES-PEREIRA (2002, apud FERNANDES, 2011). 

 

 Diante de uma análise do presente artigo fica evidente que a atividade desempenhada 

realmente é a responsável pelos transtornos percebidos, tendo em vista que a maior parte das 

temáticas tratou especificamente de profissionais da saúde, policiais e professores. 

Por ser a atividade profissional uma realidade presente no cotidiano do ser humano, também suas 

complexidades, conseqüências e transtornos estão presentes junto ao trabalhador. Dessa forma é 

preciso que se desenvolva um ambiente de trabalho que atenda no mínimo as necessidades 

estruturais e logísticas dos indivíduos para que seja prevenida a Síndrome de Burnout, tendo em 

vista que a mesma já se constitui como problema social e de saúde pública. CANOUI e 

MAURANGES (2004, apud INOCENTE, 2007). 

 

5. Conclusão 

 

A Síndrome de Burnout tem se tornado a cada dia uma grande temática de estudos para diversos 

pesquisadores. Por ser o estresse ocupacional a fonte geradora da referida síndrome torna-se um 

assunto a ser tratado com maior cuidado, em virtude de naturalmente estarmos expostos junto ao 

ambiente de trabalho todos os dias durante um período de tempo considerável. 

 O presente artigo abre novas oportunidades de pesquisas nesta área, possibilitando sugestões de 

estudos mais complexos, diante de análises mais ampla de temas relacionados a este objeto de 

estudo. Vale ressaltar ainda que de acordo com as análises do artigo em questão há ainda muito a se 

explorar em outras áreas profissionais em relação à Síndrome de Burnout. 
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Resumo 

O trabalho consiste em avaliar se os portadores de deficiência visual estão inseridos no mundo 

virtual, em especial, nas redes sociais. É indiscutível que o uso das Tecnologias da Informação e da 

Comunicação trouxe imensos benefícios tanto a nível educacional quanto pessoal e até mesmo 

profissional. Em relação aos portadores de deficiência visual é apresentada uma gama de opções 

para se beneficiarem da web, porém faz-se necessário saber se eles possuem todos os recursos 

necessários para que possam interagir virtualmente com outras pessoas através das redes sociais. 

Questões como essas, serão analisadas e avaliadas ao longo do trabalho. 

 

Abstract 

The work is to assess whether the visually impaired are included in the virtual world, especially in 

social networks. It is undisputed that the use of Information Technologies and Communication of 

immense benefit both educational and personal and even professional. Regarding the visually 

impaired is presented a range of options to take advantage of the web, but it is necessary to know if 

they have all the necessary resources so that they can interact virtually with others through social 

networks. Such issues will be analyzed and evaluated throughout the work. 

 

Palavras-chave: Redes sociais; Portador de deficiência visual;  Inclusão virtual. 

 

Keywords: Social networks; Visually impaired; Including virtual. 

 

1 Introdução 

 

Hoje em dia a alfabetização digital se faz tão importante quanto aprender a ler e escrever, fazendo 

com que o individuo exerça plenamente seu direito à cidadania. 

Segundo Santos e Cardoso (2009, p.7), um dos objetivos deste milênio está em permitir que as 

pessoas aproveitem os benefícios das novas tecnologias especialmente as Tecnologia da Informação 

e Comunicação (TIC´s),  através da Internet. A facilitação ao acesso das novas tecnologias de 

informação e a efetiva possibilidade de utilizá-las é chamado de inclusão digital. A inclusão digital 



 
é vista como parceira para a inclusão social, pois dá às pessoas melhores oportunidades de educação 

e geração de renda. Os telecentros são fontes primárias na inclusão digital, pois prestam serviços e 

disseminam informações além de necessitar de estrutura organizacional, gestão e regras de trabalho. 

Para que o empreendimento não se torne um fracasso há de se investir em tecnologias e para isso 

pode-se buscar incentivo do governo e parcerias locais. O número de excluídos diminuiria caso o 

governo implantasse ações mais eficientes tais como: aumento do número de bibliotecas públicas e 

dos telecentros. Tudo isso em parceria com ONG´s, empresas privadas e organismos internacionais 

como a UNESCO. A exclusão digital é uma nova forma de exclusão social e para que isso não 

aconteça o governo brasileiro encara a inclusão digital como uma política pública. A exclusão 

digital distancia o cidadão das novas possibilidades e dificulta ainda mais o desenvolvimento social 

e humano. O desenvolvimento tecnológico  ocorre com extrema rapidez, fazendo com que as 

pessoas que não tem acesso às tecnologias se afastem cada vez mais da possibilidade de alcançá-las. 

Acessibilidade significa poder estar em espaços físicos, ter acesso à informação, aos materiais de 

estudo e trabalho, ter acesso a produtos e serviços com dignidade. Com relação à acessibilidade na 

Web,  a realidade nos mostra que além dos portadores de deficiência visual (PDV´s), usuários com 

problemas motores, físicos, idosos com doenças crônicas podem navegar pela Internet, realizando 

as mais diversas tarefas, desde que os sites disponibilizem a estes usuários os recursos que eles 

necessitam. Portanto, acessibilidade na web diz respeito a viabilizar que qualquer pessoa, usando 

qualquer tecnologia adequada à navegação web esteja apta a visitar qualquer site, obtenha a 

informação oferecida e interaja com o “site”. Os problemas mais sérios de acessibilidade estão 

relacionados aos deficientes visuais uma vez que a maioria das paginas da Web é totalmente visual. 

Um site só é considerado acessível quando todos os usuários podem explorá-lo indistintamente 

obtendo total entendimento de seu conteúdo. As Tecnologias Assistivas, são serviços utilizados no 

dia-a-dia para facilitar a vida do deficiente. Contribuem para a independência e autonomia dos 

PDVs, acelerando seu processo de aprendizado, desenvolvimento e inclusão social. A definição 

para tecnologia assistiva seria “toda e qualquer ferramenta, recurso ou processo utilizado com a 

finalidade de proporcionar uma maior independência e autonomia a pessoa com deficiência”. Pode-

se destacar algumas tecnologias assistivas para auxílio no uso do computador, são elas:  alternativas 

ao mouse, teclados alternativos, ponteiras de cabeça, sistemas para entrada de voz, ampliadores de 

tela, leitores de tela com síntese de voz, linhas braile, impressoras braile e softwares especializados 

para produção de material em braile. 

As redes sociais se formam a partir de entrelaçados de relações.Vários autores tem estudado o 

assunto, fazendo com que haja um crescimento progressivo no conhecimento das redes sociais. Para 

Ferreira (2011, p.214) rede social de informação é “um conjunto de pessoas, com algum padrão de 

contatos ou interações entre as quais se estabelecem diversos tipos de relações e por meio delas, 

circulam diversos fluxos  de informação”. As redes sociais são consideradas como um conjunto de 

pessoas ou grupo de pessoas que possuem algum tipo de contato ou interação entre elas, além de 

permitir mensagens instantâneas, blogs, streaming medias e tags. O MySpace e Facebook permitem 

que os usuários  compartilhem a si mesmos entre si. Del.icio.us permite que usuários compartilhem 

recursos Web e Flicker permite o compartilhamento de figuras. Frappr mistura o uso de mapas, 



 
salas de chat e figuras com a intenção de conectar as pessoas. Basicamente, para um deficiente 

visual interagir com uma página na Web, é necessário um programa de leitura de tela que explana os 

textos em voz alta para quem nada enxerga, ou então, para os que possuem um pouco de visão, um 

programa para aumentar as fontes e aperfeiçoar a tela para leitura. O problema para um deficiente 

visual, é que tais ferramentas nem sempre são adaptáveis aos sites.  As imagens, na maioria das 

páginas, não são descritas por voz, entre outros problemas. Segundo Sonza (2004), os invisuais 

estão excluídos das páginas da internet. Muitos sites ainda não estão preparados para atender esta 

categoria de pessoas, pois possuem equipamentos obsoletos, conexões lentas e limitações pessoais. 

Então, este é o desafio atual: desenvolver páginas acessíveis aos diversos usuários. Para Mianes 

(2010), a interação dos deficientes visuais com as redes sociais  locais é onde os PDVs podem criar 

laços e formar grupos.  MIANES, que possui baixa visão, analisou comunidades no ORKUT, 

seguindo alguns critérios de seleção. Ele constatou que as pessoas com deficiência se agregam em 

torno de assuntos políticos, direitos de acessibilidade, empregabilidade e acesso a bens culturais. 

Esses sites são de grande importância pois é neles que as pessoas discutem temas, inclusive sobre a 

deficiência visual. O autor diz que está crescendo a participação dos PDVs na rede social do 

ORKUT. Alguns exemplos de comunidades para deficientes visuais: “eu admiro os cegos”, 

“integração deficiência visual”, “baixa visão/visão subnormal”, “deficientes visuais”, “alunos com 

deficiência visual”, “amigo dos deficientes visuais”,  entre outras. No website do GUIA 

INCLUSIVO há uma explicação de como é feito a audiodescrição de vídeos para as pessoas com 

deficiência visual. Traz oportunidades de emprego e categorias de assuntos. A website YOUNI é 

voltada aos deficientes visuais, trazendo notícias de interesse além de possuir uma rede social. A 

website PENSEDYNAMO traz o vídeo de uma pessoa que é psicóloga e deficiente visual, que faz 

uso da internet e conta sobre a sua dificuldade em acessar diversos sites. A website TREINAWEB 

traz a notícia de que há dois anos o Facebook vem trabalhando junto à Fundação Americana para 

Cegos (AFB) para que o site seja adaptado aos deficientes visuais. O Myspace também já declarou 

empenho em tornar-se acessível aos deficientes visuais.Partindo de todas essas informações, 

observa-se que o uso das tecnologias traz qualidade de vida, lazer, oportunidades várias e inclusão 

social àqueles que são deixados de lado pela sociedade. Os softwares de acessibilidade para 

deficientes visuais apresentam limitações, porém facilitam e muito o acesso dos PDVs aos 

ambientes digitais dando-lhes mais autonomia e independência. Concluindo o estudo, quanto ao 

acesso à internet, ainda há muito o que fazer pois muitos sites ainda não estão acessíveis. Os 

criadores de páginas da web devem levar em consideração a grande diversidade de usuários. Os 

PDVs reclamam de páginas da internet onde eles tem que acessar diversos links até chegar ao 

assunto que desejam. Nas redes sociais também há barreiras aos deficientes visuais e estas não são 

poucas. Atualmente, o Facebook é a rede  mais utilizada pelas pessoas e somente agora seus 

criadores estão  trabalhando para  adaptá-la aos deficientes visuais, o que é o caso também do  

Myspace. Faz-se necessário um maior respeito à diversidade humana. Quando se criar algo novo, 

deve-se levar em consideração as diferenças pessoais e não privilegiar somente as pessoas 

consideradas “normais”. Concluindo, o trabalho demonstra que os PDVs estão caminhando (com 

muita dificuldade) para a inclusão nas redes sociais. 



 
2. Referencial Teórico 

 

 A literatura científica que deu suporte a este trabalho está balizada em autores que discutem o tema 

da inclusão dos deficientes visuais, seja a nível social, educacional ou esportivo. Bellini, Giebelen e 

Casali (2010) escreveram um trabalho intitulado “Limitações digitais” onde eles discorrem com 

muita propriedade sobre inclusão, exclusão e limitação digital. Para eles, tanto quanto saber ler e 

escrever, se faz necessário a alfabetização digital para que o indivíduo exerça plenamente seu 

direito à cidadania. Para Souza e Freitas (2010), o maior problema encontrado nos sites eletrônicos 

está no baixo nível de acessibilidade ou seja “os sites eletrônicos são projetados sem levar em 

consideração as formas particulares de acesso à Web por diferentes pessoas, como as comumente 

usadas por cegos”. 

 

3. Metodologia 

 

Para a realização da pesquisa foi realizado um levantamento bibliográfico sobre redes sociais, 

deficiência visual, inclusão e exclusão social e digital, acessibilidade e mais especificamente sobre a 

interação do deficiente visual na web. A pesquisa foi balizada por um tipo de deficiência, no caso a 

deficiência visual. Buscou-se  através da leitura e embasamento nos diversos artigos levantados 

concluir  sobre a seguinte questão: está o deficiente visual realmente inserido nas redes sociais? 

 

4. Análise dos resultados 

 

Com a realização desta pesquisa, verificou-se que o deficiente visual está caminhando a passos 

lentos para a sua inclusão digital. A seguir, relaciona-se alguns itens necessários para a inclusão 

digital. 

 diminuição da diferença social e econômica; 

 maior acesso a programas que possibilitem a interação com outras pessoas (leitores de tela e de 

voz); 

 padronização de informações conforme as diretrizes de acessibilidade; 

 maior número de lan house; 

 barateamento na aquisição de hardware e software; 

 acesso sem fio à Internet em locais públicos; 

 aumento do número de Telecentros; 

 maior conscientização dos webdesigners na arquitetura das páginas; 

 simplificação das redes, desde o cadastro do usuário até a navegação, pois quanto menos ações 

melhor ao PDV. 

Diversos recursos já existem para a acessibilidade, mas ainda não são utilizados como deveriam. O 

mais provável é que seja pelo baixo nível econômico dos deficientes visuais. O portador de 

deficiência tem menos oportunidades de inclusão seja em quaisquer setor da sociedade.  



 
5. Considerações Finais 

 

Atualmente, a maior parte de nossas atividades são realizadas através da internet ou por meio do 

computador. Podemos trabalhar sem sair de casa, estudar à distância, fazer compras e outras 

infinidades de coisas, até mesmo ampliar nossos laços de amizade através das redes 

sociais.Primeiramente, para que o PDV consiga realizar algumas atividades no computador é 

necessário que possua no mínimo um sintetizador de voz e um leitor de tela. Partindo desses dois 

objetos ele já terá condições de acessar o mundo informatizado. O problema é que tais ferramentas 

nem sempre são adaptáveis aos sites e as imagens das páginas geralmente não são descritas por voz, 

entre outros problemas. Aos que não possuem recursos financeiros para adquirir tais programas, o 

governo disponibiliza os Telecentros, porém os mesmos não estão adaptados aos deficientes 

visuais. Quanto ao acesso à internet, ainda há muito o que fazer pois muitos sites ainda não estão 

acessíveis. Os criadores de páginas da web devem levar em consideração a grande diversidade de 

usuários. Os PDVs reclamam de páginas da internet onde eles tem que acessar diversos links até 

chegar ao assunto que desejam. Faz-se necessário um maior respeito à diversidade humana. Quando 

se criar algo novo, deve-se levar em consideração as diferenças pessoais e não privilegiar somente 

as pessoas consideradas “normais”. 
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Resumo 

A EAD uma das formas de utilizarmos as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC). 

Necessita-se ampliar as pesquisas sobre a EAD, verificando suas consequências para educadores e 

educandos. A presente pesquisa busca demonstrar como a EAD, por meio da visão de pedagogos, 

poderá inovar a prática pedagógica, e talvez propor um diferencial na cultura escolar. 

 

Abstract 

The EAD one way of using the Information and Communication Technologies (TIC). Need to 

expand research on the EAD, checking their consequences for educators and students. This research 

seeks to demonstrate how the EAD, through the vision of educators, can innovate pedagogical 

practice, and perhaps propose a differential in the school culture.  
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1.Introdução 

 

A Educação a Distância (EAD) iniciou seus cursos por correspondência, depois surgiram outros 

meios que foram facilitando a interação entre professor e o aluno; que são: o telefone, o rádio, a 

televisão e as fitas de vídeo e áudio. Com a chegada dos computadores, essa modalidade de ensino 

– EAD ganhou mais um recurso o CD. Com a criação e propagação da internet surgiu a EAD on-

line em que o ensino-aprendizagem era interativo, participativo e flexível. Considerando a EAD 

uma ferramenta de inovação a educação faz-se necessário conhecer a opinião dos pedagogos sobre 

essa experiência. Desta forma, a problemática a ser resolvida: Qual a visão dos graduandos de 

Pedagogia sobre a educação a distância? Possui os seguintes objetivos: apresentar breve histórico da 

EAD; relatar as possibilidades de desenvolvimento da EAD no Ensino Superior; conhecer a opinião 

de um grupo de pedagogos sobre a EAD. A pesquisa é de natureza exploratória, com análise 
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qualitativa, é desenvolvida com alunos do 3º ano do curso de Pedagogia – presencial - que 

participam da EAD desde o início do curso. Os sujeitos que participaram desta pesquisa afirmam 

que estudar via EAD facilita na compreensão da importância do uso das TICs em educação.  

 

2.1Breve Histórico da EAD no Brasil via internet 

 

Alves (in LITTO E FORMIGA, 2009) afirma que a EAD no Brasil tem início no século XX 

oferecendo cursos profissionalizantes por correspondência voltados para um publico com 

necessidade de crescimento profissional principalmente nas áreas de comercio e serviços.  

De acordo com Mattar (2011) a Educação a Distância (EAD) iniciou seus cursos por 

correspondência, depois surgiram outros meios que foram facilitando a interação entre professor e o 

aluno; que são o telefone, rádio, televisão e fitas de vídeo e áudio. Com a chegada dos 

computadores, essa modalidade de ensino ganhou novos recursos, como o CD e a internet, tornando 

o processo de ensino-aprendizagem interativo, participativo e flexível. 

Segundo Machado (2010) a EAD tem como objetivo levar a educação superior de qualidade às 

regiões distantes e possibilitar às camadas sociais acesso à Educação. É importante que a EAD seja 

tratada como uma modalidade educacional eficiente e apropriada tanto quanto a modalidade 

presencial.  

Conforme Uebe (2009, s/p) em 1992 a internet começa a despontar no Brasil e, em torno de 1994, 

tem-se as universidades brasileiras se dedicando à pesquisa e à oferta de cursos superiores à 

distância, assim como ao uso de novas tecnologias nesse processo. 

Segundo Mattar (2011) por volta de 1995, com o crescimento explosivo da internet, pode-se 

observar um ponto de ruptura na história da EAD. Surge um novo território para a educação, o 

espaço virtual da aprendizagem, digital e com base na rede. Aparecem também várias associações 

de instituições de ensino a distância. Passa-se simultaneamente a conceber um novo formato para o 

processo de ensino-aprendizagem, aberto, centrado no aluno. 

O uso das tecnologias tem-se proliferado com o propósito de oferecer ambientes educacionais on-

line. Desde e-mails, chats e as plataformas de aprendizagem. E essas ferramentas tem sido de uso 

crescente no Ensino Superior. (Teles, 2009) 

A partir da leitura de Valente e Mattar, (2007) um curso à distancia on-line pode ser conduzido sem 

interação entre os alunos e os professores, baseando-se, por exemplo, em um modelo de instrução 

programada, com exercícios e softwares que corrigem automaticamente o que o aluno faz. No outro 

extremo da interação, teríamos as aulas por videoconferências de duas mãos, em que os alunos 

podem fazer perguntas e interagir em tempo real com o professor e seus colegas, mesmo a 

quilômetros de distância. 

Ainda em Valente e Mattar (2007), há também diferentes atividades e avaliações propostas em 

EAD, cuja seleção e combinação servem também para definir o modelo do curso. As atividades 

síncronas, como chatas e videoconferências, exigem que os alunos e professores estejam conectados 

ao mesmo tempo. Já as atividades assíncronas permitem que os alunos realizem suas atividades no 

momento que desejarem, e por isso predominam nos projetos de EAD. 



 
São inúmeras as instituições que oferecem cursos a distancia, desde disciplinas isoladas até 

programas completos de graduação e pós-graduação. As vezes os cursos são oferecidos por 

instituições que também oferecem cursos presenciais, outros casos, existem instituições voltadas 

exclusivamente para a modalidade de ensino a distancia. 

 

2.2 Educação Superior a Distancia: Tendências e Perspectivas  

 

A evolução das TICs trouxe mais interação entre professor e aluno, a partir disso  as instituições de 

ensino superior começaram a se adequar a uma nova realidade. 

Kipnis, afirma que no futuro as universidades deverão estar em funcionamento 24 horas por dia, 7 

dias por semana, combinando o presencial com o virtual, trabalhando sem fronteiras de seu alcance 

local. 

Harvard e Massachusetts Institute of Techonology (MIT) investiram US$ 60 milhões para oferecer 

cursos on line. Já a Índia pretende construir diversas universidades nos próximos dez anos. 

Segundo Silva, no futuro um professor poderá montar um material a partir de fontes de todo o 

mundo, fornecendo diferentes perspectivas. O professor seria então mais responsável por tutoria e 

debates e menos por aulas expositivas.  

Tudo isso requer infraestrutura tecnológica e programas acadêmicos que atendam à demanda.  

A perspectiva futura e o caminho a ser percorrido pelas instituições de educação superior no Brasil 

para o desenvolvimento da EAD e das TICs dependerá, sobretudo, delas próprias e também do 

Estado, na esperança de que possamos acreditar no potencial criativo e de aprendizagem da 

sociedade brasileira, ficando o Estado apenas como um ente estimulador e financiador dessa 

criatividade, em vez de buscar controlar e burocratizar um processo que, em sua essência, é 

dinâmico e flexível. (KIPNIS, 2009, p.214) 

 

Os modelos de EAD para o Ensino Superior no Brasil hoje segue de acordo com a Portaria 4.059 de 

10 de dezembro de 2004 exigindo que os cursos de modalidade semipresencial, não podem 

ultrapassar 20% da carga horária total do curso e a avaliação presencial faz-se necessária.  

De acordo com Dias e Leite (2010) hoje a oferta de cursos a distancia no Brasil, segundo o art. 2º 

do Decreto 5.622 de 19 de dezembro de 2005, pode ocorrer na educação básica, educação de jovens 

e adultos (EJA), educação especial, educação profissional, abrangendo os seguintes cursos e 

programas: técnicos, de nível médio e tecnológico, de nível superior; educação superior, 

abrangendo os seguintes cursos e programas: sequenciais, de graduação, de especialização, de 

mestrado e de doutorado, sendo que nos cursos que utilizam a modalidade semipresencial, de 

acordo com a Portaria 4.059 de 10 de dezembro de 2004, não poderão ultrapassar 20% da carga 

horária total do curso, sendo ainda obrigatório uma avaliação presencial. 

 

 

 

 



 
3.Metodologia 

 

A pesquisa é de natureza bibliográfica e exploratória com analise qualitativa. Participaram desta 

pesquisa graduandos de um curso de Pedagogia, da região do Vale do Paraíba do Sul. O 

instrumento de pesquisa utilizado foi o Diário da Plataforma Moodle criado pela Instituição de 

Ensino Superior. Este espaço foi criado mediante autorização do Coordenador do NEAD da IES. 

Este instrumento consiste em uma das formas de atividade da plataforma.  

O projeto de pesquisa foi enviado ao Comitê de Ética em Pesquisa das Faculdades Integradas 

Teresa DÁvila- Lorena/SP, via Plataforma Brasil o qual foi aprovado sob o protocolo nº10/2012.  

Os sujeitos receberam informações sobre problema e objetivos da pesquisa. Os quinze que 

concordaram em participar da pesquisa assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Três indagações/orientações permearam o registro solicitado aos sujeitos o registro no Diário 

(Moodle) da IES. Primeiro indagamos se os estudos por meio da EAD contribuem ou não para a sua 

formação de pedagogo, solicitamos a justificativa da resposta. No segundo momento. os sujeitos 

deveriam registrar as facilidades e ou dificuldades encontradas para a realização dos estudos pela 

EAD - utilizadas durante a realização do curso de graduação; a última etapa do registro solicitava 

que cada sujeito registra-se outras impressões sobre a EAD, EAD auxilia além das já solicitadas 

para esta pesquisa. 

 

4.Resultados e Discussões 

 

Mediante os registros dos sujeitos, conforme seguem, a EAD contribui para a compreensão e 

aprendizado do uso da TICs em educação, aprimorando sua formação de educador: “Sim contribui, 

pois ao executar as diversas atividades no decorrer desses anos, me aperfeiçoei um pouco mais em 

lidar com a internet, ao realizar os exercícios me vejo refletindo mais nas respostas e entre tantas 

outras coisas ; o professor precisa estar sempre se atualizando, se aperfeiçoando mais, buscando 

novas e diversas maneiras de aprendizagens para que possa ter base no que irá transferir a seus 

alunos” ;  A  EAD contribui muito para minha formação como pedagogo, pois essa é uma forma de 

estudo muito favorável devido ao avanço tecnológico. Essa forma de estudo beneficia muito o 

estudante, porque com a EAD quem decide o melhor horário para estudar é o estudante, ele acessa 

os conteúdos postados de acordo com seus horários e necessidades, além disso essa forma de 

estudo promove a interação entre alunos, devido as chats e fórum de discussão”. 

As facilidades, em estudar via EAD, estão permeadas pelo uso do computador internet, consciência 

para aprender o novo; necessidade do aprendizado das TIC na educação. Entretanto, as dificuldades 

ficaram por conta da: falta de disciplina para estudar, dificuldade em acessar a plataforma e/ou 

atividades dentro do tempo previsto, dificuldade em conseguir acesso à plataforma.  

Os sujeitos relacionam suas impressões da EAD com facilidade, interação, comodismo, 

modernidade em educação. Facilidade de acesso aos estudos; mais uma ferramenta ao professor, a 

qual precisa dominar, pois, a EAD via internet é considerada novidade. Um sujeito apesar de 

manifestar facilidade no uso das TICs não gosta de forma de estudo, prefere o presencial. 



 
5. Conclusão 

 

Os sujeitos, de modo geral, consideram a EAD uma ferramenta de ampliação ao processo 

educacional, mesmo, preferindo o presencial. Reconhecem que ao estudar pela EAD auxilia-as no 

aprendizado das TICS para a aplicação das mesmas em processos didáticos. 

O uso da EAD precisa ser repensado para além dos 20% limitados pela Portaria 4.059 de 10 de 

dezembro de 2004, uma vez que ela propicia mais um ambiente de aprendizagem. 
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Resumo 

O biodiesel, produzido a partir da biomassa, é obtido a partir de fontes biológicas renováveis. O 

processo mais usado para a obtenção do biodiesel é a transesterificação, que consiste em modificar 

a estrutura do óleo vegetal, tornando-a praticamente idêntica à do óleo diesel, e por isso, com as 

mesmas propriedades físico-químicas. Essa reação pode ser catalisada por substancias ácidas ou 

básicas, em processo heterogêneo ou homogêneo. Desta forma, este trabalho tem como objetivo a 

preparação do biodiesel a partir da reação de transesterificação do óleo de soja com etanol 

catalisada por óxidos mistos tipo Ba/Mg/Al. 

 

Abstract 

The biodiesel produced from biomass is produced from renewable biological sources. The most 

widely used process for obtaining biodiesel transesterification is that consists of modifying the 

structure of the vegetable oil, making it virtually identical to that of diesel fuel, and so, with the 

same physicochemical properties. This reaction can be catalyzed by acidic or basic substances in 

homogeneous or heterogeneous process. Thus, this work aims at preparation of biodiesel from the 

transesterification reaction of soybean oil with ethanol catalyzed by mixed oxide type Ba / Mg / Al. 

 

Palavras-chave 

Biodiesel, transesterificação, hidrotalcitas, Bário. 

  

Keywords  

Biodiesel, Transesterification, hydrotalcites, Barium. 

 

1. Materias e métodos 

Empregou-se o método da coprecipitação para a síntese de precursores do tipo hidrotalcitas Mg/Al.  

Primeiramente, soluções aquosas contendo 1 mol/L de nitratos de Mg e Al foram utilizadas no 

processo de coprecipitação descontínua. Uma segunda solução foi preparada utilizando 1 mol de 

NaOH e 1 mol de Na2CO3 como agente precipitante. Misturou-se as soluções e a mistura final 

permaneceu em constante agitação durante 24h. Após 24h o precipitado foi filtrado, lavado em água 

deionizada e seco em estufa a 90º por 24h. Após esta etapa, o material sólido foi moído e 

posteriormente foi calcinado à temperatura de 500ºC durante 5h. Para a sínteses das outras 



 
hidrotalcitas foram utilizadas uma solução contendo Ba-Mg-Al com Ba na proporção de 3%,5% e 

10%  mantendo a razão molar (Mg+Ba)/Al = 3, com o mesmo método de preparo descrito. As 

reações de transesterificação do óleo de soja com etanol foram catalisadas pelos óxidos mistos 

x%Ba/Mg/Al na razão de 3%, 5% e 10% e pelo suporte Mg/Al puro, 10%  em peso em relação a 

massa do óleo de soja. Essa reação foi realizada em um balão de vidro sob refluxo na temperatura 

de 78ºC por 5h sob forte agitação. A solução final foi decantada durante 24h em um balão de 

decantação, separando-se em duas fases (biodiesel e glicerol). O biodiesel obtido foi seco em 

estufa.Os catalisadores foram caracterizados por volumetria de nitrogênio e difratometria de raios 

X, e o biodiesel foi caracterizado por espectroscopia de ressonância magnética nuclear de próton, 

densidade, viscosidade e índice de acidez. 

 

2 . Resultados e discussões 

 

2.1. Difratometria de raios X 

Foram realizadas análises por difração de raios X para observar as modificações sofridas pelo MgAl 

após a adição de Ba nas proporções 3%,5% e 10%. Os difratogramas dos catalisadores calcinados a 

450ºC apresentaram uma fase cristalina do MgAl representadas pelos picos marcados pelo quadrado 

rosa. A Figura 1 mostra uma comparação entre os catalisadores de diferentes proporções de 

impregnação antes e depois da calcinação. 
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Figura 1 – Comparação dos raios X dos catalisadores antes e depois da calcinação 

 



 
Pela comparação entre os difratogramas observa-se que ao aumentar a concentração de bário os 

picos tornaram-se mais largos, o que caracteriza um material mais amorfo. 

 

2.2 .Volumetria de nitrogênio 

Na Tabela 1, estão apresentados os valores da área superficial específica medida pelo método BET 

estático e o volume de poros medido pelo método BJH, para o suporte calcinado a 450ºC e para os 

catalisadores de todas as proporções de bário, também calcinados a 450°C. 

 

Tabela 1 - Áreas superficiais e volume dos poros obtidos pelo método BET 

Catalisador 

calcinado 

Vp(cm³/g) Ap(m³/g) 

3% BaMgAl 0,6575 99,709 

5% BaMgAl 0,6573 97,904 

10% BaMgAl 0,606 134,34 

MgAl 0,6059 70,245 

 

Em todos os catalisadores as áreas estão bem próximas a área do suporte, o que indica que o bário 

não prejudica a acessibilidade dos reagentes aos sítios ativos do catalisador. 

2.3 – Espectroscopia de ressonância magnética nuclear de próton. 

As conversões em biodiesel foram calculadas para todos os catalisadores impregnados com bário e 

calcinados a 450ºC. A seguir estão as conversões obtidos para cada catalisador. 

 

Tabela 2 - Conversões do biodiesel 

Catalisadores Conversão do biodiesel 

(%) 

 

3% BaMgAl 85 

5% BaMgAl 81 

10% BaMgAl 86 

MgAl 82 

 

 

Pode-se notar pouca diferença entre os resultados. O bário possui raio atômico considerável, por 

este fato ele penetra menos profundamente nos sítios catalíticos do catalisador e bloqueia os poros 

de maior diâmetro, por isto a conversão não alcançou 100%. 

 

2.3. Demais resultados 

Os resultados de densidade, viscosidade e acidez estão representados nas tabelas que se seguem: 

 

 



 
Tabela 3 - Densidades do biodiesel para cada catalisador 

Catalisadores Densidade (Kg/m³) 

3% BaMgAl 911 

5% BaMgAl 925 

10% BaMgAl 934 

MgAl 956 

 

Tabela 4 - Viscosidade do biodiesel para cada catalisador 

Catalisador Viscosidade (mm²/s) 

3% BaMgAl 2,45 

5% BaMgAl 2,3 

10% BaMgAl 2,24 

MgAl 2 

 

Tabela 5. Acidez do biodiesel para todos os catalisadores 

Biodiesel x% BaMgAl Acidez 

3% 0,14 

5% 0,33 

10% 0,11 

MgAl 0,22 
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Resumo 

O trabalho tem como intuito demonstrar o que são áreas de restrições, definindo sua finalidade, os 

prós e contras de se adotar uma área de restrição em um perímetro urbano. Exemplificando com 

projetos e modelos já aplicados atualmente em funcionamento. Além de traçar um plano estratégico 

de uma área de restrita que prove resultados positivos para uma área do setor urbano da cidade de 

Lorena- SP. O plano estratégico visa melhorar o transito na Avenida Peixoto de Castro e arredores 

em horários específicos, como na entrada e saída de alunos nos colégios e faculdades das áreas em 

foco. 

 

Abstract 

The work is aimed to demonstrate what is restriction area, defining its purpose, the pros and cons 

of adopting a restriction area in a urban area. Exemplifying with projects already implemented and 

models currently in operation. In addition to chart a strategic plan of a restriction area that 

provides positive results for an area of the sector in Lorena-SP. The strategic plan aims to improve 

transit at Peixoto de Castro Avenue area at specific times, such as the entrance and exit of students 

in schools and colleges of the focus areas. 
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1. Introdução 

O estudo desenvolvido tem como propósito definir o que são as áreas de restrição, e para entender o 

contexto da palavra, realizou-se uma análise axiológica acerca da palavra restrição, que é o: ato ou 

efeito de restringir, definir ou determinar estritamente as condições, o âmbito, o grau máximo. 

Neste contexto, as áreas de restrição surgem um conceito contemporâneo na logística urbana, 

representando uma alternativa para otimizar a fluidez no trânsito em determinados horários.  

 

2. Justificativa 

Como justificativa, o projeto de área de restrição abrange uma infinidade de requisitos 

administrativos que tendem a enaltecer o conhecimento estratégico, o planejamento e a execução 

correta e esquematizada das tarefas propostas do plano estabelecido. 

 

Uma área de restrição é implantada para melhorar e acelerar o tráfego nas áreas afetadas por uma 

transição lenta e acintosa. Para implantação no primeiro momento, antes da data mencionada, as 

ações devem ser realizadas em caráter educativo, por meio de faixas colocadas nas pistas orientando 

os motoristas, somente na data pré-estabelecida que a fiscalização e a implantação de placas fixas 

começam a ser realizadas, de forma efetiva e as multas poderão ser aplicadas. 

 

Pode-se ressaltar como vantagens: 

 Melhora do trânsito na área; 

 Diminuição das chances de acidentes; 

 Diminuição da concentração de poluição do ar e sonora; 

 Ganho de velocidade nas vias.  

 

Em contrapartida o projeto possui suas desvantagens: 

 Dificulta a logística das empresas que utilizam as vias restritas; 

 Geração de encargos e despesas para a empresa. 

 

3. Objetivo 

Utilizar os conceitos e as ferramentas da logística para planejar e constituir um projeto de área de 

restrição que melhore o trânsito da cidade de Lorena em locais específicos que atualmente trazem 

transtorno ao tráfego de pedestres e automotores. Com este projeto, visa-se a melhoria do fluxo de 

trânsito tanto para pedestres quanto para motoristas, de uma forma estudada e planejada, 

procurando beneficiar todos os envolvidos neste processo. 

 

4. Metodologia 

O processo metodológico utilizado neste trabalho foi o estudo de caso. A avaliação do local foi 

executada por meio de observações das condições da viabilidade do projeto, analisando as 

possibilidades de adequação. Neste caso, foi elaborado um plano estratégico sobre uma área restrita 

em Lorena – SP, FIGURA 1. 



 
 

 
Figura 2- Área Restrita e vias alternativas- Lorena São Paulo 

Fonte: Os autores. 

 

Caracteriza-se que o município de Lorena seja uma cidade universitária e que os jovens dos 

municípios vizinhos tem como foco as faculdades situadas nesta cidade. FIGURA 2. 

 

 
Figura 2- Percentual de matrículas no nível superior por números de habitantes da região de Lorena/SP. 

Fonte: SILVA (2011) 

 

Por meio de análise do trânsito nos horários de entrada e saída das universidades, formamos um 

projeto de uma área de restrição na urbe. Como objetivo central, propôs-se avaliar o trânsito da 



 
principal via de acesso ás universidades e ao centro de Lorena, a Avenida Doutor Peixoto de Castro, 

localizada na cidade de Lorena – SP, nos horários de maior fluxo de veículos das mediações das 

principais faculdades.  

 

Como forma de controle, os veículos que trafegarem na área de restrição determinada estarão 

sujeitos a multas, e todo valor arrecadado será convertido em obras para a melhoria das vias e da 

logística da cidade de Lorena – SP. 

Visto que as vias da cidade de Lorena em sua maioria estão desestruturadas e fora de padrão. Como 

lombadas fora de medida, falta de placas específicas, semáforos defeituosos e falta de planejamento 

logístico do trânsito que otimizaria o fluxo e qualidade do mesmo.   

 

A restrição atingirá todos os veículos de passeio, proibindo-os de trafegar nesta área nos seguintes 

horários. 

 

Quadro-01: Horários propostos durante período de maior volume de veículos em geral 

DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA 

 Início Término Início Término 

1° Horário 6:45 h 7:30 h 10:15 h 11:00 h 

 

2° Horário 18:30 h 19:30 h 22:00 h 22:50 h 

 

Fonte: Os autores. 

 

5. Resultados e Discussão 

Tomou-se como norte deste projeto a otimização do tráfego tanto de pedestres quanto de motoristas 

nos horários estabelecidos e considerados críticos. A aplicação de uma metodologia que funcione 

voltada ao início de um fator problemático do trânsito faz-se necessário, visto que o crescimento da 

frota tem estimativa de 10% ao ano, segundo dados do IBGE, 2010. 

 

Como exemplo da aplicabilidade de áreas de restrição, a Secretaria Municipal de Transporte de São 

Paulo implantou uma zona máxima de restrição e circulação (ZMRC), onde caminhões devem 

respeitar as condições previstas em legislação específica, em que somente os caminhões autorizados 

e devidamente cadastrados poderão transitar nos horários de restrição. No entanto, estão previstas 

situações de excepcionalidade que serão autorizadas em função do porte do caminhão, do tipo de 

carga transportada ou serviço prestado. 

 

De acordo com a companhia, a implantação dessas restrições também visam diminuir o número de 

ocorrências envolvendo caminhões, principalmente nos horários de pico. A CET promete implantar 

cerca de 2 mil placas de sinalização pelas vias para informar sobre a nova regulamentação. Com 

isto, os caminhões ficarão impedidos de circular por algumas avenidas da cidade de segunda a 



 
sexta, das 4h às 10h e das 16h às 22h. Aos sábados, a restrição será das 10h às 14h, exceto feriados. 

A multa para os veículos que desrespeitarem a regra será de R$ 85,12, considerada uma infração 

média, com quatro pontos na carteira de habilitação. 

 

6. Considerações Finais 

Conclui – se que as áreas de restrição envolvem um estudo logístico que afetam as partes 

envolvidas direta ou indiretamente, como: Comércio, pedestres, ciclistas, motoristas em geral e 

prefeitura, resultando em uma melhora significativa em determinada região ou local, desafogando 

assim o trânsito intenso de maneira mais segura e ordenada. Exigindo um estudo elaborado, 

planejado e que constitui de normas e métodos complexos. 
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Resumo  

A necessidade de desenvolvimento de novas técnicas ligadas ao setor de logística e cadeia de 

suprimentos tem se tornado latente no cenário mercadológico. O Sistema Milk Run surge como 

fruto desta busca incessante pela inovação, sendo um método de aceleração de fluxo de materiais no 

ciclo produtivo. O escopo deste estudo de caso é ressaltar as vantagens tangentes ao sistema de 

coletas programadas Milk Run por meio de indicadores de tempo de coleta, abrangendo o ano 

anterior à implantação do sistema e mais dois anos posteriores à implantação. O estudo foi 

desenvolvido em uma indústria multinacional do setor de máquinas e equipamentos localizado no 

Vale do Paraíba, SP. A base bibliográfica e documental do artigo constitui-se de conceitos que 

permeiam o tema, dados, relatórios e outros meios de controle da empresa. A parte prática abrange 

observações e acompanhamento do processo logístico.  

  

Abstract  

The need of developing new techniques linked to the logistics area and supply chain has became 

latent in the marketing scenario.  The Milk Run system rises as a result of this relentless quest for 

innovation, being a method of acceleration of material flow in the production cycle. The scope of 

this case study is to highlight the tangent advantages to the programmed Milk Run collection 

system, by the means of indicators of the collection time, covering the previous year to the 

implantation of the system and two years after the implantation. The study was developed in a 

multinational industry of the machinery sector and equipment, located at Vale do Paraíba, SP. The 

bibliographic basis is documental and covers the concepts that hover the theme, data, reports and 

other means of control of the company. The practical part covers observations and follow-up of the 

logistic process.  
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1. Introdução 

 

O alto nível de competitividade do mercado exige a inovação como fator chave para as 

organizações, requerendo dos gestores soluções que busquem eficiência somada à redução de 

custos. A logística integrada à cadeia de suprimentos surge como um importante agregador de valor 

em todo o processo, fato este consumado desde meados dos anos 50 com o nascer do Sistema 

Toyota de Produção, tendo como um dos mentores Taiichi Ohno, destacando o sistema Just in Time 

(JIT) e o Kanban, utilizado em escala global e aperfeiçoado ano após ano. 

A inspiração da ferramenta Milk Run encontra-se na coleta diária do leite nas propriedades 

produtoras. Este sistema consiste na coleta programada de peças, em que um único veículo executa 

a operação de transporte de peças ou componentes, coletando-as em alguns fornecedores com 

horários programados para coletas e entregas das peças na empresa no horário programado. 

Obviamente, este processo reduz custos ligados ao transporte e lead time entre os processos, sendo 

indubitavelmente inerente à eficiência no processo logístico. 

O artigo propõe uma análise do sistema Milk Run por meio de um estudo de caso realizado em uma 

indústria do setor de máquinas e guindastes, localizado na cidade de Guaratinguetá, SP. Para tanto, 

inicia-se definindo logística, cadeia de suprimentos e Milk Run, delineando o embasamento teórico 

do artigo. O desenvolvimento consiste na análise do estudo de caso na empresa Liebherr Brasil 

Guindastes e Máquinas Operatrizes LTDA, contemplando os anos de 2008, 2009 e 2011, expressos 

por indicadores de tempo de coleta de peças e componentes anuais junto aos fornecedores 

(operadores logísticos). 

  

2. Conceito de Milk Run  
 

A necessidade da integração estratégica entre logística e gestão da cadeia de suprimentos tornou-se 

latente dentro das organizações, possibilitando um constante aperfeiçoamento de técnicas e 

processos. O Milk Run surge como fruto destes aprimoramentos, otimizando o fluxo no decorrer da 

cadeia produtiva. 

Segundo (PIRES, 2004), o principal objetivo do Milk Run é reduzir custos logísticos de 

abastecimento por meio de economias de escala e racionalização das rotas, bem como aumentar a 

confiabilidade do processo. A lógica desse modelo é ter um sistema de suprimento com roteiros e 

horários predefinidos para as coletas de materiais junto aos fornecedores. A figura 1 ilustra a rede 

de processos envolvidos no Milk Run: 

  



 

 
Figura 1 – Fluxo Integrado do Sistema de Coletas Milk Run, adaptado de Corrêa (2011). 

 

Em uma óptica abrangente, o sistema Milk Run consiste em um operador logístico ou transportador 

que envia um veículo em uma rota pré-estabelecida, com paradas em cada fornecedor para coletar o 

componente, ou peça, e faz a entrega de todo o carregamento na fábrica do cliente; cabendo várias 

alternativas de transporte, como por exemplo: Utilização de frota própria, operadores logísticos, 

transportes truckload (Veículo em que apenas um tipo de material ocupa todo o espaço) ou 

empresas de transporte. 

No sistema de entregas/coletas direto, o transporte parte do fornecedor até a fábrica (cliente), sendo 

necessário executar este processo diversas vezes. No processo de montagem, os fornecedores 

transportam até a unidade fabril. O Milk Run otimizou o processo de coletas, executando-o apenas 

uma vez e levando até a fábrica. A figura 2 exemplifica: 

 

 
Figura 2 – Exemplificação do processo Milk Run de Nuñez (2012). 

 

Os princípios do Milk Run encontram-se na redução de custos com transporte e na minimização de 

custos com estoques, com a consequente otimização dos processos logísticos. 

 

 



 
3. Resultados e Discussão 

A implantação do Sistema Milk Run ocorreu no ano de 2009, substituindo o sistema de coleta 

convencional, objetivando a melhora nas entregas e a minimização dos custos operacionais 

logísticos. No sistema utilizado neste caso, o convencional, as entregas eram de responsabilidade do 

fornecedor com o apoio de um operador logístico no decorrer do processo.  

As vantagens da utilização do Sistema Milk Run concentram-se no fato que as coletas dos materiais 

ficam sob responsabilidade do operador logístico contratado pela empresa, em horários pré-

estabelecidos visando à efetividade do processo. Em 2012, a empresa conta com um total de 14 

fornecedores, todos localizados no estado de São Paulo, sendo que o conceito do Milk Run é a 

integração lean dos fornecedores da planta fabril, aumentando a agilidade das entregas. No processo 

de implantação do sistema levou-se em consideração fatores como otimização de rotas e horários.  

O seguinte passo é a execução dos gráficos mensais, com indicadores de tempos de coleta de cada 

fornecedor. 

 
Tabela 1 – Médias mensais Milk Run – 2011. 

 

Resultados Mensais do Milk Run (2011) 

A 97,58 

B 98,05 

C 97,84 

D 98,06 

E 98,26 

F 97,97 

G 98,23 

H 98,38 

 

Observando os dados acima, nota-se o alto desempenho nos tempos de coletas mensais, adjacente 

aos 100%. As metas de horários levam em conta a localização do fornecedor, sendo proporcional à 

distância e visando sempre a interligação com o processo lean. 

Após as análises dos resultados obtidos, foi delineado o indicador anual de tempo de coleta e 

desempenho do ano de 2011, mostrado no gráfico: 

 



 

 
 

Figura 3 – Média anual Milk Run – 2011. 

 

Nota-se que mais da metade dos fornecedores atingiram a expectativa nos tempos de coleta e 

entrega, não desconsiderando as interferências externas às entregas, como congestionamentos, 

carregamento das peças ou componentes, etc. 

Em comparação com os anos anteriores (2008 e 2009), notamos um aumento considerável de 

eficiência nos indicadores, observando mais ganhos do que perdas: 

 
Tabela 2 – Médias anuais comparadas – Fornecedores Milk Run. 

Fornecedore

s 

Média - 

2008 

Média - 

2009 

Média – 

2011 

Ganhos 

(2008/2011) 

Ganhos 

(2009/2011) 

Forn. A 82,35 90,95 97,58 20% 11% 

Forn. B 95,54 100 98,05 7% -2% 

Forn. C 91,3 98,23 97,84 11% -4% 

Forn. D 92,41 91,85 98,06 10% 10% 

Forn. E 84,24 98,57 98,26 17% -3% 

Forn. F 85,98 76,18 97,97 16% 26% 

Forn. G - - 98,23 - - 

Forn. H - - 98,38 - - 

Total 531,82 555,78 587,76 81% 56% 

Médias 91,3 95,04 98,01 - - 

 

Neste contexto, ficou evidente os ganhos com a implantação do sistema Milk Run na empresa, 

considerando o aprimoramento decorrente da utilização do mesmo. No sistema convencional, 

usavam-se vários caminhões, conseqüentemente os gastos envolvidos e a perda de tempo com 

carregamentos, descarregamentos e o número maior de viagens eram maiores em comparação ao 

sistema Milk Run. 

O sistema Milk Run possibilita maior agilidade no processo de fornecimento devido à programação 

de coletas pré-estabelecida, contando com o envolvimento dos fornecedores neste ciclo. 

As principais vantagens da aplicação do sistema Milk Run na empresa foram: 

 



 
- Redução de custos com estocagem; 

- Minimização de custos administrativos (Utilização de recursos otimizado);  

- Redução de crippled (Indicador que mede a quantidade de veículos considerados montados, mas 

com algum componente faltante); 

- Redução de custos no transporte; 

- Todos os materiais são entregues em equipamentos e quantidades padrão; 

- Maior garantia da qualidade das peças; 

- Redução de inventário; 

- Otimização na recepção de materiais; 

- Redução do fluxo de caminhões na fábrica. 

 

4. Conclusão 

Este estudo teve por finalidade expor as vantagens proporcionadas pela implantação do sistema 

Milk Run e a comparação de indicadores do ano anterior à implantação (2008), o ano de 2009 e 

2011, contextualizada por meio de gráficos, indicadores e tabelas. 

Para essa pesquisa, foram recolhidos dados destes 03 anos juntamente à empresa, visando comparar 

os índices de tempos de coleta do sistema Milk Run. Para tanto, foi realizada uma primeira análise, a 

bibliográfica, dando completo embasamento no decorrer do trabalho. 

A análise evidenciou, por meio de indicadores, que o Sistema Milk Run é mais vantajoso em 

comparação ao sistema convencional, pois a empresa melhorou os índices de entrega em 66,7 %, 

entre os anos de 2008 e 2009. Comparando os anos de 2008 e 2011, o índice de aproveitamento foi 

de 81%, e entre os anos de 2009 e 2011, os ganhos em índices de tempo de coleta estão na casa dos 

56%. 

Constatou-se também a redução de custos contínua no processo devido ao aprimoramento das rotas 

de transporte com o passar dos 03 anos de implantação do Milk Run na empresa. Procurou-se 

centralizar cada vez mais as coletas, destacando a continuidade dos mesmos motoristas visando o 

aumento do comprometimento. Outro ponto notável foi a redução do acúmulo de materiais no 

estoque de produção. 

O Milk Run, em suma, possibilitou a redução de custos com estocagem, pois no momento em que a 

peça é entregue próximo à linha de produção já é destinada à montagem, minimização de custos 

com transporte e diminuição de custos administrativos. 
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Resumo 

Neste projeto de pesquisa estuda-se a aplicabilidade da ferramenta logística Milk Run na cadeia de 

suprimentos da Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), para pequenos Municípios, 

visando solucionar problemas ligados a gastos com o transporte do lixo reciclável, a fim de 

promover melhores rotas com menor custo e que facilite o trabalho dos catadores de RSU de 

maneira a expandir este tipo de serviço, esta pesquisa também irá contribuir com a conscientização 

da população sobre a importância de colaborar com essa atividade que auxilia no desenvolvimento 

sustentável. 

 

Abstract 

In this research project studying the applicability of the tool Milk Run logistics in the supply chain 

of Selective Collection of Municipal Solid Waste (MSW), for small municipalities, aiming at solving 

the problems associated with the transportation expenses of recyclable waste in order to promote 

best routes with lower cost and to facilitate the work of the RSU pickers in order to expand this type 

of service, this research will also contribute to the public awareness of the importance of 

collaborating with such activity that helps in sustainable development. 

 

Palavras-Chave: Coleta Seletiva, Meio Ambiente, Legislação, Logística, Milk Run 

 

Keywords: Waste Recycling, Environment, Law, Logistics, Milk Run 

 

1. Introdução 

 

A busca por um ponto de equilíbrio em um desenvolvimento econômico, social e sustentável se 

torna cada vez mais constante, visto que, a falta da preservação do meio ambiente implica na 

diminuição da capacidade econômica do País, impossibilitando que as gerações futuras venham 

desfrutar de uma vida digna. Assim sendo, o ato de preservar o meio ambiente deve andar junto 

com o desenvolvimento econômico, de modo que uma não acarrete na anulação da outra. Conforme 

Fiorillo (2006, p.179) “[...] o lixo urbano atinge de forma mediata e imediata os valores 

relacionados com saúde, habitação, lazer, segurança, direito ao trabalho e tantos outros 

componentes de uma vida saudável e com qualidade.” 

Em virtude da Lei nº 12.305 que estipula a Política Nacional de Resíduos Sólidos, este trabalho de 

pesquisa visa realizar um estudo a cerca da aplicabilidade da ferramenta logística Milk Run ao 



 
Sistema de Coleta Seletiva para pequenos Municípios. O Milk Run é um sistema de abastecimento 

utilizado normalmente pelas empresas no setor automobilístico em transporte de peças, a fim de 

reduzir custos envolvendo o transporte, armazenagem e tempo. Entretanto, existe a possibilidade 

desse procedimento ser aplicado na Coleta seletiva, sendo esta, a principal proposta desta pesquisa. 

  

1. Objetivos 

 

Os objetivos gerais desta pesquisa consiste em avaliar o potencial da ferramenta Milk Run na cadeia 

de suprimentos da coleta seletiva de Resíduos Sólidos Urbanos de pequenos municípios. 

Especificamente, contribuir para a expansão do sistema de coleta seletiva de RSU por meio da 

adequação da ferramenta logística de Milk Run por meio de rotas logísticas eficientes e redução de 

custos com transportes, de modo a atender as necessidades estabelecidas na Lei nº 12.305 Política 

Nacional de Resíduos Sólidos sancionada em 2010.  

 

2. Revisão Teórica 

 

2.1. História da Coleta Seletiva no Brasil 

A história da coleta seletiva no Brasil iniciou-se em 1985 no município de Niterói, no bairro 

residencial de classe média de São Francisco estado do Rio de Janeiro. No mesmo ano surgiu a 

primeira organização de catadores de resíduos recicláveis, sendo conhecida como a Associação de 

Carroceiros no Município de Canoas. Em seguida, surgiu em São Paulo à organização Sofredores 

de Rua que mais tarde com aproximadamente vinte catadores passou a se tornar uma Cooperativa 

de Catadores Autônomos de Papel e Materiais Reaproveitáveis - COOPAMARE. Logo em 1989 a 

Prefeitura de São Paulo optou por estabelecer uma parceria com a COOPAMARE, proporcionando 

um espaço embaixo de um viaduto, decretando o reconhecimento do trabalho do catador, 

profissionalizando-o (RIBEIRO; BESEN, 2007). No ano de 1992, foram desenvolvidas três formas 

de iniciativas para coleta seletiva: municipais, comunitárias e em condomínios de grande porte; 

consequentemente vieram às parcerias com as prefeituras, catadores autônomos organizados e 

cooperativas. Essas parcerias resultaram em facilidades e organização da coleta seletiva, visto que 

por meio delas surgiram os galpões para a triagem, veículos de coleta, equipamentos, além de apoio 

em campanhas de divulgação e conscientização. Portanto, pode-se dizer que a Coleta Seletiva 

iniciou-se de modo geral no Brasil em meados dos anos 90 (RIBEIRO; BESEN, 2007). 

 

2.1.1 A Coleta Seletiva e a Realidade Atual 

A coleta seletiva atualmente se faz mais que necessária a fim de sanar os danos causados pelos 

Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) ao meio ambiente, entretanto na sociedade atual poucos a veem 

como o meio correto para solucionar a questão que envolve o gerenciamento de RSU. Atualmente, 

um dos maiores desafios do século XXI é saber o que fazer com o excesso de Resíduos Sólidos 

Urbanos – RSU – gerados diariamente pela população. Para reverter essa situação se faz necessário 

uma mudança comportamental na sociedade e nos padrões de produção das Indústrias a fim de 

utilizarem a coleta seletiva no seu dia a dia. A coleta seletiva nada mais é que a separação do lixo 

seco do lixo orgânico. O lixo seco se constitui em materiais recicláveis e seu reaproveitamento por 

meio da reciclagem é benéfico tanto para a sociedade como as indústrias que passam a transformar 

o lixo seco em novos produtos. A forma com que a coleta seletiva é feita na maioria dos municípios 

é a coleta de porta a porta, por meio de cooperativas ou mesmo de catadores autônomos. O sistema 

de coleta seletiva envolve e estimula a sociedade a pensar sobre a questão do desperdício, do alto 

consumo de produtos industrializados e também o desemprego. 

 

 

 



 
2.2. Legislação aplicada à área Ambiental 

O sistema de serviço de limpeza urbana é uma prestação de serviço antiga. Foi oficializado no dia 

25 de novembro de 1880 em São Sebastião do Rio de Janeiro, quando o imperador D. Pedro II 

aprovou o projeto de limpeza e irrigação das cidades, por meio do Decreto nº 3024. (MONTEIRO, 

J. H. P. et al., 2001 p.1). A legislação brasileira, com o passar do tempo, precisou fazer 

modificações a fim de atender a segurança pública e ambiental das cidades, entretanto ainda persiste 

uma problemática de como lidar com o lixo urbano. A lei é clara, e a Constituição Federal (1988) 

dispõe: 

 

Art. 225: Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 

povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para os presentes e as futuras gerações (MOCHETTA, 2011, p.670). 

 

A Constituição Federal, o CONAMA e a Normas Técnicas da ABNT, estabeleceram no decorrer 

dos anos diversas leis com o objetivo de promover meios de ação para conscientizar a sociedade, 

sobre seus deveres e direitos, assim como punições em se tratando de aplicação de multas em casos 

do não cumprimento das mesmas. Em busca de soluções sustentáveis, foi decretada em 2010 a Lei 

nº 12.305/2010 que constitui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

  

2.2.1. Lei nº 12.305 Política Nacional de Resíduos Sólidos 

Por meio da Lei nº 12.305 Política Nacional de Resíduos Sólidos são definidos os objetivos, 

princípios, instrumentos, ações e metas a serem aplicadas tanto pela União de forma isolada como 

em parceria com os setores privados, o Distrito Federal, os Municípios e os Estados. A 

finalidade dessa Lei é fazer com que o fabricante e o gerador de resíduos se responsabilizem pelo 

seu ciclo de vida de seus produtos, sendo responsáveis desde a fabricação até os impactos 

ambientais causados por ele por meio do descarte. Sendo assim, os municípios brasileiros terão que 

adequar e cumprir algumas obrigações propostas pela nova Legislação, como os prazos 

estabelecidos para algumas atividades ou ações tais como a eliminação de lixões e disposição final 

ambientalmente adequada dos RSU até 2014. (BRASIL. MINISTÉRIO..., 2010, art. n. 54). 

Esse prazo foi estipulado para que os órgãos municipais criem metas e elaborem o Plano Nacional 

de Resíduos Sólidos, plano que deve ser realizados em um prazo de um ano e meio com definições, 

objetivos procedimentos e normas para a implantação da coleta seletiva. Para que esta Lei funcione 

de modo a reduzir custos se faz necessária a utilização de ferramentas operacionais logísticas como 

forma adequada de gerenciamento da cadeia de suprimentos (Supply Chain) para a reciclagem. 

 

2.3. Supply Chain (Gestão da Cadeia de Suprimentos) 

A gestão da cadeia de suprimentos é considerada atualmente como uma grande ferramenta para o 

ambiente de negócios, que permite associar ao mercado o processo de produção, distribuição, 

compra, permitindo que o consumidor final tenha um serviço ao menor custo e com eficiência. Para 

Costa, Rodriguez e Ladeira (ENCONTRO..., 2005 p. 694) gestão da cadeia de suprimentos refere-

se: 

  

[...] à integração de todas as atividades associadas com a transformação e o fluxo de bens e serviços, 

desde as empresas fornecedoras de matéria-prima até o usuário final incluindo o fluxo de 

informação necessário para o sucesso. 

 

O gerenciamento da cadeia de suprimentos está integrado aos meio logísticos, são ferramentas que 

caminham juntas para atingir o melhor objetivo. O Supply Chain tem como finalidade promover o 

desempenho correto de cada membro tornado o ciclo da cadeia de suprimentos de forma enxuta, 

evitando-se desta forma desperdícios e funções duplicadas. Dentro dos parâmetros de uma Coleta 



 
Seletiva, o fluxo envolvido com o abastecimento por meio da coleta de RSU integrado ao serviço de 

reciclagem deve ser analisado desta forma por meio das ferramentas logísticas a fim de se obter um 

melhor resultado em sua gestão da cadeia de suprimentos. 

 

2.3.1 Logística 

A logística é definida como “[...] processo de planejar, implementar e controlar o fluxo de materiais 

desde a matéria-prima, passando pelo estoque em processo e chegando até a mercadoria final 

[...]”(CONGRESSO ..., 2008, p.5). 

O estudo no campo da logística auxilia a área ambiental com procedimentos adotados pela forma 

direta e o canal reverso, mais conhecido como logística reversa. Conforme Leite (2003): 

 

“Entendemos a logística reversa como a área de logística empresarial que planeja, opera e controla 

o fluxo e as informações logísticas correspondentes, do retorno de pós-venda e de pós-consumo ao 

ciclo de negócios ou ao ciclo produtivo, por meio dos canais de distribuição reversos, agregando-

lhes valor de diversas naturezas: econômico, ecológico, legal, logístico, de imagem corporativa, 

entre outros. (LEITE, 2003, p. 16).” 

 

Em se tratando de coleta seletiva, a logística reversa se torna o meio que faz com que tudo aconteça 

adequadamente, embora seja benéfico trás como desafio custos operacionais; sendo assim, 

objetivando uma redução de custos, entra em questão o sistema logístico denominado Milk Run.  

 

2.3.2 Sistema Milk Run 

Milk Run é um sistema operacional logístico mais utilizado em empresas no setor automobilístico. 

Atualmente o sistema Milk Run é considerado como um sistema de coleta programada de peças ou 

materiais. O procedimento consiste na coleta de matérias em pontos predeterminados. 

(ENCONTRO... 2010, p. 5), 

Conforme publicação apresentada no ENCONTRO... (2010, p.5): 

 

“O foco é ter um sistema de abastecimento com roteiros e horários pré-definidos para as coletas de 

materiais junto aos fornecedores com um único veículo. O objetivo principal é reduzir os custos 

logísticos de abastecimento via economias de escala e racionalização das rotas, bem como aumentar 

a confiabilidade do processo como um todo.” 

 

Sendo assim, o sistema Milk Run aplicado aos procedimentos da Coleta Seletiva consistirá em o 

caminhão destinado a coleta de recicláveis, transitar em avenidas interligadas aos bairros em 

horários e dias pré-definidos, com uma rota que possibilite a existência de paradas determinadas, 

para que os catadores de recicláveis cheguem até o caminhão abastecendo-o. Enquanto o caminhão 

fica parado, os catadores com o uso de um carrinho de coleta transitam pelas ruas coletando os RSU 

nos bairros. Após o abastecimento o caminhão seguirá a sua rota a caminho da cooperativa para a 

realização da triagem e destinação correta de cada resíduo segundo sua especificação. 

 

3. Metodologia 

 

Esta pesquisa é de caráter exploratório, tendo-se em vista que a pesquisa exploratória será realizada 

por meio de artigos da internet, livros e revistas técnicas, acadêmicas e cientifica o que permitirá um 

maior entendimento sobre o assunto proposto. 

 

3.1.  Problematização  

Reconhecimento do problema: Até 2014 todos os municípios brasileiros terão que se adequar a 

nova lei sobre Resíduos Sólidos Urbanos (RSU). A Coleta Seletiva realizada de modo eficaz pode 



 
auxiliar no desenvolvimento sustentável de pequenos municípios servindo de exemplo para grandes 

cidades. Delimitação do Problema: Alto custo com combustível e manutenção do veículo destinado 

a coleta, rotas operacionais ineficientes, falta de conscientização a população e má valorização da 

mão de obra existente. 

 

 

4. Resultado Esperado 

 

Para que este sistema logístico ocorra adequadamente em uma cooperativa de coleta seletiva, será 

preciso um gerenciamento de melhor rota para a coleta, de forma que ela proporcione 

estrategicamente que o veículo fique em determinado ponto a espera dos catadores de recicláveis 

que com o apoio de luvas e roupas próprias para sua proteção, passará pelas ruas dos bairros 

conforme a data e o horário pré- definidos, recolhendo os resíduos sólidos recicláveis que já estão 

separados devidamente pela população. O veículo poderá também seguir o percurso com alto 

falante a fim de lembrar aos moradores o dia da coleta. Serão também necessárias informações 

sobre a quantidade a ser coletada em cada bairro, para que seja escolhido o melhor tipo de 

transporte de acordo com os resíduos a serem coletados. Agindo desta forma, o sistema Milk Run 

utilizado em uma coleta seletiva, proporcionará meios de redução dos custos envolvidos com 

combustível e manutenção. Diminuirá a poluição, tornando o ambiente em que se vive mais limpo, 

irá atender a nova lei de PNRS ao mesmo tempo em que auxilia a expansão operacional desse tipo 

de serviço em pequenos municípios.  
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Resumo 

Este trabalho apresenta um projeto de apoio da Universidade para aprimoramento da participação 

da comunidade em uma emissora de rádio comunitária. Baseado nas de idéias de Habermas, 

propõe-se uma atuação maior e mais consciente do público, como atores na esfera pública. Esta 

participação tem como modelo a idéia do jornalismo cidadão utilizada por vários portais de internet. 

Alargando o conceito pretende-se ir além da proposta do jornalista cidadão, em direção ao radialista 

cidadão, que se responsabilizará pela programação da rádio, apoiado e qualificado por profissionais. 

Este projeto está sendo desenvolvido na Rádio Comunitária Liberdade de Taubaté, SP há três anos. 

 

Abstract 

This paper presents a project supported by the University to improve community participation in a 

community radio station. Based on the ideas of Habermas, we propose a higher performance and 

more aware of the audience, as actors in the public sphere. This participation is modeled on the 

idea of citizen journalism used by several internet portals. Extending the concept intends to go 

beyond the proposal of citizen journalist, broadcaster towards the citizen, who will be responsible 

for programming the radio, and supported by qualified professionals. This project is being 

developed in Rádio Comunitária Liberdade de Taubaté, SP three years ago. 
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1. Introdução 
Dados do Censo 2000 do IBGE e do Ministério das Comunicações indicam que o rádio é o veículo 

com maior abrangência, no entanto, seu alcance não chega a quase a totalidade da população 

brasileira. 

Conforme a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística - IBGE, 91,4% dos mais de 53 milhões de lares do país possuem pelo menos 

um aparelho receptor de televisão e 88%, de rádio. Ao mesmo tempo, apenas 8% possuem 

assinatura de televisão a cabo ou por satélite e 14,4% têm acesso à rede mundial de computadores 

(internet), apesar de 18,6% possuírem computador. (Disponível em: http://alainet.org/active/20521 

acesso em 2 de fevereiro de 2009.) 

O rádio ensina, o rádio educa, o rádio diverte e entretém, o rádio consola, o rádio conversa. O 

prazer de ouvir rádio está diretamente ligado à característica de natureza pessoal e íntima do próprio 

mídium. 



 
                                                                                                                                                                  

Em regiões geograficamente distantes, o rádio tem papel fundamental na transmissão da 

informação, mais do que isso, o rádio é um dos principais elementos formadores de opinião, onde 

muitas vezes é o único canal de comunicação entre a comunidade.  

A informação transmitida pelo rádio não requer esforço para seu entendimento; basta ligar um 

receptor em determinada freqüência e permanecer próximo para, desta forma, ouvir as informações 

que são enviadas. O rádio acompanha a vida diária e o cotidiano de quem o ouve. 

 

2. Rádio e cidadania 

O rádio pode focar temáticas de interesse local, interpretando o mundo por perspectivas 

diferenciadas e/ou com idiomas locais. A penetrabilidade, a natureza local e a capacidade de 

envolver comunidades num processo interativo de comunicação, somadas ao baixo custo de 

produção e distribuição, são qualidades imprescindíveis para justificar o poder do rádio no processo 

de desenvolvimento de uma comunidade. 

Cabe ao rádio o papel de mediador entre as informações (entenda-se aí como tudo que o rádio 

transmite, cultura, notícias e entretenimento) e o radiouvinte. A identidade e as características 

estruturais da própria emissora também influenciam decisivamente nessa relação emissor/receptor, 

ou seja, modelos tecnológicos de transmissão sonora adotados pelas emissoras podem ser decisivos 

no impacto da informação que chega.  

Desta forma, a emissora preserva sua atividade cultural e/ou educativa e mantém o seu papel social 

e político, além de contribuir com o processo de democratização da população adulta a que se 

destina, possibilitando sua inserção social e garantindo, com isso, o pleno exercício da cidadania.  

   

3. Espaço público 

Thompson, J. B. (1998), em “A Mídia e a Modernidade”, relaciona a modernidade com as 

diferentes formas de interação entre os indivíduos. Distingue o face a face da interação mediada, da 

quase interação mediada (livros, jornais, pelo rádio, TV). A quase interação mediada cria certo tipo 

de situação social através da qual os indivíduos são conectados por meio de um processo de 

comunicação e de troca simbólica. Nestor García Canclini assim descreve: 

Perceber que as transformações culturais geradas pelas últimas tecnologias e por 

mudanças na produção e circulação simbólica não eram responsabilidade 

exclusiva dos meios comunicacionais induziu a procurar noções mais 

abrangentes. (CANCLINI, 2003, p.284) 

Habermas (2003, p.108) avalia que a esfera pública passou a ter o “status normativo de órgão de 

auto-mediação da sociedade burguesa com um poder estatal que corresponda às suas necessidades” 

e  Poulantzas (1978) define o Estado como “a condensação material de uma relação de forças 

entre classes e frações de classe”. Para ele: 

Se a Indústria Cultural é um elemento de mediação entre o capital, o Estado e as 

outras instituições das ordens econômica e política, de um lado, e as massas de 

eleitores e consumidores do outro, essa mediação não se faz em termos de 

grandes estruturas, segundo as linhas da dinâmica pesada que pode derivar dos 

modelos de base e superestrutura, mas antes segundo as relações conflituosas que 

se estabelecem entre os diferentes atores que, nos diferentes setores relacionados, 

participam daquela dinâmica ágil que responde, a cada instante, e de forma 

sempre problemática, às necessidades da acumulação do capital e da reprodução 

ideológica de um sistema caracterizado pela anarque e pela contradição. 

(POULANTZAS, 1978, p.215-216) 

Para o sociólogo francês Dominique Wolton, em conferência de abertura do XXXII Congresso 

Brasileiro de Ciências da Comunicação – Intercom, na cidade de Curitiba, comunicação não é 

simplesmente compartilhar idéias, mas, colaborar para democratizar a informação valorizando e 



 
                                                                                                                                                                  

respeitando a inteligência do receptor. Na ocasião ele afirmou: “não há democracia sem 

comunicação”.  

  

4. Rádio Comunitária 

De acordo com a Lei 9.612 de 19/02/98 que regulamenta o serviço de Radiodifusão Comunitária no 

Brasil: 

Art. 3º O Serviço de Radiodifusão Comunitária tem por finalidade o atendimento à comunidade 

beneficiada, com vistas a: 

I- dar oportunidade à difusão de idéias, elementos de cultura, tradições e hábitos sociais da 

comunidade; 

II- oferecer mecanismos à formação e integração da comunidade, estimulando o lazer, a cultura e o 

convívio social; 

III- prestar serviços de utilidade pública, integrando-se aos serviços de defesa civil, sempre que 

necessário; 

IV- contribuir para o aperfeiçoamento profissional nas áreas de atuação dos jornalistas e radialistas, 

de conformidade com a legislação profissional vigente; 

V- permitir a capacitação dos cidadãos no exercício do direito de expressão da forma mais acessível 

possível. 

 

5. O projeto na Rádio Comunitária Liberdade de Taubaté, SP 

A extensão é uma das atividades que compõe a relação da Universidade com a comunidade que a 

cerca. A participação dos alunos e professores em ações voluntárias que revertem benefícios para 

esta comunidade é uma maneira da IE usar seu conhecimento e estrutura para o desenvolvimento 

social. Mais importante ainda quando essa atividade de extensão promove um contato direto do 

aluno com a realidade permitindo a aplicação prática dos conhecimentos obtidos em sala de aula. 

No final do ano de 2009 a Rádio Liberdade Comunitária de Taubaté procurou o Departamento de 

Comunicação Social da Universidade de Taubaté pedindo apoio para desenvolver e manter sua 

programação, atualizando a plástica sonora e produzindo programas. O GRUPPEM (Grupo de 

Produção e Pesquisa em Multimídia do Depto. de Comunicação Social da UNITAU) viu aí a 

oportunidade de desenvolver um projeto de extensão que atendesse as necessidades da emissora 

comunitária e oferecesse aos alunos a oportunidade de unir prática e teoria em uma atuação real. 

O projeto apresentado se propôs a não só produzir material para a emissora comunitária, mas 

também capacitar e estimular a comunidade a produzir seus próprios programas, orientada por 

professores e alunos da Universidade. 

Enfim, oferecer meios para que a comunidade utilizasse o  

espaço público da emissora de rádio comunitária como produtores e difusores de informação e 

cultura. Aliado a isso os alunos poderiam aplicar a teoria na atuação prática do dia a dia, 

acrescentando na formação um diferencial importante, não só no que se refere a atuação 

profissional e técnica mas no crescimento humano. 

Além da extensão este projeto previa atividades de ensino, na medida em que os alunos 

participariam da capacitação dos membros da comunidade. Atividades de pesquisa também seriam 

contempladas com a produção de artigos científicos e de iniciação científica pela análise do trabalho 

realizado. 

O projeto teve início com uma coleta de dados tanta na emissora quanto na comunidade. 

Paralelamente se uma pesquisa bibliográfica ofereceu um embasamento teórico à equipe envolvida. 

A partir daí foram definidas metas e estratégias de atuação. 

Organização e Coordenação do Departamento de Jornalismo  

 Produção de 01 radiojornal diário  

 Produção de boletins informativos  



 
                                                                                                                                                                  

 Lançamento do projeto Radiojornalismo Colaborativo para comunidade  

Coordenação de projeto de produção/apresentação de programas envolvendo a comunidade  

 Capacitação da comunidade em atividades técnicas e artísticas com o operação de áudio, 

produção de programas e locução.  

 Criação e produção de programas por alunos do Depto de Comunicação 

Gerenciamento técnico e artístico 

 Organização da programação, desenvolvimento da plástica da emissora, criação e gravação 

de vinhetas e chamadas e padronização da grade de programação e das inserções de apoio 

cultural. 

 Apoio técnico, manutenção e assessoria na compra de equipamentos e organização e 

padronização de espaço  

Criação de canal na Web para relacionamento com a comunidade  

 Criação e manutenção de um blog para divulgação da grade de programação.  

  

6. Considerações Finais 

Nestes três anos de trabalho, foi possível atingir alguns dos objetivos desejados. A reorganização da 

emissora, no aspecto técnico e artístico, a organização do departamento de jornalismo e a 

participação dos alunos da Universidade na programação foram algumas das vitórias alcançadas. 

Porém a participação efetiva da comunidade ainda é incipiente. Pretende-se em 2013, por meio de 

parceria com uma escola do bairro, trazer alunos do ensino médio para atuarem na emissora.  

Compartilhar dos atributos que o meio possui para assim colaborar na implementação de um 

sistema de informações que auxilie no aprimoramento da capacidade de participação dessa parcela 

da população, é objetivo principal desse projeto.  

Entender o rádio como um mediador na relação de comunicação da comunidade auxiliando-a a 

construir seus saberes por meio de práticas inovadoras, com o uso da linguagem radiofônica, é o 

desafio lançado.  
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Resumo 

Este trabalho tem como objetivo apresentar as orientações e as reflexões acerca do suporte teórico-

metodológico do projeto para a formação do aluno pesquisador/futuro professor alfabetizador. 

Busca responder a seguinte indagação: Como se constitui a formação didático-pedagógica do aluno 

pesquisador a partir do suporte teórico-metodológico do projeto Ler e Escrever Bolsa alfabetização 

da SEE/FDE? O arcabouço teórico será constituído pelas ideias de Ferreiro sobre a Psicogênese da 

Língua Escrita e pelas orientações para o processo de alfabetização contidas nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais e no Guia do Planejamento e Orientações Didáticas do Professor 

Alfabetizador do Programa Ler e Escrever (SÃO PAULO, 2010). 

 

Abstract  

This paper aims to present guidelines and reflections on the theoretical-methodological support 

project for student researcher formation / future educator for literacy. It seeks to answer the 

following question: How is the didactic-pedagogic training of the student researcher from the 

theoretical-methodological support Project Ler e Escrever Bolsa alfabetização from SEE / FDE? 

The theoretical framework is constituted by Ferreiro's ideas about Psychogenesis of Language 

Writing and the guidelines for the literacy process contained in the National Curriculum and 

Planning Guide and Guidelines for Teaching the Teacher's literacy program Ler e Escrever (SÃO 

PAULO, 2010). 
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1. Introdução 

 

De acordo com o Decreto nº 51627, de 1º de Março de 2007 foi instituído o Projeto Ler e Escrever 

Bolsa Alfabetização da SEE-SP/FDE, em caráter de colaboração, a participação e vivência de 

alunos das instituições de Ensino Superior (IES), na prática pedagógica de sala de aula, junto aos 

professores da rede pública estadual e municipal. A FATEA firmou convênio com a Secretaria de 

Educação do Estado de São Paulo em 2012, abrindo oportunidades de vivência pedagógica para 

alunos dos cursos de Licenciatura em Letras e Pedagogia. Este trabalho tem como objetivo 

apresentar as orientações e as reflexões acerca do suporte teórico-metodológico do projeto para a 



 
                                                                                                                                                                  

formação do aluno pesquisador/futuro professor alfabetizador. Busca responder a seguinte 

indagação: Como se constitui a formação didático-pedagógica do aluno pesquisador a partir do 

suporte teórico-metodológico do projeto Ler e Escrever Bolsa alfabetização da SEE/FDE? 

 

2. Fundamentação teórica 

 

O arcabouço teórico que dá sustentação às análises e argumentações da investigação dos alunos 

pesquisadores será constituído, inicialmente pelas ideias de Ferreiro sobre a Psicogênese da Língua 

Escrita e pelas orientações para o processo de alfabetização contidas nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (Introdução, Língua Portuguesa) e no Guia do Planejamento e Orientações Didáticas do 

Professor Alfabetizador do Programa Ler e Escrever (SÃO PAULO, 2010).  

Lerner 2002,) afirma que: Como a aprendizagem não é um verdadeiro reflexo do ensino, como cada 

um se aproxima dos novos conteúdos com base em seus conhecimentos prévios, espera-se que na 

classe coexistam trajetórias pessoais muito diferentes. O aluno pesquisador precisa estar 

sensibilizado para perceber a necessidade da adaptação dos alfabetizandos aos conteúdos estudados. 

Nesse sentido, é fundamental levar em consideração o que dispõe o Guia de Planejamento e 

Orientações Didáticas (SÃO PAULO, 2010, p. 16): Tanto os saberes sobre o sistema de escrita 

como aqueles sobre a linguagem escrita devem ser ensinados e sistematizados. Não basta colocar os 

alunos diante dos textos para que conheçam o sistema de escrita alfabético e seu funcionamento ou 

para que aprendam a linguagem escrita. É preciso planejar uma diversidade de situações em que 

possam, em diferentes momentos, centrar seus esforços ora na aprendizagem do sistema, ora na 

aprendizagem da linguagem que se usa para escrever. 

No entender de Lerner “Ensinar na diversidade e garantir que todos os alunos aprendam é talvez o 

maior desafio que os professores enfrentam.” Desta forma, o aluno pesquisador deve ser um 

observador junto ao professor da classe de alfabetização buscando refletir e organizar as 

intervenções didáticas com a intenção de superar o desafio. 

 

3.Metodologia  

 

A pesquisa didática aqui relatada, ocorre em escolas públicas do Ciclo I do Ensino Fundamental 

designadas pela SEE-SP. Para a parceria FATEA/FDE participam quatro graduandas dos cursos de 

Letras e Pedagogia, duas professoras da IES, três professoras de escolas públicas as quais 

acompanham nossas graduandas. Os instrumentos de investigação se definem: diário reflexivo na 

forma de registro escrito para posterior análise qualitativa. 

A professora orientadora (IES) faz a mediação nos processos de formação dos alunos 

pesquisadores, de modo que façam diferentes leituras de gestos, atitudes, opiniões, hábitos e crenças 

sobre o processo de alfabetização, por meio de: Leitura e discussão de textos sobre estes temas; 

Registro e análise das reais situações em sala de aula mediante os textos estudados (referenciais 

teóricos); Apresentação de resultados e discussões das análises desses registros em forma de 

monografia, conforme solicitado pelos cursos de Letras e Pedagogia da FATEA – Lorena/SP. 



 
                                                                                                                                                                  

São realizados encontros semanais na IES, considerando que os alunos pesquisadores necessitam 

manter uma relação horizontal, à medida que atuam junto aos alunos em processo de alfabetização, 

respeitando o papel distinto do professor regente da sala. 

Conforme cronograma de desenvolvimento dos encontros semanais de formação, o plano de 

trabalho aborda os seguintes temas, de modo a respeitar sempre o professor regente da sala: atitudes 

do aluno pesquisador, sala de aula como espaço de diversidade e aprendizagem, fases do 

desenvolvimento da leitura e escrita segundo a Psicogênese da língua escrita, diferentes formas de 

leitura, escrever para quê?, diferentes formas de intervenção didática para o processo de 

alfabetização, importância do registro do professor (neste caso, do aluno pesquisador); análise do 

registro para rever a prática pedagógica, organização do ambiente alfabetizador, avaliação escolar - 

como avaliar as produções dos alunos, organização da rotina para a formação do hábito da leitura e 

escrita. 

 

3.1Análise dos registros:  

Os registros serão analisados à luz dos referenciais teóricos selecionados para cada tema, podendo 

ser de natureza qualitativa ou quanti-qualitativa. Os resultados e discussões sobre esta análise serão 

registrados em forma de monografia, participação em congresso e em outros eventos acadêmicos.  

3.2 Estudo do referencial teórico 

O estudo do referencial teórico será realizado pelos alunos pesquisadores, sob o olhar dos 

professores orientadores e na medida do possível, também será sugerido aos professores da sala de 

aula de alfabetização, de modo que diferentes dimensões do conhecimento sobre as práticas 

pedagógicas para a Alfabetização possam ser percebidas e discutidas. Parafraseando Freire, 

recriando, reinventando e reescrevendo. 

3.3 Como os alunos serão avaliados? 

Os professores orientadores avaliarão os alunos pesquisadores por meio da produção de projeto de 

pesquisa e monografia; frequência do aluno na sala de aula e participação nas reuniões na UE e na 

IES; postura de aluno pesquisador; formas e análise dos registros.  

Cada aluno pesquisador desenvolverá um projeto de pesquisa junto com o seu professor orientador. 

Terá um diário de bordo para registro – coleta de dados. Se, necessário fará registro por meio de 

fotografias, filmagens, digitalização e/ou por arquivo de voz dos trabalhos dos alunos; os pais e/ou 

responsáveis dos alunos, professores, gestor receberão pedido de autorização para a coleta dos 

registros. Após a autorização, da instituição e pais e/ou familiares dos alunos, o projeto de pesquisa 

será encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa da IES, para aprovação. Vale ressaltar que o 

aluno pesquisador é quem escolherá o tema da pesquisa a partir da vivência em sala de aula de 

alfabetização. 

 

4.Considerações Finais 

Os primeiros resultados mostram que este projeto visa a possibilitar aos alunos de licenciatura a 

vivência da experiência e conhecimento, necessários aos futuros profissionais de educação, com 

relação à natureza da função docente no processo de alfabetização. A pesquisa didática em 

desenvolvimento junto aos professores regentes tem como foco o desenvolvimento da reflexão 

sobre as competências de leitura e escrita dos alfabetizandos envolvidos. A presença dos alunos 



 
                                                                                                                                                                  

pesquisadores em sala de aula como participantes-observadores e interventores contribui para a 

aprendizagem, em especial, daqueles alunos que precisam de apoio mais constante para aprender. 

As discussões entre todos os envolvidos no processo de alfabetização permitem a tomada de 

consciência da diversidade das condições de aprendizagem vivenciadas por diferentes grupos e 

indivíduos e podem muito contribuir para uma compreensão mais adequada acerca dos elementos 

que influenciam a aprendizagem de todos.  
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Resumo  

Os avanços tecnológicos do século XXI vêm provocando mudanças em diversas áreas da sociedade 

e a educação não pode negligenciar a necessidade de incluir as novas Tecnologias da Informação e 

Comunicação – TIC em seu cotidiano. Os professores, assim, precisam procurar, por meio de 

formação continuada, atualizar seus conhecimentos e buscar estratégias para empregar diferentes 

ferramentas em sala de aula, a fim de tornar o ensino-aprendizagem mais efetivo e atraente. 

 

Abstract  

The technological advances of the twenty-first century have caused changes in many areas of 

society and Education can not neglect the need to include the new Information and Communication 

Technologies – ICT in the daily life. Teachers therefore, have to search, by continuing education, 

update their knowledge and seek strategies to employ different tools in the classroom in order to 

make teaching and learning more effective and attractive. 
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1. Introdução  
Com os avanços da tecnologia faz-se necessário que os professores se adaptem às mudanças e 

busquem alternativas para tornar suas aulas mais atrativas e prazerosas, uma vez que prender a 

atenção dos alunos do século XXI vem se mostrando um grande desafio para qualquer educador. 

Diante dessa demanda cada vez mais se justifica a necessidade do professor buscar uma formação 

contínua. A pesquisa tem como objetivos: verificar a opinião de professores a respeito de formação 

continuada e do uso das TIC na educação, no século XXI; apresentar o uso das TIC na Educação 

como ferramentas de aprendizagem, mostrando sua importância na redefinição do papel do 

professor; apresentar as ações propostas pelo programa Intel® Educar; conhecer as opiniões de 

professores e verificar se os mesmos utilizam o computador na preparação e durante suas aulas; 

verificar se os educadores compreendem um curso de informática como parte de sua formação 

continuada diante das necessidades da educação no século XXI e o papel do computador como 

ferramenta de apoio necessária ao processo educativo. 

 

2. A Importância da Formação Continuada para Professores 
Surge, no século XXI, a necessidade de um novo perfil de educador, engajado com novas práticas e 

preocupado em se atualizar constantemente para atender às necessidades dos jovens interconectados 

com o mundo. No que diz respeito à formação de professores, a LDB (1996) enfatiza que: Art. 61º. 

A formação de profissionais da educação, de modo a atender aos objetivos dos diferentes níveis e 

modalidades de ensino e às características de cada fase do desenvolvimento do educando, terá como 

fundamentos: I – a associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação em serviço 

[...]. A LDB prevê, portanto, a formação continuada dos professores, de acordo com as demandas 



 
                                                                                                                                                                  

apresentadas, o que poderá ocorrer em cursos de aperfeiçoamento ou mesmo em reuniões de ATPC 

– Atividade de Trabalho Pedagógico Coletivo –, o que viria a ser uma forma de capacitação em 

serviço. De acordo com Gasque (2012, p. 113), Em relação à formação dos professores, a 

atualização constante constitui necessidade fundamental em razão das transformações econômicas, 

políticas, sociais e culturais ocorridas de forma acelerada nas últimas décadas. Os professores 

precisam estar engajados em um processo de formação continuada para estarem aptos a auxiliar os 

aprendizes a lidar com a quantidade de informações novas. Gasque (2012, p. 151), lembra ainda que 

Delors (1998) cita em seu relatório Educação: um tesouro a descobrir, da Unesco, a importância da 

formação continuada para os educadores da atualidade. A formação continuada visa  à revisão e à 

renovação de conhecimentos, atitudes e habilidades previamente adquiridas, bem como à sua 

atualização em razão das transformações sociais, tecnológicas e científicas. Destacam-se a 

necessidade da formação permanente do educador, como cidadão e leitor crítico das complexas 

realidades do mundo contemporâneo, e de se autoconhecer para servir de testemunho a seus 

aprendizes, pois é isso o que de fato educa. De acordo com os Referenciais para Formação de 

Educadores (2002, p. 70), publicado pela Secretaria de Educação Fundamental, do Ministério da 

Educação – MEC: A formação continuada […] é necessidade intríseca para os profissionais da 

educação escolar e faz parte de um processo permanente de desenvolvimento profissional que deve 

ser assegurado a todos. A formação continuada deve propiciar atualizações, aprofundamento das 

temáticas educacionais e apoiar-se numa reflexão sobre a prática educativa. Para Moran (1995, p. 

26), as tecnologias de comunicação não mudam necessariamente a relação pedagógica. As 

Tecnologias tanto servem para reforçar uma visão conservadora, individualista como uma visão 

progressista. A pessoa autoritária utilizará o computador para reforçar ainda mais o seu controle 

sobre os outros. Por outro lado, uma mente aberta, interativa, participativa encontrará nas 

tecnologias ferramentas maravilhosas de ampliar a interação. As tecnologias de comunicação não 

substituem o professor, mas modificam algumas das suas funções. A tarefa de passar informações 

pode ser deixada aos bancos de dados, livros, vídeos, programas em CD. O professor se transforma 

agora no estimulador da curiosidade do aluno por querer conhecer, por pesquisar, por buscar a 

informação mais relevante. Num segundo momento, coordena o processo de apresentação dos 

resultados pelos alunos. Depois, questiona alguns dos dados apresentados, contextualiza os 

resultados, os adapta à realidade dos alunos, questiona os dados apresentados. Transforma 

informação em conhecimento e conhecimento em saber, em vida, em sabedoria – o conhecimento 

com ética. Moran (1995, p. 26) fala ainda da importância do professor fazer bom uso das 

tecnologias, preocupando-se em inovar dentro da sala de aula e formar cidadãos conscientes para 

agir em sociedade. O re-encantamento, enfim, não reside principalmente nas tecnologias – cada vez 

mais sedutoras – mas em nós mesmos, na capacidade em tornar-nos pessoas plenas, num mundo em 

grandes mudanças e que nos solicita a um consumismo devorador e pernicioso. É maravilhoso 

crescer, evoluir, comunicar-se plenamente com tantas tecnologias de apoio. É frustrante, por outro 

lado, constatar que muitos só utilizam essas tecnologias nas suas dimensões mais superficiais, 

alienantes ou autoritárias. O re-encantamento, em grande parte, vai depender de nós. Na chamada 

Sociedade da Informação, cercada das mais diversas tecnologias, a escola, local de produção de 

conhecimento, precisa aprender a lidar com as adversidades. O professor deve estar em formação 

contínua para trabalhar com alunos com um perfil tão distante daqueles que iam para a sala de aula 

e cuja única fonte de informação e conhecimento era o professor ou algum livro.  

 

 

3. O Programa Intel® Educar 
Em 2009, o Programa de Formação em Tecnologia para Educadores, resultado de uma parceria 

entre a Intel® do Brasil e o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Educação, 

ofereceu aos profissionais da Rede Estadual, em exercício no Quadro do Magistério, o curso do 



 
                                                                                                                                                                  

Programa Intel® Educar: “Fundamentos Básicos”, que desenvolvia em 12 módulos o uso 

educacional da tecnologia da informação, com metodologia embasada em competências do século 

XXI. De acordo com o material desenvolvido em 2008 pela Intel® Corporation em parceria com o 

Institute of Computer Technology (ICT), organização da Califórnia, USA, sem fins lucrativos, que 

presta serviços de treinamento em tecnologia para corporações e comunidade educacional, O curso 

Fundamentos Básicos do Programa Intel® Educação é um programa de desenvolvimento 

profissional que tem por objetivo auxiliar os professores em sala de aula – que tenham pouca ou 

nenhuma experiência com computadores – a adquirir habilidades tecnológicas básicas, além de 

oferecer uma introdução ao desenvolvimento das abordagens de ensino e aprendizado do século 

XXI. Possui 12 módulos que podem ser adaptados para as necessidades de cada escola. […] este 

curso não tem o objetivo de treinar o professor para ensinar aos seus alunos como usar o 

computador nem o incentiva a preparar planos de aula que incorporem tecnologia. Ao contrário, o 

curso pretende fornecer aos professores habilidades para tornarem-se mais produtivos e ajudá-los na 

incorporação de novas abordagens de aprendizagem em sala de aula. (p. 1-2; 6). 

 

4. Metodologia 

Este estudo foi realizado por meio da pesquisa bibliográfica e exploratória. O projeto do trabalho foi 

encaminhado ao Comitê de Ética e Pesquisa da FATEA e aprovado no dia 21 de setembro de 2011, 

de acordo com o parecer n. 54/2011. O local de estudo foi a Diretoria de Ensino de um município 

do Vale do Paraíba/SP. A população entrevistada foi de professores da Rede Estadual e Municipal 

de Ensino que realizaram ou não o Curso Intel® Educar – Fundamentos Básicos. Os dados foram 

coletados por meio de um questionário e analisados quanti-qualitativamente  

 

5. Resultados e Discussões 

Dos dezesseis entrevistados, cinco fizeram o curso Intel® Educar na Unidade Escolar citada nessa 

pesquisa, sendo que um não o concluiu, três fizeram o curso em outras escolas, e um atuou como 

mediador para outros professores. Dentre os participantes, onze trabalham apenas na rede Estadual, 

dois atuam na rede Municipal, um acumula rede Municipal, Particular e Colégio Técnico e dois não 

atuam mais na Educação. Dos participantes, a maioria, 37%, atua no magistério há até cinco anos, e 

25%, entre 21 e 30 anos, conforme a Figura 1.  

 

 
Figura 1 

 

Foi perguntado aos professores quais aparelhos eletrônicos possuíam, sendo que todos afirmaram 

ter celular e câmera digital, apenas dois não possuem notebook e três não possuem computador. 

Outros aparelhos como netbook e iphone são incomuns, tendo sido citados por apenas três pessoas. 

Nenhum entrevistado possui tablet ou ipod. 



 
                                                                                                                                                                  

Todos afirmaram utilizar o computador para trabalho e estudo e apenas um não utiliza para lazer, de 

acordo com a figura 2. 
 

 
Figura 2 

 

Dos dezesseis participantes, treze possuem computador em casa, três disseram que não, sendo que 

um pretende ter e outro escreveu “Talvez” na alternativa “Pretende ter”.  

Catorze professores possuem notebook, um disse que “pretende ter” e outro, provavelmente não 

entendeu a pergunta e assinalou as respostas “sim” e “não.  

Dos entrevistados, 100% possuem internet em casa, sendo 75% “banda larga” de uma operadora de 

telefonia fixa, 19% “via rádio” e um participante acrescentou a tecnologia “3G” (internet móvel). 

Nenhum deles possui Internet Discada.   

Apenas um dos participantes afirmou que não acessa diferentes sites com frequência. Todos que 

responderam ao questionário possuem endereço eletrônico e a maioria, 81%, acessam diariamente. 

Dos dezesseis participantes, catorze fazem parte de redes sociais, sendo que o Facebook está 

presente em todas as respostas, seguido do Orkut, que conta com doze integrantes. As demais redes 

foram pouco citadas e um participante acrescentou a opção Twitter, que não estava entre as 

alternativas. Dentre os catorze participantes que utilizam comunicadores instantâneos, o MSN 

aparece em treze respostas, seguido do Skype, com oito citações. Apenas um entrevistado citou o 

comunicador do Facebook na opção Outros. A maioria dos entrevistados, 69%, não utiliza jogos no 

computador. 56% dos professores afirmaram que sabe utilizar diferentes editores de texto 

“razoavelmente”, enquanto 38% sabe “muito bem” e apenas 6% “muito pouco”. Sobre os editores 

de slides, metade do grupo sabe utilizar “muito bem”, contra 44% “razoavelmente” e 6% “muito 

pouco”.  

É interessante perceber que 100% dos professores afirmaram que teriam vontade de montar suas 

aulas com apresentações de slides, se a escola disponibilizasse os recursos necessários, conforme a 

Figura 3, e catorze, dos dezesseis participantes, consideraram-se capazes de montá-los sozinhos. 

 



 
                                                                                                                                                                  

 
Figura 3 

 

Dos entrevistados, 87% afirmaram ter o hábito de utilizar o computador para preparar suas aulas, o 

que pode ser verificado na Figura 4.  
 

 
Figura 4 

 

Sobre a utilização do computador durante as aulas, apenas cinco participantes declararam utilizá-lo 

em apresentações de vídeos, clipes, slides, filmes, aulas expositivas, correções coletivas, trabalhos 

com softwares e pesquisas.  

Ao serem questionados se saberiam montar e utilizar aparelhos de Data Show, 62% dos 

participantes responderam que “sim” e 38% que “não”, igual porcentagem a da pergunta seguinte, 

sobre a participação em algum curso que possibilitasse trabalhar com Novas Tecnologias em sala de 

aula.  

Dentre as questões abertas, na primeira, questionou-se se fosse oferecido o Curso Intel® Educar, 

com vinte de quatro horas presenciais, sendo quatro horas por semana, durante um mês e meio, e 

oito horas online, para postagem de atividades, se o professor faria e por que, a fim de verificar a 

disponibilidade e interesse dos docentes em uma formação continuada voltada para o uso de 

tecnologias na educação. Houve um consenso de que o curso seria importante para atualização do 

professor. Dois participantes não responderam, provavelmente por considerar desnecessário, uma 

vez que já haviam participado do curso. Apenas uma resposta foi negativa e justificada por não 

atuar mais na área. Ao serem questionados sobre qual a visão do gestor e do coordenador 

pedagógico de sua escola em relação à Formação Continuada da equipe, os professores ressaltaram 



 
                                                                                                                                                                  

a importância de que a equipe gestora possua uma visão positiva sobre o assunto e apoiem e 

incentivem os docentes, embora 31% tenham afirmado que nem sempre isso acontece, seja por falta 

de diferentes equipamentos na escola ou por desinteresse dos próprios professores. Um participante 

não soube responder à questão e outro não opinou. Para os nove participantes que realizaram o 

Curso Intel® Educar, foi perguntado sobre sua participação, ao que concluíram que foi válida, 

inclusive pela troca de experiências. O participante que respondeu que sua participação foi 

“razoável” não concluiu o curso. Questionou-se ainda se as aulas e o material foram úteis e se o que 

foi aprendido e discutido pôde ser utilizado posteriormente, com o que todos os sujeitos 

concordaram. Um dos participantes, que não concluiu o curso não respondeu a respeito de trabalhar 

na prática o conteúdo discutido nas aulas. Um participante alegou que não trabalhou com os alunos 

o que aprendeu no curso por ser professor substituto. Sobre a necessidade de alguma mudança para 

tornar o curso mais eficaz, foi sugerida, por quatro participantes, a ampliação da carga horária e 

maior aprofundamento em algumas atividades práticas.  

 

6. Considerações Finais 

Os resultados das questões objetivas desta pesquisa mostram que as tecnologias, em especial, a 

Internet, fazem parte do cotidiano dos professores, em suas vidas particulares, sendo poucos os que 

as utilizam dentro da sala de aula.  As respostas das questões abertas comprovaram que os 

professores consideram importante a Formação Continuada durante a carreira, o que deve acontecer 

com o apoio e incentivo da equipe gestora da escola. Dos docentes que realizaram o curso Intel® 

Educar, todos afirmaram que os conteúdos abordados e os materiais foram pertinentes e que 

indicariam para colegas, apontando como uma das necessidades de melhoria a ampliação e 

aprofundamento dos estudos. 

Conclui-se, portanto, que os alunos do século XXI exigem cada vez mais dedicação e esforço dos 

professores para oferecer um ensino de qualidade. Faz-se necessário, assim, uma formação 

continuada dos docentes para que possam utilizar as novas Tecnologias da Informação e 

Comunicação como ferramenta de apoio pedagógico em sala de aula.  
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Resumo  

O processo de globalização vivenciado nas últimas décadas impõe um ritmo acelerado de produção 

tecnológica e altera de maneira profunda as relações desenvolvidas no trabalho, provocando queda 

na qualidade de vida dos docentes. O objetivo deste é identificar a qualidade de vida e nutricional 

dos docentes de uma faculdade privada do interior do Vale do Paraíba. Pesquisa do tipo 

quantitativa, descritiva e exploratório, com 60 docentes. O estudo mostrou que a faixa etária entre 

28 a 67 anos, casados, caminha raramente, sem problemas com sono e repouso. Os dados obtidos 

permitiram apresentar o diagnóstico da situação dos docentes, quanto à existência de problemas na 

qualidade de vida, sua situação nutricional bem como os fatores favoráveis e agravantes nesta 

problemática.  

  

Abstract  

The process of globalization experienced in recent decades imposes a rapid pace of technological 

change and so deep relationships developed at work, causing decreased quality of life of teachers. 

The purpose of this is to identify the quality of life and nutritional status of teachers of a private 

college in the interior of Paraíba Valley. The research was quantitative, descriptive and 

exploratory, with 60 teachers. The study showed that the age group between 28 to 67 years old, 

married, rarely walks, noproblems with sleep and rest. The data obtained allowed to present a 

diagnosis of the situation of teachers, the existence of problems in the quality of life, their 

nutritional status as well as the favorable factors and aggravating this problem.  
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1. Introdução  

O acúmulo de atividades e responsabilidades assumidas por trabalhadores repercute na saúde destes 

podendo contribuir na produção de níveis variados de estresse, entre outros problemas 

psicossomáticos (GARCIA et al, 2008).  



 
                                                                                                                                                                  

Essa realidade segundo Garcia et al (2008) também ocorre na vida profissional dos docentes, em 

especial dos professores da área da saúde. Esse grupo é composto principalmente por mulheres, que 

muitas vezes, acumulam três jornadas de trabalho: na saúde, na educação e no domicílio. Haja visto 

que o professor na área da saúde, como agente de saúde, não é um simples transmissor de 

conhecimento, mas um agente de transforma (GARCIA et al, 2008). IX Encontro de Iniciação 

Científica e VII Mostra de Pós-Graduação  

Por dedicarem-se exageradamente e ter uma sobrecarga de trabalho, muitos docentes encontram 

dificuldades de integrar-se além dos espaços da universidade. Esquecendo-se do quão importante é 

ter lazer e ter contato com situações novas, conviver e planejar as atividades familiares. Diante da 

exaustiva e excessiva carga de trabalho de muitas docentes, questionei-me como está a qualidade de 

vida e nutricional dos docentes?  

Este trabalho pretende verificar como está a qualidade de vida e nutricional dos docentes de uma 

faculdade particular do Vale do Paraíba, elucidando os principais problemas pelos mesmos 

enfrentados em sua rotina de trabalho, evidenciando assim seu estilo de vida. 

  

2. Método  

Estudo de natureza descritiva, quantitativa e exploratório desenvolvida com docentes de uma 

faculdade do Vale do Paraíba.  

A população total do estudo é de 96 docentes, para a coleta de dados foi realizado cálculo amostral 

e computacional com significância de 63%, obtendo-se o numero de 60 docentes, os quais, por 

meio de sorteio, compuseram a amostra desta pesquisa.  

Antecedendo a coleta de dados o projeto de pesquisa foi encaminhado para apreciação do Comitê 

de Ética em Pesquisa das Faculdades Integradas Teresa D‟Ávila, respeitando-se os preceitos éticos 

de pesquisa envolvendo seres humanos, sendo aprovado pelo Parecer n° 53/11.  

Os resultados apresentados a seguir fazem parte da pesquisa financiada pelo CNPQ será 

apresentada a seguir.  

 

3. Resultados e Discussão  

Os dados encontrados na pesquisa com os docentes (70%) eram da faixa etária entre 36 a 50 anos, 

34 (57%) eram do sexo feminino e 26 (43%) eram do sexo masculino. Dados semelhantes a esse 

resultado de Magalhis et al, 2008, quanto à faixa etária também foram encontrados em uma 

pesquisa realizada com 77 docentes em uma cidade localizada no noroeste do Estado de São Paulo, 

o que permite concluir tratar-se de um grupo de mais experiência tanto pessoalmente quanto 

profissionalmente.  

Quanto à caracterização social identificaram-se 38 (63%) são casados, 32 (53%) residem na cidade 

da pesquisa, 25 (42%) possui renda familiar entre 6 e 10 salários mínimos, 53 (88%) possui 

residência própria e 50 (83%) utilizam carro como meio de transporte para o trabalho.  

Aldrighi et al (2005) ressalta que nessas circunstâncias de utilizar o carro como principal meio de 

transporte, os profissionais expõem-se a riscos de acidentes, principalmente aqueles que são 

procedentes de cidades vizinhas. Verificou-se que 26 docentes (43%) realizam caminhadas 

raramente.  



 
                                                                                                                                                                  

Destaca que a atividade física não só proporciona a melhoria do sistema cardiovascular como é de 

suprema importância na qualidade de vida do praticante de exercício físico (OLIVEIRA et al, 

2001).  

Nota-se neste estudo que 42 (70%) não apresentam problemas com sono e repouso. Corroboram 

sobre o sono e repouso dos docentes Magalhis et al (2008) em um estudo que a maioria referiu não 

ter problemas para dormir 45 (60%), lembrando que dificuldades no sono e repouso levam ao 

cansaço, prejudicando o rendimento físico, diminuindo o nível de atenção e perturbando 

sensivelmente a coordenação motora e o ritmo mental das pessoas.  

Constatou-se que 28 (47%) docentes consideram ter sobrepeso. O excesso de peso atinge 38,8 

milhões de brasileiros adultos, atingindo principalmente as mulheres, como também se verificou 

neste estudo (MAGALHIS et al, 2008).  

 

4. Conclusão  

Mediante os resultados apresentados, pode-se concluir que quanto à caracterização social a maioria 

dos docentes era da faixa entre 36 e 50 anos, em sua maioria mulheres, casadas, residentes na 

cidade da pesquisa, realiza caminhada raramente por semana como atividade física, não apresenta 

problemas com sono e repouso, estão com peso em excesso.  

Os dados obtidos permitiram apresentar o diagnóstico da situação dos docentes, quanto à existência 

ou não de problemas na qualidade de vida, sua situação nutricional bem como os fatores favoráveis 

e agravantes nesta problemática. Para que com isso, possa ser debatido e discutido propostas, 

intervenções e estratégias junto aos docentes para melhoria das condições alimentares, de vida e de 

saúde, conscientizando-os da importância cada vez maior em buscar uma vida com qualidade tanto 

pessoal como profissional.  
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Resumo  

Este artigo propõe uma analise do conhecimento por estudantes de diferentes idades e níveis 

escolares sobre sua fauna nativa. Foram aplicados de um questionário onde serão expostas três 

espécies de canídeos e cinco felídeos nativos, três de canídeos e três felídeos exóticos, um canídeo e 

um felídeo doméstico. Os questionários serão aplicados para 6º ano e 9º ano do ensino fundamental, 

1º e 3º ensino médio e 1º e 3º do curso de biologia provenientes de ensino superior. Este artigo 

propõe analisar se os estudantes confundem a vivência de animais exóticos em biomas brasileiros e 

se tem o conhecimento da localidade de suas espécies nativas.  

  

Abstract  

This article proposes an analysis of knowledge by students of different ages and grade levels o its 

native wildlife. We applied a questionnaire where they will be exposed three species of canids and 

felids five natives, three dogs and three cats exotic, a canid and a domestic feline. The 

questionnaires will be applied for 6th grade and 9th grade of elementary school, 1 middle school 

and 3 and 1 and 3 of the biology course from higher education. This article aims to analyze whether 

students confuse the experience of exotic animals in biomes and has knowledge of the location of its 

native species. 

  

Palavras-chave  
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1. Introdução  

Espécies da fauna brasileira tem sofrido com atividades antropicas decorrendo em ameaças de 

extinção como a perda de habitat a caça predatória entre outras. Destas espécies este trabalho 

destaca: dois canideos: o Cachorro do Mato Vinagre, o Lobo – Guará e a Cachorro do Mato; E 

quatro felideos: o Gato Maracajá, o Jaguarundi, a Jaguatirica, a Onça Parda e a Onça Pintada, 

presentes na fauna do Vale do Paraiba e na fauna brasileira. Consequentemente, o conhecimento a 

respeito da fauna nativa pode não ser abrangente pela população. De acordo com (Rocha, 2011), 

conhecer nossos animais é o primeiro passo para que as pessoas possam adquirir informações 

corretas e desmistificar a fauna, dessa forma, passando a ter respeito e consequentemente 



 
                                                                                                                                                                  

contribuindo para a preservação das espécies. Após a analise se tornará mais confirmado se a 

população desconhece ou confunde sua fauna.  

  

2. Objetivos  

 A proposta deste trabalho é analisar através de questionários se os estudantes realmente confundem 

sua fauna a uma fauna exótica. Este trabalho irá observar o conhecimento de alunos de várias idades 

e níveis de escolaridade a respeito da fauna de canídeos e felídeos brasileiros, de ocorrência no Vale 

do Paraíba. Com a aplicação deste questionário pretende-se observar qual o conhecimento de alunos 

de Ensino Fundamental, Médio e Superior, quão familiarizadas a população está com sua fauna, 

haja vista que a informação é o primeiro passo para que programas de proteção ambiental possam 

ser desenvolvidos com maior eficiência.  

  

2.1. Metodologia  

O questionário foi aplicado em escolas particulares dos municípios de Guaratinguetá e Lorena.  

  

Neste trabalho foram aplicados questionários (Fig.1) nas escolas:  

 

Guaratinguetá:  

   Colégio Fonte – Ensino fundamental e ensino médio.  

   Lorena:  

   Instituto Teresa D‟Ávila – Ensino superior (Licenciatura em Biologia). 

 

Tabela 1 - Questionário 

 
Após a aplicação deste primeiro questionário, os alunos receberam 12 imagens de animais 

impressas para identificação do animal seguindo as questões: 

 

 



 
                                                                                                                                                                  
Tabela 2 – Questionário (2) 

 

 
 

O segundo questionário foi aplicado com base nas figuras abaixo, sem a chave  

de classificação: 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
                                                                                                                                                                  

3. Resultados e Discussão  

  

Questionário 1  

  

Para os alunos do 6ºano do ensino fundamental do Colégio Fonte, 19 alunos (95%) não possuem 

seu programa favorito como tema central a fauna. Embora apenas 10% (n=2) dos alunos costumem 

assistir canais como Discovery ou History, a citação destes canais merecem destaque levando em 

conta a média de idade dos alunos (em torno de 11 anos). Os programas mais assistidos (70%; 

n=14) estão relacionados a temas infantis, como Disney, Cartoon Networks e Nickelodeon, por 

outro lado 55% (n=11) costumam assistir programas sobre animais. Destaca-se que 80% dos alunos 

(n=15) já visitaram jardins zoológicos, ao passo que apenas 35% (n=7) responderam que visitaram 

museu de historia natural (35%) e 5% (n=1) costuma ler livros sobre animais.  

Para os alunos do 9ºano do ensino fundamental do Colégio Fonte 1 aluno possui seu programa 

favorito como tema central a fauna (5%) 18 alunos possuem seu programa favorito relacionado a 

outros tipos de programa (95%).  

Os programas mais assistidos nenhum aluno assiste a programas sobre animais 0%, (15%) alunos 

responderam que assistem a emissora Globo (n=3) , (10%) dos alunos assistem a emissora 

SBT(n=2) e (50%) alunos responderam Outros (n=15) sendo que 10% dos alunos costumam assistir 

o canal History, a citação destes canais merecem destaque levando em conta a média de idade dos 

alunos (em torno de 14 anos). Em relação a assistirem programas de animais 10 alunos 

responderam que assistem (50%). E 4 responderam que leem livros sobre animais (20%). Destaca-

se que (85%) dos alunos já visitaram zoológicos (n=17) ao passo que 40% (n=8) responderam que 

já visitaram museu de historia natural.  

  

Para os alunos do 1ºano do ensino médio do Colégio Fonte 17 alunos não possuem seu programa 

favorito como tema central a fauna (100%), sendo assim 17 alunos possuem programas mais 

assistidos distribuídos a temas infantis (20%) e outros a séries sendo estas de canais pagos (35%) e 

(10%) de canais gratuitos.  

Os alunos da turma não possuem seu programa favorito como tema central a fauna (0%), (n=17), 

(15%) dos alunos responderam que assistem a emissora Globo (n=3) (5%) dos alunos assistem a 

emissora SBT(n=1) e (60%) dos alunos responderam Outros (n=13)  

Em relação a assistir programas de animais (55%) alunos responderam que assistem (n=11). De 

todos os alunos (0%) lê livros sobre animais (n=0). Destaca-se que (60%) já visitaram zoológicos 

(n=12) e (15%) responderam que já visitaram museu de historia natural (n=3).  

Para os alunos do 3ºano do ensino médio do Colégio Fonte (100%) dos alunos possui seu programa 

favorito relacionado a animais (n=0) e (100%) dos alunos possuem seu programa favorito 

relacionado a outros tipos de programa (n=11). Os programas mais assistidos (100%) dos alunos 

assistem a programas sobre animais (n=0), é interessante ressaltar que (5%) assisti ao canal History 

(n=1),  

(20%) dos alunos responderam que assistem a emissora Globo (n=4) (100%) dos alunos assistem a 

emissora SBT (n=0) e (75%) dos alunos responderam Outros (n=5). Destaca-se de programas 

assistidos de animais (20%) alunos responderam que assistem (n=4). E (100%) dos alunos leem 



 
                                                                                                                                                                  

livros sobre animais (n=0). Destacam-se (50%) alunos que já visitaram zoológicos (n=11) e (20%) 

responderam que já visitaram museu de historia natural (n=4).  

Dos 20 alunos do 1ºano de Biologia da Fatea (1ºBio), somente dois alunos (10%) possuem seu 

programa favorito relacionado a animais que, de certa forma, pode ser considerado um número 

muito baixo para alunos da área de ciências biológicas. Dos canais de televisão mais assistidos 

pelos alunos, 10% (n=2) costumam ver emissoras de documentários, sendo que 8 alunos (40%) 

responderam que assistem a emissora Globo, 35% (n=7) assistem outros tipos de canais, incluindo 

canais pagos. Quanto a assistir programas sobre animais, 17 alunos (85%) responderam possuem 

este hábito. O conhecimento dos alunos sobre a fauna, também deve ter influência das visitas a 

jardins  

zoológicos e a museus de história natural. Dos alunos do 1ºBio, 65% (n=13) já foram a um zoo e 

75% (n=15) já estiveram em um museu. O destaque negativo está na leitura, apenas cinco alunos 

responderam que leem livros (25%) sobre animais.  

Números semelhantes foram obtidos para os 20 alunos entrevistados no 3º ano de Biologia da Fatea 

(3ºBio). Destes, apenas dois alunos (10%) possuem seu programa favorito relacionado a animais e 

18 alunos possuem seu programa favorito relacionado a outros tipos de programas. De acordo com 

os programas que mais assistem cinco alunos (25%) assistem a canais que possuem em sua grade, 

programas sobre animais, visto que a maioria (55%; n=11) assistem a TV Globo.  

Os alunos do 3ºBio mostram um grande interesse em assistir programas de animais (85%; n=17) e a 

maioria (60%; n=12) já visitaram zoológicos. Assim como para o 1ºBio, chama a atenção o baixo 

interesse na leitura (20%; n=4). Em contrapartida, poucos alunos do 3ºBio (20%; n=4) já realizaram 

visitas a museus de história natural como busca de informações sobre a fauna.  

  

  

Questionário 2  

 

Dos animais que foram mais reconhecidos pelos alunos do 9º ano do ensino fundamental estão o 

lobo guará (95%; n=19); leão e tigre (90%; n=18) e onça pintada (70%; n=14). Por outro lado, 

animais presentes em nossa região como o cachorro do mato e jaguarundi, bem como cachorro 

vinagre não foram identificados por nenhum aluno.  

Para os alunos do 1º ano do ensino médio, todos identificaram corretamente a imagem do leão 

(100%, n=20) e 95% (n=19) reconheceram o tigre e o gato doméstico. Diferentemente dos alunos 

do 9ºano, apenas 25% (n=5) identificaram o lobo guará e poucos alunos (10%; n=2) souberam 

diferir o gato maracajá e a jaguatirica.  

Também para os alunos do 3º ano do ensino médio houve pouco reconhecimento de animais da 

fauna de canídeos e felinos presentes no Vale do Paraíba. Apenas 7 alunos (25%) identificaram o 

lobo guará e nenhum aluno identificou a jaguarundi, o cachorro do mato e o cachorro vinagre. Dos 

animais exóticos, também não foram reconhecidos o guepardo e hiena. Apenas o gato doméstico, 

tigre e leão foram bem identificados por mais de 95% dos alunos.  

No ensino superior, os alunos do 1º ano da biologia apresentaram um alto conhecimento dos felinos 

de grande porte, sendo que 18 alunos (90%) identificaram corretamente a onça pintada, onça parda 

(75%; n=15), tigre e leão (100%, n=20). Dentre os canídeos, o lobo guará e o cachorro doméstico 



 
                                                                                                                                                                  

foram reconhecidos por 95% (n=19) e espécies exóticas como a raposa lobo europeu apresentaram 

mais de 70% de identificações corretas. Destaca-se que 65% (n=13) dos alunos souberam 

identificar corretamente a jaguatirica e 35% (n=7) o gato maracajá. Por outro lado, assim em turmas 

mais jovens, nenhum aluno identificou a jaguarundi e apenas um (5%) classificou corretamente o 

cachorro vinagre.  

Os resultados dos alunos do 3º ano da biologia foram muito semelhantes aos do 1ºBio, visto que 

todos reconheceram o leão e o tigre, e 19 alunos (95%) identificaram corretamente o gato 

doméstico, lobo guará e o cachorro doméstico. Dos felinos da fauna brasileira, a onça pintada foi a 

mais identificada (75%; n=15). Apenas 40% (n=8) souberam identificar a onça parda. Dentre os 

canídeos brasileiros, o cachorro vinagre e o cachorro do mato só foram classificados corretamente 

em um questionário. Assim como em anos anteriores, a jaguarundi não foi reconhecida.  

Diante dos resultados obtidos, fica evidente que os estudantes possuem certa dificuldade em 

identificar animais de sua fauna nativa, sendo assim podemos ver certas incoerências onde 

estudantes afirmam que animais não pertencem a fauna brasileira, mas são frequentes no Vale do 

Paraíba. E através destes dados obtidos foi possível observar que quando se trata de animais da 

fauna exótica os acertos são maiores.  

  

4. Conclusão  

Através dos dados coletados por meio da pesquisa foi observado que os estudantes não possuem um 

bom conhecimento de sua fauna nativa, confundindo a vivencia de espécies exóticas em bioma de 

nativas e nativas vivendo em bioma de exóticas. Certas incoerências também foram avistadas onde 

estudantes afirmam que uma espécie não pertence à fauna brasileira, porém pertence a fauna do 

Vale.  
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Resumo  

A Economia Verde se baseia em iniciativas técnica e economicamente viáveis e que promovam a 

equidade social e reduzam carências de natureza ecológica. Embora os governos tenham papel 

importante de fomento, a prática mostrou que a criação de empregos independentes do subsídio 

governamental é o grande motivador das iniciativas de Economia Verde e a agricultura orgânica é 

parte importante desse conceito, em parte devido ao efeito provocado pela fixação do homem no 

campo e mercado crescente. A cidade de Cunha, localizada no Vale do Paraíba e que pratica a 

agricultura orgânica tem mostrado resultados e atingido seus objetivos provando que é possível 

manter as pessoas nas cidades interioranas por meio de iniciativas voltadas à Economia Verde.  

  

Abstract  

For green economy to exist, the promotion of sound environmental practices is not sufficient. 

Projects must also be technically and economically feasible. Governments are important in 

fostering and facilitating green economy, but the creation of jobs that do not depend on 

governmental subsidies is the main motivating factor. Organic agriculture fits well in that 

conceptual framework – it makes people stay in the countryside in order to create products to a 

growing market. Cunha Township, located in the Paraiba Valley, is home to a very successful set of 

organic agricultural projects that demonstrate that green economy can mitigate countryside 

depopulation.  

  

Palavras-chave  
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1. Introdução  



 
                                                                                                                                                                  

A definição de Economia Verde, segundo o Unep (Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente) é a seguinte: “A Economia Verde é a que resulta em melhora do bem-estar e em 

equidade social, ao mesmo tempo reduzindo riscos ambientais e carências de natureza ecológica”. 

Isso leva a investimentos financeiramente viáveis e que contribuam para um meio ambiente mais 

saudável. O governo tem papel importante em investir, legislar e regular com eficiência. Vale 

lembrar que os conceitos de Economia Verde e o de sustentabilidade reforçam um ao outro, uma 

vez desenvolvimento sustentável é “desenvolvimento que atende às necessidades do presente sem 

prejudicar a capacidade das gerações futuras de atender a suas necessidades” (Nações Unidas, 1987 

– Relatório Brundtland). A Economia Verde diz respeito ao aqui e agora, com geração de renda e de 

empregos, também ao futuro, com o uso mais eficiente de recursos e proteção ao meio ambiente. 

Efetivamente, atende às necessidades da geração atual sem prejudicar o atendimento a necessidades 

das gerações futuras.  

Este trabalho procura apresentar uma visão geral de Economia Verde e efetuar um estudo de caso, a 

agricultura orgânica no município de Cunha, Estado de S. Paulo.  

A seção 2 enfatiza a viabilidade técnica e econômica como critério inicial – antes de se discutir 

eventuais méritos de um projeto, á necessário assegurar sua viabilidade. A seção 3 estuda a 

agricultura orgânica. As seções remanescentes mostram a iniciativa de Cunha, seus resultados e 

perspectivas, com ênfase nos números que caracterizam os resultados.  

  

2. Iniciativas típicas e viabilidade  

A Unep (2012) aponta doze casos emblemáticos de sucesso da Economia Verde e dois deles 

contemplam a agricultura orgânica. Em Cuba, por exemplo, (Fisher, 2010), país que simplesmente 

não possui divisas para importar fertilizantes e defensivos agrícolas houve resultados tangíveis e 

quantificáveis na agricultura orgânica. Os outros casos são de energias renováveis, gerenciamento 

de esgotos, gerenciamento de florestas e de terra agriculturável e planejamento urbano. Todos esses 

empreendimentos, com exceção do gerenciamento de esgoto (que acontece na Coreia do Sul), têm 

lugar em países em desenvolvimento. Em comum, todas essas iniciativas têm a viabilidade 

econômica e papel do governo somente em planejar e fomentar, não de manter indefinidamente.  

A tabela 1 a seguir apresenta dados sobre a viabilidade econômica de alguns casos emblemáticos 

apontados pelo UNEP (2012). 

 



 
                                                                                                                                                                  

 
 

O site do Unep traz 13 exemplos e somente a agricultura orgânica traz mais de  

um caso emblemático.  

  

3. Agricultura orgânica e Economia Verde  

De acordo com o USDA National Organic Standards Board (NOSB), a agricultura orgânica é 

definida (Gold, 2012) como: "um sistema ecológico de gestão da produção que promove e melhora 

a biodiversidade, os ciclos biológicos e a atividade biológica do solo. É baseada no uso mínimo de 

insumos não-agrícolas e em práticas de gestão que visam restaurar, manter ou melhorar a harmonia 

ecológica. O objetivo principal da agricultura orgânica é otimizar a saúde e a produtividade de 

comunidades... "  

A agricultura orgânica é basicamente uma atitude, mas na prática, o produto agrícola orgânico é o 

que não usa fertilizantes e agrotóxicos em seu plantio e crescimento ou produtos não naturais em 

seu eventual processamento. Koos (2012) mostrou um tipo de consumo de importância crescente na 

Europa (e por extensão em todo o Ocidente): o consumo político, uma “forma individualizada de 

ação coletiva”. Os cidadãos, enquanto consumidores fazem compras „positivas‟, atitude pioneira na 

cultura pós-materialista, com apoio de governos e ONGs. Existe também a vontade de adquirir 

alimentos benéficos à saúde.  e mesmo o receio dos efeitos de longo prazo no organismo humano de 

fertilizantes e, principalmente, de defensivos agrícolas.  

A Agricultura Orgânica preenche, consequentemente, os cânones da Economia Verde: existe um 

mercado consumidor que, por política ou preservação da saúde, paga mais pelo produto orgânico 

(assim garantido a viabilidade econômica) e a redução dos riscos ambientais por ênfase em 

processos naturais em detrimento dos artificiais.  

  

4. Metodologia da Pesquisa Qualitativa  

A pesquisa qualitativa foi efetuada para responder às seguintes perguntas:  

1. Qual o papel da agricultura orgânica no Brasil na fixação do homem no campo e nas cidades do 

interior?  

2. A agricultura orgânica no Brasil é economicamente viável?  



 
                                                                                                                                                                  

A locação metodológica escolhida foi a cidade de Cunha, no Vale do Paraíba. Foi escolhida por 

estar no Vale do Paraíba Paulista, onde a população tradicionalmente encontra caminhos de 

desenvolvimento independentes de subsídios governamentais (Magalhães, 2011). Trata-se de um 

município de porte reduzido (21.800 habitantes) e em que existe competição pelos recursos 

disponíveis. É, assim, um teste válido para aplicação dos conceitos de Economia Verde.  

A pesquisa utilizou dados disponibilizados pela OSCIP (Organização da Sociedade Civil de 

Interesse Público) Serracima, que gerencia um esforço de implantação de agricultura orgânica com 

o objetivo declarado de fixar a população no campo e os jovens na cidade.  

  

5. O município de Cunha  

Cunha é localizada no Vale do Paraíba, e faz parte da História do Brasil: situada no caminho do 

ouro, foi durante alguns anos no século XVIII refúgio de salteadores que visavam as tropas que 

transportavam o ouro até o Porto de Paraty. A necessidade de colocar ordem no lugar deu ensejo ao 

primeiro povoamento organizado, o qual foi crescendo com a fixação das famílias.  

Com o fim do ciclo do ouro, Cunha se tornou uma pequena cidade agrícola, com a agricultura de 

subsistência ocupando mais da metade da população economicamente ativa, o que ocasionou êxodo 

constante e esvaziamento progressivo.  

O município só entrou em um ciclo de desenvolvimento significativo a partir da década de 90, 

quando os poucos empresários da cidade e o poder público vislumbraram na atividade turística uma 

alternativa economicamente viável para a geração de renda da população e para fomento da 

economia. A partir desse contexto, diversos projetos na área de turismo foram implantados pelo 

poder público em parceria com a iniciativa privada e houve incentivos para que empreendedores se 

instalassem na cidade com estabelecimentos voltados à atividade turística (pousadas, restaurantes, 

llojas de artesanato e cerâmica).   

Atualmente a cidade é um destino alternativo de turismo. Cabem ao poder público e iniciativa 

privada atrair mais visitantes que possam apreciar o que o município tem a oferecer.  

Apesar desses movimentos, a fixação da população rural em suas terras continuou problemática 

como era antes do desenvolvimento do turismo: os empregos gerados pelo turismo foram em 

grande parte ocupados por pessoas de fora da cidade e a agricultura não se desenvolveu de forma 

competitiva. A necessidade e vontade de fixar a população rural fez surgir a organização que 

forneceu os dados para este trabalho: a OSCIP Serracima.  

  

6 A Oscip Serracima  

6.1 Histórico e atuação  

A SerrAcima – Associação de Educação e Cultura - é uma OSCIP (Organização Social e Civil de 

Interesse Público) fundada em 1999 em Cunha, por iniciativa de residentes vindos de outras 

localidades. Sua missão declarada é “contribuir para o desenvolvimento do município de Cunha e 

região com base na inclusão social, preservação, recuperação e conservação do meio ambiente e no 

apoio à educação e à cultura em seus aspectos mais amplos”.  

Ao longo desses 13 anos de atuação a Serracima tem procurado parcerias, a partir das quais 

desenvolveu e implantou projetos que comprovadamente agregam valor às comunidades 



 
                                                                                                                                                                  

alcançadas. Os principais projetos e ações que envolvem direta ou indiretamente a Economia Verde 

vão mostrados na Tabela 2 a seguir. 

 

 
 

6.2 Números e resultados  

De acordo com as informações tornadas públicas pela OSCIP, todos os projetos por ela implantados 

geraram resultados positivos para os grupos envolvidos. Os projetos de implantação da 

agroecologia nas pequenas propriedades rurais do município são particularmente significativos. Os 

números demonstram o sucesso das ações:  

130 grupos familiares, de 25 bairros rurais de Cunha, foram contemplados com o projeto.  

Além dos benefícios para a saúde dos moradores, que passaram a consumir hortaliças em suas 

refeições diárias, por exemplo, a renda familiar desses núcleos de agricultores cresceu em 46,87%, 

ou seja, quase 50% a mais, quando comparado ao modo convencional de agricultura. Entre 2009 e 

2011, foram comercializados 50 toneladas de produtos.  

Atualmente parte da produção é comercializada com as escolas rurais, por meio do Programa 

Nacional de Alimentação Escolar e Programa Municipal de Alimentação Escolar, dando um 

exemplo de intervenção saudável do poder público. Além disso, os agricultores vendem seus 

produtos em uma feira no centro da cidade, todos os sábados pela parte da manhã. Ainda que não se 

possa dizer acuradamente quantos os compradores, uma inspeção visual mostrou um evento 

bastante concorrido.  

As práticas agroecológicas não se restringem somente à plantação de hortaliças: há instruções sobre 

piqueteamento de pastagens (forma de manejo que divide o pasto em piquetes e faz com que o gado 

passe um dia em cada Piquete, dando descanso para recuperação da pastagem, aumentando a sua 

produção, a fertilidade do solo e a produção leiteira), sistemas agroflorestais, viveiros caseiros, 

podas, irrigação de baixo impacto, proteção de fontes, biofossas, resgate e troca de sementes 

crioulas (originárias do lugar) e recuperação de mata ciliar. É proposta da OSCIP estender o projeto 

e promover outros eventos relacionados à agroecologia.  

  

 



 
                                                                                                                                                                  

6.3 A fixação do homem na terra e do jovem na cidade  

Os resultados gerados e apresentados certamente contribuem para a fixação do homem na zona 

rural, por oferecerem progresso, oportunidades e perspectivas. Percebe-se que nos bairros onde são 

implantadas as iniciativas de agroecologia, os núcleos familiares permanecem na propriedade. Os 

jovens que normalmente saem da cidade em busca de emprego acabam por permanecer junto dos 

pais, por encontrar uma ocupação produtiva.  

Espera-se que, com o crescimento dessa agricultura familiar, os jovens permaneçam na cidade por 

meio de oportunidades em áreas como Marketing, Vendas e Logística.  

  

6.4 Sinergia entre agricultura orgânica e turismo  

Cunha é uma destinação turística. O turismo contribui com as ações de agroecologia e recebe delas 

mais um ponto de interesse. Percebe-se como natural o engajamento em projetos da Economia 

Verde, como preservação do meio ambiente, emprego de métodos naturais de produção, incentivo à 

cultura e tradição – o homem, fixado à terra, segue produzindo manifestações culturais de interesse 

do turismo.  

Os empresários consomem em seus estabelecimentos os produtos comercializados na feira de final 

de semana, incentivam os turistas a fazer o mesmo e assim se forma um ciclo virtuoso para o 

crescimento de uma modalidade de turismo adequada à cidade: o turismo rural. Os agricultores têm 

recebem os visitantes em suas propriedades e apresentam processos de produção que preservam o 

meio ambiente.  

  

7. Conclusão  

A partir dos pressupostos teóricos e do estudo de caso exposto, é possível concluir que nos 

domínios da Economia Verde, a agroecologia se configura como alternativa viável em municípios 

de pequeno porte e de regiões interioranas.  

O êxodo rural é provocado justamente pela falta de perspectivas das famílias e jovens que se veem 

sem alternativas de sustento na zona rural. Com isso, observa-se a possibilidade de implantação da 

agroecologia. Como consequência, há um inchaço das cidades e programas sociais tentam suprir 

essa falta de alternativas. Com isso, famílias e jovens tendem a se acomodar com prejuízo da busca 

de sua própria renda.  

O Brasil é um país com substancial porcentagem de zona rural espalhadas, sobretudo em 

municípios de pequeno porte. Assim, diversos núcleos familiares podem se beneficiar 

consideravelmente com a Economia Verde e suas aplicabilidades na agricultura e pecuária, a 

exemplo do que ocorreu no município de Cunha, locação metodológica deste trabalho. É necessária 

uma conscientização da possibilidade de desenvolvimento, geração de renda e  

conquista de sonhos, sem, necessariamente, dependência de subsídios governamentais.  
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