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ERP A ARMADILHA DO MODISMO EMPRESARIAL
Edson José Capetti (1)

RESUMO
Este artigo tem como objetivo identificar falhas cometidas na adoção de sistemas
ERPs, e o contexto onde eles acontecem, buscando alertar os gerentes para as
armadilhas de seguir os modismos empresariais. Sem se aprofundar nos processos
de implantação, estão aqui apontados os principais erros a serem evitados e o
processo de transformação cultural e estrutural a que deve se submeter à
organização antes de adotar um sistema ERP.

Palavras-chave: ERP, mudança organizacional, transformação estrutural e cultura
organizacional.

ABSTRACT
This article has as objective identifies flaws committed in the adoption of systems
ERPs, and the context where they happen, seeking to alert the managers for the
traps of following the business idioms. Without deepening in the implantation
processes, they are here pointed the main mistakes to be avoided and the process of
cultural and structural transformation the one that owes if it submits to the
organization before adopting a system ERP.
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INTRODUÇÃO

Nos anos 60 as empresas começaram a usar pacotes de software para
controle de estoque. Uma década depois, apareceram os pacotes para planificar as
necessidades de matéria-prima e componentes nas empresas, os (MRP), Material
Requirement Planning. Estes pacotes evoluíram a partir dos anos 80, com a
preocupação na gestão das atividades de produção e distribuição, e ficaram
conhecidos como 'Planificação de Recursos de Fabricação' (SLACK, 2002). Como a
evolução destes pacotes não parou aí, buscou-se integrar as áreas de compras e
vendas, financeiras, recursos humanos e outras, procurando atingir a maior gama de
atividades da empresa na integração do processo. Foi então dada a denominação
de 'Planificação de Recursos na Empresa, em inglês, Enterprise Resource Planning
ERP (HEHN, 1999).
Para Sousa e Zwicker (apud FILHO e MENDES, 2002), “o ERP é um sistema
de informação integrado, adquirido na forma de pacotes comercial, para suportar a
maioria das operações de uma empresa”.
Segundo Lima (apud FILHO e MENDES, 2002), “a adoção de um ERP afeta a
empresa em todas as suas dimensões, culturais, organizacionais ou tecnológicas”.
Com o ERP controlando toda a empresa da produção as finanças, registrando e
processando cada atividade e distribuindo as informações de forma clara e segura,
em tempo real. Ao adotar um ERP a ideia não é colocar um software em operação,
mas melhorar os processos de negócio utilizando a tecnologia de informação, a
adoção desse sistema implica num processo de mudança organizacional. A urgência
na aquisição do sistema pode pular um passo importante que é verificar a real
necessidade do sistema. Filho e Mendes (2002), diz que “uma implantação sem a
revisão do processo atual trás poucos benefícios e que em empresas pequenas
essa revisão até pode solucionar os problemas sem a necessidade de fazer
investimento tão alto em um ERP”. Para Huin (2004), apesar das muitas vantagens
de sistemas (ERP), eles ainda não representam uma ferramenta de administração
clara e próspera a empreendimentos de pequeno e médio porte ou pelo menos não
é facilmente implementável.
Diniz e Silveira (2002), diz em sua pesquisa realizada com 27 executivos do
ramo de autopeça que: “o sistema de informação das empresas é a alavanca que
movimenta as mudanças organizacionais”, mas isso não implica em substituir o
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sistema de informação existente na empresa por um sistema ERP. Esse artigo tem
justamente a intenção de enfatizar o risco que as empresas correm ao decidirem
adotar um ERP apenas por modismo, sem medir a real necessidade.
A metodologia utilizada aqui segue em uma exploração bibliográfica sobre
algumas particularidades que envolvem a implantação do sistema ERP.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Segundo Corrêa (2000), o ERP funciona através de um conjunto de
aplicativos, que formam sua lógica de base, que contém uma única base de
informações das atividades da empresa (banco de dados único). Estas informações
fluem em tempo real e consolidam todas as operações do negócio em um ambiente
computacional simples. Elas são registradas uma única vez, e seu desenrolar, isto é,
sua evolução ao longo do processo, é acompanhada a cada mudança, da seguinte
forma: quando é feita a solicitação de um produto/serviço, a cada momento que este
produto/serviço sofre uma mutação isso é registrado na base única de dados,
permitindo assim a consulta de seu status a qualquer momento, os ERPs são
usados pelas empresas com fundações dos seus sistemas de informação.
Segundo Resende (2008), os sistemas de informação menores da
organização se relacionam com os diversos níveis organizacionais formando um só
sistema com a mesma base de dados que apóiam as decisões em diversos níveis.
A seleção dos dados para serem incluídos na base de dados única deve ser
criteriosamente realizada. Para geração das informações oportunas, são de
fundamental importância o levantamento, a triagem, a análise e a avaliação da
necessidade dos dados, pois, caso contrário, as informações geradas podem ser
inoportunas. Neste modelo, as informações oportunas e posteriormente informações
personalizadas devem contribuir significativamente com a inteligência organizacional
(REZENDE, 2008).
Além das lógicas de base, num ERP existem também as tabelas de
parâmetros. Elas permitem um certo nível de adaptação (personalização) do ERP à
empresa, sem causar muitas mudanças nas suas lógicas. Apesar desta interface
amigável entre os módulos básicos e a empresa, persiste ainda a necessidade de se
desenvolver aplicativos cada vez mais específicos. Os módulos específicos vêm
facilitar os ERPs para que eles atendam, o mais próximo possível, as necessidades
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da empresa, compatibilizando os contrastes entre o que ela precisa e o que o ERP
oferece, é sempre uma questão de avaliar o custo benefício de uma personalização
(CORRÊIA, 2000).
Figura 1 – Sistemas de Informação e níveis de decisão
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Yurong e Houcum (2000), diz que “o ERP geralmente requer uma completa
reengenharia de processo do negócio, uma mudança dramática que tem que
enraizar profundamente nas mentes de todo os colaboradores na organização”.
A decisão de substituir todo um sistema de informação pelo ERP é algo muito
complexo e devem levar em conta os grandes reflexos para a empresa. A estrutura
até certo ponto rígida do ERP implica na necessidade de se adaptar o modo de
operar da empresa ao sistema, ao contrário do que ocorria até então com os outros
sistemas, que se adaptavam às necessidades da empresa.
Isso significa que, com relação às lógicas do ERP, já descritas anteriormente,
devemos considerar que a personalização praticamente só possui desvantagens:
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a) alto custo, que normalmente não está incluído no pacote de ERP;
b) longo tempo de implementação;
c) redução na confiabilidade do sistema e
d) aumento da dificuldade para atualizá-lo para as futuras novas versões
lançadas no mercado.

CULTURA ORGANIZACIONAL
Weber já havia sugerido que uma análise organizacional adequada configurase sempre em uma análise da cultura organizacional. Em termos operacionais, a
cultura possibilita uma mudança na natureza do controle organizacional. Ela é
tratada por Schein (apud ZANELA e SOARES, 1999) como um modelo de
pressupostos que os grupos inventam, descobrem ou desenvolvem para lidar com
problemas de adaptação, assim que estes pressupostos são tidos como válidos eles
são então repassados a outros membros da organização tornando-se a referência
para se lidar com aqueles tipos de problemas. Assim, a cultura ajuda a normatizar o
comportamento dos atores organizacionais, pois sanciona o comportamento,
estabelecendo as bases a partir das quais as pessoas são recompensadas ou
punidas, confrontadas ou encorajadas, ou ainda, postas em ostracismo quando
violam estas normas. Child e Loveridge (1990), consideram que “a introdução e
aplicação de novas tecnologias nas organizações são um processo no qual vários
grupos,

influenciados

pelas

propriedades

institucionais

da

organização,

potencialmente participam e buscam influenciar decisões e resultados”, por causa
disto, acreditam que um maior envolvimento das partes interessadas na preparação
de especificações para a seleção de sistemas tecnológicos nos estágios mais iniciais
do processo deve levar a uma maior chance de promover soluções inovadoras,
utilizando as possibilidades tecnológicas.

A MUDANÇA ORGANIZACIONAL
Mudança organizacional consiste numa reorganização fundamental e drástica
na maneira de operar. Começando com uma avaliação organizacional, ela muda a
maneira de perceber, pensar e desempenhar. Mudanças na missão e visão,
gerenciamento de processos, tecnologia e estratégia empresarial são áreas que
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determinarão algum tipo de transformação organizacional. A palavra chave do
desenvolvimento de uma organização é a mudança e estas podem acontecer nos
níveis organizacional e tecnológico, porém, sempre uma alteração em um dos níveis
vai promover mudanças no outro. A administração pode presumir que os
funcionários adotarão um sistema de valores imposto, mas não se pode
simplesmente pagar as pessoas para que mudem seus valores. Cultura é algo
profundamente enraizado numa organização e a cultura de uma empresa adquirida
é algo difícil de vencer. Cada colaborador é dotado de ambições mutáveis e
complexas com competências e capacidades específicas. A resistência inconsciente
à mudança é responsável por muitos fracassos organizacionais (FERREIRA, 1997).

DISCUSSÃO
A implantação, manutenção e uso do sistema ERP, muitas vezes
negligenciado pelas empresas, que em grande parte, acabam encarando a
implantação de um sistema ERP não como um grande processo de mudança
organizacional, que vai alterar toda a forma com que a empresa faz seus negócios,
mas apenas como um processo de “implantar um novo software”. Basicamente, o
como fazer encontra-se no âmbito do processo de implantação dos sistemas, este
deve ser considerado como um amplo processo de mudança organizacional. Nesse
sentido, Kotter (1997), enxerga que são 8 os possíveis erros num esforço de
mudança organizacional e que podem ser encontrados presentes também, em
diferentes graus, nos processos de implantação de ERPs de insucesso por exemplo,
conforme a figura 01.
Muitas empresas têm feito implantação, delegando a maioria das atividades
para empresas de consultoria, que se dispõem literalmente a fazer a implantação
pela empresa. Segundo a visão de Kotter (apud CORREA, 2000), estes erros
deveriam ser evitados em processos de mudança organizacional do porte da
implantação de um ERP.
Segundo Hehn (1999), a adoção de um ERP implica em “mudar de uma
organização departamental tradicional para integrada e orientada para processo e
isso deve ocorrer em dois planos, o cultural e o dos elementos estruturais”, essa é a
profunda mudança que vários autores citam, mas não esclarecem exatamente como
é. No plano cultural é preciso mudar os modelos mentais, as crenças, os valores, ou
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seja, os elementos que estão nas pessoas, no plano dos elementos estruturais é
preciso instalar um ERP, ajustar a estrutura organizacional, alterar a lógica de
estrutura de objetivos, rever papéis e responsabilidades, realinhar os diversos
sistemas de RH, rever a distribuição física das atividades etc.
Quadro 1 – Erros cometidos
Em mudança

Em implantação de ERPs

organizacional
Não estabelecer um

Responsabilidade do alto dirigente; necessária absoluta

senso de urgência

clareza de que projeto é prioritário; caso contrário projeto

grande o suficiente.

será preterido em função de atividades de linha/curto
prazo.

Não criar uma coalizão Ninguém pode fazer tudo sozinho, é necessário conseguir
forte o suficiente em

mobilizar coalizão; “team-work”; comprometimento interno;

torno da idéia.

quem faz a implantação é a equipe interna.

Não ter uma Visão

Caminho claro, objetivos cristalinos sobre onde se quer

clara que reflita a

chegar; visão simples; explicitação de o que a organização

mudança.

espera e onde espera chegar com o ERP.

Comunicação falha da Visão deve ser compartilhada, pois esforços devem ser
nova Visão.

concorrentes e sem dispersão; comunicação de
andamento, comunicação de mudanças: comunicação
eficaz de tudo que ocorre no projeto.

Falha em remover

Resistências sempre vai haver em sistemas que alteram a

obstáculos à nova

posse da informação; há resistências francas e veladas; é

Visão.

necessária atividade sistemática de reconhecimento e
remoção das resistências.

Não planejar

Implantações de ERP são de longo prazo; motivação deve

sistematicamente

ser mantido por vitórias sucessivas planejadas; manter

vitórias de curto prazo. momentum é crucial para o bom andamento.
Declarar vitória cedo

Processo de implantação longo implicando mudanças

demais.

grandes; cautela necessária, pois não faltarão os autodenominados campeões; cuidado pois vitória cedo demais
leva a complacência.
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Não “ancorar” as

Manutenção e uso – mudanças organizacionais revertem-

mudanças na cultura

se facilmente; fazer as mudanças se incorporarem à

da Empresa.

organização é essencial. Caso contrário, mudanças
podem se reverter.

Adaptação dos erros apontados por Kotter (apud CORREA, 2000) nas mudanças organizacionais a
implantações de ERPs.

Ao ignorar os erros citados por Kotter (apud CORREA, 2000), a empresa não
consegue visualizar a transformação estrutural e cultural anteriormente citadas por
Hehn (1999), que terá que se submeter, isso definem o contexto em que ocorrem os
maiores fracassos de implantação de um ERP.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A fonte de ligação entre ERP ou outras tecnologias a mudança se dá devido
as tecnologias serem agentes promotores de mudanças, portanto se não queremos
uma mudança não adotamos tecnologias “ERP por exemplo” apenas por modismo,
mas se adotarmos, devemos mudar para adaptar-se a nova realidade. Caldas e
Wood (2000), mostram que muitas empresas adotam o sistema ERP ingenuamente
por modas administrativa passageira e depois passam a conviver com efeitos
colaterais indesejáveis.
Antes de decidir adotar um sistema ERP as empresas devem fazer uma
revisão dos processos para verificar a compatibilidade com os módulos de ERP
disponíveis no mercado ou a viabilidade de sua personalização.
Para obter sucesso a empresa precisa liderar um processo de transformação
cultural antes de implantar o sistema ERP, pois, a profunda mudança é a mudança
da cultura organizacional.
Uma empresa que está estruturada por funções deve mudar sua estrutura
para processos, pois, o ERP integra processos e não funções. Ainda ficou claro que
seguindo os passos básicos e sem muito esforço, muitas empresas poderão
perceber que não necessitam ou ainda não estão prontas para receber a
implantação de um sistema ERP.
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UTILIZANDO EXTREME PROGRAMMING NO DESENVOLVIMENTO
DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Clhistopher Rodrigues Proença (2)
João Fernando da Silveira (3)
RESUMO

Vivenciando a realização de um trabalho de conclusão curso, ficamos expostos a
algumas dificuldades no projeto e desenvolvimento utilizando metodologias
tradicionais,

onde

os

requisitos

bem

definidos

e

a

experiência

com

o

desenvolvimento contam muito para o sucesso do projeto. Esse artigo aborda o uso
de uma metodologia de desenvolvimento ágil chamada Extreme Programming ou XP
aplicando suas praticas e valores em um trabalho de conclusão de curso.

Palavras-chave: Extreme Programming, XP, TCC, LinkIdeias, metodologia ágil

ABSTRACT

Experiencing the work of achieving a complete course, we are exposed to difficulties
in design and development using traditional methodologies, where well-defined
requirements and experience with development have much to project success. This
article discusses the use of an agile development methodology called Extreme
Programming or XP applying its practices and values in a completion of course work.

Key-words: Extreme Programming, XP, TCC, LinkIdeias, Values, Practices, Agile
Methodology

2
3

Acadêmico do 7° Período do curso de Sistemas de Informação da Faculdade Anchieta de Ensino Superior do Paraná.
Acadêmico do 7° Período do curso de Sistemas de Informação da Faculdade Anchieta de Ensino Superior do Paraná.

13

INTRODUÇÃO

Desenvolver um software como trabalho de conclusão de curso não é uma
tarefa

fácil,

especialmente

desenvolvimento

se

de sistemas.

os

graduandos

Utilizando

não

metodologias

têm

experiência

em

de desenvolvimento

tradicionais o resultado pode não sair como o esperado, levando em consideração
que estas metodologias são focadas em grandes projetos com equipes treinadas.
Com estas metodologias tradicionais o aluno tem pouco contato com o cliente
e a falta de experiência o induz a realizar incorretamente o levantamento de
requisitos além de não conseguir criar da maneira correta os diagramas que serão
utilizados durante todo o projeto [SMITH 2001]. Durante o desenvolvimento a
documentação é constantemente alterada, a cada etapa é visto que algo foi
esquecido e tudo é refeito, muitas vezes o trabalho tem que ser iniciado do zero para
poder corrigir um problema em potencial que não foi identificado logo de início. Outro
problema é a implementação de várias funcionalidades inúteis para o sistema, estas
funcionalidades levam muito tempo para serem desenvolvidas e não agregam muito
valor ao sistema, 20% de um sistema é constituído por funcionalidades que o cliente
não necessita [TELES, 2004]. Visando alterar este cenário, será abordado a
utilização de uma metodologia de desenvolvimento ágil chamada Extreme
Programming ou XP.
Será descrito a utilização desta metodologia utilizando como exemplo o
desenvolvimento de um trabalho de conclusão de curso, o LinkIdeias que consiste
em um portal que facilitará parcerias entre alunos e empresas onde, os alunos
desenvolvem seus trabalhos de conclusão de curso focados em soluções de
problemas cotidianos das empresas, assim alunos obtém ideias e patrocínio para o
desenvolvimento do seu trabalho de conclusão de curso e as empresas o seu
problema solucionado com baixo custo além de ter ajudado no desenvolvimento
acadêmico de um aluno.

EXTREME PROGRAMMING (XP)

Segundo seu criador, a Extreme Programming é uma metodologia ágil para equipes médias e pequenas, onde os requisitos para o desenvolvimento de software
são vagos e em constante mudança [BECK, 2004]. O XP parte da premissa de que o
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cliente aprende sobre suas necessidades, na medida em que é capaz de manipular
o sistema que está sendo produzido. O XP é um processo de desenvolvimento que
busca assegurar que o cliente receba o máximo de valor de cada dia de trabalho da
equipe de desenvolvimento. Ele é organizado em torno de um conjunto de valores e
práticas que atuam de forma harmônica e coesa para assegurar que o cliente
sempre receba um alto retorno do investimento em software [TELES, 2004].

Valores do XP

O XP se baseia em quatro valores:
•Feedback;
•Comunicação;
•Simplicidade;
•Coragem.

Feedback

Quando o cliente aprende com o sistema que utiliza e reavalia as suas
necessidades, ele gera feedback para a equipe de desenvolvimento[TELES, 2004],
isto é, ele aponta o que tem que ser melhorado, o que esta bom e a prioridade do
desenvolvimento das tarefas. Isso garante que o cliente informe a equipe de
desenvolvimento o que ele dá mais valor.

Comunicação

A comunicação entre o cliente e a equipe permite que todos os detalhes do
projeto sejam tratados com a atenção e a agilidade que merecem [TELES, 2004]. No
XP esse valor tem que ser usado constantemente entre o cliente e equipe. O XP
prega que essa comunicação tem que ser feita FACE-2-FACE evitando ruídos que
possam prejudicar o entendimento de ambas as parte envolvidas.
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Simplicidade

O valor da simplicidade, ensina a implementar apenas aquilo que é suficiente
para atender a cada necessidade do cliente [TELES, 2004]. Isso é importante, pois
fará que o feedback , por parte do cliente, ocorra mais rapidamente porque ele vai
aprender aquilo que pediu.

Coragem

A equipe precisa ser corajosa e acreditar que, utilizando as práticas e valores
do XP, será capaz de fazer o software evoluir com segurança e agilidade. [TELES,
2004].

Praticas do XP

O XP se baseia nas seguintes práticas:

Cliente Presente

O XP trabalha com a premissa de que o cliente deve conduzir o
desenvolvimento a partir do feedback que recebe do sistema. É essencial que ele
participe ativamente do processo de desenvolvimento, a sua presença viabiliza a
simplicidade do processo em diversos aspectos, especialmente na comunicação.

Jogo do Planejamento

Trata-se de uma reunião onde o cliente avalia as funcionalidades que devem
ser implementadas e prioriza aquelas que farão parte do próximo release ou da
próxima interação. Essa interação é um conjunto de funcionalidades desenvolvidas
em poucas semanas, no máximo duas.
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Stand Up Meeting

São reuniões realizadas todos os dias pela equipe de XP. Essas reuniões são
realizadas em até 10 minutos e as pessoas devem permanecer de pé. Dessa forma
são induzidas a uma reunião rápida e objetiva.
Um dos propósitos dessa reunião é atualizar os membros da equipe sobre as
últimas tarefas realizadas no dia anterior. É uma oportunidade que se tem de
compartilhar problemas e soluções encontradas, disseminando conhecimento à
equipe como um todo. Além disso, com a troca de informações, temos a chance de
descobrir pontos fracos no sistema, aperfeiçoando-o a cada dia.
A reunião também trata do que será feito no dia que está se iniciando, e
levanta as prioridades de cada um. Com todos os propósitos sendo compartilhados,
temos uma noção geral de todas as fases do projeto.
Embora estar de pé, não seja absolutamente necessário, é importante que
todos estejam concentrados e participem ativamente da reunião. É preciso que todos
tomem conhecimento do que está acontecendo e principalmente que seja realizada
todos os dias. Trata-se de uma reunião rápida que recebe o nome de stand up
meeting, que em inglês significa reunião em pé.

Programação em Par

No XP, os desenvolvedores implementam as funcionalidades em pares, ou
seja, diante de cada computador, existem sempre dois desenvolvedores que
trabalham juntos para produzir o mesmo código. Esta prática, que recebe o nome de
programação em par permite que o código seja revisado permanentemente,
enquanto é construído.

Desenvolvimento Guiado pelos Testes

Os desenvolvedores escrevem testes para cada funcionalidade antes de
codificá-las. Fazendo isso, eles aprofundam o entendimento das necessidades do
cliente (o que aprimora a análise), se preocupam com as interfaces externas dos
métodos e classes antes de codificá-los (o que melhora o design).

17

Refactoring

O refactoring é o ato de alterar um código sem afetar a funcionalidade que ele
implementa. É utilizado para tornar o software mais simples de ser manipulado.

Código Coletivo

No XP o sistema não é segmentado em partes, de modo que cada
desenvolvedor fique responsável por uma delas. Os desenvolvedores têm acesso a
todas as partes do código e podem alterar aquilo que julgarem importante sem a
necessidade de pedir autorização de outra pessoa, pois o código é coletivo.

Código Padronizado

Para que todos os desenvolvedores possam manipular qualquer parte do
software de forma mais rápida, a equipe estabelece padrões de codificação.

Design Simples

Para que o cliente possa obter feedback logo, a equipe precisa ser ágil no
desenvolvimento, o que a leva a optar pela simplicidade do design. Ao invés de criar
generalizações dentro do código, de modo a prepará-lo para possíveis necessidades
futuras.
A estratégia de design na XP é criar o mais simples design que atenda aos
requisitos, refletidos nos casos de testes atuais. Em muitas metodologias o "design
simples" é ambíguo, mas na XP é um termo bem definido. Um design simples tem
as quatro características abaixo, listadas em ordem de prioridade:


O sistema passa em todos os testes.



Não contém código duplicado.



O código explicita claramente a intenção dos programadores.



Contém a menor quantidade possível de classes e métodos.
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Metáfora

Para facilitar a criação de um design simples, a equipe de desenvolvimento
utiliza metáforas, já que elas têm o poder de transmitir ideias complexas de forma
simples.
Metáforas são usadas frequentemente durante o desenvolvimento de
sistemas, na medida em que os desenvolvedores criam elementos dentro do
computador para simular outros que existem regularmente fora dele, no mundo
físico. A lixeira, a mesa de trabalho, janelas, pastas e outros itens que estamos
habituados a encontrar no computador, simulam elementos do mundo físico e seus
respectivos comportamentos. XP procura explorar ao máximo a utilização de
metáforas, para que clientes e desenvolvedores sejam capazes de estabelecer um
vocabulário apropriado para o projeto, repleto de nomes representando elementos
físicos com os quais os clientes estejam habituados em seu dia-a-dia, de modo a
elevar a compreensão mútua.

Ritmo Sustentável

Para garantir que a equipe tenha sempre o máximo de rendimento e produza
software com melhor qualidade possível, o XP recomenda que os desenvolvedores
trabalhem apenas oito horas por dia e evitem fazer horas-extras, visto que é
essencial estar descansado a cada manhã, de modo a utilizar a mente na sua
plenitude ao longo do dia.

Integração Contínua

Para assegurar que todo o sistema esteja sempre funcionando de forma
harmoniosa, a equipe pratica a integração contínua que leva os pares a integrarem
seus códigos com o restante do sistema diversas vezes ao dia.
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Releases Curtos

O XP trabalha com releases curtos, ou seja, a equipe produz um conjunto
reduzido de funcionalidades e coloca em produção rapidamente de modo que o
cliente já possa utilizar o software no dia-a-dia e se beneficiar dele.

APLICANDO AS PRÁTICAS DO XP ATIVAMENTE EM UM TRABALHO DE
CONCLUSÃO DE CURSO

O extreme programming aborda diversas práticas de desenvolvimento,
seguindo-as ele o torna muito mais rápido e objetivo, porém algumas vezes, nem
todas estas práticas podem ser implementadas fielmente, em cada ambiente de
trabalho e em cada projeto elas podem ser adaptadas, será apresentado a seguir a
descrição de cada prática e a forma que será utilizada durante o desenvolvimento do
trabalho de conclusão de curso (LINKIDEIAS).

Cliente Presente

Na abordagem do projeto LinkIdeias o cliente será definido da seguinte
maneira:
-Cliente interno: Este cliente é composto pelos próprios desenvolvedores que são os
idealizadores do projeto e detém o conhecimento das regras de negócio.
-Cliente Externo: O cliente externo será composto por um grupo de alunos e
empresas que estarão dispostas a colaborarem com opiniões e avaliações de cada
etapa finalizada.
Mesmo que o desenvolvimento de um trabalho de conclusão de curso seja
acadêmico, é extremamente importante manter o contato com o cliente, visto que
isto irá enriquecer o desenvolvimento e evita que erros sejam encontrados no final
do processo. Ao apresentar as funcionalidades já criadas do sistema para o cliente
ele pode avaliar, sugerir melhorias e aprovar cada etapa gerando o chamado
feedback sugerido pela metodologia XP. No projeto do LinkIdeias será aplicado esta
métrica semanalmente, a cada módulo do sistema que for concluído, os resultados
serão apresentados aos clientes internos e externos.
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Jogo do Planejamento

A aplicação desta prática no desenvolvimento do LinkIdeias terá que ser
adaptada da seguinte forma:
- Em reunião será definido o que irá compor uma interação, levando em
consideração sua importância para o projeto, custo de desenvolvimento e tempo,
assim semanalmente ou ao término de uma interação este processo se repetirá.
- Cada interação será descrita em cartões virtuais personalizados para abranger as
necessidades de desenvolvimento do sistema. Estes cartões virtuais serão utilizados
como forma de documentação do sistema. Os cartões sugeridos pela metodologia
XP são de papéis e se chamam estórias.

Stand Up Meeting

No desenvolvimento do LinkIdeias será aplicado reuniões de Stand Up
Meeting no intervalo das aulas da faculdade.

Programação em Par

Durante o desenvolvimento do LinkIdeias a programação em par será
aplicada, utilizando apenas um computador, onde um membro da equipe digita e o
outro ajuda nas estratégias de programação e identificação de possíveis problemas,
isso fará com que o código produzido fique com melhor qualidade. Ao contrário do
que muitos podem pensar essa técnica não é menos produtiva que a convencional,
pois irá somar o conhecimento dos membros da equipe fazendo com que o
desenvolvimento se torne mais ágil e eficaz. Alem disso, como os desenvolvedores
são alunos e estão em constante aprendizagem, essa técnica será excelente para a
troca de conhecimento. Outra vantagem dessa técnica é que se todos os membros
da equipe conhecem todas as partes do sistema, caso ocorra uma eventualidade
com algum membro os outros podem continuar sem prejudicar o desenvolvimento do
projeto.
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Desenvolvimento Guiado pelos Testes

No LinkIdeias não será codificado testes antes da aplicação, pois pela falta de
experiência e conhecimento em desenvolvimento essa tarefa iria ocupar muito
tempo da equipe. Será realizado testes ao fim do desenvolvimento de cada releases
ou interação e progredido para a próxima funcionalidade depois que os testes forem
concluídos. Será utilizado a prática de fases para realizar os testes, com testes
unitários, integração e aceitação.

Refactoring

No desenvolvimento do LinkIdeias será aplicado a técnica do refactoring ao
término de cada interação ou realese. Esse refactoring será realizado por qualquer
membro da equipe respeitando o padrão de codificação do projeto. Essas
modificações poderão ser realizadas sem a permissão do criador do código, pois no
XP o código é coletivo.

Código Coletivo

Por ser aplicado no LinkIdeias a utilização de diversas práticas como
desenvolvimento em par e refactoring, a prática de utilização de código coletivo já
está implicitamente inserida no projeto.

Código Padronizado

A aplicação de padrões de codificação é utilizada em várias metodologias de
desenvolvimento, por este motivo é extremamente importante que os alunos de
ensino superior terminem seu curso sabendo trabalhar com este padrão. Será
aplicado este conceito no desenvolvimento do Linkídeias, onde a padronização será
simples e seguindo os costumes voltados para o paradigma de orientação a objetos.
Com isto será garantido que qualquer parte do código possa ser entendida e
manipulada por qualquer aluno que esteja desenvolvendo no padrão, facilitando a
integração e o aprendizado.
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Design Simples

Utilizando-as no desenvolvimento do LinkIdeias será garantido que o código
será o mais objetivo possível, evitando a criação de funcionalidades não solicitadas
pelo cliente, isto não significa fazer um código fraco e sim um código eficaz. Esta
tarefa será realizada estudando Designs Patterns através do livro: Use a Cabeça Padrões de Projetos (Design Patterns).

Metáfora

Esta prática não poderá ser aplicada fielmente no desenvolvimento do Link
Ideias, pois o contato com o cliente será de forma sazonal, o sistema será exposto a
diversos alunos e empresas a fim de obter várias opiniões, será criado um novo
padrão de metáfora para cada grupo de clientes entrevistados.

Ritmo Sustentável

O tempo para o desenvolvimento de um trabalho de conclusão de curso é
curto, mesmo assim seus desenvolvedores (alunos) não devem se desgastar para
realizá-lo. Será aplicado este conceito no desenvolvimento do LINKIDEIAS
aproveitando melhor as horas vagas de desenvolvimento e respeitando os horários
estipulados pela equipe, é muito melhor 4 horas de desenvolvimento com a mente e
o corpo descansados do que 10 horas exaustos e estressados. Mesmo em dias que
o desenvolvimento se estender, será aplicado técnicas de relaxamento, algumas
destas vão ter pausas de 5 a 10 minutos a cada hora, escutar músicas, a cada 3
horas realizar uma atividade de lazer que leve de 15 a 30 minutos. Com estas
práticas o desenvolvimento será mais humano e agradável sem deixar de realizar o
que foi estipulado no projeto.

Integração Contínua

Esta prática será aplicada semanalmente, onde o desenvolvimento será
realizado durante a semana e antes de iniciar uma nova interação, a última será
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integrada no sistema tornando-o mais robusto e garantindo que as novas
funcionalidades serão compatíveis com o sistema.

Releases Curtos

A aplicação de releases curtos no desenvolvimento do LINKIDEIAS irá ajudar
a apresentar as novas funcionalidades do sistema aos clientes externos e deixá-los
utilizar afim de identificar possíveis melhorias logo de início.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A utilização da metodologia XP aplicada em trabalhos de conclusão de curso
torná-los-as mais fáceis e evitará problemas normalmente encontrados em
metodologias tradicionais, adaptando os valores e práticas sugeridas pelo XP no
decorrer do projeto, tornará o aprendizado da equipe mais consistente, pois todos
poderão conhecer o projeto como um todo. A utilização de XP, se corretamente
aplicada, é uma ótima alternativa para o desenvolvimento de um trabalho de
conclusão de curso ser mais eficaz e objetivo, evitando o retrabalho e fazendo com
que somente as funcionalidades realmente importantes façam parte do projeto.
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A EVOLUÇÃO DA PROFISSÃO CONTÁBIL E SUA VALORIZAÇÃO NO
MERCADO DE TRABALHO
Antonio Aldérico Pereira Neves (4)
RESUMO

O objetivo desse artigo é apresentar a evolução da Contabilidade e da profissão de
Contabilista, trazendo as principais mudanças na Legislação nos últimos anos.
Busca identificar a importância da profissão, a sua valorização no mercado de
trabalho, bem como o desafio por parte dos novos Bacharéis em Ciências Contábeis
e das Instituições de Ensino Superior diante nas novas exigências exigidas pelos
futuros profissionais da Contabilidade, principalmente junto aos CRC no tocante ao
Exame de Suficiência.

Palavras-chave: Contabilidade; CRC; Exame de Suficiência.

ABSTRACT

This article purposes the accounting evolutions, bringing on the most important
changes in the account legislation in recent years. Show it how is important the
account job and rake the challenges for the news Bachelor of Science in Accounting
and the Higher Educations Institutions against the news demands required by future
accounting professionals along the CRC and the proficiency exam.

Key words: Accounting, CRC , Proficiency exam
INTRODUÇÃO

Costuma-se dizer que a Contabilidade é tão antiga quanto à origem do homem,
pois a sua origem se perde no tempo, com a verificação feita em placas, tábuas,
encontradas nas escavações arqueológicas. Pelos achados nota-se que a
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Contabilidade consistia em simples anotações a fim de evitar lapsos de memória,
haja vista os textos egípcios, babilônicos, fenícios, gregos e romanos encontrados.
Com o passar dos anos, evoluindo historicamente a Contabilidade requereu
para si a responsabilidade do controle patrimonial e, para tanto, identifica todos os
fatos e atos que possam ser mensurados, e os registra contabilmente. Através
destes, são elaborados relatórios que demonstram a situação e variação do
patrimônio controlado.
Surge então a profissão do Contabilista, necessária à gestão empresarial, pois
sem os números do desempenho das Entidades, como o Administrador irá tomar as
decisões? De que forma, por exemplo, um Gerente de Banco irá conceder o crédito
à determinada empresa, sem conhecer os números da mesma? O Manual de
Contabilidade das Sociedades por Ações (FIPECAFE, 2000, p.42) conceitua usuário
como sendo toda pessoa, física ou jurídica, que tenha interesse na avaliação da
situação e do progresso de determinada entidade, podendo ser tanto internos –
administradores, por exemplo, quanto externos – como bancos, fornecedores,
investidores, governo.
A globalização, abertura econômica chega ao Brasil nos anos 90, trouxe uma
maior valorização à Contabilidade. Se observarmos a quantidade de Instituições de
Ensino Superior que ofereciam cursos de Ciências Contábeis, em nossa capital,
resumia-se entre quatro a seis. Com o crescimento e uma maior exigência de
profissionais qualificados, o número de “Faculdades” que oferecem cursos de
Contábeis, praticamente triplicou. E não poderia ser diferente; houve também um
considerável crescimento no número de Cursos de Especialização. As empresas
necessitando de profissionais cada vez mais qualificados, as Instituições de Ensino
tendo que oferecer ao mercado tal qualificação e os Contabilistas buscando
aperfeiçoamento profissional.
Buscando atender a necessidade das Entidades, bem como dos usuários da
Contabilidade, observamos o crescimento e uma maior valorização no tocante à
várias áreas onde o Contabilista pode atuar dentro de uma organização. A análise
das Demonstrações Contábeis assume importância significativa, sendo como “a arte
de saber extrair relações úteis, para o objetivo econômico que tivermos em mente
dos relatórios contábeis tradicionais e de suas extensões e detalhamentos, se for o
caso (Iudícibus – 1998)”. Podemos afirmar que a análise de balanços, comumente
assim chamada, começa onde termina o trabalho do contador. Seguindo essa linha
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de pensamento, o Contador elabora as Demonstrações, mas o trabalho não se
encerra. Segue o curso normal. Um analista de Balanços, coleta dados das
Demonstrações Financeiras, mas precisa ter o conhecimento Contábil para analisálas.
Quanto mais numerosas as informações mensuradas aos gestores, maior
possibilidade de contribuir na maneira de fornecer resultados, possibilitando para a
empresa uma maior competitividade com seus concorrentes, contribuindo para um
melhor desenvolvimento e crescimento econômico. O analista precisa saber como
elaborar a análise das demonstrações contábeis, pois precisa saber calcular os
índices, e, o mais importante, saber interpretá-los, e adequá-los a cada empresa ou
usuário

específico.

É

comum e

tecnicamente

correto,

que

todo

Gestor,

Administrador, Gerente, Diretor de uma Entidade, antes de tomar alguma decisão
converse com o Contador, pois ele tornou-se peça fundamental na atual
Administração da empresa. Cargos como Analista Contábil, Analista Fiscal, Auditor
Contábil, Contador, Encarregado de Tributos, Analista de Custos, são os mais
comuns encontrados em sites onde são oferecidas vagas semanalmente.

MUDANÇAS NA LEGISLAÇÃO
Mudanças na Legislação são comumente observadas pelos Contadores e pelos
profissionais do Ensino. A busca por uma padronização na Contabilidade veio
através da Lei nº 6.404/76 e mais recentemente com o Advento da Lei nº 11.638/07,
Medida Provisória 449/08, convertida em Lei nº 11.941/08, especificamente na parte
que trata de matéria contábil, para adequar os procedimentos contábeis praticados
no Brasil aos padrões internacionais de contabilidade adotados nos principais
mercados de valores mobiliários do mundo.
A tão discutida convergência, aconteceu, é obvio que a passos lentos e,
demos, no ano de 2008, importantes e enormes passos nesse sentido. Quem não se
recorda das mudanças da estrutura do Balanço Patrimonial, onde foram criados os
grupos do Ativo e Passivo não Circulante, a criação do Ativo Intangível, a
substituição do Permanente pelo Imobilizado, dentre outras.
Havia uma preocupação muito grande por parte dos Contabilistas, bem como
do Conselho Federal de Contabilidade, juntamente com os Conselhos Regionais,
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pois a nossa “velha” Lei das S/A já estava um tanto ultrapassada para os padrões
internacionais. Um clássico que devemos lembrar é que no Brasil não era exigido a
DFC – Demonstração dos Fluxos de Caixa e, isto proporcionava uma análise não
tão real da situação financeira da empresa.
“A Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos vem sendo
substituída pela Demonstração dos Fluxos de Caixa em alguns países, e é provável
que isto ocorra também no Brasil. Isso se deve basicamente à maior facilidade de
entendimento pelos usuários. A Demonstração dos Fluxos de Caixa visa mostrar
como ocorreram as movimentações de disponibilidades em um dado período de
tempo. Várias empresas a evidenciam voluntariamente”, já destacava o Manual das
Sociedades por Ações em sua 5ª Edição (FIPECAFI 2000, p. 29).
Quase uma década de estudos se passou e finalmente tivemos uma mudança
na Lei das S/A. Isso trouxe um desgaste muito grande aos Contadores das Médias
empresas, aquelas que ainda não publicavam a DFC. O primeiro ano, 2008, para ser
publicada em 2009, foi árduo e trouxe um desafio enorme aos profissionais da
Contabilidade.
Cabe ressaltar também, a Lei nº 9.249/95, à necessidade da adaptação das
Demonstrações contábeis o que trouxe a eliminação da Correção Monetária. O
Plano Real fez com que as empresas “aprendessem” a trabalhar e dar mais ênfase
ao Lucro Operacional, pois em alguns casos as Entidades tinham seus resultados
finais positivos oriundos das aplicações financeiras.
Não podemos deixar de citar que a Contabilidade antes da Lei das S/A, era
feita muito influenciada pelos limites e critérios fiscais. O Artigo 177 da Lei nº
6.404/76, fez com que a Contabilidade fosse desvinculada da parte fiscal e tributária,
respeitando os Princípios Fundamentais de Contabilidade geralmente aceitos, o que
acarretou a contabilização efetiva e oficial sem vínculo com a legislação do Imposto
de Renda, porém para tanto deveriam ser adotados registros auxiliares à parte.
Temos que salientar também o cumprimento de normas específicas de
determinados setores da economia, pelos quais o Contabilista deve atender.
Agências como a ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), ANS(Agência
Nacional de Saúde Suplementar), SUSEP(Superintendência de Seguros Privados),
BACEN(Banco Central), tem regras especiais para as Demonstrações Contábeis.

29

Um exemplo clássico foi a criação da ANS, fazendo com que o mercado das
Operadoras de Planos de Saúde(OPS) tivessem uma mudança radical nos seus
Planos de Contas contábil.
Face ao exposto, conclui-se que, considerando o impacto positivo que pode
trazer o acompanhamento da ANS no tocante ao desempenho econômicofinanceiro, pois quando da escolha da aquisição de um plano de saúde, a verificação
de qual empresa pode ser a melhor, mais confiável e sólida, torna-se indispensável
para o administrador, para o contador e para os usuários da informação contábil que
crie seus índices de análise adaptando alguns indicadores à realidade do mercado,
ao seu campo de atuação e aos concorrentes.

EXAME DE SUFICIÊNCIA
A assinatura em 11 de junho do corrente pelo Presidente Luis Inácio Lula da
Silva da Lei 12.249/10, garante à classe contábil uma legislação mais adequada com
a importância que a profissão conquistou no decorrer do tempo. Dentre as
mudanças aprovadas pela Lei, merece destaque e de fundamental importância para
o aprimoramento da atividade contábil: o Exame de Suficiência, que agora tem
amparo legal, voltando a ser pré-requisito para se obter o registro nos Conselhos
Regionais de Contabilidade.
Com a sanção da presente Lei, inicialmente o Exame de Suficiência passava a
ser obrigatório a partir de 01 de agosto de 2010; como a demanda dos profissionais
junto aos Conselhos Regionais de Contabilidade foi grande, para “livrarem-se” de
fazer o Exame, foi prorrogada a obrigatoriedade a partir de 01 de novembro do
corrente, para que houvesse um período de adaptação e até para que os Conselhos
pudessem protocolar os pedidos de registros.
Cabe ressaltar que a exigência do Exame de Suficiência abrange também aos
profissionais Técnicos Contábeis já registrados nesta categoria, e, que possuem
graduação em Ciências Contábeis, que desejam mudar de categoria para Contador,
passa a ser na mesma data.
Por um período de quatro anos, suspenso por força de liminar judicial, em
2005, o Exame de Suficiência teve como o papel de elevar a qualidade do ensino, e,
serviu para avaliar melhor os Cursos de Ciências Contábeis no Brasil. Uma
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preocupação com as possíveis notas que seus alunos teriam no Exame, as
Instituições de Ensino Superior tiveram que adotar muitas medidas para uma melhor
qualidade do conteúdo ministrado nas salas de aula.
Muitas tiveram investimentos pesados para qualificar o quadro de professores,
algumas fortaleceram a equipe de docentes, e, outras, apostaram nos “aulões”, uma
forma de melhorar o desempenho do curso, desta forma, garantindo a sobrevivência.
Um processo virtuoso, essa é a tendência de se repetir, e quem ganha com isso é a
sociedade, que poderá contar com profissionais muito mais qualificados para fazer
frente aos novos desafios que o mundo dos negócios globalizado impõe hoje à
Contabilidade e aos profissionais da área. Mudanças ocorreram quanto às
exigências no que diz respeito ao exercício da profissão; nota eletrônica, sped fiscal
e contábil, certificação digital, dentre outras, são algumas alterações e imposições, o
que requer o momento de profissionalização altamente qualificada aos Contadores e
seus analistas, assistentes e auxiliares, com uma visão multidisciplinar de mercado.
VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL

As empresas valorizam pessoas com conhecimento contábil. O mercado tem
privilegiado controllers, gerentes na área fiscal e tributária e contadores com domínio
do inglês. Os profissionais de finanças e contabilidade com inglês fluente e
conhecimentos em normas contábeis estão dentre os mais valorizados este ano,
segundo aponta o Guia Salarial 2010 - 2011 da empresa de recrutamento
especializado Robert Half. Segundo a pesquisa, o mercado tem privilegiado
principalmente os controllers, gerentes na área fiscal e tributária e contadores com
domínio do inglês.
O levantamento constatou que os profissionais com experiência acima de
cinco anos são os que apresentaram maior valorização salarial em relação ao ano
passado.
De acordo com o especialista em recrutamento Mário Custódio, em média
os salários dos profissionais de finanças e contabilidade apresentaram uma
pequena elevação. “Porém, no caso dos executivos com experiência entre 3 e 9
anos, perfil considerado de média experiência, houve aumento significativo”,
explicou.
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O salário de um controller nessa faixa de experiência, em 2009, variava
entre R$ 7 mil e R$ 12 mil em empresas de porte pequeno e médio e pode chegar,
hoje, a até R$ 16 mil. Em empresas de grande porte, o aumento foi menor – de um
teto de R$ 21 mil, os salários máximos subiram para R$ 23 mil. No caso dos
gerentes tributários com esse mesmo tempo de experiência, a remuneração, que
podia ser de até R$ 15 mil, atingiu um teto de R$ 19 mil.
O especialista aponta ainda que a função de gerente de planejamento
financeiro foi muito valorizada nos últimos meses. “Percebemos que essa se tornou
uma posição muito estratégica nas empresas, mesmo em momentos de crise”,
disse. O salário de um profissional nessa área varia entre R$ 5 mil e R$ 11 mil na
faixa inicial e pode chegar a R$ 24 mil para executivos com mais de 15 anos de
experiência.
Para quem procura vagas mais modestas, principalmente os iniciantes,
estudantes e recém-formados com menos experiências podemos afirmar que
emprego existe e em larga escala em nível de Analista, Assistente e Auxiliares
Contábeis. Salários que variam entre R$ 1.000,00 à R$ 2.000,00 são encontrados
semanalmente nas Agências de emprego e em anúncios nos jornais.

DICAS PARA SER UM PROFISSIONAL BEM-SUCEDIDO

Temos que valorizar a profissão, pois é a única com desemprego zero; 23
áreas de especialização diferentes, dentre as quais podemos citar: auditor (interno
ou externo), planejador tributário, atuário, carreira acadêmica, concurso público,
investigador de fraudes, empresário contábil, analista (financeiro, de crédito,
investimento), pesquisador contábil, escritor contábil, analista de custos, além de
participar de concursos públicos, onde se encontra a estabilidade no emprego.
Essas são algumas das possíveis áreas. Basta que não sejamos um “clínico geral”
(aquele que sabe de tudo um pouco). A especialização é de fundamental
importância para o sucesso na profissão contábil. Dons são despertados durante o
curso de graduação, e você deve escolher àquele que mais se adéqua ao seu perfil.
É um mercado que não tem preconceito de idade; pessoas acima de 40 anos
conseguem trabalho. Os professores do Curso de Ciências Contábeis são
profissionais bem sucedidos. Por exemplo, se você utilizar o trabalho de um
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professor como consultor, depois do curso, isso vai lhe custar caro, em média, US$
100,00 por hora.
A busca constante pelo conhecimento é uma arma para a valorização no
mercado de trabalho. Conhecer pelo menos mais uma língua (o inglês é
fundamental) e ser bom na área da informática (planilhas, softwares contábeis,
internet) também ajuda na busca de um trabalho, pois as empresas estão cada vez
mais exigentes.
“Seja um pesquisador por excelência. Não aceite apenas receber tudo
“mastigado” do professor. Lá na empresa não haverá mais professor e você terá que
buscar, descobrir conhecimento. Faça da sua escola um laboratório”, cita Marion em
sua obra (Contabilidade Básica, 2009, p. 23).
Aprender técnicas de falar em público também é um dos requisitos básicos
para o profissional Contábil. Falar bem, participar de seminários, cursos, palestras
ajuda muito, pois o contador é a pessoa que mais dá dicas e encaminha o
administrador a tomar decisões corretas na empresa. Ler revistas de negócios e
jornais, manter-se atualizado e tomar como exemplo os bons professores podem
contribuir para a melhoria da sua carreira.
A Contabilidade é possivelmente um dos assuntos mais áridos do mundo. E
pode também ser o mais confuso. Mas, se você quiser ficar rico, pode ser o assunto
mais importante. A questão é como pegar um tema entediante e confuso e ensiná-lo
a crianças. A resposta é: simplifique. Comece por ensiná-lo por meio de figuras (livro
Pai rico, pai pobre, Cap. 1).
Não podemos deixar de citar a Contabilidade Pública, ramo tão difícil e
complicado de entender, mas também que é muito bem remunerado. Os desafios da
Contabilidade no setor público é demonstrar a importância de transmitir à sociedade
informações reais, completas e fidedignas sobre a situação patrimonial, financeira e
orçamentária de cada ente, além de informar os direitos, bens e obrigações,
responsabilidades dos órgãos e entidades, bem como a aplicação do dinheiro
público.
O Conselho Regional de Santa Catarina – CRC/SC elegeu a área pública
como uma de suas prioridades, tanto que adotou como slogan a frase: Contador
Público, o guardião. Sim, somos os guardiões do que é mais precioso em qualquer
tipo de Entidade. O Patrimônio. Podemos participar e contribuir, além de aprender.
Basta ter vontade e, não deixar a leitura de lado. Estar em constante atualização.
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O MERCADO DE TRABALHO

Profissional contábil é o que organiza e dirige serviços de Contabilidade,
assessoramento a estabelecimentos particulares, instituições e organismos
governamentais nas suas necessidades de escrituração de demonstrações
contábeis, de auditoria, de análise das demonstrações contábeis, gerenciamento,
dentro outros.
Esta profissão está regulamentada pelo Decreto-lei n.º 9.295/46, de 27 de
maio de 1946 e posteriores resoluções complementares.
As prerrogativas profissionais tratadas no artigo 25 do Decreto-lei n.º
9.295/46 estão especificadas pela Resolução CFC n.º 560, de 28 de outubro de
1983:
Art.1º - O exercício das atividades compreendidas na contabilidade,
considerada esta em sua plena amplitude e condição de Ciência
Aplicada, constitui prerrogativa, sem exceção, dos contadores e dos
técnicos em contabilidade legalmente habilitados, ressalvadas as
atribuições privativas dos contadores e dos técnicos em contabilidade
legalmente habilitados, ressalvadas as atribuições privativas dos
contadores.
Art. 2º - O contabilista pode exercer as suas atividades na condição de
profissional liberal ou autônomo, de empregado regido pela CLT, de
servidor público, de militar, de sócio de qualquer tipo de sociedade, de
diretor ou de Conselheiro de quaisquer entidades, ou, em qualquer outra
situação jurídica definida pela legislação, exercendo qualquer tipo de
função (...).

Conforme dados do CFC – Conselho Federal de Contabilidade em
levantamento efetuado em 2004, o mercado de trabalho para o profissional contábil
apresenta os seguintes dados:
• 405 Faculdades de Ciências Contábeis;
• 140 mil contadores registrados nos CRC’s;
• 3 milhões de empresas/entidades contábeis jurídicas.
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Figura 1 – Quadro da Profissão Contábil

Planejador Tributário
Analista Financeiro
Contador Geral
Cargos Administrativos

Na empresa
Auditor Interno
Contador de Custo

CONTADOR

Contador Gerencial
Auditor Independente

Atuário
Consultor
Independente
(Autônomo)

Empresário Contábil

Professor
Perito Contábil
Pesquisador
Investigador de Fraude

No ensino
Escritor
Parecerista
Contador Público
Conferencista
Agente Fisc. de Renda

Órgão Público

Diversos Conc. Públ.

Tribunal de Contas
Oficial Contador

Fonte: Adaptado de Marion, J.C., 2009.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo teve como objetivo trazer as principais mudanças na
Legislação no tocante à Contabilidade, sua evolução e a valorização da profissão
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Contábil no Brasil. Foi possível observar que o mercado é amplo, as remunerações
são atrativas.
Contudo faz-se necessário a melhoria na qualidade no Ensino, desafio que
cabe a nós educadores. Não só preparamos os profissionais para o mercado de
trabalho para as empresas, mas também para que sejam aprovados no processo de
Exame de Suficiência, requisito exigido para os Contabilistas que queiram obter seu
registro junto aos Conselhos Regionais.
A globalização trouxe também um grande desafio para o aperfeiçoamento
tecnológico e técnico dos profissionais da Contabilidade. Para os próximos anos as
empresas buscam profissionais mais gabaritados, criativos, com iniciativas de
liderança e profundos conhecedores da ciência contábil, ética, consciência crítica,
investimento

em

educação

continuada,

não

devendo

nos

esquecer

da

responsabilidade sócio ambiental e do conhecimento amplo em tecnologia da
informação, domínio total da informática.
De fato as possibilidades de atuação dos profissionais da Contabilidade são
amplas, compreendendo empresas públicas e privadas, entidades sem fins
lucrativos, nos setores mais diversos da economia. Não podemos esquecer também
dos profissionais de ensino, os educadores.
O trabalho é árduo para as Instituições de Ensino, para os educadores e para
os futuros Contadores. Mas esperamos que, haja um filtro maior na profissão e os
profissionais com conhecimento e competentes possam ter uma valorização e uma
remuneração adequada à tamanha responsabilidade.
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RECURSOS TECNOLÓGICOS APLICADOS AO ENSINO DE
GEOGRAFIA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Ana Maria Muratori5
João Mendes6

RESUMO

Nos processos de ensino-aprendizagem de Geografia nos anos iniciais do Ensino
Fundamental, torna-se imprescindível possibilitar condições que envolvam a
observação, descrição, interpretação, análise, formulação de hipóteses, síntese,
comparação e reflexão quanto aos aspectos geográficos ligados ao cotidiano do
educando e ao seu espaço de vivência. Normalmente, as crianças se deparam com
um volume considerável de informações por meio de recursos tecnológicos como a
televisão, o rádio, o computador, o cinema e os jogos, recursos esses,
característicos da sociedade tecnológica em que vivemos. Dessa forma, a utilização
desses recursos e o aproveitamento das informações que eles trazem, podem nos
auxiliar a deixar claro para nossos educandos que a Geografia é uma ciência ligada
à vida cotidiana de cada um, ao nosso espaço de vivência e necessária ao
entendimento do mundo em que vivemos. Além desses recursos, vários meios
didáticos aplicados aos processos de ensino-aprendizagem facilitam a apropriação
de conceitos por parte do educando. Considerando o potencial de contribuições dos
recursos tecnológicos para o ensino de Geografia nos anos iniciais do ensino
fundamental, é importante que o professor conheça as características desses
recursos, de forma a aplicá-los em sua prática pedagógica, processo esse que
abordaremos nesse artigo.

Palavras-chave: Ensino-aprendizagem; Geografia; Recursos tecnológicos.
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ABSTRACT

In the processes of teaching and learning of Geography in the early years of
elementary school, it becomes essential enabling conditions involving observation,
description, interpretation, analysis, hypothesis formulation, synthesis, comparison
and reflection about the geographic aspects related to the student’s daily life and
their living space. Normally, children are exposed to a considerable amount of
information through technological resources such as television, radio, computer,
movies and games that are characteristic of the technological society in which we
live. Therefore, the use of these resources and utilization of the information they offer
can help us make clear to our students that geography is a science related to
everyone’s life, to our living space and necessary to understand the world around us.
In addition to these resources, various teaching methods applied to the teachinglearning processes facilitate the appropriation of concepts by the learner.
Considering the potential contribution of technological resources for teaching
geography in the early years of elementary school, it is important that the teacher
knows the characteristics of these resources in order to apply them in their teaching,
a process that we will discuss in this article.

Key-words: Teaching and learning; Geography; Technology Resources.

INTRODUÇÃO

Nos encaminhamentos metodológicos relativos ao ensino de Geografia nos
anos iniciais do Ensino Fundamental, devemos ressaltar a importância de se criar
condições de aprendizagem envolvendo a observação, descrição, interpretação,
análise, formulação de hipóteses, síntese, comparação e reflexão quanto aos
aspectos geográficos ligados ao cotidiano dos alunos e ao seu espaço de vivência.
Tendo em vista criar essas condições, faz-se necessário considerar a
contribuição de recursos aplicados ao ensino-aprendizagem de Geografia nos anos
iniciais do Ensino Fundamental. Mendes (2010, p, 63), aponta que é “importante que
o professor conheça as características e o potencial de contribuição desses
recursos, de forma a aplicá-los em sua prática pedagógica”.
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Com base nesses pressupostos, sem pretender uma análise exaustiva e
esgotar todas as possibilidades, apresentamos a seguir, alguns dos recursos que
podem ser aplicados aos processos de ensino-aprendizagem de Geografia, no nível
de ensino abordado nesse artigo.

RECURSOS TECNOLÓGICOS: EM BUSCA DE UMA CONCEITUAÇÃO

Consideramos que, por vivermos numa sociedade tecnológica, praticamente
e, a todo o momento, estamos interagindo com recursos tecnológicos. Dessa forma,
é comum ouvirmos as pessoas associarem tecnologia a aparelhos eletrônicos,
principalmente aos mais recentes e avançados. No entanto, esses aparelhos são
apenas produtos da tecnologia. Mas o que é tecnologia, então?
Buscamos a seguir, em alguns autores esclarecimentos sobre o conceito de
tecnologia, na atualidade. Nesse sentido, VARGAS (1994, p. 224), esclarece que:
...o uso da palavra tecnologia referindo-se a máquinas, equipamentos,
instrumentos e sua fabricação; ou a utilização ou manejo deles. É verdade
que há uma tecnologia embutida em qualquer instrumento e implícita em
sua fabricação; mas isto não é razão para se considerar o saber embutido
num objeto, ou implícito em sua produção, com o próprio objeto da
indústria. Um derivado desse mal uso é o emprego da palavra tecnologia
para significar a organização, o gerenciamento e, mesmo, o comércio
desses aparelhos. Por uma razão ou por outra essa confusão apareceu na
área da computação e da informática, onde a máquina é tão importante
quanto o saber de onda ela se originou. Há então, o perigo de se confundir
toda a tecnologia, isto é, o conhecimento científico aplicado às técnicas e
aos seus materiais e processos com uma particular indústria ou comércio.

Assim, fica evidente que a tecnologia não é somente o aparelho. A vinculação
da tecnologia ao aparelho implica em valorizar mais o objeto, que o processo que a
ele deu origem. Nesse sentido, o objeto, que é produto da tecnologia, ou seja, “um
saber fazer baseado em teoria e experimentação científica” VARGAS (1994, p. 20),
é apenas o resultado, pois tal processo tem continuidade e passa por modificações e
aperfeiçoamentos. E, desse processo resultam, então, os recursos tecnológicos.
Buscando um esclarecimento sobre o que é tecnologia, GAMA (1986, p. 205),
aponta o que não é tecnologia:
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A tecnologia não é um conjunto de técnicas ou de todas as técnicas,
e nem é uma sofisticação da técnica. (...)

A tecnologia não é a “maneira como os homens fazem as coisas”
porque, em primeiro lugar, não se distingue técnica de tecnologia e, em
segundo, há muitas coisas que os homens fazem que são técnicas.

A tecnologia não é o conjunto de ferramentas, máquinas, aparelhos
ou dispositivos quer mecânicos, quer eletrônicos, quer manuais ou
automáticos.

A tecnologia não é o conjunto de invenções ou qualquer uma delas
individualmente. O avião não é uma tecnologia, como não o é o rádio, o
radar ou a televisão, muito embora seja esta a acepção mais difundida em
marketing.

A partir desses esclarecimentos, entendemos que o conceito de tecnologia
tem uma conotação ampla, na qual se destaca o principal agente desse processo, o
ser humano, pois como afirma BUENO (1999, p.86):
[...] é ele o principal agente de tecnologia, como ciência da técnica, é por
suas mãos, seu pensamento, seu saber científico, suas ações, envolto num
ambiente de trabalho, num processo produtivo de pensar, agir, fazer,
relacionar-se com os demais, avaliar, que se constroem máquinas ou
mesmo se inaugura uma nova corrente de pensamento, um novo
paradigma.

Desse modo e, concordando com o autor, entendemos como imprescindível a
valorização do ser humano para o trabalho com os recursos tecnológicos aplicados
aos processos de ensino-aprendizagem de Geografia, pois o professor, por meio de
seus conhecimentos, poderá extrair de maneira crítica e inovadora o potencial de
contribuição de tais recursos.
No entanto, é preciso ressaltar que, embora ampla, essa consideração ainda
exclui desse conceito de tecnologia nos níveis de ensino fundamental e médio,
quando afirma que a tecnologia é “um saber fazer baseado em teoria e
experimentação científica”, ou seja, aquele saber científico produzido nas
universidades. Dessa maneira, parafraseando o geógrafo Vesentini, (2004) colocase que:
[...] muitos imaginam, de forma ingênua ou até mesmo preconceituosa, que
as disciplinas escolares [...], tão somente reproduzem de forma
simplificada, os conteúdos criados na universidade [...]. É como se o
professor das escolas fundamental e média fosse apenas um reprodutor do
saber construído em outro lugar, o “lugar competente”, e sua tarefa
consistisse essencialmente em adaptar esse saber à faixa etária do aluno.
[...]. Mas essa forma de ver é parcial e, no extremo autoritária, pois ela
ignora que o professor e os seus alunos também podem ser co-autores do
saber. [...] .(VESENTINI 2004, p. 223).
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Nesse sentido, consideramos que o professor é peça fundamental na
utilização dos recursos tecnológicos nos processos do ensino de geografia, pois num
pensar, agir, fazer, interagir e relacionar-se com seus alunos cria condições, a partir
do cotidiano, para eles entendam o espaço-tempo em que vivem, além de
desenvolver habilidades cognitivas.
RECURSOS TECNOLÓGICOS: POTENCIAL DE CONTRIBUIÇÃO AO ENSINO DE
GEOGRAFIA

Consideramos que por meio de aparelhos eletrônicos e de telecomunicações
que processam, produzem e transmitem informações, tais como a televisão e o rádio
(inclusive audioconferência e videoconferência), o DVD, o computador e seus
aplicativos, a transmissão via-satélite, a cabo, a Internet, entre outros, as crianças
normalmente se deparam com um volume considerável de informações.
Nos processos de ensino-aprendizagem de Geografia nos anos iniciais do
Ensino Fundamental, essas informações podem ser aproveitadas. Nesse contexto,
entendemos que o trabalho com a inserção desses recursos, pode auxiliar o
professor a deixar claro para os alunos que a Geografia está ligada ao cotidiano e ao
seu espaço de vivência.
Assim, apresentamos a seguir, alguns dos recursos que podem ser aplicados
aos processos de ensino-aprendizagem de Geografia.

Retroprojetor e projetor multimídia
Temos consciência que o retroprojetor simples é um aparelho em vias de
extinção, dada as facilidades oferecidas pelos aparelhos eletrônicos. Todavia, a
realidade brasileira mostra que nem todas as escolas dispõem desses equipamentos
e, dessa maneira, o retroprojetor ainda pode ter um papel importante na transmissão
do conhecimento.
Destacamos como principais tipos de projetores, o retroprojetor e o projetor
multimídia. Os aparelhos de projeção têm, de acordo com Leite (2003, p. 101), “o
objetivo de ampliar a imagem e por isso facilita a transmissão de mensagens”.
Entendemos que esses recursos podem contribuir de forma significativa para o
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trabalho de representação e exposição de conceitos, pois permitem ampliar
ilustrações, e, no caso do projeto multimídia, dar movimento aos conceitos
representados.
Observamos que a presença do retroprojetor é comum nas escolas e,
dependendo da forma como é utilizado pode trazer contribuições significativas para
a apropriação de conceitos por parte dos alunos.
Em relação ao uso do retroprojetor entendemos como necessárias algumas
precauções no seu uso, entre elas: evitar elaboração de transparência com longos
textos, onde os alunos tenham que copiá-los mecanicamente; não fazer uso
contínuo, pois assim, o aluno acostuma-se com a “novidade” e pode perder o
interesse.
Consideramos que no trabalho com o retroprojetor pode-se realizar
procedimentos como: sobreposição de imagens; pequenas animações, utilizando
refratário transparente contendo água em que figuras plásticas ficam na superfície;
ou ainda efeitos “especiais” para simular, por exemplo,

o mecanismo do ciclo

hidrológico, podendo-se usar um refratário transparente contendo água e adicionar
um antiácido efervescente.
O projetor multimídia permite que se exponham imagens, fixas ou em
movimento, acompanhadas de sons, o que possibilita, por exemplo, realizar
simulações.
Para usar corretamente os projetores, Leite (2003, p. 101), diz que “o
professor deve ficar de frente para a turma, com a imagem sendo projetada atrás
dele”. Quando for necessário apontar o conteúdo projetado por meio do
retroprojetor, precisa fazê-lo diretamente na lâmina com uma caneta ou ponteira.
Segundo a autora, se precisar proceder dessa maneira quando estiver utilizando o
projetor multimídia, o mais adequado é utilizar uma ponteira.

Fotografias aéreas e imagens de satélite
Com base em nossa prática pedagógica, observamos que as fotografias
aéreas e as imagens de satélite, normalmente, chamam a atenção das crianças,
pois as imagens que permitem visualizar seu espaço de vivência: sua casa, sua
escola, seu bairro, sua cidade.
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Consideramos que as fotografias áreas representam um importante recurso
para análises geográficas. Em nossos dias, destacam-se também as imagens de
satélite, disponíveis na Internet e encontradas com facilidade.
Destacamos como importante o encaminhamento de atividades, nas quais se
possa desenvolver habilidades de observação, descrição, comparação e análises do
espaço geográfico por meio desses instrumentos cartográficos.

Dados estatísticos
De acordo com Mendes (2010, p. 72), para possibilitar aos alunos o
desenvolvimento de noções de magnitude, aumento ou reduções relacionadas a
conceitos geográficos, é importante encaminhar atividades envolvendo dados
estatísticos.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE disponibiliza dados
sobre população, economia, trabalho, entre outros, de forma que pode ser
facilmente acessado pelo público de todas as idades, inclusive com sessão
destinada às crianças dos anos iniciais do Ensino Fundamental.
Com base em nossa prática pedagógica no ensino de Geografia detectamos
que a abordagem de dados estatísticos envolvendo atividades que enfoquem
identificações e comparações de magnitudes, possibilita aos alunos noções mais
concretas do que se quer interpretar. Nessa perspectiva, quando se fala, por
exemplo, de um município industrializado pode-se demonstrar seu nível de
industrialização, mediante dados estatísticos correspondentes ao volume de
produção, sua população, a quantidade de trabalhadores, o nível de salário etc.
Consideramos importante avaliar no trabalho com dados estatísticos as
formas de representação gráfica, isso porque existem diversos tipos de gráficos. Ao
analisar materiais didáticos de Geografia que enfocam o trabalho com dados
estatísticos, detectamos entre os mais utilizados os de barras, os lineares (de linhas)
e os de setores (pizza).
Conforme abordamos anteriormente, a representação gráfica de dados está
relacionada a conceitos a serem construídos na alfabetização cartográfica e tem
como objetivo desenvolver nos alunos a capacidade de interpretação e
representação de dados estatísticos, por meio de símbolos e legendas.
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No trabalho com gráficos no ensino de Geografia nos Anos iniciais do Ensino
Fundamental considera-se que:
A criança ressignifica os dados, pois precisa entender a relação que existe
entre eles, para expressá-los por meio de uma imagem. Na busca dessa
imagem, a criança precisa mudar as linhas, colunas, números, cores etc n
vezes até conseguir a melhor representação: a imagem que “fala”. Essas
operações, em que a criança age sobre o objeto, melhoram suas
habilidades e abrem possibilidades pra “entrar no objeto” e entender sua
estrutura. A criança observa o gráfico e distingue sua forma e conteúdo,
extraindo a informação. (PASSINI, 2006, p. 209).

Essa autora destaca que é importante que o professor ofereça situações reais
para que as crianças observem, coletem dados concretos do espaço de vivência e
elaborem gráficos.
Para o trabalho com gráficos, o professor pode produzi-los ou explorar os que
estão disponíveis em livros didáticos. Sugerimos também a realização de atividades
de produção de gráficos pelos próprios alunos com base em levantamentos
realizados por eles, ou ainda gráficos disponíveis em jornais, revistas e Internet.

Vídeo didático
Os vídeos didáticos abordam conceitos relacionados aos conteúdos
curriculares. Apontamos como vantagem da utilização desse recurso tecnológico, o
fato de permitirem o contato dos alunos com aspectos geográficos difíceis de serem
observados diretamente. São exemplos desses aspectos: um terremoto, uma
erupção vulcânica ou uma grande epidemia ocorrida em algum momento do
passado.
Leite (2003, p. 77), apresenta como vantagens da utilização de vídeos nos
processos de ensino-aprendizagem:









Permite repetição;
Possibilita ser utilizado individualmente ou em grupos;
Cria experiências comuns;
Individualiza, em alguns casos, o ensino e autoinstrução;
Amplia ou reduz objetos;
Acelera ou retarda processos;
Possibilita levar às aulas acontecimentos próximos ou distantes no
espaço e no tempo;
Facilita o entendimento de situações abstratas;
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Pode conter programas predominantemente didáticos ou conteúdos
jornalísticos ou de entretenimento, que por sua vez, podem ser
contextualizados ou analisados sob a mediação do professor.

Consideramos que o trabalho com o vídeo didático pode ocorrer de forma
conjugada com outros recursos tecnológicos, o que poderá facilitar o entendimento
de fenômenos ou eventos complexos.

A televisão
Os programas televisivos nos processos de ensino-aprendizagem de
Geografia podem ser utilizados por meio de circuito aberto ou fechado (é o caso das
TVs educativas). Entendemos que este último se adapta mais facilmente aos
horários da escola.
Nossa prática pedagógica no ensino de Geografia nos permite afirmar que os
telejornais e documentários, normalmente, despertam significativo interesse por
parte dos alunos.
Ferrés (1998, p. 146) comenta que se em aula se assiste de forma crítica às
imagens da televisão, quando os alunos assistirem a programas similares fora da
sala de aula, certamente os associará às reflexões críticas realizadas pela mediação
do professor. Para o autor, isso estabelece relações entre os conteúdos geográficos
e a vida cotidiana dos alunos.
Consideramos que ao se utilizar esse tipo de programação, o professor
necessita selecioná-los criteriosamente de forma a relacioná-los com os objetivos
que se pretende atingir.
Entendemos que a utilização pode ocorrer na sala de aula, onde se pode
exibir a gravação do programa, ou em tempo real, assistir junto com os alunos.
Nesse caso, é importante encaminhar atividades envolvendo tal programação.
Destacamos como possibilidade, desde que haja orientação prévia, indicar
aos alunos que assistam à programação em casa, para ser trabalhada na sala de
aula.
Sugerimos que os comerciais também sejam aproveitados nos processos de
ensino-aprendizagem de Geografia, com o fim de analisá-los de maneira crítica.
Entendemos que esse trabalho é importante para que os alunos sejam preparados
para a leitura das entrelinhas das mensagens veiculadas pela mídia, que muitas
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vezes, estão repletas de “mensagens subliminares” que interferem em valores,
podendo induzir à tomada de atitudes dúbias.

O cinema no ensino de geografia
Entendemos que as produções cinematográficas podem também trazer
contribuições para os processos de ensino-aprendizagem de Geografia, pois
oferecem imagens e reconstituem aspectos de cenas de acontecimentos.
Barbosa (2006, p. 111) ao se referir à utilização de filmes no ensino de
Geografia diz que:
A vida representada na tela (a) parece mais próxima da nossa realidade.
Nós estamos predispostos a percebê-las desse modo em função da nossa
própria tradição cultural, profundamente dominada pela criação/recriação
de imagens visuais.

O professor tem à sua disposição diversas possibilidades de trabalho com os
filmes cinematográficos. Consideramos que o movimento dá aspecto de realismo às
ilustrações e permite ao espectador conhecer alguma coisa de terras distantes, de
povos diferentes, de outros costumes e habitações.
Destacamos como potencial de contribuição do cinema para os processos
educacionais o fato de provocar emoções. Nesse sentido, por seu intermédio o
professor pode levar os alunos a se emocionar e, dessa maneira, estimular a
reflexão, ou seja, chegar da emoção à reflexão.
Barbosa (2006, p. 112), diz que o filme precisa ser utilizado na sala de aula
com o objetivo de provocar uma situação de aprendizagem para alunos e
professores. Nas palavras desse autor, “a imagem cinematográfica precisa estar a
serviço da investigação e da crítica a respeito da sociedade em que vivemos”.
Com base em nossa prática pedagógica em relação ao uso do cinema no
ensino de Geografia, destacamos que é preciso considerar a duração de cada aula,
além disso, a projeção não deve passar de 30 minutos. A utilização de DVD torna
mais fácil selecionar determinadas cenas de um filme.
Uma possibilidade, se a realidade dos alunos permitir, é indicar filmes para
serem assistidos em casa, desde que consideram a faixa etária. Destacamos que é
necessário que professor assista previamente ao filme para pensar sua adequação
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aos objetivos que pretende atingir. Existem diferentes pontos de vista em relação
aos procedimentos metodológicos a serem realizados durante a exibição de um filme
para os alunos.
Ferrés (1998, p. 143), diz que “é um erro o professor exigir a tomada de notas
enquanto se assiste às imagens”. O autor destaca que imediatamente após a
execução do filme, é importante dar um tempo para que os alunos conversem, pois
naturalmente trocarão ideias sobre cenas e pontos que lhes chamaram a atenção.
Depois o professor precisa retomar o diálogo com os alunos, visando explorar
suas observações, percepções, sensações e emoções relacionadas ao filme, os
aspectos geográficos e temas transversais por ele abordados. (FERRÉS, 1998, p.
143).
Entendemos como importante que o professor considere que um filme não é
uma aula, pois a produção cinematográfica não tem maiores compromissos com as
atividades educativas e nem sempre mostram a realidade dos fatos e
acontecimentos. Nessa perspectiva, é imprescindível que o professor o aproveite,
como forma de reconstituir cenários, modos de vidas e paisagens, mas que tenha
em mente que o despertar da criticidade nos alunos, cabe ao seu trabalho.

A produção de vídeo: uma possibilidade

De acordo com Ferrés (1998, p. 149), o trabalho de produção de vídeo,
consiste “em colocar a câmera nas mãos dos alunos” (ou, se possível, nas suas
próprias).
Ao encaminhar trabalhos com a produção de vídeos pelos alunos em nossa
prática pedagógica no ensino de Geografia, detectamos que ao produzirem seus
próprios vídeos envolvendo temas relacionados à Geografia, eles se tornam
criadores de mensagens audiovisuais e desenvolvem a capacidade de leitura crítica
desse tipo de mensagem. Nessa perspectiva os alunos tornam-se “não somente
leitores críticos de programas audiovisuais, mas também, criadores de mensagens
audiovisuais” (Ferrés, 1998, p. 149).
Entendemos que, tendo como referência esses objetivos, o professor
necessita orientar os alunos na escrita do roteiro do vídeo a ser produzido, os
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diálogos, os personagens, a duração, cenários ou ambientes onde o filme será
produzido, entre outros.
Destacamos entre as modalidades de produção de vídeos possíveis nesse
trabalho: reportagens sobre o meio ambiente do lugar onde vivem; documentários
com entrevistas de moradores antigos, curta-metragem, vídeo- clip, etc.
Nesse tipo de trabalho diversas habilidades são estimuladas, tais como
criatividade, trabalho em grupo, análise, escrita, interpretações, comunicação,
expressão etc. Pode-se ainda, realizar a produção numa perspectiva interdisciplinar.

O rádio como recurso didático
Consideramos que som ao vivo, ou gravado e transmitido à distância, deixa a
cargo do ouvinte a construção por meio da imaginação dos cenários, pessoas,
objetos, acontecimentos, e outros. Nesse sentindo destaca-se o potencial de
contribuição do rádio para os processos de ensino-aprendizagem de Geografia.
De acordo com Leite (2003, p. 92), a transmissão radiofônica pode ser
considerada um meio de disseminação de informações básicas e de expressão e
aproximação entre as pessoas; de participação em tomada de decisões; de
interação com problemas políticos mediante a dinamização de processos de ação
coletiva; de ensino e difusão cultural.
Com base em nossa prática pedagógica, apontamos como possibilidade do uso
do rádio em sala de aula, acompanhar em tempo real os acontecimentos.
Entendemos que isso possibilita explorar com os alunos suas percepções,
identificação dos agentes e visão crítica sobre eles.
Apontamos também como possibilidade a produção do rádio pelos próprios
alunos. Para isso, o professor precisa orientar os alunos quanto à escrita do roteiro
do programa de rádio a ser produzido, na abordagem a ser dada ao assunto,
duração, para citar os principais.
Destacamos que esse trabalho, assim como a produção de vídeo estimula o
desenvolvimento

da

criatividade,

o

trabalho

em

grupo,

análise,

escrita,

interpretações, comunicação, expressão, e também o trabalho interdisciplinar.
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Leite (2003. p. 92), diz que o “uso do rádio com objetivo educacional visa
oferecer aos ouvintes condições de aquisição de conhecimentos e/ou mudanças de
comportamento, isto é, facilitar a aprendizagem”.
Observamos como prática comum em escolas, a produção do rádio e
transmissão ao vivo em horários de entrada, recreio ou saída. Mesmo nessa
modalidade, consideramos importante que os alunos sejam orientados pelos
professores.

Precauções quanto ao uso de meios de comunicação de massa

No processo de aplicação dos diversos recursos aos processos de ensinoaprendizagem de Geografia nos Anos iniciais do Ensino Fundamental, entendemos
que o professor precisa ser um problematizador que possibilite condições de
aprendizagem ligadas à vida cotidiana dos alunos.
Para isso, deve aplicar diversos recursos para possibilitar aos alunos a
interpretação, análise, levantamentos de hipóteses, proposta de soluções e a
representação das dinâmicas de seu espaço de vivência e de seu tempo.
Destacamos ainda, a importância do professor em relação às precauções que
precisam ser tomadas quanto ao uso dos meios de comunicação de massa no
processo de ensino-aprendizagem, já que eles são veículos da mídia.
Kenski (2005, p. 100), destaca que o “professor é um comunicador, um
formador de opiniões, hábitos e atitudes. No convívio regular com seus alunos, ele
orienta e identifica o caminho a ser seguido.”
Entendemos que os meios de comunicação de massa podem possibilitar aos
alunos visualizar paisagens e culturas de outras localidades, além de aprofundar as
mediações de seu lugar com o mundo, relacionando o que acontece em nível local
com o global, mas podem também, induzir ao consumo, instigar determinados
modos de pensamentos e atitudes.
Nesse sentido, de acordo com Mendes (2010, p. 97), é necessário que o
professor auxilie os alunos na leitura das “entrelinhas” das notícias, reportagens e
outras situações apresentadas por esses meios, desenvolvendo assim o
pensamento crítico. Para o autor, a utilização de jornais, revistas, televisão, rádio,
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Internet, filmes cinematográficos etc, permitem levar à sala de aula, temas que
fazem parte do cotidiano dos alunos.
Barros Filho (1999, p. 33), aponta que são necessárias algumas precauções
quanto a esse uso, pois “o professor desavisado quanto ao uso da mídia como
material pedagógico pode prestar um desserviço”.
Assim, é imprescindível que o professor tenha o que esse autor chama de
“espírito crítico”, ou seja, a capacidade de contrastar, diferenciar e associar novas
mensagens a referenciais previamente estruturados.
Destacamos, nesse sentido, que a simples utilização dos meios de
comunicação de massa nos processos ensino-aprendizagem de Geografia, pode
reforçar ideologias, preconceitos, estereótipos e visões do senso comum.
Com base em Napolitano (2004, p. 159) apresentamos a seguir, alguns
procedimentos básicos para o trabalho escolar com a linguagem dos meios de
comunicação de massa:

Exposição dos alunos ao meio de comunicação a ser utilizado:
Refere-se ao primeiro contato dos alunos com o recurso tecnológico em
questão. Nessa fase, é importante explorar as ideias centrais e
reconhecimentos dos códigos básicos utilizados: tema, textos, imagens,
cenários, local, entre outros, além do tipo de mídia: informativo,
documentário, crônica, telejornal, seriados etc.

Análise do discurso: após a exposição e constatação das
características principais, procura-se analisar as mensagens nele explícitas
e implícitas. Nessa fase, é importante o confronto com outros do mesmo
gênero. Assim, é possível apontar as diferenças entre pontos de vistas e
abordagens e identificar opiniões ideológicas, linguagens, contradições,
valores etc.

Análise crítica: após a análise do discurso, é importante que o
professor instigue os alunos a refletir e a se posicionar sobre eles.

Sistematização e vínculos aos conceitos: é importante que os
alunos registrem, individualmente ou em grupos, seus posicionamentos
quanto ao conteúdo veiculado pelo meio de comunicação com o qual está
sendo desenvolvido o trabalho.

Com base nesses procedimentos, pode-se estimular comparações entre
opiniões dos alunos, instigando o debate. Nessa fase, a mediação do professor é
imprescindível para a sistematização e os vínculos das ideias aos conceitos que
objetiva construir.
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Dessa forma, acreditamos que a inserção dos recursos tecnológicos
dependentes nos processos de ensino-aprendizagem de Geografia, permite
aproveitar as informações as quais os alunos têm acesso, e que causam neles certo
fascínio, para fazer um processo contrário ao que esses meios fazem.
Assim, o professor pode aproveitar as cores, sons, imagens, mensagens,
para ao mesmo tempo, deixar as aulas interessantes, possibilitar a apropriação de
conceitos geográficos e subsidiar os alunos na leitura das informações que recebem,
de forma a emancipá-los, já que, na maioria das vezes, esses meios tentam
manipulá-los.

O computador
O potencial de contribuição do computador para os processos de ensinoaprendizagem de Geografia consiste na sua interatividade, pois no mesmo
equipamento, tem-se recursos de cores, sons, imagens estáticas e em movimento,
ou seja, é um equipamento multisensorial, interativo e intuitivo.
Por meio da Internet, por exemplo, é possível acessar os mais variados tipos
de arquivos (textos, imagens, sons, cores, etc) com diversos tipos de informação e
possibilitar contato, com custos significativamente reduzidos, com pessoas em todo
o mundo, por meio de chat ou e-mail, lista de discussão, videoconferência, além de
muitos outros.
Na escola, consideramos que o computador pode permitir a interatividade
entre os alunos, o professor, e intercâmbios com alunos de outras escolas.
Oliveira et al. (2001, p. 12), ao se referirem ao uso do computador no ensino,
afirmam que “se adequadamente usado, torna-se um instrumento capaz de
favorecer a reflexão do alunos, viabilizando a sua interação ativa com determinado
conteúdo de uma disciplina”.
Entendemos que ao encaminhar os processos de ensino-aprendizagem de
Geografia, pode-se aproveitar a familiaridade dos alunos com esses meios,
orientando-os em relação às pesquisas, busca de imagens, visitas a sites com
conteúdos educacionais e outros ambientes virtuais.
Tendo como referência nossa prática pedagógica, destacamos ainda o
potencial de contribuição do computador para o ensino de Geografia por meio da
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utilização de softwares educacionais. Para Oliveira et al. (2001, p. 73), esses
recursos consistem em programas de computador que envolvem conteúdos
relacionados aos processos de ensino de conteúdos curriculares.
No trabalho com fenômenos geográficos difíceis de serem observados como
um terremoto, uma erupção vulcânica, ou no desenvolvimento de conceitos
complexos, como ciclo hidrológico, ciclo das rochas, alfabetização cartográfica e
enfim, temas que exigem significativa abstração, os softwares educacionais podem
contribuir de forma significativa para o aprendizado por parte dos alunos.
Existem diversos tipos de softwares educacionais no mercado. Porém,
observamos que nem sempre suas metodologias de trabalho estão de acordo com
os avanços das teorias da aprendizagem. Nesse sentido, é necessário que o
professor faça uma análise do software a ser utilizado de forma avaliar sua
contribuição para o alcance dos objetivos que deseja atingir. Sobre o assunto,
Oliveira et al. (2001, p. 74) destaca alguns parâmetros que podem servir de
orientação do professor na escolha de um software educacional:
 O software precisa apresentar uma clara definição da proposta
pedagógica que embasa o trabalho.
 O software deve ter como finalidade didática a construção de
conhecimentos relacionados ao currículo escolar.
 O software deve permitir a interação entre alunos ou alunos mediada
pelo professor.
 O software deve permitir facilidade de uso, ou seja, não pode exigir dos
alunos grande conhecimento técnico. Precisa permitir que qualquer
usuário seja capaz de desenvolver suas atividades.

Baseando-se em nossa prática pedagógica com a utilização de softwares
educacionais no ensino de Geografia, destacamos também algumas questões
relacionadas à qualidade dos softwares que podem ser consideradas pelo professor
no processo de escolha:
 Apresenta longos textos para que o aluno leia na tela e depois aperte
algumas teclas?
 Traz um manual explicitando sua fundamentação pedagógica e as
instruções básicas de seu funcionamento?
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 É fácil de usar? Alguns softwares são complexos nos detalhes técnicos
de funcionamento e dispersam a atenção dos alunos de seu conteúdo
curricular.
 Exige níveis mais elevados de habilidades cognitivas ou baseia-se
simplesmente em ações mecânicas e repetitivas?
 Estimula o trabalho em grupos e troca de informações entre seus
membros ou privilegia a prática individualista e insuficientemente
comunicativa?
 Qual a qualidade dos recursos de sons, animações e cores? Eles foram
aproveitados adequadamente ou apresentam sons e animações
repetitivas?
 Quais as respostas do software para as ações dos alunos consideradas
corretas? Estimula o “ir além” ou baseia-se em: “parabéns, você acertou”
ou “sons de salva de palmas”, caracterizando o embasamento no
estímulo e resposta?
 Quais as respostas do software para os erros dos alunos? Estimula-os a
rever seus procedimentos e aproveitar o “erro” como meio de
aprendizagem ou desencoraja-o com sons de vaias e animações
constrangedoras?
 Traz mensagens de cunho ideológico ou estereótipos?
 É possível trabalhar com o software no período destinado a uma aula?

Considerando os objetivos desse trabalho, não aprofundaremos a discussão
sobre aspectos pedagógicos, a produção, a avaliação, bem como o processo de
avaliação de softwares educacionais e sua aplicação aos processos de ensinoaprendizagem, pois ela é complexa. No entanto, destacamos a importância de se
considerar o uso do computador na prática pedagógica relacionada ao ensino de
Geografia.

Os jogos
Nos processos de ensino-aprendizagem de Geografia, a utilização dos jogos
didáticos, ou mesmo a adaptação de jogos convencionais, pode trazer contribuições
significativas, pois eles permitem explorar o lúdico, a criatividade, o desenvolvimento
de habilidades cognitivas e aplicação prática de determinados conceitos.
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Vigotski (1999) destaca que o caráter natural e de reprodução de interações
sociais do jogo acaba se convertendo em atividade pedagógica. Assim, para o
desenvolvimento das habilidades cognitivas, o jogo tem importante significado, pois
envolve aspectos motivacionais, emocionais e sociais do jogador. De acordo com
esse autor, quanto às habilidades cognitivas pode-se desenvolver de forma
significativa, a criatividade (em especial), a percepção seletiva, além da
concentração, imaginação, raciocínio lógico, pensamento flexível e representação
mental por meio de imagens ou símbolos.
Entre os aspectos motivacionais, Lopes (2000, p. 33-47), destaca a iniciativa,
a segurança e a ousadia, e os aspectos emocionais que envolvem o trabalho com a
ansiedade, limites, desenvolvimento da autocapacidade e autonomia, coordenação
motora, organização espacial, atenção e concentração, antecipação e estratégia,
discriminação auditiva, entre outros.
Sugerimos que o trabalho com jogos seja conjugado a outros tipos de
recursos. Por exemplo, ao encaminhar atividades com o jogo conhecido como
Carmem Sandiego, em que os alunos tornam-se detetives e precisam localizar
países em todo o mundo, pode-se disponibilizar o globo terrestre, Atlas e mapa
mural para auxiliá-los nessa tarefa.
Destacamos entre os diversos tipos de jogos que podem ser utilizados nos
processos de ensino-aprendizagem de Geografia nos anos iniciais do Ensino
Fundamental: o Jogo da Memória, Quebra-Cabeça, Adivinhações, Encontre a
Figura, Simulações de Viagens, Caça ao Tesouro, Navegações por Mares
Desconhecidos, Viagens dos Grandes Navegadores, Expedições ou Explorações,
Viagem ao Centro da Terra e Viagem ao Universo.
Outra possibilidade é envolver os alunos na criação e confecção dos jogos.
sobre esse envolvimento, Lopes (2000, p. 23), afirma que “jogo em si possui
componentes do cotidiano e o envolvimento desperta o interesse do aprendiz, que
se torna sujeito ativo do processo, e a confecção dos próprios jogos é ainda muito
mais emocionante do que apenas jogar”.
Com base nessa autora, entendemos que uma vez que o jogo foi produzido
pelos alunos, ele terá significativa motivação para jogá-lo com seus colegas. No
entanto, embora exista significativa quantidade de jogos computacionais, em nossa
prática pedagógica no ensino de Geografia observamos que eles, normalmente,
despertam o interesse da criança por um tempo reduzido.
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A sala-ambiente ou laboratório de geografia

Com base em nossa prática pedagógica relacionada ao ensino de
Geografia detectamos que a aplicação de recursos tecnológicos é facilitada quando
eles estão reunidos e disponíveis sem burocracia para o uso do professor e dos
alunos.
Tendo como referência a proposta de Nicolau (1991, p. 123), e
considerando as discussões mais recentes sobre a aplicação de recursos
tecnológicos e das teorias da aprendizagem, apresentamos a seguir a sugestão de
sala-ambiente (Figura 1) ou laboratório de Geografia.
A sala-ambiente ou laboratório de Geografia deve conter os seguintes
recursos:


Mesas para os alunos que possibilitem o trabalho com o livro texto,
Atlas, mapas ou cadernos, acompanhadas de cadeiras individuais e
dispostas em círculo, de maneira a deixar no centro desse ambiente
espaço para interação entre os alunos, apresentação de trabalho,
realização de experimentos, debates etc.



Amplo quadro de giz e telas de projeções e cortinas de
escurecimento.



Retroprojetor e projetor multimídia.



Estantes para guardar trabalhos realizados pelos alunos, amostras
coletadas em aula de campo, sendo algumas com gavetas para
armazenar recursos, como transparências, slides etc.



Armários para guardar livros, revistas, fitas de vídeo, coleções
multimídia, recursos didáticos, além de mapoteca. No caso de
armazenar recursos didáticos, é importante, que não seja permitido
ao aluno vê-los, pois isso diminui a sensação de novidade.



Instalação de água com pia ou tanque para realização de trabalhos
práticos, limpezas de materiais etc.



Fácil acesso ao pátio ou aos arredores da escola para a realização
de observações diretas.
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Desenho de uma rosa-dos-ventos no centro da sala, no chão, para
auxiliar o trabalho com mapas ou outras atividades práticas.



Amplo mural para avisos ou exposição de textos, poesias, cartazes
ou outros trabalhos realizados pelos alunos.



Alguns computadores com editores de textos e planilhas eletrônicas
e acesso a Internet para pesquisas.



Móveis e materiais catalogados.

Partimos do pressuposto de que a sala-ambiente ou laboratório de Geografia
deve favorecer a exploração do potencial de contribuição dos recursos tecnológicos.
Dessa forma, entendemos que mesmo que o professor tenha planejado com
dedicação seu plano de aulas sobre um determinado conceito, é possível que no
decorrer do seu trabalho apareçam dúvidas ou perguntas interessantes por parte
dos alunos, e que o professor se lembre de algum recurso, cuja utilização, nesse
momento, pode trazer contribuições significativas.
Assim, a sala-ambiente deixa à disposição do professor e dos alunos diversos
recursos para serem explorados, o que evidencia que essa sala ou laboratório traz
mais independência para o professor e os alunos.
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Figura 1 – Proposta de layout de sala-ambiente.

Fonte: Adaptado de NICOLAU, 1991.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na aplicação dos recursos tecnológicos aos processos de ensinoaprendizagem de Geografia nos anos iniciais do Ensino Fundamental, destacamos a
importância do professor como problematizador que possibilita condições de
aprendizagem ligadas à vida cotidiana do aluno. Nesse sentido, instiga-o a
interpretar, analisar, levantar hipóteses, propor soluções e representar as dinâmicas
de seu espaço de vivência e de seu tempo.
Consideramos que o papel do professor também é importante em relação às
precauções que devem ser tomadas quanto ao uso de recursos tecnológicos nos
processos de ensino-aprendizagem, já que eles são veículos da mídia.
Embora, no que diz respeito à Geografia, e com base em nossa prática
pedagógica, tenhamos detectado que a mídia possibilita ao educando conhecer
paisagens e vivências de outras localidades e aprofundar as mediações de seu lugar
com o mundo, relacionando o que acontece em nível local com o global, além de
reconstituir cenários históricos, pode também induzir a determinados modos não
recomendáveis de pensamentos e atitudes.
Assim, é necessário que o professor auxilie o aluno na leitura das
“entrelinhas” das notícias, reportagens e outras situações apresentadas por esses
meios, desenvolvendo assim o pensamento crítico.
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ESTUDO SOBRE CAIXA DE GORDURA EM DOMICÍLIOS E SEUS
IMPACTOS AMBIENTAIS
Artur Braslavsku da Silva7
Emerson Valt 8

RESUMO

O crescimento populacional tem levado a reflexão sobre o consumo dos bens
naturais, no conjunto destes bens natural não há dúvidas de que a água é o mais
importante destes devendo cada vez mais ser conservada. Neste contexto o projeto
de estudo sobre caixa de gordura em domicílios e seus impactos ambientais tem por
objetivo a premissa de conscientizar as pessoas da importância de sua manutenção
contínua para evitar que o meio ambiente absorva este impacto. Os domicílios
utilizam a água tratada para todos os fins salvo algumas exceções que novas
legislações municipais têm possibilitado o uso consciente deste maravilhoso recurso
natural. O descarte da água utilizada nas cozinhas também tem sido alvo de
legislações, este trabalho tem por objetivo estudar o equipamento de tratamento da
água de cozinhas domésticas. O trabalho foi realizado em duas etapas distintas, o
primeiro priorizou a instalação de uma caixa de gordura e o estudo experimental
objetivando buscar a automatização da caixa de gordura, na segunda etapa foram
pesquisadas as legislações vigentes objetivando propor uma legislação básica para
o poder público, juntamente com uma proposta de incentivo pó parte do governo no
correto uso da caixa de gordura em residências. O estudo mostra a despreocupação
por parte do governo e da população no uso da caixa de gordura, por outro lado o
estudo mostrou a importância da separação para os bens materiais e ambientais.

Palavras-chave: Caixa de gordura, impactos ambientais, separação água/óleo,
conscientização ambiental.
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ABSTRAT

Population growth has moved the debate on the consumption of natural resources in
all these natural assets is no doubt that water is the most important of these should
increasingly be retained. Thus the study project on a grease trap in homes and its
environmental impacts aims at the premise to show people the importance of
maintenance to keep the environment to absorb this impact. The households using
treated water for all purposes except for some exceptions that new laws have
allowed municipal conscious use of this important natural resource. Disposal of water
used in kitchens is also subject to laws, this work aims to study the water treatment
equipment for domestic kitchens. This article was conducted in two stages, the first
prioritized the installation of a grease trap and experimental study aimed at
automating the search box of fat in the second stage were researched existing laws
in order to propose a basic law for the government, together with an offer of
incentives from the government powder in the correct use of the grease trap in
homes. The study shows the disregard by the government and the population in the
use of a grease trap on the other hand the study showed the importance of
separation for the material and environmental.

Key-words: grease trap, environmental impacts, unit operation to separate oil /
water, environmental awareness.

INTRODUÇÃO
“Sem água não há vida”, afirmou Aristóteles no século IV antes de Cristo.
Esta relação esta presente a cada dia, em virtude dos desequilíbrios dos recursos
hídricos.
O crescimento populacional tem levado a reflexão sobre o consumo dos bens
naturais. No conjunto destes bens natural não há dúvidas de que a água é o mais
importante devendo assim cada vez mais deve ser conservada. Neste contexto a o
governo tem uma importante função a ser cultivada, influenciar cada vez mais as
pessoas a conviver com objetivo da sustentabilidade.
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Partindo deste conceito de convivência com o meio ambiente que vai além da
exploração dos bens naturais, cada um de nós tem um papel importante,
manifestado de forma direta em nossas residências, em conservar o uso da água.
Como exemplo pode-se coletar e utilizar a água da chuva, ou reutilizar a água na
própria casa e descartando o menor volume possível.
No entanto, uma das águas que tem sido descartada pelas residências é a
água da cozinha, pois não pode ser reutilizada, por conter sabões, diversos tipos de
óleos e ainda alguns sólidos. O primeiro tratamento que deve ser feito a este
efluente é a retirada dos sólidos, e em seguida, deve-se retirar os óleos e gorduras.
A água utilizada nas residências, provenientes da pia e máquina de lavar
louças, traz grande quantidade de gordura proveniente da limpeza dos utensílios. A
gordura prejudica o processo de depuração das águas servidas na fossa e provoca
grande acúmulo de gordura saponificada. Além disso, provoca entupimentos na
tubulação, pois se acumula com facilidade em suas paredes internas, diminuindo
pouco a pouco o diâmetro útil. Caso a gordura seja direcionada diretamente à fossa,
iria também compor os efluentes da fossa, obstruindo o sumidouro ou linhas de
infiltração, e os poros do solo. Por essas razões, a gordura não pode chegar à fossa.
O desenvolvimento do projeto da correta utilização da caixa de gordura nos
domicílio para a sociedade e o poder público torna-se relevante na medida em que
há poucos estudos voltados para esta temática, além da inexistência de legislação
específica, ações públicas educativas no sentido da sustentabilidade.
Minimizar os efeitos gerados em decorrência do lançamento na rede coletora
de produtos oleogenosos, bem como seus resíduos sólidos, e gerenciá-los
adequadamente é de extrema importância por estarem atrelados á escassez da
qualidade da água.
Neste contexto á Agencia Nacional das Águas (ANA), desde 2001, vem
implementado a cobrança pelo uso dos recursos hídricos, em conjunto com os
gestores estaduais e comitês de bacias. Atualmente as bacias do Rio Paraíba do
Sul, Piracicaba, Capivari e Jundiaí, são implementadas pela cobrança. Este
instrumento foi instituído pela Lei nº 9433/97, a qual tem a finalidade de estimular o
uso racional da água.
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Este trabalho foi dividido em duas etapas distintas, sendo a primeira etapa,
descrita no capítulo 2, o estudo de uma caixa de gordura comercial instalada numa
residência. E a segunda etapa descrita no capítulo 3, que corresponde ao estudo
das legislações vigentes e a composição de uma legislação básica para o poder
público, juntamente com uma proposta, por parte do governo, para o incentivo do
correto uso das caixas de gordura.
Nos grandes centros urbanos brasileiros, a água a cada dia esgota-se na sua
qualidade, tornando-a inviável tratá-la, fazendo com que as companhias de
saneamento a busquem em locais longínquos, demandando altos investimentos.
As questões relacionadas ao tratamento e destinação final dos resíduos
sólidos urbanos, também foram incluídas no âmbito do planejamento das ações do
PAC (Plano de Aceleração do Crescimento) do Governo Federal, mesmo nas
regiões mais urbanizadas do país constatou-se a ausência de planejamento
regional, a gestão pouco integrada, a falta de coordenação das ações o que resultou
em soluções pouco sustentáveis, caras além de técnica e ambientalmente
inadequadas.
No eixo saneamento em municípios de até 50 mil habitantes, os
beneficiados são aqueles que apresentam cobertura por rede de distribuição
inferior ou igual a 40% da população total, cobertura com solução adequada de
esgotamento sanitário (fossa séptica ou rede coletora) inferior ou igual a 30% da
população total e cobertura de resíduos sólidos inferior ou igual a 40% da
população.
Além do déficit do acesso aos serviços de saneamento, a alocação dos
investimentos do Ministério das Cidades entre as Unidades da Federação foi
orientada, também pelos seguintes critérios: estimativas das necessidades de
investimentos para universalização dos serviços de abastecimento de água e
esgotamento

sanitário;

percentual

de

domicílios

urbanos

com

carência

simultânea de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário;
percentual de domicílios em aglomerados subnormais; e, taxas de mortalidade
infantil.
Os critérios adotados para priorização dos empreendimentos foram: obras
de grande porte; intervenções articuladas e integradas no território; obras de
recuperação ambiental; obras para eliminar gargalos da infra-estrutura logística;
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obras mitigadoras de impacto de grandes instalações de infra-estrutura
nacional; intervenções em patrimônio da União; complementação de obras já
iniciadas; atendimento de população de baixa renda, majoritariamente composta
por famílias com renda mensal inferior a três salários mínimos; localização em
bacia hidrográfica crítica e iniciativas de consórcios públicos.

Objetivos

Algumas cidades brasileiras já incluíram a caixa de gordura com um
importante auxilio na sustentabilidade residencial e já possuem legislação nesta
direção. Este estudo pretende contribuir com os municípios a confeccionar suas
legislações e vai além almejando influenciar um movimento para a correta utilização
da caixa de gordura através de uma campanha educativa, como os municípios vem
fazendo com a separação dos resíduos sólidos.
Este trabalho tem por objetivo desenvolver uma técnica de tratamento do
efluente liquido domestico otimizando o uso da caixa de gordura a partir de estudos
experimentais e teóricos, com a finalidade de minimizar os custos financeiros e
ambientais do saneamento básico.
Estudar experimentalmente o equipamento de mercado mais comercializado
e propor melhorias na sua utilização, objetivando a operação automatizada da coleta
do óleo separado, com a finalidade de facilitar na limpeza da caixa de gordura.
Propor aos órgãos públicos estratégias para incentivar a população a instalar
a caixa de gordura em suas residências, criando um plano de incentivo financeiro
e/ou ambiental, podendo ser através da educação social, promover a limpeza
continuada da caixa de gordura pela população.
Propor uma legislação básica para as cidades, com respeito a instalação e
limpeza da caixa de gordura. Devendo as cidades adequar caso a caso a legislação
básica.
Apresentar uma proposta educativa contendo um planejamento publicitário,
um plano de coleta da gordura retirada das caixas de gordura e esboçar uma forma
de tratamento.
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ESTUDO EXPERIMENTAL

Nesta etapa do trabalho analisaram-se os separadores água-óleo, também
chamados de caixa de gordura, em residências através de experimentos com o
produto mais comercializado o mercado, além de estudar os impactos ambientais
causados pelo óleo no meio ambiente.
A separação água/óleo é de extrema importância no sistema de tratamento
público, pois a presença de óleos e gorduras causa uma expressiva perda de
eficiência em todo processo físico químico e microbiológico de tratamento dos
efluentes líquidos.
Outro problema associado à falta de separação água/óleo na residência é que
o óleo tende a fixar nas paredes das tubulações, com o decorrer dos anos a gordura
retida compromete a passagem do efluente.
Residências que possuem o equipamento, não têm o hábito de limpá-lo
periodicamente, por se tratar de um processo considerado “sujo e malcheiroso”.
Com o desenvolvimento de um processo automático de coleta da gordura e com a
facilidade e limpeza, pretende-se minimizar o aspecto negativo que população tem
ao abrir a caixa de gordura.
A dificuldade no manuseio para a limpeza da caixa de gordura está
relacionada a sua localização, uma vez que a mesma encontra-se abaixo da
superfície. As pessoas têm aversões para este tipo de atividade, dentre elas, o
aspecto, o odor, e o problema de contaminação com o contato. A ausência de
campanhas públicas e legislações específicas sobre o tema, cultivam uma cultura e
rejeição a esse procedimento.
Os esgotos contêm grande quantidade de óleos, graxas e outras matérias de
densidade inferior á água. Estas substâncias também denominadas sólidos
flutuantes ou escuma são comumente classificadas como “gorduras”.
O princípio no qual se baseia o funcionamento da caixa de gordura é o fato da
gordura ser menos densa que a água e da água não se misturar aos óleos por os
óleos apresentarem moléculas quimicamente apolares enquanto a água é altamente
apolar.
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No separador, o efluente – mistura água-óleo-sabão, proveniente da cozinha
ao entrar no separador água-óleo deve haver um tempo mínimo de permanência,
para que a força de empuxo que envolve as gotas oleosas seja o suficiente para
elevar as gotas oleosas para a superfície, assim a água efluente do separador
encontrar-se-á ausente de óleos e gorduras.
A característica de uma unidade de remoção de gordura é função da
localização deste dispositivo, denominado de “caixa de gordura”. O equipamento
recebe nome específico de acordo com o tipo de matéria flutuante a ser removida,
podemos encontrar:
 Caixa de gordura domiciliar – recebe normalmente esgotos de cozinhas
situada na própria instalação predial;
 Caixa de gordura coletiva – são de grande porte para atender vários
complexos,

como

condomínios,

indústrias,

ou

especificamente

para

tratamento de esgoto de uma comunidade;
 Dispositivos de remoção de gordura em decantadores – são unidades que
recolhem materiais flutuantes em dispositivos projetados para o tratamento do
lodo;
 Tanques aerados – dotadas de dispositivos que insufla o ar comprimido no
tanque com a finalidade de auxiliar a flotação incrementando eficiência ao
processo;
 Separadores de óleo – unidade que removem o óleo presente no esgoto,
especificamente em plantas industriais, com alto teor do mesmo.

Sua localização torna-se um aspecto muito importante, para que a remoção
tenha condições favoráveis para operação e limpeza. Dispositivos de entrada e
saída, para que se retenha a “gordura”, evitando-o que se arraste com o efluente. A
vedação da caixa de gordura torna-se importante, para que não haja exalação de
odores e proliferação de insetos e roedores.
As caixas de gordura pautam-se na limpeza periódica, removendo a gordura
retida, evitando-a que seja arrastada com o efluente, a capacidade de reter gordura
não poderá ultrapassar 75% do seu volume.
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Atualmente esta remoção pode ser aproveitada na fabricação de sabão ou
glicerina. A gordura residencial são mais diversificadas, de diversas origens, do que
as industriais. Outro fator que merece destaque relaciona-se com o lodo retirado das
caixas de gordura, o qual não tem um destino correto, sendo descartado em terrenos
baldios ou armazenados em sacos plásticos e coletados pelo órgão responsável
associado à Prefeitura Municipal.
Existem alguns estudos sobre a extração de biodiesel a partir da gordura do
esgoto, tecnicamente comprovado como sendo de boa qualidade. Segundo (COPPE
– UFRJ, 2009) o uso do biodiesel leva á redução das emissões, contendo enxofre
que chega a 98% da redução desse elemento, que é responsável pela chuva ácida,
reduz a emissão de gases responsáveis pelo efeito estufa, que chega a 78% em
dióxido de carbono e diminui entre 11% a 53% o monóxido de carbono.

Figura 1 - Caixa de gordura

No processo construtivo, a caixa de gordura passa a ter dupla função, porque
ao mesmo tempo em que evita que a gordura vá para a rede coletora, veda o
retorno dos gases que se encontram na fossa. Sendo subdividida internamente em
duas câmaras. A câmara de entrada com 2/3 do volume total da caixa, e a de saída
com 1/3 restante, conforme figura 1 a seguir. Em algumas residências a caixa de
gordura é confeccionada de maneira artesanal, figura 2, devido à época do
empreendimento ou ao custo associado de um equipamento comercial, os
equipamentos artesanais têm eficiência reduzida na separação água óleo.
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A tubulação que leva a água até a caixa de gordura deve ser de no mínimo 75
mm, evitando assim obstruções freqüentes. A tubulação de saída deve ser afogada
10 cm para impedir o retorno dos gases da fossa. A gordura saponificada deve ser
retirada a cada 6 meses.
A separação água/óleo ocorre pelo princípio físico que foi estudado por
Arquimedes 282-212 AC, o princípio relaciona as de forças entre dois corpos com
densidades diferentes. O princípio de Arquimedes afirma que todo corpo submerso
em um fluído experimenta um empuxo vertical e para cima igual ao peso de fluído
deslocado, figura 3, quando o empuxo é superior a força exercida pelo peso do
corpo, este permanece acima da superfície líquida.

Figura 2 - Caixa de gordura artesanal

A pressão na face inferior do óleo p2 é maior que a pressão na face superior
p1, o resultado é uma força para cima, devida ao fluído que o rodeia ter densidade
superior ao óleo. Assim, a força de empuxo tem sua origem na diferença de pressão
entre a parte superior e a parte inferior do corpo submerso no fluído.
A padronização das caixas de gorduras foi fixada pelos fabricantes com a
fiscalização dos órgãos responsáveis. Existem algumas premissas com relação á
caixa de gordura, no caso das coletivas, a vazão afluente, terá um período médio de
3 minutos de permanência.
Nos Estados Unidos adota-se como retenção de gordura, um quarto da vazão
nominal em litros por minuto. Por exemplo, uma caixa projeta para 100 litros, deverá
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reter 25 litros de gordura. Nesta condição permitirá a remoção de 90% da gordura
contida no afluente.

Figura 3 - Pressão do fluído sobre a superfície

Em tratamento industriais pode-se utilizar alguns recursos para remoção de
gordura, pelo método de flotação, com o auxílio de aeração, injeção de gás, adição
de produtos químicos ou decomposição bacteriana.

Experimentos

A caixa de gordura evita danos ecológicos, desde que utilizada de forma
correta, o que não vem ocorrendo na maioria dos domicílios instalados, não se tem
dados exatos com relação domicílios que ainda despejam diretamente na rede
coletora.
Este projeto no âmbito experimental tem por finalidade com que façamos a
separação de produtos oleogenosos, com intuito de captarmos o maior percentual
de gordura, para o destino ambientalmente correto e reciclagem do mesmo.
No experimento a caixa de gordura aloca-se acima do nível do solo,
acoplando-se um reservatório externo direcionando a captação da gordura. As
caixas comerciais são acopladas com anéis vedantes os quais não permitem a
exalação de possíveis odores, podem ser instaladas ao lado do botijão de gás, em
local coberto e gradeado.
A parte experimental deste trabalho foi concentrada no estudo da caixa de
gordura comercializada no mercado, pelos padrões ABNT, conforme figura 4. A
caixa de gordura comercializada pode ser encontrada em duas dimensões
padronizadas, residencial com ou sem cesto, parta retirada dos resíduos sólidos.
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Figura 4 - Caixa de gordura, padrão ABNT.

As dimensões da caixa adquirida podem ser observadas na tabela 1, a seguir,
sendo que a altura útil é a altura máxima de fluido no interior da caixa.

Tabela 1 - Dimensões da caixa de gordura
Dimensões
Altura

24 cm

Diâmetro

25 cm

Altura Útil

15 cm

Volume útil

7,4 litros

Se compararmos o volume útil com a literatura, temos valores muito inferiores.
isto implica que o tempo de residência no equipamento comercializado é deve ser
maior do tempo indicado pela literatura. Por outro lado é sabido que o uso deste
equipamento nas residências não é contínuo e o volume utilizado a cada uso é
pequeno, desta forma apesar do pequeno volume o tempo de residência se torna
grande juntamente com sua eficiência.
A automatização do equipamento concentrou-se no projeto um funil o qual
fica no nível da superfície da água e recolhe apenas o óleo descartando através de
uma garrafa PET, figura 5. Desta forma com o passar do tempo a garrafa recolhe o

72

material oleoso em períodos intercalados, sendo necessário somente a troca da
embalagem PET para períodos prolongados.

Figura 5 - Automatização da caixa de gordura
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transparentes e apenas óleos e água, para que pudesse ser observado a
experiência. Nos primeiros experimentos a mistura água/óleo foi colocado
lentamente e os resultados foram considerados aceitáveis, pois o óleo foi coletado
na garrafa PET com uma quantidade pequena de água.
Num segundo momento foi feito colocando-se a mistura água e óleo de
maneira mais rápida, simulando o que ocorre na prática quando se despeja algo na
pia da cozinha. Nestes experimentos todo o óleo foi colocado de maneira aceitável,
porém a quantidade de água que foi para a garrafa PET foi numa intensidade maior.
A partir deste fato foram tomadas algumas providências, como o
posicionamento de um escorregador, para a água diminuir as turbulências, conforme
figura abaixo, os testes mostraram que a turbulência da água é ainda
suficientemente grande para que boa quantidade de água fosse direcionada para a
garrafa PET.
Outra tentativa foi colocar uma três barreiras submersas distantes 1,5cm entre
as barreiras de tal forma que diminuir a turbulência da água, as barreiras foram
colocadas logo abaixo do nível de água para não segurar os óleos sobrenadantes,
as barreiras estão indicadas na figura acima. Os experimentos mostraram que uma
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menor quantidade de água foi direcionada para a garrafa PET, mas ainda em maior
quantidade de água em relação a quantidade de óleo.

Figura 6 - Vista superior do experimento
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Após estes testes, foi feita a instalação da caixa de gordura, figura 7. A caixa
de gordura foi colocada numa residência de três pessoas, pela necessidade de
observar o comportamento da mesma, instalada como indicado pelo fabricante.

Figura 7 - Vista frontal da caixa de gordura
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Da instalação da caixa de gordura até a conclusão do estudo foram dois
meses, não havendo tempo o suficiente para que a camada de gordura tivesse
condições de ser retirada, conforme indicação do fabricante, no entanto pode se
observar a alta a eficiência do equipamento para sua finalidade.
Alguns aspectos foram levantados durante este trabalho, como por exemplo,
a caixa de gordura pela norma NBR 8160/99, é acondicionada abaixo do solo. Isto
faz com que os responsáveis esqueçam-se do equipamento e conseqüentemente a
sua manutenção periódica.
A figura 8 é a indicação de posicionamento da caixa de gordura conforme
com a ABNT – (Associação Brasileira de Normas Técnicas). No item (1) da figura
abaixo, pode-se observar a caixa de gordura aproximadamente 15cm abaixo do
solo. Isto indica que além da tampa da caixa de gordura está proposto uma tampa a
qual provavelmente terá um acabamento com porcelanato.
Atualmente

a

instalação

deste

dispositivo

pauta-se

somente

em

“recomendação” dos órgãos.
“Sugere-se que o habite-se seja liberado após da instalação da caixa de
gordura.”
Figura 8 – Instalação da caixa de gordura conforme ABNT
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A observação da caixa de gordura se deu a cada 15 dias, foram um total de 2
meses, onde se observou a eficiência do equipamento. Na ultima visualização foi
feito um imagem, mostrado na figura 9, que comprova a eficácia, além de indicar que
não somente a gordura é retida, mas também outros fluidos com densidade superior
a densidade da água.

Figura 9 - Caixa de gordura, após alguns dias de uso

Outro aspecto importante, com relação aos resíduos retirados da caixa de
gordura e a destinação dos mesmos, os quais não poderão ser tratados como
“resíduo orgânico”, Havendo a necessidade de uma legislação específica para tratar
este aspecto.

ESTUDO TEÓRICO
Em todo o território brasileiro, existem poucas cidades em que há uma
legislação específica, dentre elas: Santos, lei 220/96 e Rio de Janeiro, lei 4991/2009.
Estas legislações pautam-se somente a sua limpeza e conservação periódica.
A caixa de gordura evita danos ecológicos, desde que utilizada de forma
correta, o que não vem ocorrendo na maioria dos domicílios instalados, não se tem
dados exatos com relação domicílios que ainda despejam diretamente na rede
coletora.

76

Em Londrina o projeto de lei de autoria da vereadora do partido dos
trabalhadores, Maria Ângela Santini, chegou a ser aprovado em primeiro turno em
2006, mas o mesmo foi arquivado no Legislativo. (FONTE: Unopar – 29.05.2009).
Um aspecto importante é com relação ao desconhecimento de profissionais
ligados á Prefeitura Municipal de Curitiba, através da Secretaria Municipal do Meio
Ambiente, Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento, cuja caneca
acoplada ao sifão da pia para a separação de resíduos sólidos é tratada por estes
agentes como caixa de gordura.
A partir das legislações vigentes e da experiência alcançada por este trabalho
transcreveu-se um esboço de lei que pode ser enviada as Câmara de Vereadores ou
às Assembléia Legislativa dos estados deste país:
Dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação e da limpeza das caixas de
gordura nas edificações do Município de Curitiba, na forma que menciona:

Art. 1º Fica estabelecida a obrigatoriedade instalação e da limpeza periódica
das caixas de gordura das edificações do Município de Curitiba, nos termos
desta Lei.
§ 1º A obrigatoriedade estabelecida no caput aplica-se às edificações:
I – de uso residencial e não residencial, públicas e privadas, nas quais se
realizem atividades que incluam o preparo de alimentos, tais como:
a) casas
b) bares, restaurantes, lanchonetes, cozinhas industriais, cantinas e bufês;
c) padarias e confeitarias;
d) hotéis, motéis e similares;
e) escolas, creches, abrigos, asilos e albergues;
f) casas de shows, boates e danceterias;
g) hospitais, unidades de saúde com leitos, casas de repouso;
h) quartéis;
i) presídios;
j) clubes esportivos e recreativos;
k) indústrias alimentícias;
l) outras edificações nas quais se realize o preparo de alimentos.
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II – de uso residencial multifamiliar.
§ 2º O Poder Público Municipal poderá acrescentar novas atividades àquelas
estabelecidas no inciso I.
§ 3º A periodicidade da realização da limpeza das caixas de gordura se dará
conforme estabelecido pelo Poder Público Municipal.

Art. 2º A limpeza das caixas de gordura será realizada por empresas
devidamente licenciadas perante o Poder Público Municipal.
Parágrafo único. A destinação final dos resíduos retirados das caixas de
gordura atenderá ao disposto na legislação ambiental pertinente.

Art. 3º É expressamente vedado o descarte de resíduos retirados das caixas
de gordura em galerias pluviais.

Art. 4º O descumprimento do estabelecido nesta Lei sujeitará os infratores a
multas, cujos valores serão graduados em função da gravidade e do risco
potencial da infração, no valor máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Parágrafo único. A penalidade prevista no caput será aplicada sem prejuízo
de outras estabelecidas na legislação municipal.

Art. 5º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Concomitantemente atrelada à lei, propomos uma campanha educativa, que
terá como interlocutor a imagem do “JOÃO GORDURA”, que poderá ser vinculada
á mídia, televisiva e impressa.
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Figura 10 - Campanha institucional “João Gordura”

No caso de propaganda impressa, a mesma poderá ser anexada pelas
companhias de saneamento ambiental, como é feito hoje pelas companhias de
energia elétrica. Na figura 10 indicamos um caixa de gordura “João Gordura” como
sendo o ator principal da campanha publicitária.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A utilização do uso racional da água e da instalação de caixas de gordura
domiciliares torna-se fundamentais para a separação água/óleo no sentido de evitar
a contaminação dos recursos hídricos e de seus impactos ambientais. A qualidade
da água torna-se escassa a cada dia, fazendo com que sua captação seja cada vez
mais distante dos centros populacionais em função dos desequilíbrios hídricos.
A ausência de campanhas públicas e legislação específica sobre a
necessidade de limpeza da caixa de gordura, contribuem para a cultura de rejeição a
esse procedimento. A dificuldade no manuseio para a limpeza da caixa de gordura
nos domicílios, está relacionada á sua localização (abaixo do solo), isto faz contribui
no entupimento das tubulações influindo deficiência no tratamento público e
onerando o tratamento da água.
O desenvolvimento do projeto publicitário junto à comunidade e as escolas na
educação ambiental, incentivando correta utilização da caixa de gordura nos
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domicílios, torna-se relevante o objeto do estudo e promove a racionalidade da água
e da sustentabilidade ambiental.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BEHIN, J., ALGHAJARI, M.. Influence of water level on oil–water separation by
residence time distribution curves investigations. Separation and Purification
Technology. Iran, 2008.
CEZARE, J.P., MALHEIROS T.F., PHILIPPI jr., A. Avaliação de política ambiental
e sustentabilidade: estudo de caso do município de Santo André – SP. Artigo
Técnico 26º Congresso de Engenharia Sanitária e Ambiental, 2007.
GRAEDEL, J. E.; ALLENBY, B. R. Industrial Ecology. New Jersey. Prentice Hall,
1995.
LEONEZ da SILVA, P.K.. Remoção de óleo da água de produção por flotação
em coluna utilizando tensoativos de origem vegetal. Dissertação de mestrado
Universidade Federal do Rio Grande de Norte. Rio Grande do Norte, 2008.
MANZINI, E.; VEZZOLI, C. O desenvolvimento de produtos sustentáveis. São
Paulo, Edusp .2005.
Ministério do planejamento.

Programa de aceleração do crescimento. Em

http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/noticias/pac/100204_ex
ecucao_orc.pps. Acesso em 08/09/2009.
Noticia eletrônica - Prefeitura regulamenta leis que proíbem despejo de óleos e
gorduras

na

rede

de

www.rio.rj.gov.br/web/guest/exibeconteudo?ar

esgoto.
ticle-id=1206544,

Em
acesso

http://
em

18/10/2010.
OLIVEIRA, L.B. et al. Biodiesel de Insumos Residuais no Brasil. Simpósio do
Agronegócio de Plantas Oleaginosas. Piracicaba, 2006
Pessoa, C.A., Jordão, E.P. Tratamento de esgotos domésticos. ABES. Rio de
Janeiro, 1995.

80

WINWARDA, G.P., Lisa, M.A.. Essential oils for the disinfection of grey water.
Water Research. Inglaterra, 2008.

81

O TRABALHO DA SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS NA
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RESUMO

O presente artigo teve como principal objetivo analisar a contribuição do trabalho
pedagógico realizado na Sala de Recursos Multifuncionais no auxílio às crianças
com dificuldades de aprendizagem. Partiu-se do histórico da Educação Especial,
enfatizando que a exclusão

12

das pessoas com necessidades especiais ocorre

desde a Grécia Antiga, onde dementes e deficientes eram vistos como aberrações.
Com o tempo esta concepção foi se transformando, e a educação passou a ter o
papel de integrar estas pessoas na sociedade, adequando seu comportamento à
“normalidade”. A partir desta concepção, surgiu uma modalidade de ensino
diferenciada, a Sala de Recursos Multifuncionais, um serviço de natureza
pedagógica que suplemente e complementa o atendimento educacional realizado
em classes comuns da rede regular de ensino. Finalizou-se a pesquisa com um
estudo de caso de uma aluna com deficiência intelectual que frequentou o
atendimento na Sala de Recursos desde o início do ano letivo de 2010. Fizeram
parte desta pesquisa algumas observações e entrevistas com profissionais
envolvidos no processo.

Palavras - Chave: Sala de Recursos Multifuncionais, pessoas com necessidades
especiais, Educação Especial, dificuldades de aprendizagem.
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ABSTRACT
The main goal of this study is to analyze the contribution of the pedagogical work
performed in the Multifunctional Resources Room helping children with learning
disabilities. The first part of the article examines the history of education for people
with special needs and the approach adopted in Ancient Greece, when they were
excluded of society and seen as freaks. In the course of time this conception has
changed and education started to play the role of integrating people with special
needs in the society, adapting their behavior to the “normality”. This study then
explores a differentiated mode of education that arose from the latter idea, the
Multifunctional Resources Room; a pedagogical service that supplements and
complements the regular educational system. Finally, a case study was carried out
with a student intellectually challenged who attended the Room since the beginning
of the school year of 2010. The study also includes comments and interviews that
were conducted with professionals involved in the process.”
Key-words: Multifunctional Resources Room, people with special needs, education
for people with special needs, learning disabilities.

INTRODUÇÃO

As políticas educacionais de inclusão pressupõem a reestruturação do
sistema educacional, com o objetivo de tornar a escola um espaço democrático que
acolha e garanta a permanência de todos os alunos, sem distinção social, cultural,
étnica, de gênero ou em razão de deficiências e características pessoais.
Os alunos com necessidades educacionais especiais têm assegurado na
Constituição Federal de 1988 o direito à educação (escolarização), realizada em
classes comuns e ao atendimento educacional especializado complementar ou
suplementar à escolarização. O atendimento educacional especializado é uma forma
de garantir que sejam reconhecidas e atendidas as particularidades de cada aluno
com necessidades educativas especiais. Este atendimento se dará, prioritariamente,
em uma Sala de Recursos Multifuncionais.
As Salas de Recursos Multifuncionais são espaços da escola onde se realiza
o

atendimento

educacional

especializado

para

alunos

com

necessidades
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educacionais

especiais,

por

meio

do

desenvolvimento

de

estratégias

de

aprendizagens centradas em um novo fazer pedagógico que favoreça a construção
do conhecimento pelos próprios alunos, subsidiando-os para que desenvolvam o
currículo e participem da vida escolar.
Diante das percepções de uma das autoras desta pesquisa, em seu ambiente
de trabalho, observou-se que a Sala de Recursos Multifuncionais tem apresentado
dificuldades para cumprir o seu papel principal, que é o de prestar um serviço de
apoio especializado de natureza pedagógica às crianças que apresentam
dificuldades de aprendizagem, sendo confundida, muitas vezes, com um espaço
para reforço escolar.
A intenção deste trabalho foi conhecer a trajetória histórica e legislativa da
Educação Especial e da Sala de Recursos Multifuncionais, e principalmente,
salientar a importância do trabalho pedagógico realizado neste ambiente de ensino;
e identificar possíveis falhas no encaminhamento do trabalho pedagógico realizado
nesta sala.
A metodologia utilizada para essa pesquisa foi o estudo de caso realizado na
Sala de Recursos Multifuncionais de uma instituição de ensino da rede pública
municipal da região Metropolitana de Curitiba.

DESENVOLVIMENTO
Desde o início dos tempos, observa-se algo que une e, ao mesmo tempo
separa os homens de todas as raças e credos: as diferenças. Nenhum ser humano é
igual ao outro; cada um tem as suas próprias especificidades. A humanidade, porém,
não consegue lidar de forma sadia, madura e consciente com esse conceito.
Ao se fazer uma análise da História, FONSECA (1987), diz que, sempre
houve pessoas vítimas de abusos de poder, de superioridade ou que, de alguma
forma, por serem consideradas “indesejáveis”, “ameaçadoras” à ordem social, foram
excluídas ou afastadas seja por sexo, raça, religião, política ou até mesmo pela
idade. Esse estigma se estende às pessoas portadoras de deficiências e essa
mesma realidade obscura e confusa procura “afastar” ou “excluir” os “indesejáveis”,
cuja presença “perturba” e “ameaça” a ordem social.
Na Grécia Antiga a preocupação dos homens era descrever o movimento
interno de cada coisa. A sociedade movia-se na busca daquilo que considerava

84

perfeição: a arte, a ciência, a técnica da retórica. Portanto, a dedução, o silogismo, o
raciocínio perfeito, argumentação sem erros e a forma de expressão sobre qualquer
assunto eram fundamentais. Para Sócrates, o “belo é aquilo que é útil. Por sua vez,
o que é inútil é feio”. E, em Platão, o belo é “um traço que seja comum a todos os
objetos supostamente belos”. Portanto, para os filósofos gregos o belo é o prazer
que sentimos nas coisas oferecidas pela visão e pelo ouvido, ou seja, o belo é
permissível por meio dos sentidos (ARANHA, 1992, p. 200).
Pode-se dizer que, baseado nestas perspectivas, o mundo ocidental dos
séculos seguintes passou a entender o belo como tudo aquilo que era perfeito, pois
não havia resquícios que desagradassem essa concepção. Sendo assim, a pobreza
e as deficiências eram tidas como visões horrendas que fugiam do padrão do que
era belo.
Embora esse momento histórico não traga na literatura muitas referências
quanto aos deficientes intelectuais, é sabido que nas cidades gregas de Esparta e
Atenas as crianças deficientes intelectuais ou físicas eram consideradas subumanas,
o que legitimava sua eliminação ou abandono. Essas crianças eram consideradas
“castigo”, devendo, portanto, serem banidas da sociedade com a morte. Portanto,
pode-se dizer que não existia nenhum processo de interação com tais indivíduos.
Esta fase era marcada pela negligência, pela ausência total de atendimento. Os
deficientes eram abandonados, perseguidos e eliminados devido às suas condições
atípicas, e a sociedade legitimava essas ações como sendo normais.
Somente a partir do século XVIII até meados do século XIX, os indivíduos que
apresentavam deficiência passaram a ser segregados e protegidos em instituições
residenciais. Esse período ficou conhecido como Fase de Institucionalização, onde
se buscava humanizar as pessoas proporcionando-lhes oportunidades e direitos de
desenvolverem o máximo de suas potencialidades e capacidades.
Nesse período iniciou-se a luta pela igualdade de direitos às pessoas com
necessidades especiais e o auxílio, no sentido de prestar assistência aos que
necessitavam; começou então, o possível reconhecimento da Educação Especial na
Europa.
Já no final do século XIX e início do século XX temos a Fase de Integração,
que consistia em integrar socialmente as pessoas com deficiência. Buscava-se a
normalização das pessoas com deficiência, através de terapias, reabilitações e
cirurgias.
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A Fase de Integração dos séculos XIX e XX teve como principais
características: Educação Especial tem como metáfora a imagem de um sistema de
cascata, compreendendo um “continuum” desde os espaços sociais mais restritos
para o atendimento até a classe comum; inserção social e escolar de pessoas com
deficiências, prevendo-se desde classes comuns até locais específicos como
classes e escolas especiais; condições individuais de cada aluno é que
determinariam suas possibilidades de participação e acompanhamento das
atividades escolares, criação de um modelo médico da deficiência, no qual as
práticas de correção (terapias, reabilitações e cirurgias) são utilizadas para
normalizar a pessoa com deficiência. A educação propriamente dita não ocorria.
Em meados do século XX, ocorre o desenvolvimento de escolas e/ou classes
especiais em escolas públicas, visando oferecer à pessoa deficiente uma educação
à parte. Assim, uma nova perspectiva de Educação Especial começa a tomar lugar
em muitas partes do mundo. Os profissionais da área se tornaram mais otimistas,
começando o envolvimento estatal e de organizações privadas que dão impulso
para que esta fase seja de progresso. As pessoas começam a mudar seus
sentimentos, o medo e a rejeição dão lugar a atitudes de tolerância e compaixão.
Apesar das dificuldades descritas acima, se olharmos para esse processo do
ponto de vista da história, podemos detectar certos avanços. Hoje vivemos um
momento que prima por princípios de integração/inclusão. A Educação Inclusiva é
uma realidade em muitos países e a cada dia ganha novos adeptos. Ela causa
mudanças na perspectiva educacional, pois ajuda não somente os alunos que
apresentam dificuldades na escola, mas apoia também todos os professores,
funcionários, pessoal administrativo e sociedade, para que obtenham sucesso na
ação educativa em geral.
Em junho de 1994, em Salamanca, Espanha, foi realizada a “Conferência
Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais”, que reuniu delegados de 92
países, entre eles o Brasil e 25 Organizações Internacionais. Essa conferência teve
o objetivo de promover “Educação para Todos”, analisando as mudanças
fundamentais de políticas necessárias para favorecer o enfoque da educação
inclusiva.
Segundo a Declaração, a inclusão é um movimento ligado à valorização de
todas as pessoas, independentemente de suas diferenças individuais, inclusive
aquelas com deficiências. É um meio que combate a exclusão social que geralmente
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está relacionada às pessoas não só deficientes, mas também àquelas que, por
algum motivo, foram excluídas do convívio social, seja pela discriminação racial e de
gênero, pela pobreza, entre outros fatores.
De acordo com os termos da Declaração, para que a pessoa com deficiência
supere a exclusão social faz-se necessária também uma preparação dos
profissionais que atuarão nesta área; pois, por despreparo e desconhecimento
destes educadores, a educação continua a apresentar muitas vezes uma visão
assistencialista. E com o modelo de inclusão, que nas últimas décadas do século XX
foi evidenciado, esse enfoque deve ser mudado para a construção da cidadania,
para que as pessoas possam ser atendidas nos direitos fundamentais de sua
“dignidade humana”.
No intuito de reforçar a obrigação dos países em promover a Educação
Inclusiva, é publicada, no Brasil, em Dezembro de 1996, a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional 9394/96. Essa Lei expressa em seu conteúdo alguns
avanços significativos. Podemos citar a extensão da oferta de Educação Especial na
faixa etária de 0 a 6 anos; a ideia de melhoria da qualidade dos serviços
educacionais para os alunos e a necessidade de o professor estar preparado e com
recursos adequados de forma a compreender e atender à diversidade dos alunos.
Constata-se que o Capítulo V dessa Lei trata especificamente da Educação
Especial, expressando no artigo 58 que ela deve ser oferecida preferencialmente na
rede regular de ensino, e quando necessário, deve haver serviços de apoio
especializado. Embora ainda necessite de aperfeiçoamento, pode-se constatar que,
considerando o caminho árduo pelo qual a Educação Especial já trilhou, já foi dado
um passo largo:
Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com
necessidades especiais:
I – currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização,
específicos para atender às suas necessidades;
II – terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível
exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas
deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa
escolar para superdotados;
III – professores com especialização adequada em nível médio ou superior,
para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular
capacitados para a integração desses educandos em classes comuns;
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IV – educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na
vida em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não
revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante
articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que
apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou
psicomotora;
V – acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares
disponíveis para o respectivo nível do ensino regular. (Lei 9394/96)

A concepção de escola inclusiva se fundamenta no reconhecimento das
diferenças humanas e na aprendizagem centrada nas potencialidades dos alunos,
ao invés da imposição de rituais pedagógicos pré-estabelecidos que acabem por
legitimar as desigualdades sociais e negar a diversidade. Nessa perspectiva, as
escolas devem responder às necessidades educacionais especiais de seus alunos,
considerando a complexidade e heterogeneidade de estilos e ritmos de
aprendizagem. Para tanto, é necessária uma nova estrutura organizacional, com
currículos flexíveis, estratégias teóricas e metodológicas eficientes, recursos e
parcerias com a comunidade.
A Educação Especial, como modalidade da educação escolar responsável
pelo atendimento educacional especializado, organiza-se de modo a considerar a
aproximação dos pressupostos teóricos à prática da educação inclusiva, a fim de
cumprir dispositivos legais, políticos e filosóficos.
Os alunos com necessidades educacionais especiais têm assegurado na
Constituição Federal de 1988 o direito à educação (escolarização) realizada em
classes comuns e ao atendimento educacional especializado complementar ou
suplementar à escolarização, que deve ser realizado preferencialmente em salas de
recursos na escola onde estejam matriculados, em outra escola, ou em centros de
atendimento educacional especializado. Esse direito também está assegurado na
LDBN – Lei nº. 9394/96, no Parecer do CNE/CEB nº. 17/01, na Resolução CNE/CEB
nº.2, de 11 de setembro de 2001, na Lei nº. 10.436/02 e no Decreto nº. 5.626, de 22
de dezembro de 2005.
A Sala de Recursos é um serviço de Apoio Especializado, de natureza
pedagógica que complementa o atendimento educacional realizado em
classes comuns do Ensino Fundamental (Instrução nº. 013/08 –
SUED/SEED).
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As Salas de Recursos Multifuncionais são espaços da escola onde se realiza
o

atendimento

educacionais

educacional

especiais,

por

especializado
meio

do

para

alunos

desenvolvimento

com
de

necessidades
estratégias

de

aprendizagens centradas em um novo fazer pedagógico que favoreça a construção
de conhecimentos pelos alunos, subsidiando-os para que desenvolvam o currículo e
participem da vida escolar.
Trata-se de um espaço de investigação e compreensão dos processos
cognitivos, sociais e emocionais, visando à superação das dificuldades de
aprendizagem e o desenvolvimento de diferentes possibilidades dos sujeitos. Tem
por objetivo melhorar a qualidade na oferta da Educação Especial, mediante uma
reorganização que favoreça a adoção de “novas metodologias” nas classes
especiais, bem como a inclusão gradativa do alunado em classes comuns do ensino
regular.
De acordo com as Diretrizes Nacionais de Educação Especial para a
Educação Básica, o atendimento educacional especializado em Salas de Recursos
Multifuncionais constitui serviço de natureza pedagógica, conduzido por professor
especializado,

que

suplementa,

no

caso

dos

alunos

com

altas

habilidades/superdotação, e complementa, no caso dos alunos com dificuldades
acentuadas de aprendizagem vinculadas ou não à deficiência.
O professor especializado em Educação Especial deve comprovar pósgraduação, graduação ou cursos de formação continuada nas áreas
específicas de Educação Especial. (Resolução CNE/CEB 2/2001, Artigo nº.
18, inciso 2º e 3º).

Esse serviço se realiza em espaço dotado de equipamentos e recursos
pedagógicos adequados às necessidades educacionais especiais dos alunos,
podendo estender-se a alunos de escolas mais próximas, nas quais ainda não exista
esse atendimento. Pode ser realizada individualmente ou em pequenos grupos em
horários diferentes daquele em que frequentam a classe comum.
Uma mesma Sala de Recursos, organizada com diferentes equipamentos e
materiais, pode atender, conforme cronograma e horários, alunos com deficiência,
altas habilidades/superdotação, dislexia, hiperatividade, déficit de atenção ou outras
necessidades educacionais especiais.

Para atender alunos cegos, por exemplo,

deve dispor de professores com formação e recursos necessários para seu
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atendimento educacional especializado. Para atender alunos surdos, deve se
estruturar com profissionais e materiais bilíngues. Portanto, essa Sala de Recursos é
Multifuncional em virtude de sua constituição flexível, promove diversos tipos de
acessibilidade ao currículo, de acordo com as necessidades de cada contexto
educacional.
A escola deve articular junto à gestão da sua rede de ensino as condições
necessárias para a implementação das Salas de Recursos Multifuncionais, bem
como a definição de procedimentos pedagógicos e a participação dos pais ou
responsáveis.
O atendimento educacional especializado não pode ser confundido com
atividades de mera repetição de conteúdos programáticos desenvolvidos na sala de
aula, mas devem constituir um conjunto de procedimentos específicos mediadores
do processo de apropriação e produção de conhecimentos.
O trabalho realizado na Sala de Recursos está voltado para a aprendizagem
de habilidades, valores e conceitos que promovam o rendimento escolar de forma
integrada, num enfoque interdisciplinar, em que interpretar, calcular, localizar-se no
tempo e no espaço, produção e pensamento serão ações cotidianas.
A Sala de Recursos Multifuncionais é um espaço para a realização do
atendimento educacional especializado de alunos que apresentam, ao longo de sua
aprendizagem,

alguma

necessidade

educacional

especial,

temporária

ou

permanente, compreendida, segundo as Diretrizes Nacionais para a Educação
Especial na Educação Básica, em três grupos:


Alunos com dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações no
processo de desenvolvimento que dificultam o acompanhamento das
atividades curriculares: aquelas não vinculadas a uma causa orgânica
específica ou aquelas relacionadas a condições, disfunções, limitações ou
deficiências;



Alunos com dificuldades de comunicação e sinalização diferenciadas dos
demais alunos;



Alunos que evidenciem altas habilidades/superdotação e que apresentem
uma grande facilidade ou interesse em relação a algum tema ou grande
criatividade ou talento específico.
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Incluem-se, nesses grupos, alunos que enfrentam limitações no processo de
aprendizagem devido a condições, distúrbios, disfunções ou deficiências, tais como,
autismo, hiperatividade, déficit de atenção, dislexia, deficiência física, paralisia
cerebral e outros.
Esses alunos que, muitas vezes, não têm encontrado respostas às suas
necessidades educacionais especiais no sistema de ensino, poderão ser
beneficiados com os recursos de acessibilidade por meio de ajudas técnicas e de
tecnologias assistivas, utilização de linguagens e códigos aplicáveis e pela
abordagem pedagógica que possibilite seu acesso ao currículo.
Nesse sentido, não se teve a pretensão de esgotar o amplo aspecto de
alunos que têm direito ao atendimento educacional especializado, ficando os
sistemas de ensino com a responsabilidade e autonomia para se organizar conforme
as necessidades apresentadas por seus alunos.
Segundo o Parecer CNE/CEB nº.17/01, o Projeto Pedagógico de uma Escola
Inclusiva deverá atender ao princípio da flexibilidade para que o acesso ao currículo
seja adequado às condições do aluno, favorecendo seu processo escolar. Dessa
forma, devem ser observadas as variáveis que podem interferir no processo de
aprendizagem tais como: as de cunho individual do aluno, as condições da escola, a
prática docente, as diretrizes do sistema de ensino, bem como a relação entre todas
elas.
Portanto, são beneficiados com atendimento educacional especializado todos
os alunos que encontram respostas às suas necessidades educacionais especiais.
Essas respostas são estabelecidas na relação entre a modalidade da Educação
Especial e as etapas da educação.
O professor da Sala de Recursos Multifuncionais deverá ter curso de
graduação, pós-graduação e/ou formação continuada que o habilite para atuar em
áreas da educação especial para o atendimento às necessidades educacionais
especiais dos alunos. A formação docente, de acordo com sua área específica, deve
desenvolver conhecimentos acerca de: Comunicação Aumentativa e Alternativa,
Sistema Braille, Orientação e Mobilidade, Soroban, Ensino da Língua Brasileira de
Sinais – Libras, Ensino de Língua Portuguesa para Surdos, Atividades de Vida
Diária, Atividades Cognitivas, Aprofundamento e Enriquecimento Curricular,
Estimulação Precoce, entre outros.
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O professor da Sala de Recursos Multifuncionais tem como atribuições, de
acordo com documento Sala de Recursos Multifuncionais: Espaço para atendimento
Educacional Especializado (Ministério da Educação, Secretaria de Educação
Especial, p.17):


Atuar,

como

docente,

nas

atividades

de

complementação

ou

suplementação curricular específica que constituem o atendimento
educacional especializado dos alunos com necessidades educacionais
especiais;


Atuar de forma colaborativa com o professor da classe comum para a
definição de estratégias pedagógicas que favoreçam o acesso do aluno
com necessidades educacionais ao currículo e a sua interação no grupo;



Promover as condições para a inclusão dos alunos com necessidades
educacionais especiais em todas as atividades da escola;



Orientar as famílias para o seu envolvimento e a sua participação no
processo educacional;



Informar a comunidade escolar acerca da legislação e normas
educacionais vigentes que asseguram a inclusão educacional;



Participar do processo de identificação e tomada de decisões acerca do
atendimento às necessidades educacionais especiais dos alunos;



Preparar material específico para uso dos alunos na Sala de Recursos;



Orientar a elaboração de materiais didático-pedagógicos que possam ser
utilizados pelos alunos nas classes comuns do ensino regular;



Indicar e orientar o uso de equipamentos e materiais específicos e de
outros recursos existentes na família e na comunidade;



Articular, com gestores e professores, para que o Projeto Pedagógico da
instituição de ensino se organize coletivamente numa perspectiva de
Educação Inclusiva.

Salienta-se que o professor da Sala de Recursos Multifuncionais deverá
participar das reuniões pedagógicas, do planejamento, dos Conselhos de Classe, da
elaboração do Projeto Pedagógico, desenvolvendo ação conjunta com os
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professores das classes comuns e demais profissionais da escola para a promoção
da inclusão escolar.
Entre a grande variedade de materiais e recursos pedagógicos que podem
ser utilizados para o trabalho na Sala de Recursos Multifuncionais, destacam-se:


Jogos pedagógicos que valorizam os aspectos lúdicos, a criatividade e o
desenvolvimento de estratégias de lógica e pensamento. Os jogos e
materiais pedagógicos podem ser confeccionados pelos professores da
Sala de Recursos e devem obedecer a critérios de tamanho, espessura,
peso e cor, de acordo com a habilidade motora e sensorial do aluno. São
muito úteis sucatas, folhas coloridas, fotos e gravuras, velcro, ímãs etc;



Jogos

pedagógicos

adaptados

para

atender

às

necessidades

educacionais especiais dos alunos, como aqueles confeccionados com
simbologia

gráfica,

utilizada

nas

pranchas

de

comunicação

correspondentes às atividades proposta pelo professor, ou ainda aqueles
que têm peças grandes, de fácil manejo, que contemplam vários temas e
desafios para escrita, cálculo, ciências, geografia, história e outros;


Livros didáticos e paradidáticos impressos em letra ampliada, em Braille,
digitais em Livros, com simbologia gráfica e pranchas de comunicação de
histórias virtuais, livros falados, livros de histórias adaptados com velcro e
com separadores de páginas, dicionário trilíngue: Libras/Português/Inglês
e outros;



Recursos específicos como reglete, punção, soroban, guia de assinatura,
material para desenho adaptado, lupa manual, calculadora sonora,
caderno de pauta ampliada, caneta ponta porosa, engrossadores de lápis
e pincéis, suporte para livro (plano inclinado), tesoura adaptada, softwares,
brinquedos

e

miniaturas

para

o

desenvolvimento

da

linguagem,

reconhecimento de formas e atividades de vida diária, e outros materiais
relativos ao desenvolvimento do processo educacional;


Mobiliários adaptados, tais como: mesa com recorte, ajuste de altura e
ângulo do tampo; cadeiras com ajustes para controle de tronco e cabeça
do aluno, apoio de pés, regulagem de inclinação do assento com rodas,
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quando necessário, tapetes antiderrapantes para o não descolamento das
cadeiras.

Para finalizar a pesquisa foram realizadas observações da realidade
pedagógica da Sala de Recursos de uma escola municipal da região metropolitana
de Curitiba.
O estudo de caso desta pesquisa foi realizado com a aluna P.S.N.,
identificada no decorrer do trabalho como aluna P.
No ano de 2005 a aluna P iniciou sua vida escolar, frequentando em uma
escola particular do Município de Curitiba a Educação Infantil – Pré. A partir de 2006,
passou a estudar na Escola X, no município de Fazenda Rio Grande. Ao final do ano
letivo de 2006, no Conselho de Classe, o grupo de professores da escola X concluiu
que a aluna P. deveria ser retida devido à sua dificuldade na assimilação de
conteúdos. No ano de 2007 a aluna P. fez o primeiro ano novamente, sendo
aprovada para o segundo ano, frequentado no ano de 2008. Novamente o grupo de
professores chegou à conclusão de que a aluna P. necessitava de mais um ano no
2º ano para se desenvolver e assimilar os conteúdos esperados. No ano de 2009 a
aluna P. refaz o 2º ano na escola X, porém nesse ano frequentou a sala da Classe
Especial. Neste ano letivo, 2010, a aluna P. encontra-se matriculada no 3º ano na
classe regular.
De acordo com Ficha de Referência da aluna, seu encaminhamento para a
Sala de Recursos faz-se necessário devido à dificuldade no desenvolvimento do seu
raciocínio lógico. Mesmo já sabendo ler e escrever palavras simples, não consegue
assimilar conceitos simples de matemática. Apesar da professora da sala regular
fazer um trabalho diferenciado com a aluna, concluiu-se que ela precisava de um
apoio pedagógico extra-classe para obter maior avanço. Diante disto, a equipe
pedagógica encaminhou a aluna para a Sala de Recursos, que ela frequentou a
partir do ano letivo de 2010.
Na entrevista com a Professora da Sala de Recursos procuramos verificar
quais as intervenções realizadas pela escola a fim de contribuir para a aprendizagem
da aluna P.
Ao questioná-la sobre quais dificuldades a aluna P. apresentava quando foi
encaminhada ao atendimento especializado, ela pontuou que a maior dificuldade
estava centrada no raciocínio lógico matemático. A aluna P. tinha grandes
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dificuldades em compreender qualquer conceito, situação e conteúdo que
envolvesse a matemática.
Quando perguntado que nível de desenvolvimento a aluna P. apresentava, a
professora relatou que em Língua Portuguesa a aluna conseguia ler e escrever
palavras simples, tendo facilidade para fazer junções de sílabas simples.
Em matemática, já reconhecia números, mas não compreendia seu valor
posicional. Apresentava muita dificuldade para identificar formas e tamanhos dos
objetos. Nas atividades que relacionavam noções topológicas (gordo, magro, alto,
baixo...) confundia-se, não relacionando corretamente os termos. Em todas as
atividades propostas pela professora, a aluna P. necessitava de auxílio.
A aluna P. também apresentava, de acordo com os relatos da professora,
grandes dificuldades de socialização, não conversava com os colegas e tinha baixa
auto-estima. Sentia-se muito insegura para realizar as atividades propostas, sempre
dizia não saber ou não conseguir fazer.
No que diz respeito ao trabalho realizado na Sala de Recursos, a professora
nos descreveu que as principais intervenções realizadas foram através de jogos e
atividades no computador.
O computador desperta muito a atenção da aluna, já que ela não tem acesso
a ele em casa.
Os jogos, em sua grande maioria, visam o desenvolvimento do raciocínio
lógico matemático e alguns trabalham a formação de palavras.
Quando interrogada sobre os avanços obtidos pela aluna P. durante o tempo
em que esteve participando do atendimento especializado da Sala de Recursos, a
professora nos contou que houve uma melhora significativa no relacionamento da
aluna P. com ela e com os colegas; hoje a aluna consegue conversar e realizar
atividades em grupo de forma satisfatória. Melhorou sua auto estima e segurança,
hoje já tem iniciativa para realizar as atividades propostas. É uma aluna, de acordo
com a professora, com bastante interesse e vontade de aprender, realiza todas as
atividades com muito capricho.
Na matemática, a aluna ainda apresenta dificuldades, contudo, observa-se
que o trabalho realizado com jogos e materiais concretos tem contribuído para o seu
progresso. Segundo a professora, “apenas a tentativa da aluna P. de realizar uma
atividade sozinha já é uma vitória”.
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Acrescenta ainda que a aluna P. realiza atividades de coordenação motora
fina com facilidade, interesse e capricho como: recortar, colar, pintar, fazer
dobraduras simples. Tem bom desempenho nas atividades de coordenação motora
ampla como: andar em linha reta, curva, pular com os pés juntos e alternados, andar
pé-ante-pé e pular corda. Realiza com facilidade as atividades que envolvem linha
do movimento. Identifica direita e esquerda em si. Reconhece partes do corpo e
suas funções.
Na entrevista com a professora regente da aluna P., foi interrogado quais os
fatores identificados na aluna que justificam o encaminhamento para o atendimento
especializado na Sala de Recursos. De acordo com a professora, a aluna P. tinha
grandes dificuldades no relacionamento com os colegas, sendo uma criança
introspectiva. Apresentava muitas faltas no decorrer do período letivo, o que
contribuía para sua dificuldade de aprendizagem. Em Língua Portuguesa, lia e
escrevia palavras com sílabas simples, auxiliada pela professora. Sua maior
dificuldade era em Matemática, já que não conseguia compreender processos
simples de raciocínio lógico. Mesmo com uma atenção especial da professora, que
trabalhava com materiais concretos, a aluna P. não conseguia assimilar conceitos
matemáticos básicos, como seriação, classificação e agrupamento. Diante de todos
esses fatores, juntamente com a Equipe Pedagógica da Instituição, decidiu-se
encaminhar a aluna P. para a Sala de Recur,sos.
Em relação ao trabalho realizado na Sala de Recursos, perguntou-se à
professora se havia uma troca de informações entre ela e a professora da Sala de
Recursos referente ao desenvolvimento da aluna P., a fim de que houvesse uma
continuidade no trabalho desenvolvido em sala. Ela informou que, sempre que
possível, durante sua hora atividade, conversavam sobre estratégias que pudessem
contribuir para o avanço da aluna P. Juntas, elaboravam atividades referentes aos
conteúdos sugeridos na Proposta Curricular Municipal.
Quando questionada sobre os avanços na aprendizagem da aluna P.
percebidos durante o período em que está frequentando a Sala de Recursos, a
professora nos relatou que hoje a aluna P. se relaciona bem com todos os
professores e colegas da escola. Por ser comunicativa, tem facilidade para fazer
amizades. Participa de todas as atividades propostas nas aulas, tanto nas
individuais como nas coletivas.
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A aluna P., em Língua Portuguesa, lê e interpreta textos, utiliza pontuação.
Domina leitura e escrita de palavras com dígrafos e encontros consonantais. Tem
conhecimento sobre a acentuação gráfica das palavras. Produz frases e textos com
coerência, necessitando de auxílio algumas vezes. Tem boa linguagem receptiva e
expressiva.

Em

matemática,

conhece

e

identifica

números

até

150

aproximadamente. Escreve números solicitados por extenso e define antecessor e
sucessor dos mesmos. Com auxílio, interpreta e calcula situações-problema simples
de adição e subtração. Necessita de atenção especial para o processo da
multiplicação e divisão. Define cores e formas, tem noção de medidas e sistema
monetário brasileiros.
Nas disciplinas de História, Ciências e Geografia, a aluna P. demonstra
conhecimento sobre os conteúdos trabalhados como: natureza, meio ambiente,
preservação, reciclagem, localização, município, corpo humano entre outros, sendo
necessário aprimorar esses conhecimentos para transformá-los em conhecimento
científico. A aluna tem boa organização temporal. No que se refere à Educação
Física e Artes, a aluna é participativa, realizando as atividades com interesse,
disposição e criatividade.
Encerrando a entrevista, perguntou-se à professora se, para ela, o trabalho
realizado na Sala de Recursos contribui para a aprendizagem das crianças com
dificuldades educacionais. Sua visão é de que o trabalho é primordial para as
crianças com dificuldades de aprendizagem. Na sala de aula regular são muitos
alunos em níveis diferentes de aprendizagem, impedindo uma atenção especial para
aqueles que apresentam maiores dificuldades. A metodologia diferenciada, utilizada
na Sala de Recursos, através de jogos e materiais concretos facilita a compreensão
dos conteúdos que serão sistematizados em sala de aula.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através das observações constatamos que a filosofia da Sala de Recursos
está calcada no respeito às diferenças individuais, bem como no direito de cada um
ter oportunidades iguais, mediante atendimento diferenciado.
Fica evidente que os serviços prestados nesta modalidade não devem ser
confundidos com reforço escolar. Diferentemente, o professor da Sala de Recursos,
habilitado para o trabalho com esse alunado, deverá intervir como mediador,
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utilizando recursos que atendam às necessidades de cada aluno, com vistas a
favorecer-lhes o desenvolvimento global, o que é indispensável ao êxito nas
atividades escolares. Através desta mediação é que o quadro de insucessos pode
ser revertido.
Desta maneira, entendemos que a Sala de Recursos Multifuncionais tem
caráter preventivo, porque uma vez identificada a problemática da criança, pode-se
intervir, o mais cedo possível, evitando o agravamento de sua dificuldade.
Em nossas observações percebemos como esse trabalho diferenciado
desenvolvido na Sala de Recursos, através de jogos e brincadeiras, desperta o
interesse, o prazer e a vontade de aprender em cada aluno. Mesmo diante de suas
dificuldades e limitações, buscam o aprendizado sem desanimar, e quando o
alcançam, ultrapassando mais uma barreira, sentem-se capazes de ir cada vez mais
longe.
Muito do que se tem alcançado nesta modalidade, na Escola X, é resultado
do comprometimento e dedicação da professora responsável pela Sala de Recursos.
Na entrevista nota-se que a professora reconhece e compreende a importância do
seu trabalho para a aprendizagem de cada aluno. Por isso, preocupa-se em
conhecer a história de cada um deles, suas habilidades e interesses, para assim
desenvolver um trabalho individualizado direcionado às suas competências.
A professora cria e desenvolve jogos com várias sucatas, trabalha com vários
tipos de materiais, busca jogos de computador inovadores, e dessa forma lúdica e
agradável instiga o conhecimento dos alunos.
O profissional que se dispõe a realizar esse trabalho precisa ter, assim como
a professora da Sala de Recursos da Escola X, interesse em buscar e desenvolver
metodologias diferenciadas que se tornem significativas e despertem o interesse
pelo aprendizado nos alunos.
Além do professor da Sala de Recursos, é necessário que toda a comunidade
escolar, professores, funcionários e pais de alunos, conheçam e valorizem o trabalho
realizado nesta modalidade. É preciso que todos trabalhem juntos em benefício da
aprendizagem dos alunos, objetivo maior da escola.
Comprova-se com a presente pesquisa que o trabalho desenvolvido na Sala
de Recursos contribui, sim, para a aprendizagem das crianças com dificuldades
educacionais, pois os conteúdos que são desenvolvidos nesta sala, por meio de
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uma metodologia diferenciada, jogos e brincadeiras, são sistematizados na sala
regular, levando o aluno à reflexão e à aprendizagem.
Esta também é a opinião da professora da sala regular, que na entrevista
expôs o reconhecimento diante do trabalho que é desenvolvido na Sala de
Recursos. Ela relatou que o desenvolvimento da aluna P. teve um grande avanço a
partir do momento em que passou a frequentar a Sala de Recursos, tornando-se
uma aluna mais participativa, comunicativa e interessada em aprender.
Por fim, espera-se com esta pesquisa instigar os leitores e interessados na
área

da

Educação,

Especial

ou

não,

que

dediquem

seu

conhecimento

proporcionando condições para que todos os educandos tenham acesso a uma
educação digna e de qualidade.
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UMA PROPOSTA DE VISÃO SISTÊMICA DA GRANDE LOGÍSTICA
Iglê Santos Pequeno 13

RESUMO
A compreensão cada vez maior de que a interação entre disciplinas, ou
subdisciplinas, permite que se obtenha ganhos sistêmicos e, não raras vezes,
sinergias, induziu a estudo conceitual da influência da chamada Grande Logística na
disciplina denominada Logística Integrada. A verificação de diferenças fundamentais
em algumas premissas básicas das logísticas analisadas poderia explicar algumas
anomias ou disfunções que afetam a Logística como um todo, os consumidores, as
empresas e, por fim, a própria Sociedade. Tendo como base este conjunto de
conhecimento que permite o conhecimento sistêmico da disciplina, é possível a
proposição de medidas que possam alterar positivamente este panorama.

Palavras-chave: Logística, Infraestrutura, Sistemas.

ABSTRACT

The growing understanding of the interaction between disciplines or sub disciplines,
which allows to obtain systemic gains and, often, synergy, induced conceptual study
of the influence of the so-called Great Logistics discipline called Integrated Logistics.
The verification of fundamental differences in some basic assumptions of logistic
analyzed could explain some of anomie or disorders that affect the logistics as a
whole, consumers, businesses and, finally, the Society itself. Based on this body of
knowledge that allows the systematic knowledge of the discipline, it is possible to
propose measures that can positively change the perspective.

Key-word: Logistics, Infrastrucure, Systems.
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INTRODUÇÃO

O propósito deste trabalho é discutir algumas perspectivas possíveis do
entendimento da Logística, tendo como premissa que a máxima efetividade da
disciplina acontece quando suas partes possuem abordagens compatíveis entre si,
de modo a melhorar o desempenho do processo e, eventualmente, gerar sinergias.
Esta premissa de caráter geral é particularmente válida com relação à
Logística, quando se percebe que o surgimento desta disciplina está dentro de uma
escala evolucionária que se alinha do operacional para o estratégico. CAIXETA
(2001) foi particularmente feliz ao mostrar este processo evolutivo a partir de um
estágio denominado de Era Pré-logística até uma Era Neologística, propondo uma
espécie de ampliação sucessiva do âmbito de atuação da Logística, chegando
naquilo que caracteriza como Enfoque da Responsabilidade Total, onde a Logística
procura resolver “os conflitos na Sociedade”.
Embora este enfoque mostre sucessivamente a ampliação do âmbito da
atuação empresarial, é importante que se perceba que este processo diz respeito ao
crescimento do papel da empresa junto ao seu ambiente. Dentro desta perspectiva é
preciso ter sempre em mente para os propósitos deste artigo que a relação entre a
empresa e seu ambiente é constante, conforme preceitua a visão sistêmica das
organizações.
Assim, embora a perspectiva institucional deste conjunto empresa-ambiente
contemple sua totalidade, é importante observar o sentido de integração que é
quase sempre da empresa para o ambiente. Nesta linha, o ambiente passa a ser
variável não controlável para a empresa, na medida em que caberia às empresas
que atuam na área de logística o simples papel de se ajustar às situações
ambientais (institucionais) encontradas.
É claro que, nestas condições, as questões ambientais correspondem a uma
espécie de regras do jogo, onde as empresas, proativa ou reativamente, buscam
competir entre si. Esta visão corresponde, afinal de contas, à proposta de
SHUMPETER (1934) a respeito do papel do empreendedor que sempre busca,
através da inovação, da ação e da percepção empresarial, obter as vantagens
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competitivas que fazem na visão microssocial, sua empresa vencedora e, na visão
macrossocial, a Sociedade como um todo evoluir econômico e socialmente.
O presente trabalho pretende discutir, do ponto de vista logístico, a
oportunidade e as vantagens de se olhar este quadro de maneira inversa, ou seja, a
visão logística apontando do ambiente para a empresa e, por decorrência, permitir
que o esforço empresarial tenha um maior retorno para a própria Sociedade.

A visão da Logística

Existem muitas visões da Logística, campo do conhecimento que, como
disciplina integrada, ainda está em sua infância. Esta afirmação tem como suporte a
visão de que as funções que hoje formam a Logística, tais como compras, estoques,
transporte, fluxos produtivos, distribuição, informações de fluxo, entre outras, quase
sempre existiram, porém, como apêndices de outras áreas empresariais.
Assim, por exemplo, a área de distribuição no campo de marketing (conhecido
como um dos P’s do marketing mix) sempre foi um processo associado ao esquema
mercadológico e, portanto, razoavelmente desvinculado de outros processos
similares em outras áreas empresariais.
Sempre que não há consenso firmado (e isto é típico de novas disciplinas), o
caminho é a adoção de um determinado conceito como uma espécie de hipótese de
trabalho e, assim, permitir que se possa estabelecer eventuais avanços conceituais.
No presente caso, se adotará a conceituação de que a Logística (Geral, Total,
Empresarial ou Supply Chain, todas como quase termos sinônimos) pode ser vista
como a junção de cinco tipos de logísticas (PEQUENO, 2003).
Assim, nesta perspectiva conceitual, estas logísticas são a de Suprimentos,
que trata do processo logístico de obtenção de insumos para um processo de
produção ou serviços quaisquer, a Industrial, que trata do processo logístico dentro
da manufatura ou serviço, a de Distribuição que tem como escopo a
processualização dos produtos ou serviços acabados até os clientes intermediários
ou finais, a Retro-logística, ou logística reversa, que tem como propósito fazer com
produtos ou serviços utilizados, em parte, no todo ou como resíduo de consumo,
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sejam encaminhados para alguma parte da cadeia produtiva como um todo, no
sentido inverso que originalmente percorreu.
Por fim, se propõe a existência de uma logística de Infraestrutura (ou
urbana) que funcionaria como uma espécie de pano de fundo ou cenário para o
exercício dos demais tipos de logística. Este particular tipo de logística, que está
sendo chamado neste trabalho de Grande Logística, tem importante papel na
definição da eficácia das ferramentas logísticas, em seus resultados, no perfil das
pessoas que devem se preocupar com este assunto e, por fim, nos ganhos
sinérgicos que todas estas atividades devem trazer para a Sociedade como um todo.

Figura 1 – Inter-relações entre os diversos tipos de logística
Grande Logística

Reversa

Suprimentos

Distribuição

Cliente

Industrial

A figura 1 – Inter-relações entre os diversos tipos de logística - acima
apresentada procura mostrar graficamente de que modo estes tipos de logística
interagem. Neste sentido, observa-se que, à exceção da logística industrial, todas as
demais somente funcionam se tiverem como suporte a logística maior.
Assim, pode-se entender que quase todas as logísticas têm seus resultados
absolutos condicionados ao desempenho da Grande Logística, mas que os
resultados relativos não são alterados, ou seja, a competição entre cadeias
competitivas não é, em principio, afetada, uma vez que estas cadeias concorrem
entre si e neste processo elas estão submetidas ao mesmo tipo de restrição.
Portanto, em termos relativos, as competências concorrenciais estão preservadas.
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Em termos estratégicos, considerando que as condições da Grande Logística
não são distribuídas uniformemente, aquelas empresas ou cadeias que melhor
escolherem segmentos de atuação, de natureza regional ou operacional, podem
obter vantagens estratégicas concorrenciais que permitam obter situações mais
favoráveis. Embora as regras sejam gerais, a percepção de oportunidades faz com
que concorrentes se destaquem.
Se do ponto de vista relativo, isto é, da disputa concorrencial entre os players
num ambiente econômico fechado, não há muita diferença; mas do ponto de vista
absoluto, esta questão assume outro patamar, uma vez que se trata de competir
com outros atores que se encontram imersos em sistemas diferentes (no exterior,
por exemplo) e que, além de permitirem desempenhos absolutos bem mais
favoráveis, permitem desempenhos relativos às empresas nacionais com muito mais
competência. Em síntese, isto é o diferencial negativo que ajuda a construir o
chamado Custo Brasil.
Com tais resultados a discussão desta integração se auto-justifica de maneira
bem concreta, afinal, segundo algumas estimativas, o custo da movimentação
logística no Brasil representa cerca de 20 por cento do PIB (FLEURY, 2000), o que
equivaleria a aproximadamente R$ 730 bilhões em 2010. Segundo este mesmo
autor, o custo logístico nos EUA seria da ordem de 10% do PIB americano, o que
ensejaria a primeira ilação, qual seja, que o Custo Brasil corresponderia, só em
termos logísticos, a cerca de R$ 160 bilhões ainda em 2010.
Informações mais pontuais desta situação são esparsas, mas segundo o
jornal Valor Econômico de 01 de março de 2011, as empresas importadoras de
matéria prima para fertilizantes têm de pagar uma taxa (demourrage) de US$ 30 mil
por dia por navio com capacidade de até 40 mil toneladas que não consegue
atracar. Fontes do segmento estimam que, em boa parte por causa dos problemas
de aumento dos atrasos de atracação em novembro e dezembro, os importadores
tiveram custos da ordem de US$$ 180 milhões com demourrage em todo o ano
passado.
Debates do 1° Workshop sobre Logística para Exportação de Algodão, em
2004, permitiram a conclusão que o principal óbice para o aumento de exportações
de algodão do Brasil está justamente na Logística, uma vez que há uma falta
contínua de containers para acondicionamento do produto a ser exportado.
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Estimativas apontam o custo logístico de exportação do algodão como 20% de seu
valor de venda.
Estas e outras situações têm levado especialistas logísticos a especularem
sobre um “apagão” logístico, em analogia à crise de energia elétrica sofrida pelo
País poucos anos atrás e que marcou profundamente o setor econômico nacional,
bem como as famílias brasileiras como um todo.
Não existe dúvida que uma parte significativa destes valores corresponde a
uma visão equivocada da Grande Logística. Estimativas mais recentes podem levar
a crer que estes valores sejam significativamente maiores, já que as estimativas
feitas pelo professor Fleury sobre os custos logísticos brasileiros, foram feitas em
anos que a economia nacional não se achava ainda sob situação de estresse, como
nos últimos anos, onde o crescimento da onda exportadora se faz sentir de maneira
mais acentuada.

As logísticas e seus Universos

Um melhor entendimento do funcionamento processual de cada uma destas
logísticas depende de uma análise mais detalhada da maneira pela qual se
comportam as categorias de análise envolvidas.
Para este propósito, se propõe aqui a utilização de algumas categorias que
podem melhor descrever a dinâmica associada a cada uma delas. Assim, as
categorias de análise propostas para o estudo das logísticas são as seguintes:
- objetivo;
- amplitude;
- tipo de racionalidade;
- agregação de valor;
- envolvimento ambiental;
- participação no network logístico;
- interconexões.
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O correto sentido de cada uma destas categorias será melhor compreendido
nas análises que serão feitas para cada tipo de logística.

Logística de Suprimentos

Assim, a logística de suprimentos é aquela que tem como objetivo o
fornecimento tempestivo e na exata medida dos insumos materiais necessários para
o processo produtivo ou desenvolvimento de serviços esperados. A sua amplitude é
bastante grande envolvendo aquilo que se pode chamar de cadeia de suprimentos e
embora na maior parte das vezes seja representada como cadeia, na realidade se
caracteriza como uma rede (network), o que dificulta a exata dimensão de sua
abrangência.
Neste sentido, a definição desta abrangência está relacionada com o critério
utilizado para se estabelecer qual o alcance desejado, se primeiro nível de
fornecedores até o “n” nível desejado, estabelecendo uma grande ou pequena
amplitude (SLACK, 2002).
Do ponto de vista do tipo de racionalidade, a logística de suprimentos está
situada junto aos demais instrumentos gerenciais de obtenção de competitividade
empresarial. Isto significa que os processos estratégicos constituem a base da
argumentação das decisões. Falar em estratégias significa a definição de objetivos,
o diagnóstico de situação do agora e a discussão e decisão entre alternativas para
melhor se atingir os resultados propostos. A este tipo de racionalidade pode-se dar o
nome de estratégia empresarial.
Com relação à capacidade de agregação de valor da logística de
suprimentos, sua definição está condicionada principalmente ao processo de
agregação de valores relativos à qualidade intrínsecas dos produtos e serviços
ofertados, já que os insumos supridos constituem os elementos transformados pela
manufatura. Para o consumidor, o valor ainda está relacionado com as questões de
custos, já que o valor para o consumidor está relacionado diretamente com as
funções oferecidas e inversamente com o preço estabelecido(CSILLAG, 1995).
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Dos valores tradicionais da logística (NOVAES, 2001), o variável tempo tem
menor importância na agregação de valor para o consumidor final, a menos que se
trate de produtos específicos relacionados com a alimentação. Desta maneira, o
tempo e os demais valores (lugar e informação) apenas colaboram indiretamente
para o valor do cliente.
Com respeito ao envolvimento ambiental, a logística de suprimentos tem um
importante papel, já que a ação logística de suprimentos envolve o ambiente (no seu
sentido amplo ou restrito, ligado à natureza) de diversas maneiras, tal como o
impacto dos transportes e das armazenagens no meio físico e no ambiente
econômico. Estas colocações permitem, portanto, a estimar como elevada a relação
entre a logística de suprimentos e o ambiente.
A agregação de valor da logística de suprimentos constitui também uma
graduação elevada, uma vez que o acréscimo de valor na cadeia de valor, no
segmento de suprimento, é significativa, uma vez que na cadeia de suprimentos há
uma grande incorporação de valores relacionados às diversas manufaturas dos
insumos. Dependendo do grau de amplitude considerado, a agregação de valores
pode ser maior ou menor.
A participação no network logístico diz respeito apenas ao fato que a logística
de suprimentos tem um posicionamento ativo com relação à logística industrial e,
eventualmente passivo, com relação à logística reversa. Cabe mencionar, no
entanto, uma relação de dependência, em muitos casos expressiva, da logística de
suprimentos à Grande Logística.
Nestas

situações,

o

fluxo

logístico

é

particularmente

afetado

pela

infraestrutura relacionada com os meios de suporte dos diversos modais, o que
significa que estradas, ferrovias, vias fluviais e aquáticas de modo geral, portos,
aeroporto, armazéns e infraestruturas coadjuvantes são condicionantes do
desempenho da logística de suprimentos como um todo.
Por fim, a conexões entre as logísticas estão relacionadas aos pontos onde
cada uma das logísticas se conecta para a caracterização e funcionalidade da
cadeia logística. Neste caso especial, a conexão da logística de suprimentos está
relacionada com a logística industrial no que tange à recepção por esta última, dos
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insumos necessários ao processo de manufatura. Eventualmente ela pode estar
relacionada com a logística reversa também.

Logística Industrial

A logística industrial é a parte da logística integrada que menos depende de
fatores externos e não controláveis. De modo geral, envolve desde a recepção de
insumos, o tratamento de estoques de insumos, a definição do mix de produção, o
abastecimento das linhas de manufatura, seus estoques de processo e produtos em
elaboração e, por fim, a administração dos estoques de produtos acabados.
Neste sentido, o objetivo da logística industrial é tornar o processo de
manufatura mais eficiente possível. Isto pode significar baixos estoques de insumos,
alta flexibilidade, reduzidos lead times e ordenamentos da produção sintonizados
com o mercado.
Já a amplitude deste tipo de logística está relacionada com o próprio “chão de
fábrica”, o que permite estabelecer uma amplitude bastante reduzida. Sua
racionalidade, como já era de se esperar está correlacionada com a chamada
racionalidade objetiva, onde de modo geral as variáveis preponderantes são as
controláveis.
Quanto à categoria “agregação de valor”, há de se concordar que esta
logística contribui de maneira significativa para que o produto alcance um valor maior
para o mercado. Neste conceito, além da manufatura, deve se estabelecer que uma
boa logística industrial permite a obtenção de produtos mais adequados, mas,
principalmente, contribui para a redução de custos, o que permite a redução de
preço, importante variável para a consolidação do valor do produto para o cliente.
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Figura 2 – A criação de valor para o cliente (adaptado de adaptado de
Christopher e Csillag)

A figura 2 apresentada permite uma melhor visualização dos mecanismos de
criação de valor para o cliente, mostrando que a participação da logística pode ser
atribuída tanto positivamente à melhoria de percepção de benefício quanto,
negativamente, à redução do custo total de propriedade.
No que diz respeito à categoria de envolvimento ambiental, a logística
industrial tem pouca intensidade, já que seu campo de atuação se restringe ao
ambiente produtivo. A atuação da disciplina é relevante, porém a um ambiente
restrito.
A participação no network logístico é bastante importante, embora possa se
dizer que esta atuação face ao processo de manufatura seja menos relevante.
Constitui, no entanto, dentro do conceito de cadeia logística, elo importante e que
pode ser, até mesmo, elo restritivo que limita o desempenho da cadeia como um
todo (PEQUENO, 2003).
Os conectores desta logística estão relacionados com a logística de
suprimentos pela conexão de entrada e com a logística de distribuição, pela conexão
de saída. Eventualmente, na questão de serviços, pode ser entrada também para a
logística reversa.
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Logística de Distribuição

A logística de distribuição constitui, talvez, a face mais visível da logística
integrada. Esta visibilidade pode ser atribuída pelo fato desta logística estar mais
próxima do cliente final, o que faz com que seja mais percebida pela sociedade
como um todo.
Esta constatação permite propor que o objetivo da logística de distribuição
seja mais do que qualquer outro tipo de logística, a busca de satisfação dos clientes
finais. Esta proposta pode gerar alguma controvérsia, já que esta definição de quem
é cliente não é pacifica. Muitas vezes pode até surgir conflitos, quando se interpreta
que o cliente é o intermediário do processo no canal de distribuição.
Este conflito pode ser atenuado ao se considerar os resultados de curto e
longo prazo, porém, faz parte da Administração estratégica à administração deste
aparente conflito, alinhando, assim, as propostas mais operacionais com alvos
estratégicos.
Já a discussão sobre a amplitude de atuação da logística de distribuição deve
ser feita à luz da comparação com os outros tipos de logística. A característica
principal da logística de distribuição diz respeito à atomização dos clientes. Mais
uma vez, é razoável a comparação, que pode ser melhor entendida pelo grafismo da
figura 3.
Quanto ao tipo de racionalidade, a figura também ajuda o processo intuitivo
de se perceber que a racionalidade, tanto operacional como estratégica, é a marca
da logística de distribuição. A presença em todos os pontos do mercado, bem com a
agilidade desta presença, é uma decisão estratégica que só pode ser viabilizada
através de um planejamento operacional cuja marca essencial é a racionalidade
objetiva ou lógica empresarial.

110

Figura 3 – A complexidade e abrangência da logística de distribuição

A agregação de valor na logística de distribuição está relacionada com os
valores básicos da logística, nos termos de NOVAES já mencionado, principalmente
na transição que está se desenvolvendo do marketing transacional para o marketing
de relacionamento (CRHISTOPHER, 1999). Assim, os valores relacionados com
lugar, tempo, qualidade e informação, principalmente quando o cliente final se
relaciona diretamente com o produtor, constituem importantes marcas da construção
do valor.
Com relação ao envolvimento ambiental, da mesma forma que a logística de
suprimentos, há um grande envolvimento com o ambiente que, nos termos
propostos pela figura 3 é significativamente maior. Uma simples observação nas
urbes permite verificar que a logística de distribuição está presente de maneira mais
forte nos grandes aglomerados populacionais, ao contrário da logística de
suprimentos que se apresenta mais nos ambientes não urbanos. De qualquer
maneira, pode-se dizer que o envolvimento ambiental da logística de distribuição é
significativo.
No que diz respeito à participação no network logístico da logística de
distribuição pode-se dizer que pelo simples fato de dela se constituir o terço final da
cadeia logística integrada caracteriza o alto grau de integração no network logístico.
A interconexão da logística de distribuição se faz somente com a logística
industrial, de quem recebe o conteúdo para entregar ao cliente final. Neste sentido,
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pode-se dizer que a logística de distribuição possui uma interconexão assimétrica à
esquerda.

Logística Reversa

A Logística reversa se caracteriza por sua inversão de sentido em relação às
demais logísticas já apresentadas. Embora a logística reversa não seja tão
conhecida como aos demais tipos logísticos, ela possui um importante sentido
dentro da visão social.
Isto significa que, de modo geral, esta logística está associada aos processos
de reciclagem e, portanto, possui importante significado quando se fala de ecologia.
Quando ela não está associada à reciclagem, ela está relacionada com questões de
pós-vendas, o que consiste também numa importante função social, já que este
último conceito está relacionado com direitos do consumidor e, nesta direção,
também relacionada com preocupações atuais da Sociedade.
A Figura 4 – Uma Proposta de Visão da Logística Reversa representa
graficamente a proposta de LACERDA (2004), mostra de que maneira pode-se
entender de uma maneira mais abrangente a questão da logística reversa.
Neste sentido, pode-se atribuir com objetivo da logística reversa a redução,
voluntária ou forçada, dos níveis de danos à natureza de um lado, e de outro, a
expansão dos direitos dos consumidores. Tanto um como outro objetivo pode
resultar em imagem comercial para a empresa, embora mais modernamente estas
questões possam ser tratadas à luz da responsabilidade social das empresas, com
todo o arcabouço conceitual e ético que este enfoque representa.
A amplitude de ação da logística reversa se estende a todo o ambiente, ou
seja, embora sua ação seja em princípio iniciada no cliente final, ela pode acontecer
em qualquer ponto da cadeia logística normal, bastando apenas que possua um
sentido de contrafluxo.
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Figura 4 – Uma proposta de Visão da Logística Reversa (Lacerda)

Embora possa se configurar a ação da logística reversa como uma
racionalidade ético-comunitária, não há como se negar a elevada importância da
racionalidade empresarial neste contexto. O significado desta afirmação é que a
bandeira do respeito ao ambiente natural pode resultar em importantes ganhos de
imagem, e por consequência, bons ganhos de diferenciais competitivos.
Resta mencionar que a atuação da logística reversa, quando por imposição
legal, adquire certa qualificação “fiscal” e, de alguma maneira, se transforma em
custo obrigatório que é repassado aos preços dos produtos e, portanto, pagos pelos
clientes finais.
A agregação de valor proporcionada por este tipo de logística é significativa
uma vez que trata de valores mais “elevados” que os valores individuais dos
consumidores, que seriam espécies de valores pessoais e “egoístas”. Estes valores
são mais refinados e dizem respeito a valores sociais adquiridos por pessoas
através de um pacto doutrinário (GALBRAITH, 1984).
Quanto ao envolvimento ambiental, pelo âmbito de atuação que trabalha num
nível mais elevado de propósito, há repercussões muito maiores, definindo, assim,
um muito elevado grau de envolvimento ambiental.
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A participação no network logístico é total, uma vez que sem os demais tipos
de logística, não há possibilidade de existência da logística reversa. Ou seja, em
outras palavras, para que haja o fluxo reverso é necessário antes que haja o fluxo
normal.
Por fim, as interconexões da logística reversa com as outras logísticas são
indefinidas quanto ao local e podem acontecer em qualquer ponto de qualquer
logística. Independente desta conclusão, as conexões podem acontecer em
qualquer situação, desde que haja um fluxo inverso.

A Grande Logística

A Grande Logística, nos termos como foi conceituada anteriormente, constitui
um tipo de logística diferente das demais e muito pouco tem se dito a seu respeito
no meio acadêmico. Pelo contrário, no momento e no Brasil, vive-se a situação que
os profissionais da área logística tem feito muitas críticas, pedidos e apelos para que
se estabeleça uma visão estratégica desta logística com fim de permitir que as
demais logísticas tenham desempenho compatível com os níveis de negócio
desejados pela Sociedade.
Em palavras bem simples, pode-se dizer que a Grande Logística é
responsável pelos índices técnicos de operacionalidade das demais logísticas e se
situa num patamar considerado como um conjunto de variáveis não controláveis do
processo.
A Figura 5 – Posicionamento das Logísticas, apresentada a seguir, permite se
ter uma visão sintética a respeito da maneira pela qual as diversas logísticas se
relacionam entre si.
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Figura 5 – Posicionamento da Logística

A utilização das categorias de análise para a classificação conceitual da
Grande Logística permite que se estabeleçam as seguintes proposições:
O Objetivo da Grande Logística é proporcionar às demais logísticas as
condições básicas de desempenho. Para este propósito esta logística deve
estruturar as bases físicas, denominadas de infraestrutura, que condicionam as
ações logísticas.
A amplitude desta logística é a mais ampla possível, já que constitui o cenário
da atuação sistêmica das demais logísticas. Pelo simples fato de que a Grande
Logística abarcar todos os tipos de logística faz com sua amplitude seja a maior
possível.
Quanto ao tipo de racionalidade, neste caso, esta logística tem, no presente e
no Brasil, um tipo diferente de racionalidade. Assim, a racionalidade que preside a
Grande Logística é a racionalidade “política” e não a racionalidade empresarial ou
mesmo a racionalidade objetiva. Esta situação talvez seja a responsável pelas
distorções observadas pela infraestrutura logística brasileira.
Três fatos podem ser apontados como parcialmente como causadores desta
racionalidade política. A primeira delas diz respeito à racionalidade “eleitoral”, que
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leva o decisor a tomar decisões com base na expectativa dos eleitores e não na
perspectiva de melhoria sistêmica do contexto que sofreu intervenção.
A segunda delas se relaciona com a não capacitação profissional dos
decisores, que tomam suas decisões com base em outros critérios técnicos que não
os conceitos logísticos. Isto significa que a funcionalidade das infraestruturas
implementadas pode ser a mais adequada do ponto de vista logístico.
Por fim, o pressuposto político-ideológico de entender o papel do Estado
como o provedor único de infraestrutura, com percebido por alguns decisores
políticos, pode afetar uma política estratégica se ter um adequado contexto da
Grande Logística.
A agregação de valor da Grande Logística do ponto de vista do consumidor é
praticamente nula, porém, do ponto de vista social pode ser reconhecida como uma
grande geradora de valores, face à intensa multiplicação de repercussões
econômicas que promove que levam, por decorrência, à elevação do nível de
atendimento social da comunidade. Neste sentido, pode-se dizer que a agregação
de valor da Grande Logística se faz nos indicadores sociais.
Quanto ao envolvimento ambiental, a Grande Logística pode ser considerada
como a grande modificadora do ambiente econômico à medida que a infraestrutura
que é de sua responsabilidade permite que a logística empresarial tenha mais
efetividade, gerando riquezas, valores para os clientes finais e, por fim, crescimento
econômico.
A

participação

da Grande Logística

no

network

logístico

acontece

continuamente e de maneira osmótica, isto é, numa constante troca de energia com
as logísticas empresariais, sem que este fato seja focalizado. Trata-se de uma
atuação sistêmica e de natureza subliminar.
Por fim, no que tange às interconexões, a conceituação estabelecida na
categoria anterior e, da mesma forma que a logística reversa, a interconexão da
Grande Logística com as outras logísticas pode acontecer em qualquer ponto de
qualquer logística e sua atuação se dá de maneira não focada.
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Uma síntese

Os conceitos estabelecidos ao longo deste capítulo permitem que se possa
estabelecer um sumário da maneira como cada uma das categorias de análise se
alinham em relação aos tipos de logística apresentados.
Esta

sumarização

é

apresentada

no

Quadro

1

–

Características

Fundamentais das Logísticas, apresentado a seguir.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dos conceitos e observações examinados, é possível a ilação de diversas
conclusões que permitirão, no seu conjunto, entender e justificar proposições que
vigem a melhoria consecutiva das logísticas empresariais, da logística reversa e, pr
fim, da Grande Logística afetando positivamente o cliente final, as empresas, o
ambiente e a Sociedade como um todo.
As conclusões propostas são as seguintes:
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 A disciplina conhecida como Logística é um conjunto de cinco partes que se
inter-relacionam e que para que produzam sinergia é preciso que atuem
adequadamente.
 O grau de inter-relação entre tipos de logística não é homogêneo, havendo
relações que são mais intensas que outras e que, por isto mesmo, disfunções
em algumas podem se transmitir em mal-funções em outras.
 Entre os tipos, a Grande Logística é a que mais influencia as demais, não
sendo, diretamente, influenciada.
 A Grande Logística é, ainda, o tipo de logística que mais se diferencia das
demais e que, por sua importância relacional, afeta a função sócioempresarial logística.
 Chama a atenção o fato de que a racionalidade política que fundamenta a
Grande Logística, fruto da dimensão pública, traz para si decisores que não
se orientam para a efetividade da disciplina aplicada.
 A orientação profissional para a logística deveria ser estendida para todos os
tipos de logística, em especial, a Grande Logística.
 Neste sentido, a agregação de estudos, conceitos e integração da Grande
Logística deveriam se transformar matéria formadora do profissional logístico,
ou, em adição ou substituição, a formação de especialistas em Grande
Logística.
 Por fim, a constatação que faltam indicadores sistêmicos sobre as relações
entre logísticas, em especial da Grande Logística em relação às demais, que
permitam a verificação de desempenhos e sinergias.
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PRESSÕES INSTITUCIONAIS E PRÁTICAS DE TREINAMENTO E
DESENVOLVIMENTO EM INDÚSTRIAS DE CURITIBA E REGIÃO
METROPOLITANA
Andréa de Fátima Rua Estácio14

RESUMO

A pesquisa acadêmica em Recursos Humanos, na perspectiva institucional, vem
crescendo nos últimos anos, embora ainda seja um tanto escassa no Brasil. Os
processos de institucionalização das práticas organizacionais dessa área trazem a
estabilidade, legitimidade e homogeneidade, no sentido normativo. Assim, o
objetivo principal desta pesquisa foi investigar como as pressões institucionais
afetam as práticas de Treinamento e Desenvolvimento, ao serem condicionadas
pelos valores organizacionais nas indústrias de Curitiba e Região Metropolitana. Os
resultados da análise da mediação e moderação dos valores organizacionais no
condicionamento da influência das pressões sobre as práticas de T&D mostram
que as pressões institucionais e técnicas podem ser determinantes para a adoção
dessas práticas, evidenciando ser vantajosa sua inclusão na abordagem
institucional.

Palavras-chave:

Teoria

institucional,

pressões

institucionais,

valores

organizacionais, práticas de T&D.

ABSTRACT

The Human Resources academic research, in the institutional perspective, comes
growing in the last years, however in Brazil aren’t expressive. The institutionalization
processes practices bring the stability, legitimacy and homogeneity, in the normative
sense. The main objective of this research was to investigate of how the institutional
pressures affect to the Training and Development practices, being conditioned by
the values organizations, in Curitiba's industries and Metropolitan Area. Analyzing,
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the mediation and moderation, the values of the organizations and in the influence
of the pressures institutional on the practices of the T&D. The results demonstrated
that, the institutional and technical pressures can be determinate for the adoption of
T&D practices, into institutional context.

Key-words: Institutional theory, institutional pressures, values organizations,
practices of T&D.

INTRODUÇÃO

O presente estudo refere-se à área de Recursos Humanos, mais
especificamente no subsistema de Treinamento e Desenvolvimento em indústrias de
Curitiba e Região Metropolitana, tem como objetivo analisar como as pressões
institucionais influenciam as práticas de T&D e são condicionadas pelos valores
organizacionais nas indústrias de Curitiba e Região Metropolitana. Portanto,
concentram-se os estudos na tentativa de explicar como as práticas de T&D são
influenciadas, passando a ganhar maior complexidade a partir do momento em que
as pressões institucionais exercem sua força sobre elas. Para tanto, como elemento
cultural, os valores organizacionais passam a estar associados a essa relação de
pressões institucionais e práticas. Por outro lado, a compreensão das pressões
institucionais sob essa ótica mais elaborada implica ainda que os valores
organizacionais condicionem essa relação, através do processo de mediação e
moderação.
Dessa forma, decidiu-se pela linha de pesquisa baseada na perspectiva
institucional para melhor entendimento das práticas de T&D nas indústrias de
Curitiba e Região Metropolitana, porque não há no Brasil muitos trabalhos da área
de RH relacionados com a teoria institucional, além de, com esse enfoque, poder
contribuir para estudos futuros. A perspectiva institucional auxiliou para distinguir a
configuração específica da organização, que resulta tanto da estratégia escolhida
como dos recursos disponíveis e do grau de influência das diversas pressões
institucionais, que podem oferecer grande impacto para a institucionalização ou não
das práticas de T&D nas indústrias de Curitiba e Região Metropolitana.
As pressões foram, neste artigo, classificadas como institucionais e técnicas,
e analisadas em relação à força que exercem sobre as práticas de T&D, sendo elas
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mediadas ou moderadas pelos elementos culturais, sendo eles os valores
profissionais e competitivos. Para tanto, verifica-se quais valores, competitivos ou
profissionais, mais interferem nessa relação de pressões e práticas, e quais
pressões tem mais força para a institucionalização ou não das práticas de T&D
nessas empresas pesquisadas.
De acordo com Kostova e Roth (2002): as organizações em geral têm de se
sujeitar a mais de uma pressão institucional. O perfil institucional de um país pode
afetar essa adoção, visto que esse ambiente pode exercer pressão institucional
direta para difundir a prática independente das iniciativas da matriz. Outra forma em
que o perfil institucional pode afetar a adoção, é por meio das cognições e crenças
dos indivíduos empregados que, moldados pelo ambiente institucional externo,
influenciam os julgamentos sobre a nova prática (KOSTOVA; ROTH, 2002).
Em termos práticos, este trabalho procurou trazer elementos que evidenciem
a influência das pressões institucionais sobre as práticas de treinamento e
desenvolvimento, reforçando-se a necessidade de se valorizar cada vez mais a área
de gestão de pessoas, que, normalmente, não é vista como um sistema estratégico
na organização. Verificou-se, dessa forma, ser imperativo o levantamento dos
valores organizacionais, como fator condicionante e requisito contextual para as
pressões institucionais. Observa-se, ainda, que as práticas de T&D, de forma
normativa, são influenciadas pelas pressões institucionais, evidenciando os
elementos culturais de cada organização e promovendo a valorização dessas
atividades.
Assim, com a finalidade de desdobrar e aprofundar os argumentos
precedentes, o presente ensaio está dividido nas seguintes seções: referencial
teórico,

contendo

organizacionais

e

a

teoria

práticas

institucional,
de

T&D.

Na

práticas

organizacionais,

segunda

seção

valores

procedimentos

metodológicos, terceira seção a análise de resultados e discussão. Por fim, a
conclusão.

TEORIA INSTITUCIONAL

A visão institucional acredita que as organizações adotam estruturas e
processos para competirem com as entidades externas, atividades aceitas como
regra nas organizações (DAFT, 1999). Os elementos que compõem essas estruturas
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são, para a perspectiva institucional, manifestações de poderosas normas
institucionais, como o sistema educativo, as leis, o status das profissões, valores etc,
que funcionam, em muitas ocasiões, como as práticas e mitos institucionalizados
(SCOTT, 1987).
Portanto, define-se institucionalização como um processo, englobando tudo
aquilo que acontece em uma organização com o passar do tempo como maneira de
se adaptaram ao seu ambiente. Provavelmente, o significado mais importante de
institucionalizar seja infundir um valor, além das exigências técnicas da tarefa
(SELZINICK, 1972). Sendo assim, tem-se que a existência de um conjugado de
normas institucionalizadas na sociedade provoca que as organizações tomem
decisões, adotem técnicas e inovações vistas como legítimas nos seus campos
institucionais, sendo, inclusive, frequentemente adversas aos seus critérios de
eficiência. Tais ações ocorrem como forma de obter legitimidade perante essa
mesma sociedade, permitindo dessa forma que a organização obtenha maior
facilidade de acesso aos recursos e aumentando, assim, suas oportunidades de
sobrevivência (MEYER; ROWAN, 1977).
No entanto, para melhor entender as instituições, Scott (2001) define 3 (três)
pilares, sendo as facetas que fortalecem e reforçam as estruturas institucionais: o
pilar regulativo refere-se à capacidade de estabelecerem regras, inspecionar a
conformidade delas e, se necessário, manipular sanções (recompensas ou
punições), com o objetivo de influenciar o comportamento futuro. Além de regras e
leis, outros ingredientes são fundamentais ao pilar regulativo, tais como força, medo
e utilidade (Scott, 2001). Assim, é válido reforçar a assertiva de que cada um desses
três pilares pode conduzir as organizações à legitimação, como condição de
alinhamento cultural, suporte normativo ou consonância com regras ou leis
relevantes (SCOTT, 2001).
Machado-da-Silva e Fonseca (1993) enfatizam que se iniciou a busca de
modelos alternativos para a explicação das alterações organizacionais em oposição
à ênfase na estabilidade da estrutura e dos processos organizacionais. As
organizações são dependentes dos recursos, que, por sua vez, são dependentes do
ambiente em que atuam (HATCH, 1997). Nesse sentido de análise, a noção de
ambiente é decomposta ao se reconhecer a existência de duas facetas da mesma
dimensão contextual: o ambiente técnico e o ambiente institucional. O ambiente
técnico caracteriza-se pela troca de bens e serviços, no qual as organizações são
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avaliadas por critérios de eficiência e de eficácia. O ambiente institucional distinguese pela existência de regras e exigências sociais às quais as organizações devem se
adequar (SCOTT, 1992).
Assim, as ações organizacionais são orientadas pelo contexto ambiental de
referência na interpretação da situação contextual realizada pelo grupo de dirigentes
que detém o domínio da organização (MACHADO-DA-SILVA, FONSECA e
FERNANDES, 1999). Por um lado, as circunstâncias ambientais pressionam no
sentido da homogeneização das formas e das práticas organizacionais; por outro, a
atuação dos mecanismos isomórficos não elimina o sistema de interpretação de
cada organização.

PRÁTICAS ORGANIZACIONAIS

No entanto, observa-se que as práticas organizacionais estão sujeitas às
pressões isomórficas, que não eliminam a tentativa da organização de exercer
autonomia e controle sobre as condições ambientais, visando ao alcance dos seus
objetivos e à manutenção dos seus interesses. A força das pressões isomórficas
pode ser experimentada em diferentes graus, requerendo a formulação de diversas
estratégias de ação, que podem variar (além do conteúdo de tais pressões, dos
motivos que as geram, de quem as exercem, de como, por quais meios e onde são
exercidas) também em função da natureza da atividade da organização, das suas
características internas e da sua localização no campo organizacional (OLIVER,
1991; MACHADO-DA-SILVA; FONSECA, 1994; SCOTT, 2001).
A variação para estabelecer novas práticas num campo organizacional é
caracterizada como processos frequentemente infundidos com conflitos e lutas dos
membros desse campo. Para ser bem sucedida, essa criação de uma nova prática
no campo vem ser sustentada pelas lógicas que infundem uma atividade inovativa
com um significado desse modo, fazendo disso uma prática (BOURDIEU, 1977).
Um fator diretamente ligado à institucionalização de práticas organizacionais
é a tradição. As práticas formam um conjunto repetitivo de atividades simbólicas
arraigadas no passado: um conjunto de práticas normalmente aceitas como regras,
rituais, que busquem inculcar certos valores e normas de comportamento por
repetição, que automaticamente implicam com o passado (HOBSBAWM, 1984). As
tradições

mudam

para

se

adaptarem

às

necessidades

da

organização

125

(HOBSBAWM, 1984; SHILS, 1981; SOARES, 1997). Consequentemente, as práticas
institucionalizadas são altamente resistentes no sentido de mudança, por causa da
tradição das mesmas. Considera-se, então, a estabilidade institucional e a
resistência dos elementos estruturais da tradição.

A persistência das práticas

institucionalizadas tem como fator o tempo (HOBSBAWM, 1984).
Para Oliver (1992), as práticas organizacionais institucionalizadas são
estáveis, repetitivas e resistentes às mudanças. Essa constância das práticas
institucionalizadas nas organizações é causada pelas pressões: políticas, funcionais
e sociais, que são fundamentais para a adoção e reprodução das práticas
organizacionais institucionalizadas (OLIVER, 1992). As práticas organizacionais
reconhecidas num determinado campo organizacional, ou pelos membros de uma
determinada organização, sofrem pressões institucionais, de modo a serem
institucionalizadas, sendo adotadas, criadas ou reconhecidas (OLIVER, 1992;
DACIN, 1997). Portanto, são relevantes os estudos que busquem retratar o
processo de difusão de práticas organizacionais de maneira a conformar-se com as
pressões institucionais (DACIN, 1997). Uma questão, retratada em Kostova e Roth
(2002), sobressai: as organizações em geral têm de se sujeitar a mais de uma
pressão institucional. Nesse sentido, as pressões institucionais fazem com que as
organizações ou não as práticas (KOSTOVA; ROTH, 2002), entretanto, essas
pressões podem ser mediadas e moderadas por valores organizacionais.

VALORES ORGANIZACIONAIS

As organizações são entendidas como padrões com base na cultura
organizacional que são as bases para a interpretação, a valorização e o
estabelecimento de todas as práticas sociais em uma organização, uma vez que,
baseados nesses padrões, os seus membros organizam sua interação social. A
cultura organizacional é como um modelo dinâmico, no qual ela é aprendida,
transmitida e mudada (FLEURY et al., 1997), podendo-se verificar três diferentes
níveis, que variam em função do grau de acessibilidade: os artefatos, os valores
compartilhados e os pressupostos básicos (SCHEIN, 1992).
Os valores organizacionais para Freitas (1991) correspondem ao coração da
cultura e têm por finalidade a fixação dos padrões a serem seguidos na organização.
Representam a essência da filosofia da organização, pois fornecem um senso de
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direção e comportamento para os indivíduos, ao orientá-los sobre “como as coisas
devem ser feitas”. Segundo Tamayo e Gondim (1996), há diferentes tipos de valores
– individuais e organizacionais, os quais podem coincidir parcialmente, mas com
frequência são diferentes e até conflitivos. Para esses autores, a função dos valores
organizacionais é orientar a vida da empresa, guiar o comportamento dos seus
membros, direcionando a forma de pensar, de agir e de sentir, enfim, criar modelos
mentais vinculados à missão da organização (TAMAYO; GONDIM, 1996). Por essa
linha de raciocínio, Katz e Kahn (1987) afirmam que os valores criam um vínculo das
pessoas com as organizações, de modo que elas permaneçam dentro do sistema e
executem as funções que lhes foram atribuídas, conforme seus respectivos papéis.
Valores são preferências por determinados objetivos e cursos de ação, de
modo que afetam a escolha do grupo em favor de uma entre várias alternativas
possíveis (BEYER, 1981; ENZ, 1988). O uso do conceito de valores permite que se
reconheça a multiplicidade de preferências quanto a meios e fins, podendo-se
enfatizar as diferentes posições de valor e sua relação com as ações, as regras e a
estrutura organizacional. As estratégias de ação das organizações são coerentes
com “as crenças e valores externamente aceitos e compartilhados, interpretados de
acordo com o quadro de referência cultural e relacional da organização”
(MACHADO-DA-SILVA; FONSECA,1996).
O enfoque nos valores reflete a questão da legitimidade de ações, regras e
estruturas consideradas adequadas à medida que são compartilhadas pelos
dirigentes e outros membros da organização, mediante mecanismos de adesão e/ou
imposição. Em resumo, os fundamentos da teoria institucional chamam a atenção
para as pressões por legitimidade e aceitação social, de modo que esses padrões
forneçam elementos para a constituição dos critérios de orientação organizacional,
em adição àqueles com ênfase na relação econômica de custo-benefício (GUARIDO
FILHO, 2007).
Percebe-se então que a cultura organizacional não pode ser considerada
único sistema fechado de valores que serve como roteiro para a ação naquele
contexto. Diferentemente, esse conceito de cultura organizacional diz respeito a um
complexo agrupamento de conjuntos de significados criados e recriados
constantemente, segundo os quais os indivíduos inseridos em contextos sociais
estruturados dão sentido a sua experiência e organizam sua interação social. Nesse
sentido, o presente estudo utiliza-se de um elemento da cultura organizacional, os
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valores organizacionais, para entender se eles interferem na relação das pressões
institucionais e nas práticas de T&D.

PRÁTICAS DE T&D

É possível identificar a emergência de um modelo estratégico da gestão de
pessoas no Brasil, mas os pressupostos desse modelo apenas influenciaram as
organizações mais bem estruturadas, ao final da década de 1980.

Uma das

explicações é que o desenvolvimento da área de RH, no Brasil, deu-se de forma
diferente do ocorrido nos Estados Unidos e Europa. A ausência de um movimento
sindical forte e de trabalhadores mobilizados contribuiu para reduzir essa área a
mera operação de processos essenciais de administração de pessoas. Outro
argumento relaciona-se à pouca competição experimentada pelas organizações
brasileiras durante o longo período em que o mercado esteve fechado ao exterior. O
terceiro aspecto que contribuiu para a longa tradição operacional da área de RH diz
respeito à grande heterogeneidade de práticas utilizadas pelos profissionais dessa
área, cujas ações são estruturadas em conceitos pouco consistentes, baseados em
mitos, crenças e intuição.
O novo papel do RH, de acordo com Ulrich (2003), está em participar das
discussões para a execução da estratégia da empresa na definição da estrutura
organizacional, dos sistemas, do processo, das recompensas, das pessoas e da
auditoria para auxiliar os gerentes a identificar os componentes da empresa que
devem mudar para facilitar a execução da estratégia, bem como para avaliar o
próprio trabalho. Em uma descrição mais resumida, o novo papel do RH é liderar os
diálogos sobre os projetos da empresa e os projetos de mudança.
A área de RH, de acordo com Dutra (2002), é formada por um conjunto de
políticas e práticas que permitem a conciliação de expectativas entre empresa e
pessoas, no longo prazo. Porém, conforme salientam Davel e Vergara (2001), o RH
da empresa não deve resumir-se a um conjunto de políticas e práticas, tampouco ser
definido apenas como responsabilidade de um departamento, ou uma função. Deve,
sim, considerar as pessoas como recursos valiosos, desenvolver capacidades e
estruturar funções de modo a explorar adequadamente esses recursos, a fim de
gerar vantagem competitiva (DUTRA, 2002).
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Como todas as organizações precisam de pessoas, e elas estão no centro de
qualquer organização, no âmbito dos recursos humanos, a gestão estratégica de
pessoas aborda vários elementos como: estrutura organizacional, relações de
trabalho, participação dos colaboradores, organização do trabalho, carreira, salário,
incentivos e treinamento.
O T&D está entre essas ferramentas como uma forma de execução das
metas e objetivos estabelecidos pela empresa e um meio para os colaboradores
desenvolverem suas habilidades contribuindo, assim, para o alcance dos objetivos
estratégicos. De acordo com Tannenbaum e Yukl (1992, p. 401): “treinamento e
desenvolvimentos deveriam dar suporte à direção estratégica da organização, e os
objetivos de treinamento deveriam ser alinhados com os objetivos organizacionais”.

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO

O presente trabalho configura-se um estudo descritivo, sendo sua vantagem
a utilização de técnicas padronizadas de coletas de dados. Adicionalmente, a
amplitude do estudo é transversal, tendo como nível de análise organizacional e
unidade de análise a área de recursos humanos, mais especificamente, as práticas
de T&D. Dessa forma, a utilização de um delineamento do tipo levantamento mostrase adequada na medida em que se busca um mapeamento das relações entre as
variáveis que afetam as práticas de T&D.
A população da pesquisa consiste nas organizações Industriais de Curitiba e
Região Metropolitana, segundo dados coletados no Cadastro Industrial do Paraná,
elaborado pela FIEP (Federação das Indústrias do Estado do Paraná) e com base
de dados da Secretaria da Indústria e Comércio do Estado, em dezembro de 2008,
que contabilizaram aproximadamente 885 indústrias. Desse total, a maioria são
microempresas, que não possuem a área de RH estruturada ou não realizam as
práticas de treinamento e desenvolvimento e foram excluídas da população
inicialmente definida, por não se enquadrarem integralmente nos aspectos
abordados na presente pesquisa. As chances de incorrer em informações
completas, nesses casos, tendem a aumentar muito, dada a sua natureza de
pequeno porte, embora seja possível encontrar casos adequados aos requisitos e
variáveis da pesquisa.
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A seleção desse setor teve as seguintes considerações: possuir empresas
suficientes, classificadas como médio e grande porte e apresentar indícios de
atuação das pressões institucionais influenciando as práticas de Treinamento de
Desenvolvimento das empresas que compõem o setor. Por fim, a população ficou
definida por empresas entre cem a dois mil funcionários e por causa das
características dessa população, optou-se por enviar questionário a todas as
empresas integrantes. Nessas circunstâncias, a técnica de amostragem utilizada foi
a de amostra por voluntários.
Antes do envio do questionário, foi realizado um primeiro contato com os
gestores das empresas explicando a pesquisa e solicitando o e-mail do gestor de
Recursos Humanos ou responsáveis pela área de Treinamento e Desenvolvimento
nessas empresas, para quem, posteriormente, os questionários foram enviados
também por e-mail. Entretanto, após o envio da correspondência eletrônica, outras
empresas foram excluídas por não se enquadrarem nos critérios de seleção da
amostra mencionados anteriormente: possuíam número de funcionários inferior a
100; não desenvolviam práticas de T&D; tinham normas internas que não lhes
permitem participar de pesquisas de nenhuma natureza e, por fim, caso de
empresas com atividades encerradas ou em encerramento. Como resultado, a
população ficou definida em 197 empresas. No total, 58 empresas responderam aos
questionários, dos quais quatro deles foram excluídos por preenchimento incorreto, o
que resultou em 54 respondentes. Destes, 42 foram acessados por meio do site
survey monkey, ou seja, no corpo do e-mail era enviado o link para acesso, e 12
foram mediante questionários impressos.
A presente pesquisa foi dividida em três etapas, que se integram para o
alcance dos objetivos referentes. Numa primeira etapa, a pesquisadora se
concentrou, por um lado, no levantamento de informações para caracterizar e
relacionar as pressões institucionais, a fim de estabelecer um limite delas com as
práticas de T&D e os valores que podem moderar ou mediar a relação de pressões e
práticas, num determinado contexto. Tal questão foi baseada em literatura
especializada da área. Nessa etapa, utilizaram-se intensamente dados secundários,
visando, inclusive, subsidiar a elaboração do instrumento de coleta de dados – o
questionário. A administração do questionário definiu a segunda etapa da pesquisa.
Por meio dessa fonte primária de dados, procurou-se verificar como as pressões
podem ser moderadas ou mediadas pelos valores na sua influência sobre as
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práticas de T&D. A terceira etapa consistiu na análise de dados, baseada na
consolidação da primeira e segunda etapa da pesquisa. Nesta etapa, avaliou-se a
influência das pressões sobre as práticas, verificando se são mediadas ou
moderadas pelos valores. Utilizou-se tratamento com procedimentos estatísticos
com análise fatorial, análise de clusters, regressão, moderação e mediação dos
elementos da pesquisa.
Os procedimentos para a coleta de dados foram divididos em: Dados
secundários, que foram utilizados para que a identificação das pressões
institucionais e valores organizacionais, para tanto, utilizaram-se periódicos
acadêmicos (RAE, RAC) e, paralelamente, foram realizadas entrevistas com 5
(cinco) especialistas de Recursos Humanos. Adiciona-se, ainda, a literatura
especializada sobre as pressões institucionais e valores organizacionais, que, com
as fontes já referidas, contribui para a elaboração do questionário. Finalmente,
incluem-se como fonte de dados secundários, as bases empresariais obtidas na
FIEP (Federação das Indústrias do Estado do Paraná), utilizados para levantar os
dados cadastrais das empresas componentes da população e amostra de pesquisa.
Os dados primários, aqueles coletados diretamente via instrumento de pesquisa
(SPROULL, 1988), foram obtidos por meio de questionário enviado aos gestores de
Recursos Humanos ou responsáveis pela área de T&D das organizações que
compuseram a amostra. O questionário foi elaborado com base nas informações
fornecidas pelos dados secundários. Ele foi composto por 77 questões divididas em
duas partes. A primeira é formada por 3 (três) blocos, sendo: no primeiro, com base
nas pressões institucionais levantadas, o segundo, com base nas práticas de T&D e
o terceiro, com base nos valores organizacionais, os respondentes expuseram o seu
grau de concordância em relação à organização. A segunda parte do questionário
requer uma breve caracterização da empresa, por meio de 13 questões que
solicitavam ao respondente indicar a alternativa que mais estaria de acordo com a
empresa, visando avaliar os atributos organizacionais.
Conforme já mencionado, optou-se pelo envio dos questionários via e-mail, por
causa da amplitude e da dispersão geográfica da amostra. Assim, para obter maior
resultado, montou-se a seguinte estratégia de envio: Uma carta de apresentação,
enfatizando a importância da pesquisa e a sua finalidade, com o link do site survey
monkey com o questionário e o tempo necessário para devolução do instrumento.
Ademais, esclarece-se o compromisso de não revelar o nome da empresa e as
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informações fornecidas, além de disponibilizar o resultado da pesquisa. No corpo do
e-mail era inserida a carta e, em anexo, o questionário, caso não conseguissem
abrir o link respectivo. Os e-mails foram endereçados diretamente aos responsáveis
da área de RH e/ou aos responsáveis da área de T&D, conforme contato
previamente estabelecido por telefone para a solicitação de e-mails diretos e contato
pessoal nas empresas.
A análise de dados refere-se à terceira etapa da pesquisa. Num primeiro
momento, é realizado o método de análise fatorial, que tem como princípio básico a
redução do número original de variáveis, por meio da extração de fatores
independentes, de tal modo que esses fatores possam explicar, de forma simples e
reduzida, as variáveis originais do estudo. A análise fatorial foi realizada para
identificar o número de variáveis das pressões, valores organizacionais e práticas de
T&D.
Para testar a adequabilidade do modelo de análise fatorial, utilizou-se a
estatística de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e o teste de Bartlett. O KMO é um indicador
que compara a magnitude do coeficiente de correlação simples observado com a
magnitude do coeficiente de correlação parcial. Após a análise fatorial e a verificação
dos fatores, realiza-se o método Scree Plot para a confirmação desses fatores
encontrados na fatorial. O critério Scree Plot é um procedimento gráfico utilizado para
determinar o número dos componentes principais para a análise. Assim, utilizou-se
esse método para os fatores confirmados e posteriormente classificados. No entanto,
o Alpha de Cronbach, que mede a consistência interna da escala, foi adotado para
avaliar a confiabilidade da amostra. Se a correlação entre os itens é alta, o Alpha de
Cronbach é próximo de 1, valores menores que 0.6 indicam inconsistência interna
(NETEMEYER,2003; PRADO,2008; MALHOTRA,2000).
Com a identificação e classificação das pressões técnicas e institucionais, dos
valores profissionais e competitivos e das práticas de T&D, iniciou-se o processo de
mediação e moderação. Na mediação, deve-se verificar o relacionamento entre três
variáveis hipotéticas inseridas no processo, sendo uma delas a variável mediadora no
relacionamento VI VD. Nota-se que a relação entre VI  VD ou ficará enfraquecida
na presença da variável mediadora ou poderá chegar a ser nula. Se o valor for nulo,
significa que a mediadora absorveu todo o efeito da VI sobre a DV. Assim, conclui-se
que a mediadora bloqueia todo o efeito, anteriormente ocorrido, da VI. Esse processo
é conhecido como mediação completa ou pura, uma vez que torna a relação não
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significativa. No conceito de mediação, há diversas maneiras de exame de tais
variáveis (VIEIRA, 2008).
A moderação tem neste estudo como variável moderadora os valores
competitivos e profissionais. Nesse sentido, utiliza-se de modelos multigrupos em
modelagem de equações estruturais, cujas opções classificam uma dada variável em
dois ou mais grupos. Portanto, realizou-se a análise de clusters para verificar os
agrupamentos dos valores organizacionais. Na moderação, realizou-se a análise de
clusters para melhor entendimento do processo. A análise de clusters pretende
organizar um conjunto de casos em grupos homogêneos, de tal modo que os
indivíduos pertencentes a um deles sejam o mais semelhante possível entre si e
diferenciados dos restantes (Reis, 2000). Por meio dessa análise, procura-se
classificar um conjunto de objetos em grupos ou categorias, usando-se os valores
observados das variáveis sem que seja necessário definir critérios que classificam os
dados integrantes de determinado grupo (AAKER, KUMAR E DAY, 2001).
Para tanto, a mediação e moderação foram analisadas em relação ao
condicionamento

dos

valores

organizacionais

na

relação

entre

pressões

institucionais e práticas de T&D.

ANÁLISE DOS DADOS E DISCUSSÃO

Diante da exposição precedente sobre a proposta metodológica que orienta a
investigação empírica, optou-se por separá-la em dois grandes blocos: a
apresentação e a análise de dados e resultados. O sentido dessa divisão diz
respeito a diferentes procedimentos realizados em etapas distintas da pesquisa,
associados primeiramente às fontes de dados secundários e, posteriormente, aos
dados primários coletados via questionário.
A natureza pesquisa sobrevém da identificação das pressões e valores
organizacionais, subjacente ao referencial teórico adotado, não permitindo que se
avance diretamente para os resultados coletados nas empresas sem antes distinguir
as pressões que influenciam as práticas de T&D e os valores organizacionais, que
podem mediar e moderar a relação entre as pressões e práticas nas indústrias de
Curitiba e Região Metropolitana.
Por meio de levantamento e de análise de fontes secundárias, procurou-se
realizar uma identificação das pressões e valores organizacionais nos parâmetros
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delineadores da pesquisa de forma a se obter maior entendimento sobre esses
elementos e caracterizá-los de acordo com a literatura referente. Com esses
parâmetros definidos, foi possível subsidiar a elaboração do instrumento de coleta
de dados, reproduzindo-os sob forma de questões que visaram revelar se ocorre a
mediação e moderação pelos valores na relação de pressões e práticas de T&D.
Portanto, dada a proposta de se analisar a relação entre pressões e práticas
de T&D e se essa relação é moderada e/ou mediada pelos valores organizacionais,
faz-se necessário, de antemão, identificá-los, para que, dessa maneira, os dados
secundários sejam analisados, possibilitando-se

caracterizar as pressões, bem

como os valores organizacionais, com base na literatura especializada.
Dessa forma, no presente capítulo, concentrou-se a exposição e análise dos
dados referentes à identificação das pressões e valores organizacionais, relativos à
questão pesquisada, de acordo com o seguinte plano de exposição: primeiramente,
analisaram-se documentos e entrevistas para identificação e caracterização das
pressões; na sequência, ocorreu a identificação dos valores organizacionais com
base teórica e valores organizacionais.
As pressões foram identificadas para maior compreensão das mesmas e para
propiciar a elaboração do instrumento de pesquisa, o questionário. Como descrito
anteriormente na metodologia, a identificação das pressões foi feita posteriormente à
análise documental realizada em revistas acadêmicas e não-acadêmicas e
entrevistas com os especialistas da área de RH. As informações para a identificação
dessas pressões foram reunidas pela análise individual de artigos, cujo tema
principal era RH ou práticas de T&D, procedendo-se ao levantamento das mesmas.
Em paralelo à análise dos artigos, era feita a catalogação das pressões encontradas
em cada um deles. Após finalizada a análise e a catalogação (anexo 01),
identificaram-se algumas pressões que mais se repetiram durante a análise, que
foram selecionadas, bem como selecionaram-se os atores detectados mais de uma
vez nessa catalogação, observando-se sua consonância com a realidade do estudo.
Após a análise dos artigos, em que se identificaram pressões institucionais,
realizou-se uma análise de todas as pressões que mais se reproduziram nesses
artigos

acadêmicos.

Essas

pressões,

classificadas

e

identificadas,

foram:

profissionalização; descentralização do RH; agregação de valor ao negócio; RH
estratégico; cultura organizacional; melhoria nos processos; mudança cultural;
desenvolvimento

profissional;

vantagem

competitiva;

melhoria

contínua;
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aprendizagem organizacional; ISO; capacitação profissional; decisões estratégicas;
transformação do cenário empresarial; internacionalização; cultura competitiva,
dentre as quais foram selecionadas as que mais se repetiam. Ainda da análise dos
artigos, decorreu a necessidade da identificação dos atores institucionais, que
contribuíram para a classificação das pressões que afetam as práticas de T&D. Os
atores identificados foram: concorrência, clientes, consultorias, fornecedores,
membros das organizações e organização.
As entrevistas com os especialistas foram o segundo momento na
identificação das pressões e atores institucionais. Esses especialistas são
profissionais da área de Gestão de Pessoas, que executam as práticas de T&D nas
indústrias de Curitiba e Região Metropolitana e/ou participam e contribuem
diretamente nessas práticas. As entrevistas duraram em média 30 minutos e
contribuíram para melhor entendimento das pressões institucionais.
Após a análise dos artigos e dos relatos das entrevistas dos especialistas,
ocorreu a identificação das pressões, surgindo a necessidade de classificá-las para
que houvesse melhor entendimento das mesmas e, assim, proceder-se à elaboração
do instrumento de pesquisa. Desse modo, as pressões foram classificadas em sua
ênfase e sua natureza, elaborando-se um quadro para demonstrar a natureza das
mesmas, de acordo com o entendimento do pesquisador. As pressões foram
analisadas uma a uma e classificadas pela natureza técnica e institucional.
O entendimento e visualização da natureza e ênfase das pressões, que, no
perfil institucional, são representadas pelos ambientes em que as organizações
estão inseridas para garantir sua sobrevivência. Segundo Kostova e Roth (2002), as
organizações em geral têm de se sujeitar a mais de uma pressão, em razão disso as
pressões foram classificadas pela literatura pertinente.
As pressões de natureza institucional tiveram sua ênfase nas leis
governamentais, na certificação da ISO, no RH estratégico, na cultura organizacional
e na condição de referência no seu contexto.

As pressões institucionais

demonstram a ação de como as outras empresas observam essa empresa, fazendo
com que as mesmas se preocupem mais com o ambiente externo, tornando-se
capazes de proporcionar a legitimidade no presente e no futuro.
Portanto, após a identificação e classificação das pressões em institucionais e
técnicas, houve a necessidade de se identificar os valores organizacionais pela
análise documental, mais especificamente, pelos artigos dos seguintes autores:
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Ferreira (2001), Oliveira e Tamayo (2004), Hosftede (1998). Os valores
organizacionais identificados, nesse momento, contribuíram para a elaboração do
instrumento de pesquisa da mesma maneira que as pressões institucionais e
técnicas. Nesse sentido, os valores organizacionais constituem os condicionantes
entre as pressões e as práticas de T&D, por esse motivo a importância da
identificação e da classificação dos mesmos.
Para maior proximidade com a realidade da pesquisa, utilizou-se a base de
referência de Ferreira (2002), por serem os valores organizacionais, na concepção
desta pesquisadora, os mais apropriados para entender a mediação e a moderação
dos valores na relação entre as pressões e as práticas de T&D.
Portanto, os valores, aqui identificados e classificados, foram: profissionalismo
cooperativo que corresponde à valorização dos empregados que executam tarefas
com eficiência, eficácia e competência, demonstrando espírito de colaboração,
habilidade, dedicação, profissionalismo e capacidade de iniciativa, contribuindo,
desse modo, para o alcance das metas comuns da organização; rigidez na estrutura
hierárquica de poder aos valores presentes em organizações definidas por um
sistema de autoridade centralizado e autoritário que dificulta o crescimento
profissional e o reconhecimento do elemento humano; profissionalismo competitivo
e

individualista

corresponde

a

valorização

prioritária

da

competência

do

desempenho e eficácia individual na execução de tarefas para obtenção dos
objetivos desejados, ainda que isso implique a necessidade de “passar por cima”
dos colegas que almejam objetivos semelhantes e satisfação e bem-estar dos
funcionários são referentes aos valores característicos de empresas que investem
no bem-estar, na satisfação e na motivação dos empregados procurando, assim,
humanizar o local de trabalho e torná-lo agradável e prazeroso.
O profissionalismo cooperativo compreendeu valores que expressavam a
valorização de aspectos como cooperação e colaboração, criatividade, iniciativa,
aceitação dos ideais da empresa, profissionalismo como virtude e ascensão em
decorrência de mérito, dentre outros. Em conjunto, esses aspectos sugeriram a
designação de profissionalismo cooperativo. No entanto, o segundo valor expressou
aspectos quase opostos ao primeiro: não estímulo ou recompensa à criatividade e
iniciativa, ascensão limitada à estrutura formal e, principalmente, estímulo de
competição. Esses aspectos foram utilizados para nomear o valor chamado rigidez
hierárquicos e competição. Como no estudo de Ferreira et al. (2002), o terceiro
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resultou principalmente na preocupação com o bem-estar e a satisfação dos
funcionários. Finalmente, o último, que se refere a valores próximos ao primeiro
fator, com ênfase em aspectos de comprometimento com a empresa e competência
como meio de ascensão na organização.
Os valores identificados e classificados deram sustentabilidade para a
elaboração do instrumento de pesquisa, por demonstrarem os traços culturais das
empresas brasileiras e por serem os valores de praxe para o meio empresarial.
Após a identificação das pressões e valores organizacionais, descritos
anteriormente, houve a elaboração do instrumento de pesquisa – o questionário para
o levantamento de pressões, valores e práticas de T&D nas indústrias de Curitiba e
Região Metropolitana. Então, com o questionário finalizado e comprovado a sua
confiabilidade, foi enviado para que os gestores de RH, da amostra selecionada,
respondessem de acordo com a realidade da organização onde trabalham. Após o
recebimento dos questionários respondidos, realizou-se a tabulação das respostas,
passando-se assim para a consolidação dos dados.
A descrição da amostra foi obtida através dos

gestores de RH, que

responderam aos questionários, representam empresas que possuem de 100 a
2000 funcionários, compondo uma amostra de 54 indústrias de Curitiba e Região
Metropolitana, com idade entre 01 a 124 anos. Verificou-se a área de atuação das
empresas, sua estrutura de capital, controle da empresa, faturamento e a condição
de matriz ou filial. Igualmente, foi investigado se as indústrias possuem, ou não,
departamento de Recursos Humanos estruturado, avaliações de práticas, ISO 9000,
ISO 14000, SA 8000, certificação social.
As pressões, práticas de T&D e valores organizacionais, após a sua
identificação, foram classificados e com base nessa classificação foi elaborado um
questionário pelo qual foram levantados os dados aqui analisados. Esses elementos
estavam representadas no questionário por determinadas questões, que foram as
variáveis utilizadas para verificar a confiabilidade e dimensionalidade das pressões,
utilizando-se a análise fatorial. Segundo Dancey e Reidy (2006),algumas variáveis,
não correlacionadas entre si, tendem a mostrar alguma correlação. Nesse sentido, a
análise fatorial observa esses padrões de correlações, cujos grupos de variáveis
altamente correlacionadas entre si formam um fator. Primeiramente, realizaram-se
os testes Bartlet e KMO, que apresentaram os seguintes resultados: o Bartlet
mostrou a confiabilidade da amostra, e, para comprovar a confiabilidade, a
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referência é o sig. < 0,05. Quanto ao KMO, a medida de adequação da amostra
apresentou o resultado do p = 0,7. Após a comprovação da confiabilidade e
dimensionalidade, foi executado o método Scree Plot para cada um desses
elementos, para verificar, pela análise fatorial, a quantidade de fatores que
permanecem com esse agrupamento.

Portanto, os dados obtidos pela análise

fatorial, pelo SPSS, na matriz de variância, confirmou o método Scree Plot.
Portanto, realizaram-se os testes Bartlet e KMO para as pressões, que
apresentaram os seguintes resultados: o Bartlet mostrou a confiabilidade da amostra
sendo o sig. = 0,000, e, para comprovar a confiabilidade, a referência é o sig. < 0,05.
Quanto ao KMO, a medida de adequação da amostra apresentou o resultado do p =
0,7. No método Scree Plot, analisou-se o gráfico e concluiu-se que, no momento em
que os fatores decrescem e começam a ficar na horizontal, identificam-se 2 (dois)
fatores. Portanto, os dados obtidos pela análise fatorial, pelo SPSS, na matriz de
variância, confirmou o método Scree Plot, por ter identificado também 2 (dois)
fatores. Demonstrou-se o índice de variância dos dois fatores. Nesse sentido, a
soma rotacionada das cargas ao quadrado, correspondeu ao fator 1 com o total de
25,9 %, enquanto o fator 2 correspondeu com 49,2% das cargas.
Para verificar a confiabilidade e dimesionalidade das variáveis das práticas de
T&D, encontrando, no caso das práticas de T&D, a redução a único fator, cujo valor
de acumulação das variáveis é de 43, 5% . Quanto aos testes Bartlet e KMO: o
resultado do Bartlet mostrou a confiabilidade da amostra, obtendo-se resultado igual
a 0,000, enquanto o KMO teve como resultado 0,273, confirmando a confiabilidade
do único fator encontrado na análise fatorial. Ao se analisar o gráfico Scree Plot,
constata-se que, no momento em que os fatores decrescem e começam a ficar na
horizontal, resulta 1(um) fator para as práticas de T&D, confirmando a análise
anterior. O método Scree Plot comprovou que, sobre as práticas de T&D, obtém-se
somente 1(um) fator com 14 variáveis agrupadas. Entretanto, ao se realizar o teste
para verificar a confiabilidade das variáveis, constata-se que o Alpha de Cronbach é
igual a 0,946 e, por ser maior que 0,7, confirma sua significância.
Para verificar

se as variáveis dos valores organizacionais possuíam

correlação entre si, fez-se necessário

realizar a análise fatorial, cujo resultado

confirmou a correlação entre elas. Os testes Bartlet apresentou seu sig. igual a
0,000, confirmando sua significância e o KMO demonstrou a medida de adequação
da amostra, tendo-se que p = 0,7. Esses resultados demonstram a confiabilidade e
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dimensionalidade das variáveis dos valores organizacionais. Foi aplicado o método
Scree Plot e esse método indicou a presença de dois fatores para os valores
organizacionais. Ao se analisar os dados obtidos pela análise fatorial, na matriz de
variância,

encontram-se

2

(dois)

fatores

para

as

variáveis

dos

valores

organizacionais, que apresentam os seguintes índices de variância. Assim, define-se
que 21 variáveis foram agrupadas em dois fatores relacionados aos valores
organizacionais. Essas variáveis foram agrupadas de acordo com suas cargas nos
dois fatores confirmados pela análise fatorial. Para determinar com certeza a
confiabilidade dos valores profissionais e competitivos, aplicou-se o teste Alpha de
Cronbach, para cada valor, profissional e competitivo, calculou-se separadamente o
Alpha de Cronbach, obtendo-se resultados maiores que 0,7 para os dois valores,
confirmando, assim, a referida confiabilidade.
Após

a

confiabilidade

das

pressões,

práticas

de

T&D

e

valores

organizacionais, iniciou-se a análise do processo de Mediação e Moderação,
conforme demonstrado na figura a seguir.

Figura 1: Processo de Mediação e Moderação
Valores Profissionais
Valores Competitivos

Etapa 1 - Mediação

Etapa 2 - Mediação
Moderação

Pressão Institucional
Pressão Técnica

Práticas de T&D
Etapa 3 - Mediação

Fonte: Elaborada pela Autora.

O processo de mediação, pela análise de dados referentes, os valores
organizacionais foram definidos como variável mediadora na relação das pressões
intitucionais e técnicas sobre as práticas de T&D. Na priemira etapa, analisou-se as
pressões institucionais e técnicas e a relaçãos delas com as práticas de T&D. Para
verificar essa relação entre as pressões e as práticas de T&D, realizou-se uma
regressão que fornece dados referentes de qual pressão, institucional ou técnica,
influencia mais ou menos as práticas de T&D. Nessa etapa 1, analisa-se que quando
as pressões institucional e técnica estão exercendo força separadamente sobre as
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práticas de T&D, as duas pressões são significativas, no caso, podendo interferir
nessas práticas. A pressão institucional tem seu sig= 0,000, enquanto a pressão
técnica tem seu sig=0,005, comprovando a significância na influência sobre as
práticas de T&D. No entanto, constata-se que, se as duas pressões exercem força
ao mesmo tempo sobre as práticas de T&D, somente a pressão institucional
exerce influência sobre essas práticas, enquanto a pressão técnica tem sua
influência anulada. Analisa-se isso em razão da significância das mesmas, sendo
que a pressão institucional demonstra sig.= 0,001 e a técnica, sig.= 0,441. Para a
força dessa pressão ser significante, o sig. necessita ser menor ou igual a 0,005,
concluindo-se que, somente a pressão institucional, quando estiver sem a influência
da pressão técnica, afeta as práticas de T&D sem a mediação dos valores
organizacionais. Logo, as pressões institucionais exercem influência nas duas
situações sobre as práticas de T&D.
Na etapa 2, verifica-se a mediação entre pressões e valores, realizando-se
uma regressão linear e a Anova que indica que o plano de regressão parte de zero,
ou seja, permite prever a influência das pressões sobre o valor profissional (1).
Examina-se aqui se ocorre influência das pressões sobre os valores organizacionais.
Primeiramente, faz-se a regressão da variável de mediação, do valor profissional e
das variáveis independentes formadas pelas pressões institucionais

e técnicas.

Constata-se que, a pressão institucional tem sig.= 0,001, quando está isolada
exerce pressão sobre os valores profissionais e quando isolada, a pressão técnica
exerce influência sobre os valores profissionais, com sig.= 0,002, constituindo uma
força significativa. Num outro momento, as pressões institucionais e técnicas,
quando exercem pressão ao mesmo tempo sobre os valores profissionais, não se
mostram significativas para essa relação. As pressões técnicas e institucionais se
anulam, quando mediadas pelos valores profissionais.

Averigua-se aqui se os

valores competitivos, também são influenciados pelas pressões institucionais e
técnicas. As duas pressões, quando estão separadas, exercem pressão sobre os
valores competitivos. A pressão institucional tem sig.=0,046 e a pressão técnica,
sig.= 0,008, para tanto, quando as duas pressões exercem uma sobreposição,
ocorre uma multicolinariedade nas pressões institucionais e técnicas, em relação aos
valores competitivos.
Os valores organizacionais foram analisados como variáveis mediadoras
entre a variável dependente, práticas de T&D, e as variáveis independentes
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pressões. A variável mediadora é formada pelos valores profissionais e competitivos,
a qual, ao estar presente na equação de regressão, diminui a magnitude do
relacionamento entre uma variável independente e uma variável dependente.
Portanto, conclui-se que os valores são considerados mediadores no momento em
que influenciam a relação entre as pressões institucionais e técnicas sobre as
práticas de T&D (McKINNON et al. 2002). Os valores profissionais e competitivos,
quando separados, regulam as pressões institucionais e técnicas. Verifica-se
também que os valores profissionais fazem maior mediação na influência das
pressões sobre as práticas de T&D do que os competitivos. Constata-se, ainda, que
os valores profissionais têm maior significância na mediação, quando as pressões
exercem uma influência sobre as práticas de T&D. No entanto, quando os valores
profissionais e competitivos estão juntos realizando a mediação, constata-se que
somente a pressão institucional exercerá influência sobre as práticas de T&D.
Na figura anteriormente apresentada, a moderação esta representada sobre
os valores profissionais e competitivos que formam a variável moderadora, na
equação entre pressões institucionais e técnicas e as práticas de T&D nas indústrias
de Curitiba e Região Metropolitana. Para se identificar a variável moderadora,
utilizou-se a análise de clusters nessa parte do estudo para agrupar as variáveis dos
valores. Nessa pesquisa, à análise de clusters para realizar o agrupamento dos
valores organizacionais, classificados anteriormente como valores profissionais e
competitivos, para verificar qual dos dois clusters é mais valorizado nas indústrias de
Curitiba e Região Metropolitana. Verifica-se que, com base no K – means, o cluster
valores profissionais apresenta média maior do que o cluster dos valores
competitivos, inferindo-se que os valores profissionais são mais valorizados nas
empresas que não aplicam tanto as práticas de T&D. Nesse sentido, pode-se
concluir que as pressões são moderadas pelos valores profissionais no momento em
que exercem força sobre as práticas de T&D. Pela análise de clusters, constata-se
que, nas indústrias que mais valorizam as práticas de T&D, obtêm-se valores
competitivos com maior média que os valores profissionais.

Com os clusters

formados, realiza-se a ANOVA para verificar a diferença desses grupos em relação
aos valores. A ANOVA analisou aqui as diferentes fontes de variação ocorridas
nesse conjunto de valores, verificando-se a influência deles entre as indústrias e
dentro das indústrias. A variação dos grupos que, nas indústrias de Curitiba e
Região Metropolitana, estão mais interessados em valorizar os valores competitivos
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em relação aos valores profissionais. Para verificar a moderação sobre as práticas
de T&D entre as variáveis independentes e a variável dependente nas indústrias de
Curitiba e Região Metropolitana, procedeu-se à regressão, tendo se constatado que
todas as variáveis independentes são moderadas pelos valores na influência das
práticas de T&D. Infere-se que os valores competitivos não são significativos na
moderação sobre as práticas de T&D nas indústrias de Curitiba e Região
Metropolitana, não interferindo na relação das pressões sobre as práticas de T&D.
Os valores profissionais moderam a interferência das pressões nas práticas de T&D.
Assim, os clusters de valores e pressões técnicas e institucionais moderam a
valorização ou não das práticas de T&D nas indústrias de Curitiba e Região
Metropolitana. O resultado da análise estatística de dados fornece evidências para
corroborar as respostas às perguntas de pesquisa propostas na presente
dissertação. Nesta seção, procura-se explorar mais detidamente esses achados no
sentido de estabelecer uma relação mais precisa com a base teórica previamente
apresentada, sintetizando os principais aspectos encontrados.
O resultado da análise estatística de dados fornece evidências para
corroborar as respostas às perguntas de pesquisa propostas na presente
dissertação. Nesta seção, procura-se explorar mais detidamente esses achados no
sentido de estabelecer uma relação mais precisa com a base teórica previamente
apresentada, sintetizando os principais aspectos encontrados.
As organizações adotam determinadas estruturas e procedimentos a fim de
alcançarem

a

legitimidade

transferida

pelos

costumes

e

normas

aceitas

coletivamente, percebe-se, então, que surge um conflito, no que tange à tomada de
decisão, entre a desejada legitimidade e as exigências técnicas que apresentam
como fator principal a eficiência. O que geralmente acontece é que a organização
age a fim de garantir a sua legitimidade institucional, indo ao encontro das rígidas
medidas de eficiência técnica (CARVALHO, VIEIRA E LOPES, 1998). Percebe-se
que a sobrevivência de uma organização irá depender de ela manter permanente
ajuste entre as pressões de legitimidade, impostas pelas pressões institucionais por
meio de normas e costumes socialmente aceitos, e as exigências das pressões
técnicas de eficiência e eficácia.
As pressões que cada organização sofre sobre suas práticas de T&D já foram
denominadas, anteriormente, institucional e técnica. Essas pressões exercem uma
força sobre as práticas de T&D, no entanto, constata-se que a pressão institucional,
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ligada ao âmbito normativo, exerce maior interferência na adoção dessas práticas,
em virtude de sua influência, tanto estando isolada como em conjunto com a pressão
técnica. Ela, a pressão institucional, transmite uma ideia de estabilidade para as
organizações, posto que tanto os valores como as normas com o transcurso do
tempo e em sua utilização cotidiana e repetida são internalizados pelos indivíduos,
transformando-se numa obrigação organizacional e social.
Utilizando-se os critérios propostos por Meyer e Scott (1983), a pressão
institucional pressupõe regras e valores socialmente aceitos com base no
estabelecimento de estruturas e processos corretos a fim de receber suporte e
legitimidade do ambiente para adoção das práticas de T&D pelas indústrias de
Curitiba e Região Metropolitana. A pressão técnica abrange tecnologias complexas e
trocas de produtos ou serviços em um mercado no qual as organizações são
recompensadas pelo controle eficiente e eficaz de seu processo de trabalho. Ao se
analisar o âmbito organizacional dessas indústrias, num primeiro momento, verificase que a adoção de práticas de T&D, motivada por pressões institucionais, na
maioria das vezes, centra-se na qualificação profissional e, consequentemente, na
obtenção de produtos melhores.
Para as organizações adotarem as práticas de T&D, dispõem de um sistema
de valores, que medeiam a relação entre as pressões e essas práticas. Os valores
profissionais e competitivos constituem variáveis mediadoras, afirmando a teoria de
Abbad e Torres (2002), por diminuírem a magnitude do relacionamento entre
pressões e práticas de T&D. Neste estudo, constata-se que, na relação das
pressões institucionais e técnicas em ação sobre os valores profissionais, as duas
pressões em conjunto terão força significativa para influenciarem na adoção das
práticas de T&D nas indústrias de Curitiba e Região Metropolitana. No entanto,
quando separadas, a pressão técnica, perderá força ao ser mediada por valores
profissionais, não tendo significância nessa relação, ficando nula. Dessa forma,
quando os valores competitivos fazem a mediação das pressões sobre as práticas
de T&D, constata-se que a pressão institucional continua sendo significativa na
adoção de práticas por essas organizações. Verifica-se, ainda, que os valores
indicam padrões racionalizados de preferência, que influenciam a escolha dos meios
desejáveis para a ação e os fins, como resultados ou objetivos a serem alcançados
(MACHADO-DA-SILVA; FONSECA, 1993). Nesse sentido, afirma-se que os valores
profissionais e competitivos são considerados mediadores no momento em que
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interferem na relação entre pressões institucionais e técnicas sobre as práticas de
T&D. Os valores profissionais e técnicos anulam a força da pressão técnica quando
a mesma age separadamente da institucional.

Os valores são variáveis de

moderação interferindo também na relação das pressões institucionais e técnicas
sobre as práticas de T&D adotadas nas indústrias estudadas. Confirma-se a teoria
de Baron e Kenny (1986) e Vieria (2008) de que, com a ação da variável
moderadora, aqui os valores, a relação das pressões e práticas de T&D podem ser
reduzidos, trazidos a zero ou inverter o sinal da relação. Contudo, há, nas
organizações, sistemas de valores diferentes que competem entre si e criam um
mosaico de realidades, levando à coexistência de subculturas, ou mesmo
contracultura, promovidas por aqueles que se opõem aos valores da cultura
dominante (SCHEIN, 1984).

Pode-se afirmar que os valores profissionais e

competitivos formam a base para o estabelecimento e interpretação de todas as
práticas de T&D das indústrias de Curitiba e Região Metropolitana, uma vez que,
baseadas neles, as pressões institucionais e técnicas sofrem mediação e moderação
dos valores.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em virtude da proposta do presente estudo: verificar como os valores
organizacionais exerciam condicionamento sobre a influência das pressões
institucionais e técnicas nas práticas de T&D nas indústrias de Curitiba e Região
Metropolitana, faz-se necessário expor que os resultados foram satisfatórios.
Conclui-se que as pressões identificadas, institucionais e técnicas, sofrem o
condicionamento pelos valores organizacionais e que, nas indústrias que
participaram da pesquisa, as pressões exercem essa influência nas práticas de T&D.
Infere-se, ainda, que as pressões, tanto a técnica como a institucional, influenciam
as práticas, quando elas estão agindo separadamente. Entretanto, quando elas
estão atuando simultaneamente, somente a pressão institucional terá significância.
Isso denota que as indústrias estão mais preocupadas com componentes
socioculturais, que lhes permitam ganhar relevância no ambiente em que estão
inseridas, caracterizando as práticas por meio de regras e exigências sociais a que
as organizações devem se ajustar, a fim de alcançarem legitimidade e apoio
contextual.
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Por um lado, as circunstâncias ambientais pressionam no sentido da
homogeneização das práticas de T&D; por outro, a atuação dos mecanismos
isomórficos não elimina o sistema de interpretação de cada organização. É por
intermédio da interpretação das demandas competitivas e socioculturais do seu
contexto ambiental de referência que a organização se estrutura e define suas
estratégias de ação, visando a atender aos seus interesses (MACHADO-DA-SILVA
E FONSECA, 1993).
Constata-se haver dois grupos de valores que condicionam as pressões a
influenciarem as práticas de T&D: os valores profissionais e os competitivos, que
seguem a mesma lógica das pressões, isto é, se os dois estiverem juntos na ação
de condicionamento, somente os valores profissionais serão significativos para a
mediação ou moderação da relação entre as pressões e as práticas.
Percebe-se que, ao se fazer a análise de clusters, agrupando valores e
organizações, verifica-se haver indústrias que dão maior valor a esses valores
previamente estabelecidos, os quais, em contrapartida, vão exercer maior influência
no momento de se adotarem as práticas.
Machado-da-Silva e Guarido Filho (2001), de que o uso dos valores permite
reconhecer a multiplicidade de preferências no concernente a meios e fins, podendose enfatizar as diferentes posições de valor e sua relação com as ações, as regras e
a estrutura organizacional. Além disso, o enfoque nos valores reflete a questão da
legitimidade de ações, regras e estruturas consideradas adequadas na medida em
que são compartilhadas pelos dirigentes e outros membros da organização,
mediante mecanismos de adesão e/ou imposição. Deve-se reconhecer a interação
mutuamente constitutiva de valores, estruturas e sistemas da organização
(GREENWOOD E HININGS, 1993). A estrutura constitui uma representação de
valores

e

interesses

organizacionais

e

institucionais,

não

se

sujeitando

exclusivamente a delineamento racional.
Conclui-se, portanto, que os valores organizacionais são fatores mediadores e
moderadores, que propiciam às pressões institucionais e técnicas influenciarem de
maneira diferente, dependendo de cada conjunto de valores. Pode-se concluir que:
na moderação, somente os valores profissionais afetam a relação das variáveis
dependentes e das variáveis independentes. No caso deste trabalho, pode-se
concluir que as pressões institucionais e técnicas influem sobre as práticas de
treinamento e desenvolvimento das indústrias de Curitiba e Região Metropolitana.
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No entanto, os valores competitivos não afetam, nem exercem função moderadora.
Contudo, as organizações que priorizam seus valores são mais influenciadas a
adotarem ou não as práticas de T&D.
A valorização das práticas de T&D pelas indústrias diz respeito à
profissionalização, ressaltando-se que a maior parte das empresas respondentes é
de

gestão

familiar.

Nesse

sentido,

Freidson

(1992)

faz

referência

à

profissionalização, desviando o foco de uma concepção estática de profissão como
tipo distinto de ocupação para o processo pelo qual as ocupações se
profissionalizam. Os membros da ocupação determinam o conteúdo de suas
atividades, as metas, os termos e as condições de trabalho, bem como os critérios
pelos quais ele pode ser legitimamente avaliado, ou seja, pode ocorrer
autorregulação (FREIDSON, 1992). Essa abordagem permite considerar-se a
estratégia pela qual os atores sociais transformam ocupação em profissão dentro da
organização e pela qual preserva essa posição. Por essa estratégia, pode-se
identificar a presença dos mecanismos normativos, os mais indicados para se
compreender organizações profissionais, já que obscurece a compreensão das
principais estratégias utilizadas pela profissão e a legitimação resultante.
Nesse sentido, fazem-se considerações a respeito de futuros estudos para a
investigação da profissionalização dos trabalhadores dessas indústrias. Podem
ocorrer dois vieses, um no sentido de verificar a profissionalização dos gestores de
T&D, outro em que as práticas de T&D se configurem método de profissionalização.
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DISTRIBUIÇÃO DE TENSÕES EM PLACA ESTABILIZADORA
VITROCERÂMICA EM COMPARAÇÃO COM PLACA EM AÇO INOX 316L
ATRAVÉS DE SIMULAÇÃO NUMÉRICA

Anderson Marcelo Petchak de Oliveira15
Beatriz Luci Fernandes16

RESUMO

Existe uma variedade de implantes biodegradáveis no mercado, usados na
substituição dos fabricados em materiais metálicos que, além de necessitarem de
segunda cirurgia para retirá-los, liberam íons metálicos nos tecidos vizinhos, como
nos sistemas circulatório e linfático, induzindo reações adversas locais e sistêmicas.
O vitrocerâmico Anortita é um biomaterial biodegradável candidato a utilização como
substituto das placas metálicas. As placas ósseas escolhidas para este trabalho
foram as retas de 6 furos, com 22 mm de largura, 140 mm de comprimento, 4 mm de
espessura e raio de arredondamento de 2 mm. Realizada a simulação numa placa
sem furos, foram acrescentados seis furos de 5 mm, usando como elemento da
malha o sólido 187. As placas sem furos, consideradas fixas no osso, tiveram os
movimentos restritos em x, y, e z, e as placas com furos foram engastadas nos
furos, tendo os movimentos restritos em x, y e z. Nas placas sem furos, foram
aplicadas forças de 17.600 N nos nós da extremidade direita ao meio e da
extremidade esquerda ao meio, simulando força de compressão, aplicada em 1% de
cicatrização óssea. Nas placas com seis furos, o valor foi dividido por seis, com força
constante aplicada de 2.933 N em cada furo. Simulando tração sofrida pelas placas
em 1%, 50% e 75% de cicatrização óssea, foram aplicadas forças de 3.520 N do
meio para extremidades direita e esquerda. Na simulação da tração sofrida pelas
placas com furos, foi aplicada força de 587 N nos furos.

Palavras-chave: Fixação de fraturas, simulação numérica, biomaterial Anortita.
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ABSTRACT

A variety of biodegradable implants in the market, used in replacing those made of
metallic materials that, in addition to requiring a second surgery to remove them,
release of metal ions in the surrounding tissues, as in the circulatory and lymphatic
systems, inducing local and systemic adverse reactions . The glass ceramic Anorthite
is a biodegradable biomaterial candidate for use as a substitute for metal plates.
Bony plates chosen for this work were the straight 6-hole, 22 mm wide, 140 mm long,
4 mm thick and rounding radius of 2 mm. Performed the simulation on a plate without
holes, six holes were added to 5 mm, using as the solid mesh element 187. Plates
without holes, considered fixed in the bone, had restricted the movements in x, y, z,
and plates with holes were strung through the holes, and the restricted movements in
x, y and z. No holes in the plates were applied forces of 17,600 N on the nodes of the
far right in the middle and the left edge of the medium, simulating the compression
force, applied in 1% of bone healing. In the plates with six holes, the value was
divided by six, with constant force applied to 2933 N on each hole. Simulating pull
suffered by the plates in 1%, 50% and 75% of bone healing were applied forces of
3520 N from the middle to right and left ends. The simulation of traction experienced
by the plates with holes, was applied force of 587 N in the holes.
Key-words: Fracture stabilization, numerical simulation, Anorthite biomaterial.

INTRODUÇÃO

Atualmente existe muito interesse em implantes biodegradáveis, os quais tem
como objetivo fornecer uma fixação inicial com adequada resistência mecânica
enquanto sofre lenta degradação, permitindo a sua substituição pelo tecido vivo.
Desta forma, não existe necessidade de uma cirurgia para a remoção do implante
(GARCIA; DOBLARÉ, 2008).
Implantes metálicos posicionados em reparações ortopédicas podem causar
distorções de imagens obtidas por ressonância magnética, além de liberarem íons
metálicos tanto nos tecidos vizinhos ao implante como nos sistemas circulatório e
linfático, durante a sua permanência em contato com o organismo. A liberação
destas partículas induz reações adversas localizadas e sistêmicas aumentando a
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resposta inflamatória, a interação com processos enzimáticos, a toxicidade, a
carcinogênese e a resposta imunológica (GIERTZ et al., 2010).
Placas estabilizadoras de fratura óssea são exemplos de implantes que
devem ser temporários, porém muitas vezes não são retiradas principalmente devido
aos riscos de uma segunda cirurgia e aos sofrimentos causados pelo processo de
reabilitação. Procedimentos clínicos definem que a placa somente deverá ser
retirada se o paciente estiver sentindo dor causada pela presença do material
(ABUJETA et al., 2004).
A resistência mecânica é uma das propriedades fundamentais para placas
estabilizadoras de fratura óssea, especialmente em membros inferiores onde as
cargas aplicadas são altas e cíclicas. Os biomateriais biodegradáveis, atualmente
disponíveis, não fornecem rigidez suficiente para serem usados como suporte em
ossos longos como o fêmur (YOUN et al., 2008). Além do conhecimento da
resistência mecânica do material é importante se conhecer a interação desses
materiais com o organismo como a velocidade e os produtos da degradação in vivo,
a capacidade de interação com o tecido ósseo e a biocompatibilidade a fim de se
avaliar a sua funcionalidade.
Novos biomateriais biodegradáveis vem sendo desenvolvidos para a
substituição de implantes tradicionais ou temporários. Esses materiais implantados
na região da fratura devem consolidá-la e desaparecer, dispensando um segundo
procedimento cirúrgico para sua remoção e evitando eventuais problemas sistêmicos
gerados pelos produtos de corrosão no meio orgânico. Dentre os materiais
biodegradáveis encontram-se os vitrocerâmicos que são produzidos a partir da
cristalização controlada de materiais vítreos. A cristalização controlada é um
fenômeno que ocorre quando o vidro, contendo um agente nucleante dissolvido é
submetido a temperaturas entre 500 e 1100oC. Este processo resulta num novo
material dotado de características diferenciadas e mecanicamente mais resistentes
do que o vidro que o originou (FERNANDES et al., 2008).
O vitrocerâmico Anortita é um biomaterial formado por uma mistura definida
de óxidos de alumínio, cálcio e silício, cuja composição é mantida em sigilo e que
teve a sua biocompatibilidade comprovada com o trabalho de Cavalheiro, 2005. Este
material é biodegradável, poroso, sendo os poros interconectados (FERNANDES et
al., 2008). Uma característica também importante da Anortita é que o seu processo
de fabricação permite a confecção de peças em formas complexas, inclusive peças
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sob medida.
Ensaios in vivo são os mais utilizados para a caracterização mecânica de
implantes fabricados com novos biomateriais. Com a implantação do material em
animais pode-se prever a falha ou não do componente sob as cargas cíclicas a que
é sujeito durante, por exemplo, a caminhada. No entanto, esses ensaios são caros
devido à necessidade de procedimento cirúrgico, acompanhamento diário e morte
dos animais após o tempo de permanência adequado. Além disso, como o material
pode estar sujeito à falhas em serviço, pode causar dor e desconforto contínuo,
contra as diretrizes básicas da ética em experimentos com animais.
Neste sentido, as simulações numéricas são ferramentas importantes e
adequadas para analisar o comportamento do material em serviço, a partir de dados
do material e das condições onde será aplicado. Os dados necessários para a
execução da simulação podem ser adquiridos com ensaios mecânicos, em
laboratório e na literatura. Embora o ensaio in vivo seja necessário para certificar um
implante em relação à sua resistência mecânica, a simulação numérica impede que
animais sejam mortos em vão quando, através dos resultados da simulação a
previsão é de falha do componente em uma dada aplicação.
O objetivo geral deste trabalho foi analisar a distribuição de tensão nas placas
estabilizadoras de fraturas confeccionadas em vitrocerâmico Anortita e em Aço
Inoxidável 316L, inteiras e perfuradas, através de simulação numérica no software
ANSYS®.
CARACTERÍSTICAS DAS PLACAS DE FRATURA ÓSSEA
Os tipos de placas escolhidas para este trabalho foram as classificadas pela
norma ASTM F382-99(2008) como placa reta, a qual possui largura uniforme e eixo
longitudinal reto, geralmente usada em fraturas de diáfise de ossos longos.
As placas possuem 22 mm de largura, 140 mm de comprimento, 4 mm de
espessura e raio de arredondamento das arestas de 2 mm. Uma primeira simulação
foi realizada em uma placa sem furos. Após convergência, foram acrescentados seis
furos de 5 mm de diâmetro e repetidas as simulações até a convergência.
A disposição dos furos é mostrada na figura 1. Os furos próximos as
extremidades foram posicionados a 12,5 mm de distância destas. A menor distância
entre os furos foi de 20 mm.
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Figura 1 – Modelo de placa estabilizadora de fratura óssea com 6 furos
de 5 mm de diâmetro, usada na simulação numérica (dimensões em mm)

.

A mesma geometria e as mesmas dimensões foram utilizadas para as placas
em aço inox 316L e para as placas em vitrocerâmico.
Na região da fratura a placa se encontra na posição vertical e presa por
parafusos, ou seja, engastada nas regiões dos furos. A carga sofrida pela placa é,
principalmente, de compressão nos primeiros estágios da cicatrização óssea, e de
tração nos estágios mais avançados (GANESH et al., 2005).
A placa sem furos, como a usada no ensaio in vivo de CAVALHEIRO, 2005,
encontra-se engastada em toda a área da face em contato com o osso, enquanto
que a de seis furos encontra-se engastada apenas nestes, simulando a utilização de
parafusos fixando a placa no osso.
O Quadro 1 mostra as propriedades mecânicas dos materiais utilizados nas
simulações, considerados isotrópicos (mesmas propriedades em todas as direções).

Quadro 1: Propriedades mecânicas dos materiais utilizados nas simulações.
Material
Aço inox 316L
Vitrocerâmico Anortita

Massa específica
(g/cm3)
7,80
2,76

Coeficiente de Poisson

Fonte: CALLISTER JR. (2004), ASHIZUKA; ISHIDA, 1997.

0,29
0,25

Módulo elástico
(GPa)
191
80
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Modelo geométrico das placas de redução de fratura óssea sem e com
furos
As figuras 2 e 3, mostram o modelo geométrico da placa sem furos e com furos,
respectivamente, criado no ambiente WorkBench.
Figura 2 – Modelo geométrico da placa sem furos.

Figura 3 – Modelo geométrico da placa com 6
furos

FORMAÇÃO DA MALHA DE ELEMENTOS FINITOS
A biblioteca do ANSYS® apresenta mais de 200 tipos diferentes de elementos.
Cada tipo tem um número original e um prefixo que identifica a sua categoria. Para
qualquer análise é necessário partir desta biblioteca e definir o elemento mais
apropriado, de acordo com as características do material a ser analisado.
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A escolha do elemento determina o conjunto de graus de liberdade (rotações,
deslocamentos, etc.), a forma do elemento (quadrilátero, tetraedro, etc.), e a sua
aplicação no espaço bi ou tri-dimensional.
Para a formação da malha nas placas estabilizadoras foi utilizado o sólido
estrutural tetraédrico 187, com 10 nós, usado na modelagem de malhas irregulares,
tendo grande deflexão, plasticidade e capacidade de tensão. Este sólido permite a
aplicação em materiais isotrópicos, homogêneos, e perfeitamente elásticos.
O aço inox 316L e o vitrocerâmico foram considerados homogêneos,
isotrópicos (propriedades constantes em todas as direções) e elásticos.

CONDIÇÕES DE CONTORNO
As placas estabilizadoras de fratura sem furos foram consideradas fixas no
osso através da sua superfície em contato com o mesmo e as placas com furos
engastadas apenas nos furos.
Para simular o engastamento da placa sem furos ao osso, a face da placa
colada ao osso teve os movimentos restritos em x, y, e z, ou seja, UX = UY = UZ =
0, com as demais faces livres em todas as direções. Na placa com furos, apenas os
6 furos tiveram os movimentos restritos em x, y, e z, com todas as faces livres em
todas as direções.
Segundo Ganesh et al., 2005, logo após a fratura, com 1% de cicatrização,
aparecem duas forças, uma de compressão máxima de 0,2 GPa e outra de tração
de 0,04 GPa, a tensão de compressão desaparece durante a cicatrização do osso,
ou seja, zero em 50% ou três meses após a fratura e em 75% ou seis meses após a
fratura. A tensão de tração máxima é a mesma em todas as etapas, ou seja, 0,04
GPa.
Estes valores foram multiplicando pela área da seção transversal da placa
usada como modelo neste trabalho, 88 mm 2, resultando em força de compressão
máxima de 17.600 N e a de tração de 3.520 N.
Nas placas sem furos, foram aplicadas forças constantes de 17.600 N nos
nós da extremidade direita para o meio da placa e da extremidade esquerda para o
meio da placa simulando a força de compressão. Esta força foi aplicada somente em
1% de cicatrização.
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Para simular a tração sofrida pelas placas sem furos em 1%, 50% e em 75%
de cicatrização, foram aplicadas forças de 3.520 N do meio da placa para a sua
extremidade direita e do meio da placa para a sua extremidade esquerda. Na
simulação da tração sofrida pelas placas com furos, foram aplicadas forças de 587 N
nos furos do meio da placa para a sua extremidade direita e nos furos do meio da
placa para a sua extremidade esquerda.
Nas placas com furos, o valor de 17.600 N foi dividido por seis, de forma a
distribuir a carga entre os seis furos. Portanto, em cada furo foi aplicada uma força
constantes de 2.933 N nos furos da extremidade direita para o meio da placa e nos
furos da extremidade esquerda para o meio da placa simulando a força de
compressão. Esta força também foi aplicada somente em 1% de cicatrização.
Não foram simuladas cargas devido à massa corpórea do paciente, pois a
carga parcial é permitida entre a 6a e 8a semana e a carga total depois de decorridas
12 semanas da cirurgia, quando a fratura se encontra consolidada. Portanto, até o
momento de início do carregamento, a placa sofre apenas as forças devidas à tração
na região da fratura (FERNANDES et al., 1998) (ALBUQUERQUE et al. 1996)
(DELLA NINA et al., 2007). A figura 4 mostra a aplicação da força de compressão e
de tração nas placas com furos.
Figura 4 – Aplicação da força de compressão de 2.933 N nos furos da
extremidade direita para o meio da placa e nos furos da extremidade esquerda
para o meio da placa. Para a aplicação de força de tração de 587 N nos furos
do meio da placa para a extremidade direita e nos furos do meio da placa para
a sua extremidade esquerda.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
São apresentados, neste tópico, os resultados e as discussões das
simulações nas placas estabilizadoras de fraturas sem e com furos, fabricadas em
aço inoxidável 316L e em vitrocerâmico Anortita, destacando-se e a tensão máxima,
a qual indica se o material irá ou não suportar as cargas em serviço.

Placas estabilizadoras de fratura óssea sem furos em aço inox 316L e
vitrocerâmico Anortita

As figuras 5 e 6 ilustram os resultados das tensões de von Mises, resultantes
da força de compressão aplicada na placa estabilizadora de fratura em aço
inoxidável 316L e vitrocerâmico Anortita sem furos, respectivamente. Estes
resultados são válidos para 1% de cicatrização óssea.
Figura 5 – Distribuição das tensões compressão na placa estabilizadora de
fratura óssea em aço inoxidável 316L, sem furos com 1% de cicatrização
óssea. Total de 5933 elementos e 10729 nós.
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Figura 6 – Distribuição das tensões de Von Mises da placa estabilizadora de
fratura óssea em Anortita, sem furo e com força de compressão aplicada em
1% de cicatrização óssea. Total de 5933 elementos e 10729 nós.

Os resultados na placa em aço 316L mostram que a tensão mínima,
distribuída uniformemente na região central da placa, foi de 4,18 KPa e a máxima
tensão, localizada nos cantos da placa foi de 1,20 MPa. Este comportamento é o
esperado visto que a placa se encontra engastada no osso e, devido à sua simetria,
no centro da placa as forças de compressão se anulam. Esta tensão de compressão
mínima central é importante, pois acarreta na redução e na proteção contra tensão
na área da fratura sob a placa (NINA et al., 2007).
Na placa em Anortita, os resultados mostram uma similaridade na distribuição
das tensões em relação as das placas em aço inox 316L. A situação é previsível
devido à geometria e às condições de contorno idênticas para ambos os casos. Para
a Anortita, na placa sem furos, a máxima tensão apresenta valor de 1,21 MPa,
próximo ao valor de 1,20 MPa encontrado na placa de aço sem furos. Este valor se
encontra abaixo dos valores máximos de tensão de compressão suportados por
vitrocerâmicos em geral, entre 40 e 50 MPa (THOMPSON; HENCH, 1998), embora
vitrocerâmicos avançados, sinterizados de nanopartículas, possam apresentar
valores tão altos quanto 340 MPa (CALLISTER Jr., 2004).
Quando se aplica uma força de compressão sobre o vitrocerâmico, o
comportamento frágil não afeta a resistência mecânica, pois a compressão atua
fechando as trincas e outros defeitos que são intrínsecos neste tipo de material
(PEREIRA; VASCONCELOS; ZAVAGLIA, 2006). Portanto, um valor alto de
resistência à compressão é esperado.
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A tensão mínima de 4,30 KPa, apresenta valor pouco superior ao encontrado
na placa de aço que foi de 4,18 KPa.
As deformações em x, direção de aplicação da força de compressão, são
mostradas nas figuras 7 e 8 para a placa de aço inox 316L e vitrocerâmico Anortita
sem furos, respectivamente.
Figura 7 – Deformações em x da placa estabilizadora de fratura óssea em aço
inoxidável 316L, sem furos, com força aplicada de compressão com 1%, de
cicatrização óssea.

Figura 8 - Deformações em x da placa estabilizadora de fratura óssea em
Anortita, sem furos, com força de compressão aplicada em 1% de cicatrização
óssea.
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Observa-se nas deformações em x da placa em aço 316L que, como
esperado, as deformações são mais acentuadas nos pontos onde as tensões são
maiores, ou seja, nos cantos da placa. Isto ocorre, dentro do limite elástico, onde a
tensão é diretamente proporcional à deformação, sendo a constante de
proporcionalidade, o módulo elástico. Como o módulo elástico é uma propriedade
intrínseca de cada material, a deformação deve aumentar quando a tensão
aumenta.
A maior deformação sofrida foi de 0,026%. O sinal negativo, que aparece à
frente do valor de deformação é devido à deformação ser a diferença entre o
comprimento final e o inicial da placa, dividida pelo comprimento inicial da mesma.
Neste caso, como ocorreu compressão na direção x, o comprimento final da placa
será menor do que o inicial, nesta direção. Portanto, o valor da deformação será
negativo. O valor foi muito baixo se comparado com a deformação de 50%
correspondente a tensão máxima para o aço inoxidável 316L, onde ocorre a falha do
mesmo (GUIMARÃES et al., 2006). A menor deformação registrada foi de 0,0011%.
A placa em Anortita sem furos apresentou uma deformação máxima de
0,63%. Se comparado a 0,026% do aço, nota-se que o aço 316L, sem os
concentradores de tensão, deforma menos do que a Anortita. Este fato mostra a
influência do módulo elástico sobre a capacidade de deformação da placa. É
possível que o fechamento de microtrincas e defeitos intrínsecos aos vitrocerâmicos
permitam uma deformação superior ao do aço, quando a força aplicada é de
compressão. A deformação mínima foi de 0,025%.
Mesmo o valor máximo esteve abaixo de 1,0%. A deformação até a fratura,
no entanto, depende da taxa de aplicação da força e, neste caso, ensaios
mecânicos devem ser realizados para que se conclua a respeito.
As figuras 9 e 10 ilustram os resultados das tensões de Von Mises resultantes
da força de tração aplicada na placa estabilizadora de fratura em aço inoxidável
316L e vitrocerâmico Anortita sem furos, respectivamente. Estes resultados são
válidos para 1%, 50% e 75% de cicatrização.
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Figura 9 – Distribuição das tensões de Von Mises, máxima e mínima, da placa
estabilizadora de fratura óssea em aço inoxidável 316L, sem furos com 1%,
50% e 75% de cicatrização óssea. Total de 5933 elementos e 10729 nós.

Figura 10 – Distribuição ds tensões de Von Mises na placa estabilizadora de
fratura óssea em Anortita, sem furos com tensão de tração aplicada em 1%,
50% e 75% de cicatrização óssea. Total de 5933 elementos e 10729 nós.

Na placa em aço, os resultados mostram os pontos de máxima tensão,
239,30 kPa, nos cantos da placa e de mínima tensão, 1,72 kPa, na região central.
Este comportamento é esperado, pois a placa se encontra engastada no osso e,
devido à mudança brusca de forma dos cantos da placa, as mesmas ficam sujeitas a
maior concentração de tensão. Isso causa uma deformação exagerada em x,
direção de aplicação da força.
Para a placa em Anortita, a máxima tensão apresenta valor de 242,77 kPa,
muito próximo do valor de 239,30 kPa encontrado na placa de aço sem furos. Os
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valores próximos são esperados, pois, apesar dos módulos elásticos serem
diferentes, a geometria e as condições de contorno são idênticas.
Os vitrocerâmicos podem apresentar valores de resistência a flexão que
variam de 70 MPa a 200 MPa, dependendo do processo de fabricação (PEREIRA;
VASCONCELOS; ZAVAGLIA, 2006). Ensaios de flexão são os mais utilizados para
determinar as propriedades mecânicas de vidros, cerâmicos e vitrocerâmicos, devido
a sua normalmente baixa deformação na fratura. Os valores obtidos podem ser
comparados aos valores de tração, pois a porção inferior da peça sob flexão sofre
tração e é esta a região que primeiramente fratura. Portanto, os valores encontrados
na simulação da placa de Anortita encontram-se bem abaixo do mínimo encontrado
na literatura, de 70 MPa, sugerindo que suportará as tensões impostas durante o
processo de cicatrização óssea, sem sofrer fratura.
Este comportamento pode ser confirmado com os resultados apresentados no
trabalho de Cavalheiro, 2005, onde placas sem furos, confeccionadas em Anortita,
foram implantadas em fêmures de coelhos de forma que uma das faces ficou colada
ao osso. Durante 9 meses de ensaio, as placas permaneceram aderidas ao osso e
intactas, mostrando que as tensões exercidas no local da implantação não foram
suficientes para que a placa sofresse fratura.
A tensão mínima, distribuída na região central da placa é de 1,67 kPa.
As deformações em x, direção de aplicação da força de tração, são
mostradas nas figuras 11 e 12 para a placa de aço inox 316L e vitrocerâmico
Anortita sem furos, respectivamente.
Figura 11 – Deformações em x da placa estabilizadora de fratura óssea em aço
inoxidável 316L, sem furos, com força aplicada de tração e com 1%, 50% e 75%
de cicatrização óssea.
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Figura 12 – Deformações em x da placa estabilizadora de fratura óssea em
Anortita, sem furos com tensão de tração aplicada em 1%, 50% e 75% de
cicatrização óssea.

Na placa em aço, a deformação máxima sofrida foi de 0,0053%, nos cantos
da placa, regiões onde as tensões também foram máximas. A menor deformação foi
de 0,00022%.
Na placa em Anortita, o valor da deformação máxima encontrada, de 0,13%,
foi superior ao encontrado de 0,0053% da placa em aço. Tanto na força de
compressão como na força de tração sofrida pela placa sem furos, ou seja, sem
concentradores de tensão, o aço 316L apresenta uma deformação menor do que a
do vitrocerâmico Anortita, apesar desta ser mais rígida do que o aço.
A deformação mínima encontrada na região central da placa foi de 0,005%
também maior que 0,00022%, encontrada no aço.
Se considerarmos que o critério utilizado de von Mises propõe que a falha do
material ocorre por escoamento associado a valores críticos de deformação do
material (BIGONI; PICCOLROAZ, 2004), o vitrocerâmico Anortita não poderá sofrer
fratura com a baixa deformação encontrada.

Placas estabilizadoras de fratura óssea com furos em aço inox 316L e
vitrocerâmico Anortita

As figuras 13 e 14 ilustram os resultados das tensões de von Mises,
resultantes da força de compressão aplicada na placa estabilizadora de fratura em
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aço inoxidável 316L e vitrocerâmico Anortita com furos, respectivamente. Estes
resultados são válidos para 1% de cicatrização óssea.
Figura 13 – Distribuição das tensões de compressão na placa estabilizadora de
fratura óssea em aço inoxidável 316L, com furos com 1% de cicatrização
óssea. Total de 15540 elementos e 27089 nós.

Figura 14 – Distribuição das tensões de compressão na placa estabilizadora de
fratura óssea em Anortita, com furos e com 1% de cicatrização óssea. Total de
15540 elementos e 27089 nós.

Na placa em aço, como esperado, os pontos de máxima tensão, 219,07 KPa,
aparecem nos furos, pois estes são concentradores de tensão. Por este motivo, as
placas estabilizadoras de fratura óssea, geralmente, apresentam início de fratura na
região dos furos (AZEVEDO; HIPPERT, 2002). As demais regiões da placa
apresentam tensões uniformemente distribuídas e a região central, por concentrar as
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forças de compressão de ambos os lados da placa, sofreu uma deformação
exagerada. As tensões mínimas, 10,84 kPa, aparecem nas extremidades da placa.
Na placa em Anortita, os pontos de máxima tensão ocorreram nos furos,
concentradores de tensão, e as mínimas tensões também nas extremidades da
placa. O valor da tensão máxima encontrado foi de 242,78 KPa, muito próximo a
219,07 KPa apresentado no aço 316L.
A tensão mínima encontrada foi de 18,76 kPa, superior a 10,84 kPa
encontrada no aço, comprovando o maior efeito que os concentradores de tensões
exercem sobre a placa de vitrocerâmica quando comparado com a placa de aço.
As deformações em x, direção de aplicação da força de compressão, são
mostradas nas figuras 15 e 16 para a placa de aço inox 316L e vitrocerâmico
Anortita com furos, respectivamente.
Figura 15 – Deformações em x da placa estabilizadora de fratura óssea em aço
inoxidável 316L, com furos, com força aplicada de compressão com 1%, de
cicatrização óssea.

Figura 16 – Deformações em x da placa estabilizadora de fratura óssea em
Anortita, com furos, com força aplicada de compressão com 1% de
cicatrização óssea.
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Na placa em aço, os pontos de máxima deformação, de 0,87%, aparecem ao
redor dos furos, nos locais onde ocorreram as máximas tensões. Este valor está
bem acima do encontrado na placa sem furos de 0,0053%. Este comportamento é
esperado, pois os furos são concentradores de tensão e o início da fratura da placa
pode ocorrer nos furos. A menor deformação encontrada foi de 0,72%.
Na placa em Anortita, a máxima deformação, de 0,230%, encontra-se
também ao redor dos furos. Comparado à deformação máxima sem furos, pode-se
perceber que o acréscimo de furos aumenta sensivelmente a deformação, podendo
levar a placa à fratura. A deformação máxima sob compressão da placa de aço com
furos foi de 0,87%, inferior à encontrada na placa de Anortita. A menor deformação,
encontrada nos furos foi de 0,194%.
As figuras 17 e 18 ilustram os resultados obtidos nas simulações, mostrando
as tensões de Von Mises para a placa estabilizadora em Aço 316L e vitrocerâmico
Anortita com furos, respectivamente, resultantes da força de tração nas placas em
1%, 50% e 75% de cicatrização.
Figura 17 – Distribuição das tensões de von Mises da placa estabilizadora de
fratura óssea em aço inoxidável 316L, com furos e com 1%, 50% e 75% de
cicatrização óssea. Total de 15540 elementos e 27089 nós.
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Figura 18 – Distribuição das tensões de von Mises na placa estabilizadora de
fratura óssea em Anortita com furos, com força de tração aplicada em 1%, 50%
e 75% de cicatrização óssea. Total de 15540 elementos e 27089 nós.

Nas placas em aço, o valor máximo de tensão, 48,76 kPa, aparece ao redor
dos furos, que são considerados concentradores de tensão. Os pontos de mínima
tensão, 2,40 kPa, estão distribuídos nas extremidades da placa.
O aço não sofre deformação plástica (deformação permanente) com esta
tensão, pois, a tensão de escoamento do aço inox com essas propriedades é de 170
MPa (CALLISTER Jr., 2004), muito superior a sofrida neste caso.
Na placa em vitrocerâmico Anortita, a tensão máxima encontrada foi 51,44
kPa. Comparando-se este valor da tensão máxima nos furos com o encontrado no
aço de 48,76 kPa, pode-se concluir que o Anortita é um pouco mais sensível aos
furos do que o aço.
Da mesma forma que a placa sem furos, o valor máximo da tensão
encontrada é bastante inferior a mínima encontrada na literatura, de 70 MPa
(PEREIRA; VASCONCELOS; ZAVAGLIA, 2006), suficiente para provocar a fratura
da peça.
A tensão mínima encontrada, distribuída nas extremidades da placa foi de
3,56 KPa.
As deformações em x, direção de aplicação da força de tração, são
mostradas nas figuras 19 e 20 para a placa de aço inox 316L e vitrocerâmico
Anortita com furos, respectivamente.
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Figura 19 – Deformações em x da placa estabilizadora de fratura óssea em aço
inoxidável 316L, com furos, com força aplicada de tração e com 1%, 50% e 75%
de cicatrização óssea.

Figura 20 – Deformações em x da placa estabilizadora de fratura óssea em
Anortita, com furos, com força aplicada de tração e com 1%, 50% e 75% de
cicatrização óssea.

Na placa em aço, os pontos de máxima, 0,020%, e de mínima, 0,017%,
deformação, aparecem ao redor dos furos. Este comportamento é esperado, pois as
tensões concentram-se nos furos, considerados para simulação, como parafusados
inseridos no osso, e, portanto, onde a probabilidade de início de fratura é maior.
Para a placa em Anortita, o valor máximo da deformação encontrado foi de
0,048%, ao redor dos furos, superior a 0,020%, encontrado no aço. Novamente, o
vitrocerâmico Anortita apresentou uma deformação maior do que a do aço 316L nas
placas com furos. A deformação mínima encontrada foi de 0,042%.
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Os avanços tecnológicos no processo de fabricação e na preparação dos
materiais cerâmicos e vitrocerâmicos tem permitido, a estes materiais, sofrerem
grandes deformações, antes da fratura, de cerca de 1,0% em uma taxa de 1,3 x 10 -4
s-1 até 390% com uma taxa de deformação de 1 s-1, para as cerâmicas
superplásticas (KIM et al., 2001).
Como a Anortita é um vitrocerâmico fabricado sob condições controladas de
temperatura de cristalização, pode-se esperar que uma deformação tão baixa
quanto 0,048% não seja suficiente para provocar a fratura da placa, mesmo com a
presença dos furos e sob forças de tração.
Além disso, tem-se registrado que o sucesso da resistência mecânica dos
implantes está relacionado à sua capacidade de interagir com os tecidos vizinhos,
formando uma interface com ligações fortes como ocorre nos materiais
osteoindutores (THOMPSON; HENCH, 1998).
A Anortita, em experimento realizado com cultivo de células tronco, mostrou
ser osteoindutora, o que garante a formação de uma forte ligação com o osso em
processo de cicatrização, conferindo maior resistência mecânica depois do período
determinado para o carregamento total, de acordo com os procedimentos médicos
(SOUSA, 2010).
A fim de facilitar a comparação dos resultados, a tabela 1 apresenta as
tensões máximas fornecidas pelas simulações e a tabela 2 as deformações
máximas.

Tabela 1. Tensões máximas fornecidas pelas simulações nas placas em
Anortita e em inox 316L sem e com furos.
Material
Anortita
Inox
316L

Tensão compressão
placa sem furos
1,21 MPa
1,20 MPa

Tensão compressão
placa com furos
242,78 KPa
219,07 KPa

Tensão tração
placa sem furos
242,77 KPa
239,30 KPa

Tensão tração
placa com furos
51,44 KPa
48,76 KPa

Tabela 2. Deformações máximas fornecidas pelas simulações nas placas em
Anortita e em inox 316L sem e com furos.
Material
Anortita
Inox
316L

Deformação
compressão placa sem
furos
0,63%
0,026%

Deformação
compressão placa
com furos
0,230%
0,87%

Deformação tração
placa sem furos

Deformação tração
placa com furos

0,13%

0,048%

0,0053%

0,020%
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho teve como objetivo analisar a distribuição de tensão nas
placas estabilizadoras de fraturas confeccionadas em vitrocerâmico Anortita e em
Aço Inoxidável 316L, inteiras e perfuradas, através de simulação numérica no
software ANSYS®, comparando os resultados para avaliar a possibilidade de
utilização do vitrocerâmico Anortita na confecção de placa de redução de fratura
óssea.
Comparativamente, os valores de tensão máxima e mínima encontrados
foram bastante próximos apesar das diferenças nos módulos de elasticidade entre
os dois materiais.
Para a geometria e as condições de contorno adotadas neste trabalho, para a
placa sem furos e sob tração, que é a força mais crítica para os vitrocerâmicos, a
Anortita alcançou o valor máximo de tensão de 242,77 kPa, próximo do valor de
239,30 kPa encontrado na placa de aço também sem furos. Com o acréscimo de 6
furos nas placas, a de Anortita apresentou tensão máxima de 51,44 kPa, contra
48,76 kPa apresentada pelo aço.
Estes valores estão bem abaixo do limite para a fratura dos vitrocerâmicos,
informado pela literatura de 70 MPa. Além disso, a Anortita tem a vantagem de ser
reabsorvível e, após cerca de 10 semanas, quando a carga completa é permitida,
por ser osteoindutora, favorecerá o crescimento do tecido ósseo. Portanto, pode-se
concluir que uma das aplicações possíveis para o biomaterial Anortita é na
confecção de placas estabilizadoras de fraturas ósseas.
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DESENHAÇÃO
UM ESTUDO SOBRE O DESENHO INFANTIL COMO FONTE DE
MÚLTIPLAS POSSIBILIDADES NO ENSINO FUNDAMENTAL
Marice Kincheski Fassina17

RESUMO

Este estudo dedica-se a analisar a construção e o desenvolvimento do desenho
infantil durante a alfabetização nas séries iniciais do Ensino Fundamental. A
investigação acompanhou o desenhar de Amon, Laura, Mariana e Jefferson, do préescolar iniciado em março de 2006 até o final da primeira série, em novembro de
2007. O objetivo central desta investigação reside em pesquisar qual a contribuição
do desenho infantil na alfabetização em dois ambientes distintos, percebendo quais
as relações que se estabelecem nesse processo. Desta forma esta pesquisa está
divida em três momentos ou fases, orientados cada um por uma questão e
agrupados de acordo com o período de obtenção dos dados. Investiga-se a hipótese
do desenho ser instrumento mediador no processo de alfabetização como forma
gráfica auxiliar de significação do texto verbal e escrito, que se desenvolve em duas
vertentes: como desenho comunicacional e como desenho que busca o artístico.
Vislumbra-se assim, uma possibilidade real de pensar o desenho infantil por outro
viés, não apenas como atividade complementar das diferentes disciplinas, mas
também como uma linguagem, forma de expressão, como instrumento de
significação da alfabetização, como possibilidade de renovação e transformação das
práticas pedagógicas num ato de respeito à criança e seus conteúdos.
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ABSTRACT

This study is dedicated in analyzing the construction and the development of the
childish drawing during the literacy in the initial school years of the first grades. The
investigation followed the drawing of Amon, Laura, Mariana and Jefferson, of the
preschool that started in March 2006 to the end of the first grade, in November 2007.
The main goal of this investigation is to research which is the contribution of the
childish drawing in the literacy in two distinct environments, realizing which the
relations that are established in this process are. This way this research is divided in
three moments or phases, oriented each one for one question and grouped
according the period data acquiring. It investigates the hypothesis of the drawing as a
mediator instrument in the process of literacy, as auxiliary graphical form of
signification of the verbal and written text, that develops in two slopes, as
communicational drawing and as a drawing the searches the artistic. It is shimmered
this way, a real possibility of thinking the childish drawing through another sloping,
not only as a complementary activity of the different disciplines, but also as a
language, as a way to express, as instrument of signification in literacy, as a
possibility of renewal and transformation of the pedagogical practices, in an act of
respect for the child and her contents.

Key-words: Childish drawing; literacy; relations between drawing and writing;
cognition.

INTRODUÇÃO

O presente artigo partiu de um estudo da percepção da importância do
desenho infantil na aprendizagem e da pluralidade de funções que ele exerce no
momento da alfabetização. Das observações em sala de aula no período
compreendido entre 2006 e 2007, é traçada uma comparação entre o uso do
desenho no pré-escolar e na primeira série, pontuando que:
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A prática do desenho infantil na pré-escola é muito mais livre e por isso

mais constante e rico do que na primeira série, onde os momentos de desenhar são
reduzidos pela introdução do sistema gráfico oficial a escrita;

Ilustração 1 - Mariana variações na construção da figura humana durante o ano
de 2006.

Ilustração 2 - Laura variações na construção da figura humana durante o ano
de 2006.

Ilustração 3 - Amon variações na construção da figura humana durante o ano
de 2006.
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Ilustração 4 – Jefferson variações na construção da figura humana durante o
ano de 2006.



A criança pré-escolar usa o desenho como meio de assimilar e refletir

as regras da vida em sociedade, estabelecendo assim as estratégias de convivência
com ele e a partir dele;


A redução dos momentos de desenhar na primeira série deflagra por

vezes uma crise em ambos os sistemas gráficos, causando em alguns momentos
um desencanto pelo desenho. Percebe-se ainda, nesse momento, uma redução das
pesquisas gráficas individuais e uma crescente cópia de modelos e padrões.
As concepções teóricas entrelaçadas nesse estudo possibilitaram pensar o
desenho infantil como a possibilidade de uma alfabetização global, que busca
atender a todos os aspectos envolvidos nessa relação respeitando, acolhendo e
fazendo uso dos conteúdos significativos trazidos pela criança e permitindo que o
desenho seja mediador desse processo. Essa amplitude, gerada a partir dessa
reintegração do desenho infantil ao processo de alfabetização, permitiria ainda
explorar o desenho em todo seu potencial: como forma gráfica auxiliar de
significação do texto verbal e escrito; em seu potencial comunicativo; e no caminho
da especificidade artística, na trilha do pensamento estético. A criança é vista,
assim, como sujeito ativo desse processo em que o desenho, como a fala, aparece
como parte do desenvolvimento “natural”, que paulatinamente se integra aos
processos escolares e sustenta um ato dialógico entre as proposta oferecidas pela
escola e as reais condições do aluno.
Destaca-se, nesse processo, a necessidade da intervenção pedagógica tanto
na construção da escrita como na construção do desenho artístico. Em se tratando
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de códigos convencionados pela sociedade ao longo da história, ambos necessitam
de um método claro de aprendizagem a fim de permitir o desenvolvimento de todas
as suas possibilidades. Trata-se de uma situação diferente daquela do desenho em
sua função comunicacional, que progride nas relações sociais, na cópia, na
repetição. Como diria Freinet, na “clandestinidade”.
A passagem do pré-escolar para a primeira série marca de forma intensa o
desenvolvimento da criança (Vygotsky, 1989, Freinet, 1977), principalmente na
passagem do pré-escolar para a primeira série. Em geral o pré-escolar se configura
como um sistema mais aberto de aprendizagem, possibilitando uma maior troca
entre os pares. Já na primeira série percebe-se, geralmente por suas especificidades
formativas, um sistema mais fechado, menos cooperativo, torna-se comum ouvir dos
alunos que não conseguem mais desenhar ou que já não tem mais tempo para essa
atividade. Esse fato, como bem marca Freinet (1977), causa um transtorno na vida
da criança, que até então tinha no desenho seu principal aliado na construção de
mundo.

Ilustração 5 - Mariana - fusão entre desenho e escrita

O Ministério da Educação Brasileiro parece compartilhar dessa preocupação,
ao implantar ao Programa de Ensino Fundamental de nove anos e incluir a criança
de seis anos de idade no processo educacional público. A meta é construir uma
proposta pedagógica coerente com as especificidades da segunda infância, “sem
restringir a aprendizagem da criança de seis anos de idade à exclusividade da
alfabetização” (Brasil, 2006). Percebe-se assim, uma possibilidade real de pensar o
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desenho por outro viés, não apenas como atividade complementar das diferentes
disciplinas, mas também como uma linguagem, “como uma das diversas formas de
conhecimento e inteligibilidade do mundo, (...), como forma de expressão”. (Brasil,
2006)
Explorando ainda a pluralidade de funções exercidas pelo desenho infantil,
observou-se nas relações estabelecidas entre desenho e escrita, que o desenho
antecede, organiza e estrutura o pensamento narrativo. Serve como ponte (zona
proximal) entre o desenvolvimento real e o potencial, ou seja, serve como auxiliar de
significação do texto verbal e escrito num primeiro momento de aprendizagem da
língua escrita.
Pesquisas atuais apontam que um grande percentual de alunos tem
dificuldades na escrita e na leitura, principalmente na interpretação de texto.
Baseados em tais dados, diferentes instrumentos foram estabelecidos na tentativa
de viabilizar ações que contribuíssem para a equidade e qualidade da educação
pública no Brasil. A provinha Brasil é um desses instrumentos. Foi criada em
consonância com o objetivo do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) do
MEC para diagnosticar o nível de alfabetização dos alunos ainda no início do Ensino
Fundamental, possibilitando assim a elaboração de ações que viessem sanar as
possíveis insuficiências apresentadas nas áreas de leitura e escrita. Percebe-se
assim uma confluência de diferentes órgãos públicos na busca de estabelecer um
novo caminho para a alfabetização, partindo das reais necessidades da criança ali
inserida.
Outra questão tratada nesse estudo partiu da percepção do uso em
abundância de narrativas gráficas, dos desenhos contando história, que aparecem
logo que a criança domina algumas convenções básicas da construção gráfica. Essa
profusão leva a refletir se essas características tipicamente humanas não estão
presentes desde o nascimento do sujeito, ou se são mero resultado das pressões do
meio externo. Elas certamente resultam da interação dialética do homem e seu meio
sócio-cultural (Vygotsky, 1991; Freire, 2006).
Partindo da observação das três fases estabelecidas por esse estudo, a
saber, a relação da estruturação da figura humana com a estruturação dos códigos
éticos

e

estéticos;

a

relação

das

contribuições

do

desenho

infantil

no

desenvolvimento da leitura e da escrita; e a relação da narrativa gráfica na
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organização e na construção do pensamento argumentativo da fala e da escrita e no
desenho, destaca-se:


O papel fundamental do desenho nas relações, auxiliando na construção e

organização do pensamento da criança, como um processo complexo que reflete
uma busca de significação na interação homem/mundo. O desenhar é um momento
de introspecção, de reflexão, de leitura e escrita do mundo, porém é também um
momento lúdico, interativo e dinâmico.

Desenho e texto nº. 1
Esse é o meu desenho (6a5m)
Março 2007
Desenho nº.11 texto
nº10
Parque (6a 9m)
Julho 2007

Ilustração 6 - Fase II - caso nº 1 – Laura



A redução dos momentos de desenhar e uma cobrança maior na aquisição dos códigos

da escrita trazem, em alguns casos, um desencantamento pelo desenho, reforçando
nitidamente a bifurcação do desenho em duas escolhas: o desenho comunicacional e o
desenho com preocupações estética e artísticas.


A presença constante de filmes de ação e de jogos de videogame como

referência à escolha da temática do desenho realizado. Porém, para a estruturação
gráfica, percebe-se a influência das HQs, notada principalmente na fisionomia das
figuras em sobrancelhas, olhos e bocas.
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A narrativa simbólica aparece como uma confluência de linguagens por meio

do desenho. Sendo possível, então, atribuir ao desenho uma função de reflexão e de
planejamento sobre a narrativa assistida. É possível que ele atue como ponte entre
processos mentais e de elaboração e significação da escrita. Percebe-se também,
que para alguns o desenho ainda é fator fundamental na comunicação e para outros
ele já serve como elemento de preparação para a escrita que ira, talvez, substituí-lo.

Operação Festa (7a7m)
Novembro 2007

Era uma vez duas crianças estavam
esperando a turma do bairro pegou um
homem do carro de sorvete ele queria fala a
senha ele falou a senha qual era era gelada
e ficaram felizes para sempre. Fim

Ilustração 7 - Fase III - Caso nº2 Mariana

Por meio do desenhar das crianças envolvidas nesse processo, confirma-se a
tese de Freire (1990) sobre o fato de a alfabetização não se dar em apenas em um
tipo de linguagem, mas na confluência entre linguagens. Percebe-se nessa trajetória
que a chave para o entendimento da estruturação dos códigos da escrita e da leitura
pode estar no desenho infantil, compreendido como instrumento de ampliação da
alfabetização, como possibilidade de renovação e transformação, como uma
possibilidade lúdica de aprendizagem.
Quem sabe o desenho não possa ser visto de outra maneira. Quem sabe o
desenho não possa ser visto como um elemento, uma memória, um registro mental
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que vai colaborar até com a compreensão da própria escrita. Quem sabe não é o
desenho o fator que falta ser desenvolvido na alfabetização, como auxiliar de
significação na leitura.
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