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Editorial

Com imensa alegria apresentamos à comunidade acadêmica o quinto número
especial da revista Logos, com produção científica da Universidade Luterana do Brasil
campus Gravataí. A primeira edição foi publicada em 2000 e a segunda, em 2002. A
partir de 2004, estamos produzindo uma edição anual, que bem ilustra o valor dado à
pesquisa científica em nossa unidade. Enquanto este exemplar é apresentado, já se
trabalha com afinco na produção do material que fará parte da sexta edição, em 2007.

A produção aqui apresentada configura a representação de todos os cursos que
fazem parte de nossa unidade. Em Gravataí, dá-se valor especial às atividades de
pesquisa, que compõem, na atualidade, ao lado de ensino e extensão, o tripé fundamental
do ensino superior. Valorizam-se sobremaneira aquelas pesquisas comprometidas com
transformação social e com a inserção da ULBRA no Vale do Gravataí.

O ano de 2007 será, por sua vez, profícuo e exitoso em nossa unidade na área da
pesquisa. Recentemente, todos os cursos cadastraram novas linhas de pesquisa e grupos
de pesquisa junto ao CNPq, passando a produzir intensamente em suas áreas de
conhecimento. Ademais, de 30 de maio a 02 de junho de 2007, realizar-se-á a I
MOSTRA DE PESQUISA CIENTÍFICA, em simultâneo com a MOSTRA DE
INICIAÇÃO CIENTÍFICA, oportunizando a apresentação dos trabalhos de pesquisa
realizados pelos docentes-pesquisadores e por alunos de pós-graduação e graduação
da ULBRA Gravataí, de outras unidades da ULBRA e de outras instituições de Ensino
Superior, como também de Escolas de Ensino Médio da região.

Assim se faz o conhecimento que transforma, tal como nas páginas que seguem.
Boa leitura!

Prof. Gonzaga Adolfo
Diretor

Prof. Felício Korb
Coordenador de Pesquisa
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Organizações não-governamentais do Vale
do Gravataí: estruturas e métodos de gestão

Irê Silva Lima

RESUMO
O artigo apresenta resultado de pesquisa de campo realizada em 18 organizações não-

governamentais de municípios do Vale do Gravataí/RS, focando especialmente a forma como
estas organizações estão estruturadas e os métodos de gestão que adotam, relativamente a
planejamento, finanças, marketing e recursos humanos. A pesquisa foi realizada no segundo
semestre de 2005, através de entrevista com o principal gestor de cada uma das instituições.
Os resultados demonstram a grande dificuldade enfrentada por estas organizações, que ainda
são muito dependentes do esforço e abnegação de seus idealizadores, funcionários e voluntá-
rios, que, na maioria dos casos, têm conhecimentos limitados sobre métodos de gestão. Con-
clui-se que a profissionalização tende a ser um caminho natural para sua consolidação.

Palavras-chaves: ONGs. Estrutura. Métodos de gestão. Profissionalização.

Non-governmental organizations from Gravataí Valley: Structure
and management methods

ABSTRACT
This article presents the results of a field research performed at 18 non-governmental

organizations from Gravataí Valley, State of Rio Grande do Sul (RS), Brazil, focusing especially
the way as these organizations are structured and the management methods they use, relatively
to planning, finance, marketing and human resources. The research was realized at the second
semester of 2005, through interviews with the main administrator from each one of them. The
results show the difficulties faced by these organizations, which are still very dependent on the
efforts and abnegation of their idealizers, employees and volunteers, who, in most cases, have
limited knowledge about management methods. We conclude that the professionalization tends
to be a natural way for their consolidation.

Key words: NGOs. Structure. Management methods. Professionalization.

1 INTRODUÇÃO

As organizações não-governamentais apresentam estruturas e formas de gestão
bastante variadas, dependendo de seu porte, ramo e região de atuação, área de
abrangência e de suas especificidades. Enquanto grandes ONGs apresentam estrutura
organizacional definida, com suas direções, conselhos e departamentos adequada-
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mente caracterizados, e com ampla capacidade de planejamento na captação de recur-
sos e arregimentação de colaboradores, o mesmo não acontece nas pequenas organi-
zações locais, cujas estruturas, quando existentes, têm muitas vezes conotação mera-
mente formal, já que, na prática, tendem a atuar de improviso, buscando soluções para
as dificuldades a medida que estas vão surgindo.

A partir da compreensão das dificuldades encontradas por estas organizações,
procura-se apontar algumas formas de colaboração que permitam às mesmas aprimo-
rarem seus métodos de planejamento e gestão, de forma a tornar sua administração
mais profissional e menos dependente de improvisações no enfrentamento dos pro-
blemas para os quais foram criadas.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A representatividade do Terceiro Setor vem aumentando, segundo Tachizawa
(2002), tendo movimentado mais de US$ 1 trilhão em investimentos no mundo e
cerca de US$ 10 bilhões no Brasil, o que equivale a aproximadamente 1,5% do PIB.
Estes recursos provêm em sua grande parte das empresas privadas, constatando-se
que 59% delas realizam investimentos voltados ao atendimento de comunidades ca-
rentes, diretamente ou por meio de outras entidades.

O universo do Terceiro Setor está composto por um quadro bastante heterogê-
neo, organizações dedicadas a variados campos de atuação, origens e filosofias diver-
sas, legalizadas sob distintas formas jurídicas e diferentes mecanismos de financia-
mento.

A quantidade de denominações diferentes para as organizações que fazem parte
do Terceiro Setor, demonstra a falta de precisão conceitual e a dificuldade de enqua-
drar toda a diversidade de entidades em parâmetros comuns, o que revela que essas
denominações têm um caráter muito mais ideológico do que científico (COELHO,
2000). Se por um lado, utilizam-se diversas tipologias para a compreensão das carac-
terísticas diferenciadas dessas organizações, por outro as principais em comum são,
segundo Domeneghetti (2001):

a. Não integram o aparelho governamental;

b. Não distribuem lucros a acionistas ou investidores, nem têm tal finalidade;

c. Se autogerenciam e gozam de alto grau de autonomia interna; envolvendo um
número significativo de participação voluntária;

d. São orientadas para a ação, flexíveis, inovadoras e estão próximas às comu-
nidades locais que serão assistidas.

Conforme Domeneghetti (2001), uma série de aspectos caracteriza as organiza-
ções do Terceiro Setor, entre os quais: tens fins sociais, seu patrimônio é da socieda-
de, seus dirigentes não são remunerados, trabalham tanto com pessoal remunerado
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como com voluntários, podem ser ou não filantrópicas, suas estratégias são transpa-
rentes, não têm receita decorrentes diretamente de suas atividades e obtêm recursos a
fundo perdido.

Carrion (2000) relaciona os atributos que estão associados aos vários tipos de
organizações da sociedade civil: uso maciço do trabalho voluntário, luta contra mani-
festações de desigualdade social, preocupação com o desenvolvimento da cidadania e
promoção do interesse coletivo, sentimento de responsabilidade e comprometimento
dos colaboradores com a missão da organização.

2.1 A profissionalização do Terceiro Setor

Até início dos anos 90 as organizações do Terceiro Setor eram vistas como for-
mas de assistencialismo e caridade, associadas principalmente à religião, como forma
de movimento político, ou associações para a defesa de interesses corporativos. Atu-
almente, porém, algumas entidades estão tão organizadas e cresceram tanto, que fun-
cionam de forma profissional, como uma empresa privada. Acompanhando este fenô-
meno, a crescente proximidade com o setor privado, tem colaborado para que algu-
mas organizações sem fins lucrativos busquem profissionalizar mais rapidamente seus
quadros de pessoal e atingir a excelência administrativa. Se o crescimento do Terceiro
Setor é fenômeno relativamente recente no Brasil, a profissionalização das organiza-
ções da sociedade civil é uma novidade ainda maior.

Basicamente a estratégia utilizada para esta profissionalização tem sido a apli-
cação de ferramentas de planejamento e gestão empresarial. Tal aplicação, porém,
vem sendo realizada, muitas vezes sem a correta adequação à real configuração e
necessidades específicas das organizações e do tipo de atividade que desenvolvem.
Suas particularidades na grande maioria dos aspectos necessitam de uma adaptação
das ferramentas tradicionais utilizadas pelas empresas privadas. Assim, seja qual for a
ferramenta de gestão empresarial que se pretenda utilizar para a área social, é impres-
cindível que se faça uma adaptação da linguagem e dos conceitos.

Se até poucos anos atrás “administração e gestão” eram palavras pouco utiliza-
das pelas pessoas envolvidas em organizações que não visam ao lucro, hoje em dia, a
maioria delas entende como imprescindível uma adequada administração. Boas inten-
ções, por melhor que sejam, não substituem o planejamento, controles e resultados.
São necessários conhecimentos de gestão e a adoção de ações baseadas em objetivos,
estratégias, pesquisas, cumprimento de cronogramas e orçamentos, etc.

Percebe-se que, embora existindo grandes capacidades de lideranças e muita
energia e dedicação na área de desenvolvimento social, faltam às organizações ferra-
mentas básicas e um maior embasamento em planejamento estratégico, na área finan-
ceira, organizacional e de marketing, para que alcancem o devido crescimento e a
profissionalização necessária.

O contexto social com novos conceitos de público e privado, a ampliação das
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áreas de atuação, o desenvolvimento da cultura do trabalho voluntário organizado, a
dinâmica da ação social e o aumento da pobreza e sua diversidade são causas que
determinam a necessidade de profissionais no Terceiro Setor, de acordo com Kother
(2001).

Segundo Domeneghetti (2001), para atenuar o aumento e efeitos da pobreza,
que amplia cada vez mais a clientela, os profissionais precisam mudar a antiga pro-
posta de suprir as necessidades desses clientes com caridade ou esmola. Ações
paternalistas, geralmente isoladas e de pouco efeito prático, devem ser substituídas
pelo uso das funções gerenciais que caracterizam uma coordenação comprometida
com a eficácia e eficiência e garantam o aprimoramento do setor; isto compreende
ações de planejamento (determinando os objetivos que dizem respeito à missão e ao
público atendido, assim como os meios e o tempo que se levará para atingi-los), de
organização (definindo funções e responsabilidades), de direção (coordenando e mo-
tivando voluntários e profissionais) e de controle (comparando objetivos com resulta-
dos, na busca por uma melhor atuação).

O Terceiro Setor pode considerar-se um fenômeno que está mudando a cara do
capitalismo não só pela participação no Produto Interno Bruto (PIB), mas devido
também à sua atuação no mercado de trabalho, pois o setor é responsável por 2,5%
dos empregos no Brasil, apesar de atuar baseado no trabalho voluntário, conforme
Tachizawa (2002). Ao contrário do setor estatal e privado que estão dispensando mão
de obra, o Terceiro Setor vem absorvendo um contingente de trabalhadores remunera-
dos cada vez maior, chamados a ocuparem-se das funções especializadas e estratégi-
cas das organizações, ao lado dos voluntários, antes membros exclusivos das ONGs.
É vital, porém, que tanto os profissionais contratados pelo Terceiro Setor, como os
voluntários, estejam imbuídos da idéia que originou e que mantém a entidade.

Para Domeneghetti (2001):

O grande administrador do Terceiro Setor não é aquele que consegue grandes
resultados econômicos, e sim aquele que, além de ter competência administra-
tiva, se preocupa com a qualidade do atendimento e a qualidade de amor, cari-
nho e atenção dedicados aos atendidos.

Seu trabalho seria caracterizado pela construção de relacionamentos com dife-
rentes atores sociais, sejam voluntários, órgãos financiadores, mídia, governo e
beneficiários. Profissionalização subentende-se como uma forma de atuação mais pro-
fissional tanto no desempenho das funções como no nível de responsabilidades, pos-
tura e comportamento, inferindo-se que abrange valores, conhecimentos, habilidades
e atitudes éticas.

A profissionalização é extremamente importante na alavancagem do Terceiro
Setor, pois atrair profissionais competentes é decisivo para seu futuro e é, sem dúvida,
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um grande desafio. Hoje em dia, já há uma preocupação por parte de algumas univer-
sidades em oferecer a opção de formação nesta área, assim como cursos de especiali-
zação destinados diretamente à gestão ou consultoria das organizações sem fins lucra-
tivos. Multiplicam-se também os seminários e centros de pesquisas sobre o Terceiro
Setor e o funcionamento de suas entidades.

É importante salientar, que a atividade voluntária, por mais abrangente e dedicada
que seja, não pode ser considerada como alternativa ao trabalho realizado por profis-
sionais da organização. Uma atuação profissional é cada vez mais necessária, e obser-
va-se junto com esta tendência, a transformação do voluntário, antes considerado
amador, num membro não pago da organização, mas bem treinado e cada vez mais
com o sentido profissional. Sabe-se que existiram sempre pessoas em distintas épocas
que participaram de maneira organizada exercendo trabalho solidário, na defesa dos
outros. Porém, o crescimento do Terceiro Setor, em número e tamanho das organiza-
ções, aponta para uma nova consciência nacional e a abrangência da atuação destas
ONGs reforça cada vez mais a necessidade de profissionalização de sua gestão.

2.2. O trabalho voluntário

Se a gestão dos recursos humanos no setor público e privado está alicerçada em
aspectos pecuniários, benefícios materiais e em alguns casos ainda na coerção, no
Terceiro Setor predomina o voluntariado, a abnegação, força motriz vital para a so-
brevivência das organizações do setor.

Segundo Garcia (1994) o voluntariado se fundamenta em princípios, não em
interesses, fato não muito comum na atualidade muitas vezes egoísta e competitiva. É
uma cultura alternativa, a cultura da gratuidade, cooperação, altruísmo, amor, liberda-
de, justiça, fraternidade, indignação, simpatia, paciência, compaixão, tolerância, va-
lores que norteiam uma ação voluntária. A sociedade em seu conjunto pode ser consi-
derada como beneficiária desta ação voluntária, já que o esforço voluntário visa ao
melhoramento da sociedade e ao bem estar geral; mas por outro lado, o próprio indi-
víduo também ganha.

Estudos indicam que o trabalho voluntário traz a quem o executa um excelente
retorno, como melhoria da auto-imagem e da auto-estima, diminuição drástica da sen-
sação de tristeza e depressão, diminuição do estresse e reciclagem de valores.

Como toda realidade histórica o voluntariado também está submetido a proces-
sos de maturação e crescimento. Seu estudo pode ser aprofundado a partir de diferen-
tes perspectivas: no nível da sociedade, relacionando o voluntariado com fenômenos
como o desemprego e a distribuição do trabalho; no nível organizacional, com mode-
los de gerenciamento que ressaltam a participação dos indivíduos.

O fundamental para engajar o voluntariado é detectar os motivos que conduzem
as pessoas para ações de solidariedade, que podem ser os mais diversos. Não se pre-
tende nesta pesquisa aprofundar estudos sobre fatores de motivação, mas pesquisar
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junto aos gestores responsáveis pelo trabalho desenvolvido em organizações, quais
são as variáveis de satisfação que elas detectam nos voluntários, tanto para a atividade
que desenvolvem como no relacionamento com a entidade.

O voluntariado tem progressivamente assumido a condição de grupo organiza-
do, diminuindo com o tempo o número de pessoas que realizam atividades de maneira
individual. O voluntariado começa a descobrir a força da organização e esta força,
segundo Garcia (1994) tem que estar baseada no capital humano, pois o potencial das
organizações do Terceiro Setor está nos próprios voluntários, com suas capacidade,
iniciativa, criatividade, ilusões, generosidade e habilidades.

Quem é o voluntário? Conforme Domeneghetti (2001, p. 80), uma definição
bastante abrangente foi dada num estudo realizado pela Fundação Abrinq, em 1995:

Voluntário é o ator social e agente de transformação, que presta serviços não-
remunerados em benefício da comunidade. Doando seu tempo e conhecimen-
tos, realiza um trabalho gerado pela energia de seu impulso solidário, e atende
não só às necessidades do próximo, como também aos imperativos de uma
causa.

Ou seja, o voluntário é um cidadão que compreende que pode contribuir para
causas de interesse social e comunitário, atuando na gestão, ou contribuindo nos ser-
viços internos, ou dando apoio externo quando chamado, ou atuando como voluntário
de fim de semana. É importante ressaltar que na maioria das entidades, a classificação
por atribuição de tarefas não está bem definida.

Para regulamentar e legitimar o exercício da atividade de todas estas pes-
soas que decidem se doarem foi aprovada em 1998 a lei (9.608/98) limitando os
direitos e responsabilidades do voluntário. Esta lei, concebida para esclarecer a
relação de trabalho gratuito entre indivíduo e entidade, é regulada por um docu-
mento muito simples, o termo de adesão. Nele, além da identificação das partes,
também se define a atividade a ser desenvolvida, sua duração e resultados espera-
dos e a condição de gratuidade. Na medida em que regulamentou o trabalho vo-
luntário, também serviu para dar um tratamento legal às causas trabalhistas que
muitas entidades tiveram que enfrentar e que significou o desaparecimento de
várias delas, segundo Coelho (2000). Documento anterior que serviu para a con-
solidação do papel do voluntário é a Declaração Universal do Voluntário, aprova-
da em 1990 pela International Association for Volunteer Effort (IAVE), a qual
ressalta a ação do voluntário como força para promover o respeito à dignidade e
melhores condições de vida dos cidadãos, como meio para ajudar a resolver pro-
blemas e construir uma sociedade mais humana baseada na cooperação mundial
(DOMENEGHETTI, 2001).

As organizações são construídas através do empenho das pessoas que nelas atu-
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am. Os colaboradores, neste caso voluntários, são o elo diferenciador que impulsiona,
mas por vezes pode desestabilizar o desenvolvimento da organização. Segundo Vianna
apud Búrigo (1997) não se concebe organizações estrategicamente vencedoras sem
trabalhadores estrategicamente vencedores.

Nas entidades do Terceiro Setor, os voluntários são parte do chamado grupo de
clientes secundários, segundo Drucker (2001). O voluntário torna-se um cliente na
medida em que consome uma série de produtos ou serviços disponibilizados a ele
pela instituição e pelos demais colegas. É necessário identificar sua satisfação com
sua instituição e vice-versa. Trata-se de “vender” a organização para com isto elevar
sua motivação. Para isto é necessária a utilização de ferramentas tanto do Marketing
como de Recursos Humanos. Conhecer e satisfazer as necessidades do voluntário fará
prevalecer o binômio: colaborador satisfeito/público (comunidade) satisfeitos. A enti-
dade preocupada em satisfazer melhor seu cliente interno reforçará também o relaci-
onamento com toda a audiência ao redor, sejam clientes externos, clientes potenciais,
fornecedores e com a comunidade em geral.

2.3 Marketing na área social

O conceito de Marketing vai além do processo de troca de bens e serviços,
englobando o marketing aplicado a idéias, pessoas e organizações que não visam ao
lucro. Neste sentido tanto candidatos políticos, como instituições de ensino e organi-
zações voluntárias ou não, são objetos de estudo do marketing.

Kotler (1978), ao tratar sobre as organizações não governamentais, faz uma aná-
lise detalhada sobre a aplicação do marketing neste domínio, afirmando que todas as
ferramentas utilizadas no âmbito dos negócios privados têm também grande utilidade
neste setor.

O ponto essencial do marketing reside na idéia geral de troca, mais do que nas
idéias restritas de transações de mercado. A troca é o conceito central do marketing,
exige a existência de duas partes, cada uma com uma oferta de valor para outra. No
caso de uma transação comercial o comprador recebe um bem ou serviço, dando em
troca dinheiro. Já no caso das chamadas transações de caridade, o doador ou voluntá-
rio que oferece dinheiro, tempo ou outra contribuição, recebe neste processo de troca,
a sensação de bem-estar (KOTLER, 1978).

Com a aplicação do marketing pretende-se que as organizações sem fins lucrati-
vos conheçam as necessidades e desejos do mercado alvo, possibilitando que mais
recursos e clientes sejam atraídos. Considerando que a maioria das organizações des-
se setor conta com recursos escassos, outro benefício é que o marketing ajuda a orga-
nização a obter o máximo em eficiência e eficácia.

É necessária a realização de pesquisas para obter informações precisas que aju-
dem a conhecer e monitorar o comportamento do público. A adoção dessa premissa
nas ONGs é importante uma vez que seu objetivo é satisfazer as necessidades de
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clientes externos e internos. Embora muitas organizações sem fins lucrativos tenham
adotado este conceito, segundo Kotler (1978) muitas falham quando utilizam as ven-
das, o engajamento, a assistência ou outras variáveis como indicadores da satisfação,
e não se dedicam a medir direta e periodicamente o nível de satisfação de seus dife-
rentes públicos.

2.4 Estratégias financeiras

Sem recursos financeiros que possibilitem a realização dos objetivos, torna-se
difícil, senão impossível, a sobrevivência. A peculiaridade das organizações do tercei-
ro setor de não dispor de uma fonte de receita decorrente de suas atividades (ao con-
trário, suas atividades só absorvem recursos), faz com que outras fontes devam ser
prospectadas, para o que setorna indispensável ter um planejamento operacional e
financeiro adequado para acessar e obter recursos destas fontes.

A captação de recursos (fundraising), conforme Adulis (apud Tachizawa, 2002)
é um dos maiores desafios que as organizações do terceiro setor enfrentam. Com a
crescente escassez e o aumento da competição para obter fundos, as organizações
se vêem, cada vez mais, obrigadas a aprimorar e inovar nas formas de captação.
Grande parte do sucesso nas atividades de fundraising depende do relacionamento
que se estabelece com os doadores potenciais, que são pessoas ou instituições que,
em geral, compartilham com a missão, valores e objetivos gerais da ONG e podem
estar dispostas a contribuir para a realização de atividades ou projetos por ela de-
senvolvidos.

Os esforços de comunicação da organização, conforme Tachizawa (ibid) devem
ter o propósito de aumentar a consciência dos potenciais doadores sobre a mesma,
suas atividades e os problemas que procura solucionar. É indispensável, porém, não
só que as atividades e os objetivos sejam claramente definidos, mas também que se-
jam demonstrados os resultados alcançados, procurando sensibilizar as pessoas e en-
tidades para a importância de sua participação.

Um planejamento financeiro adequado, um orçamento detalhado, possibilita aos
potenciais doadores visualizarem o impacto de longo prazo de sua contribuição. No
entanto, é necessário comprovar que a organização tem capacidade para fazer um
trabalho sólido, que conta com líderes capazes, comprometidos e perseverantes.

2.5 Demonstração de resultados

Os resultados das organizações do terceiro setor são sempre medidos fora da
organização, conforme Drucker (2001), em termos de transformações obtidas em saú-
de, circunstâncias, esperança, competência ou capacidade das pessoas.

Medidas de avaliação quantitativas começam com categorias e expectativas e
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relatam os resultados objetivos, oferecendo dados concretos e válidos. Já as avalia-
ções qualitativas que tratam da profundidade e da abrangência da mudança dentro de
seu contexto específico começam como observações, passam para padrões e contam
uma história sutil e individualizada.

Levantar os resultados obtidos através de avaliação quantitativa ou qualitativa
e, principalmente, transformar estas avaliações em relatórios e demonstrativos e
apresentá-los aos voluntários e doadores são ações indispensáveis não só para mos-
trar a transparência com que as atividades são desenvolvidas, como, principalmen-
te, para reforçar nas pessoas e empresas a importância de sua participação na orga-
nização.

3 METODOLOGIA

Esta pesquisa teve caráter exploratório (GIL, 1989), pois sua principal finalida-
de foi desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e idéias, com vistas à formulação
de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis em estudos posteriores.

Foi implementada em municípios que compõe o Vale do Gravataí/RS, abran-
gendo especificamente ONGs de Gravataí, Alvorada, Viamão e Cachoeirinha, através
de entrevista com gestores de instituições sediadas e atuantes nos municípios referi-
dos, a partir de roteiro de entrevista pré-elaborado que contemplou os aspectos a
serem investigados, assim como questões de natureza demográfica, como porte em
termos de clientes assistidos, número de colaboradores empregados e voluntários,
atividade e região de abrangência, entre outros.

Numa primeira listagem obteve-se um total de 112 ONGs sediadas nos municí-
pios relacionados. Nos primeiros contatos mantidos verificou-se que muitas destas
organizações tinham características de informalidade, sem condições de prestar infor-
mações consistentes para o estudo pretendido. Optou-se então por verificar quais de-
las já dispunham de algum suporte em termos de orientação básica quanto a condições
de funcionamento, o que reduziu o número para 76 entidades. Esta triagem foi realiza-
da através de representantes da ONG Parceiros Voluntários dos referidos municípios,
que repassaram listagem de organizações cadastradas, que, nesta condição, dispõe de
algum suporte e orientação básica que as habilitam a receber e aceitar trabalho de
voluntários nas condições previstas na legislação.

Após contatos telefônicos preliminares, foram agendadas entrevistas com 18
ONGs, na maioria dos casos com seu principal dirigente ou idealizador, na própria
instituição, as quais ocorreram entre agosto e outubro de 2005. Por tratar-se de pes-
quisa exploratória, não se privilegiou qualquer tipo de atividade, ao contrário, procu-
rou-se abranger as mais diferentes atividades. No entanto, o pesquisador ficou condi-
cionado à disponibilidade de tempo e boa vontade dos responsáveis por cada uma das
instituições contatadas.
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

A pesquisa foi realizada em 18 ONGs dos municípios de Alvorada, Cachoeirinha,
Gravataí e Viamão, das quais 8 são creches comunitárias, 4 atuam na área sócio-
educativa de crianças e adolescentes carentes, 2 no tratamento, reabilitação e centro
de convivência de excepcionais, 2 no amparo e centro de convivência de idosos ca-
rentes, 1 em auxílio alimentar a famílias carentes e 1 em orientação nutricional de
obesos. Portanto, todas entidades voltadas a pessoas e nenhuma a animais ou meio-
ambiente.

O número de beneficiários destas entidades varia de 30/32 pessoas até 260/280
pessoas simultaneamente atendidas (média em torno de 100 pessoas por ONG), num
trabalho diário como no caso das creches comunitárias ou em reuniões/sessões sema-
nais, como na orientação nutricional a obesos. As quatro organizações que apóiam
famílias atendem entre 30 e 40 famílias cada uma, tanto na questão alimentar, quanto
de vestuário, sócio-educacional ou no tratamento, reabilitação e centro de convivên-
cia de portadores de necessidades especiais.

4.1 Profissionalização no Terceiro Setor

Apesar da necessidade de profissionalização dos responsáveis pela gestão de
organizações não governamentais, apontada pela literatura como uma via natural,
observou-se que isto ainda ocorre de forma incipiente.

Na expressiva maioria de 72% (13 ONGs), seus principais dirigentes, ao mesmo
tempo que demonstram conhecimento sobre os aspectos legais que devem ser obser-
vados (afinal a legislação não é exaustiva), declararam e demonstraram ter conheci-
mentos rudimentares, empíricos, sobre formas de gestão das organizações.

Tanto os idealizadores, que criaram e desenvolveram a entidade a partir de ca-
rências detectadas na comunidade, quanto os seus seguidores, que compõe a segunda
ou terceira geração de dirigentes, fizeram e continuam a fazer seu aprendizado de
forma empírica, no dia-a-dia, no processo de tentativa e erro.

Isto se deve não tanto ao desinteresse, pois ao contrário, são pessoas que se
dedicam a um ideal, mas à falta de pessoas e organizações que desenvolvam este tipo
de colaboração, oferecendo cursos e treinamentos, desenvolvendo aspectos teóricos e
práticos relacionados explicitamente à atividade.

Naturalmente, o fato de se tratar de uma área de atuação relativamente recente,
com pouco mais de 10 anos (haja vista que a própria legislação que regula o setor tem
pouco mais de 5 anos), constitui de certa forma uma dificuldade, pois há ainda poucos
especialistas, poucas pessoas conhecedoras da problemática de gestão nesta atividade
específica, capacitadas e dispostas a disseminarem este conhecimento entre os gestores
e colaboradores das organizações.
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As pesquisas sobre o terceiro setor no Brasil também são relativamente recentes
(a maioria delas desta década), ou seja, o levantamento da realidade destas ONGs, das
várias soluções adotadas no seu cotidiano, das práticas, assim como a avaliação de
seus resultados ainda é incipiente e pouco disseminado.

Também a bibliografia de autores brasileiros, abordando especificamente a situ-
ação de entidades locais, começou a ser editada apenas no final dos anos 90. Antes
disto ocorreram publicações assistemáticas, artigos de idealistas, relato de situações e
resultados proporcionados por estas entidades, mas ainda sem um caráter mais didáti-
co e a ênfase na necessidade de profissionalização.

Obras de autores estrangeiros como as de Kotler (1978) ou de Drucker (1992),
que de certa forma preconizam a necessidade de profissionalização do terceiro setor,
referem-se como se imagina a grandes organizações ou fundações americanas, país
onde este tipo de atividade já está arraigado no cotidiano dos cidadãos.

Verificou-se, porém, nas ONGs pesquisadas, que 38% delas já estão requisitan-
do estudantes (como estagiários) ou dando preferência à contratação de graduados em
administração, economia ou ciências contábeis, como funcionários remunerados. É
um novo campo de trabalho que se abre, numa época em que o primeiro e o segundo
setor vêm promovendo sucessivos ‘enxugamentos’ em suas estruturas organizacionais,
através da racionalização e/ou terceirização de seus serviços.

4.2 Colaboradores

O número de colaboradores varia de 4 a 17, numa média de 9 por organização,
com pequena preponderância em número para os voluntários. Isto não significa, po-
rém, que os voluntários sejam responsáveis pela maior carga de trabalho visto que em
geral cada um destes colaboradores trabalha somente um ou dois turnos semanais,
enquanto a maioria dos trabalhadores remunerados dedica tempo integral à atividade
(principalmente os não especializados).

Conforme a Figura 1, das ONGs pesquisadas somente cinco utiliza pessoal re-
munerado e voluntários, outras cinco utilizam só pessoal voluntário, enquanto as de-
mais oito organizações atuam somente com funcionários remunerados, salvo seus di-
rigentes e conselheiros que, naturalmente, também são voluntários, até por exigências
legais. A preferência por uma ou outra forma de arregimentação de colaboradores
depende em especial do tipo de trabalho desenvolvido, que em alguns casos pode ser
uma simples atividade recreacionista, mas noutros requerer profissionais especializados
que necessitam ser remunerados por suas horas de trabalho, como as que lidam com
excepcionais.
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FIGURA 1 – Categoria de colaboradores.

Verificou-se que algumas das organizações preferem contratar seu pessoal em
detrimento de aceitar voluntários, pelo desencanto com alguns destes que lá estiveram
e que, além de não darem o retorno pretendido em termos de dedicação à causa, ainda
causaram problemas junto à Justiça do Trabalho, reivindicando compensações
pecuniárias ou mesmo vínculo empregatício, visando benefícios financeiros numa ati-
vidade para a qual se ofereceram graciosamente.

Verificou-se também que somente 4 das ONGs pesquisadas utilizam-se de pes-
soal cedido por órgãos públicos ou empresas privadas. O que era praxe na década
passada, de empresas ou prefeituras cederem pessoal durante alguns turnos de traba-
lho semanal para colaborar com estas organizações, também caiu em descrédito, pelo
abuso, pouca contribuição e falta de compromisso de muitas destas pessoas. O fato da
prestação de serviço comunitário ter sido utilizada por alguns mal intencionados como
justificativa para ausentar-se do trabalho na empresa ou órgão público, sem prestar
serviço à ONG escolhida, gerou descrença nesta forma de arregimentação de colabo-
radores, da mesma forma como aconteceu com a aceitação de voluntários.

Outra manifestação dos administradores é quanto à dificuldade de organizar e
conciliar o trabalho de voluntários que dedicam poucas horas semanais à causa, pois em
geral há necessidade de muitos voluntários para realizar em rodízio aquelas atividades
de caráter mais permanente. Além disto, há também dificuldade de conseguir o compro-
misso efetivo do voluntário, que tende a faltar por qualquer problema que enfrente, por
vezes sem sequer comunicar à organização em tempo hábil para providenciar algum
substituto. Se por vezes uma simples atividade de recreação fica prejudicada e causa
frustração aos seus beneficiários que aguardavam com expectativa e ansiedade aquele
momento, mais grave ainda é a situação dos que estão realizando algum tipo de trata-
mento contínuo e têm de interrompê-lo porque o voluntário faltou. Também foi ressalta-
do o fato de alguns beneficiários, tanto crianças, como adolescentes ou mesmo idosos
desenvolverem sentimentos de apego, carinho e confiança em determinada pessoa, pelo
próprio carisma desta, e em seguida verem-se frustrados com seu afastamento.
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Segundo manifestação de dirigente de uma das ONGs participante da pesquisa,
que já enfrentou dificuldade para a realização de alguma atividade importante pela
ausência imprevista de um voluntário e que por isto evita na medida do possível este
tipo de colaboração, ou a utiliza somente para atividades que não requeiram compro-
misso efetivo de realização:

Os voluntários na maioria são jovens desempregados que ocupam seu tempo
nos auxiliando enquanto não conseguem um novo emprego, ou são pessoas aposenta-
das, donas de casa que já criaram seus filhos e agora têm algum turno disponível e
vêm prestar colaboração. Tanto o jovem ao conseguir seu emprego ou a dona de casa
ao deparar-se com um problema qualquer (principalmente com a própria saúde, do
cônjuge, de ascendentes ou descendentes) em geral tendem a afastar-se de nós tempo-
rária ou definitivamente, e muitas vezes sequer têm condições de nos comunicar para
buscarmos alternativas para a atividade que desenvolviam.

Há instituições, porém, que conseguem atuar somente com base no trabalho vo-
luntário, como os dois centros de convivência de idosos carentes, que prestam amparo
psicossocial e recreação a 31 e 50 idosos e contam para isto com o trabalho dedicado de
7 e 17 pessoas respectivamente, que vão conversar, ler, contar histórias, cantar, tocar,
dançar, ensinar trabalhos manuais enfim, divertir, distrair e dar conforto espiritual àque-
les que por vezes já não têm qualquer familiar ou amigo que se preocupe com eles.

Conforme a dirigente de uma destas organizações comentou:

Com 1 ou 2 turnos semanais de dedicação nossos voluntários conseguem trans-
mitir alegria e despertar novamente o prazer de viver em pessoas que, não
fosse isto, estariam deprimidas e isoladas da comunidade, numa vida quase
vegetativa, pois não contam com parentes próximos que lhes dêem atenção,
nem com amigos com capacidade de mantê-los ativos.

Das 18 ONGs pesquisadas somente em 4 (22%) a direção procura avaliar o
nível de satisfação de seus colaboradores (remunerados e voluntários) quanto ao tra-
balho que realizam, ao ambiente e aos resultados obtidos. Mesmo nestes casos, po-
rém, a avaliação é assistemática e informal, não constituindo uma prática continuada
que pudesse ser utilizada como um indicador de efetividade que pudesse encaminhar
alternativas de melhoria. Na maior parte dos casos estas avaliações ocorrem em mo-
mentos e encontros não programados para tal, através da simples coleta de opinião de
um ou mais colaboradores sobre algum aspecto que surgiu naquele momento.

Outros 39% dos gestores manifestaram-se quanto à necessidade de auscultar as
motivações de seus colaboradores (voluntários e remunerados), com a finalidade de
desenvolver ações congruentes com as mesmas, como forma de manter a dedicação e
motivação das pessoas. No entanto, não realizam qualquer ação objetiva e sistemática
neste sentido, até por falta de conhecimento sobre a forma de abordar o tema.
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Como também não são colhidas sugestões de melhorias nos procedimentos en-
tre os vários níveis de colaboradores, ficando estas restritas aos dirigentes e pessoas
mais próximas, perde-se uma grande possibilidade de gerar novas alternativas para
realização da atividade, visto que quanto mais pessoas tiverem oportunidade de con-
tribuir, em geral mais criativas tendem a ser as sugestões.

4.3 Marketing social

Verificou-se que práticas de marketing social ainda são desconhecidas dos ad-
ministradores das ONGs. Prospecção de necessidades, planejamento e realização de
ações que as atendam, trabalho contínuo para captação de novos voluntários, divulga-
ção sistemática dos resultados, definitivamente não são práticas usuais entre as orga-
nizações pesquisadas. A totalidade das organizações elabora e divulga relatórios fi-
nanceiros, ao público interno (impresso ou através de murais e cartazes), sendo que
72% delas também os envia aos doadores permanentes de maior expressão.

Observou-se, porém, que são relatórios bastante simplificados, simples presta-
ção de contas sobre o movimento financeiro das instituições.

Nos documentos verificados não se observou maior ênfase nos resultados em
termos de serviços prestados à comunidade, número de pessoas assistidas e benefici-
adas com a atuação da organização. Da mesma forma não se verificou reconhecimen-
to às pessoas envolvidas, sejam doadores, voluntários ou mesmo ao próprio pessoal
remunerado.

São na maioria dos casos relatórios com características meramente técnicas, com
mínimo destaque às ações desenvolvidas e pouco ou nenhum apelo à continuidade dos
apoios recebidos. Ou seja, o trabalho de compilação dos dados existe, da mesma forma
como a transformação destes dados num relatório coerente, porém os resultados não
recebem o devido tratamento visando a continuidade da obtenção de alguma colabora-
ção. São relatórios insípidos, destituídos de qualquer resquício de emoção, gerando
quem sabe efeito contrário aos interesses da organização, pela pouca valorização dos
resultados obtidos e da efetiva contribuição das pessoas da comunidade.

4.4 Estrutura organizacional

Apesar de 14 (78%) das ONGs afirmarem possuir uma estrutura organizacional
definida, verifica-se que na prática a mesma não funciona como estabelecido, até
porque o número de colaboradores é pequeno (em média 9 pessoas), o que por si já
limita a formalização e delegação de funções específicas a cada ocupante de cargo.
Verificou-se que na realidade a forma de funcionamento da organização é contingencial,
adaptando-se a cada nova situação a partir de um modelo clássico (linha, assessoria e
cadeia de comando perfeitamente definidas) para um modelo em rede, com o
remanejamento e participação de grande número de colaboradores para determinada
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atividade, segundo as exigências de cada momento, ou seja, a que tivesse maior de-
manda em determinado período tinha também maior número de colaboradores, os
quais se deslocavam para outras funções quando a prioridade mudava. Isto foi verifi-
cado tanto na realização das atividades mais elementares, como limpeza do ambiente,
preparo de alimentos, ou organização de um evento, como nas atividades que reque-
rem envolvimento mais elaborado, como no marketing da instituição ou na captação e
busca de recursos e doações. Numa analogia com o setor privado, significa que, res-
salvadas atividades profissionais especializadas (como psicologia, fonoaudiologia,
etc...), todos os demais eram ‘polivalentes’, capacitados a realizar as mais diversas
funções subordinando-se ao respectivo comando.

Apesar destas organizações terem suas especificidades, sem uma função de pro-
dução propriamente dita e sem uma receita própria dependente de suas atividades, mes-
mo assim elas atuam num modelo de sistema aberto, pois sob a influência de determina-
do ambiente, têm entradas (como informação, energia, recursos e materiais), realizam
determinado processamento (em geral um serviço que prestam a alguma comunidade)
têm suas saídas (avaliadas em termos de vidas transformadas) que retornam continua-
mente ao ambiente. Há uma interação constante, assim como deve haver uma retroação
interna, quando se constata que as saídas ainda podem ser aprimoradas.

4.5 Importância do líder carismático

Confirmando a fundamentação teórica, verificou-se que em 89% das ONGs (Fi-
gura 2) a atividade do líder carismático é considerada de muita importância externa
para o sucesso das atividades desenvolvidas pela organização, divulgando-a perante a
comunidade, passando a imagem de credibilidade pelas características pessoais deste
indivíduo.

Como as organizações pesquisadas foram, em sua maioria, criadas a partir da
década de 90 (há menos de 15 anos), seus idealizadores ainda estão ativos e mesmo
que, em alguns casos, já não exerçam mais cargo de direção, continuam representan-
do e divulgando o trabalho realizado pelas ONGs nos vários fóruns onde a mesma
precise se fazer presente para divulgar as atividades, levantar problemas, debater so-
luções, angariar simpatizantes, colaborações e doações. Por tratar-se de ONGs inseridas
em cidades relativamente pequenas, estes líderes (empresários, funcionários públi-
cos, professores, bancários), em geral são pessoas de destaque e reconhecidas por
toda a comunidade em função não só da atividade profissional que desempenham,
como de várias realizações em prol da comunidade.

Nas ONGs pesquisadas, em geral quando há necessidade de representação ex-
terna (para participar de algum evento mediante convite ou por iniciativa da própria
organização) este líder carismático sempre está presente, isoladamente, ou dando o
devido respaldo a outros representantes.
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FIGURA 2 – Importância do líder carismático.

Apesar de internamente o líder carismático ter sido considerado importante por
somente 72% dos dirigentes das ONGs, mesmo assim é um porcentual ainda expres-
sivo. Em parte esta menor importância interna (quando comparada com o porcentual
externo) pode estar associada ao fato de que alguns destes líderes não mais se fazem
presentes diariamente nas ONGs, pois não mais as dirigem, ou mesmo porque não são
realizadas pesquisas de satisfação dos colaboradores, que poderiam apontar nesta di-
reção. No entanto, a motivação, o apego das pessoas à causa que abraçou e a própria
permanência na organização, depende muitas vezes da atuação deste líder, mesmo
quando isto não fica explicitado.

O líder carismático não raro contribui para dar novo ânimo às pessoas, levantar
seu astral, elevar seu moral, principalmente quando surgem dificuldades nas relações
internas, na discussão e definição dos objetivos ou na forma de realização das ativida-
des, atuando também como elemento motivador e aglutinador dos vários colaborado-
res em torno dos objetivos comuns, com sua capacidade de ouvir e contornar eventu-
ais dificuldades, mesmo aquelas de cunho pessoal.

Verificou-se durante as pesquisas que naquelas organizações onde o líder
carismático (idealizador da ONG) não mais atua como dirigente, há uma espécie de
arranjo no qual as funções internas foram total e imediatamente assumidas pela nova
direção, enquanto as funções de representação externa continuam sendo divididas
entre as partes, o que mostra o desprendimento destas pessoas (tanto do líder original
que continua dando sua colaboração, quanto dos novos dirigentes que aceitam esta
participação) em prol dos objetivos maiores.

O que se constata é que estes líderes carismáticos tenderão a continuar colabo-
rando com as organizações que ajudaram a criar enquanto tiverem forças, principal-
mente aqueles que já encerraram sua atividade profissional, e vêem nesta atividade
uma forma de continuar dando significado a suas existências, enquanto contribuem
para minorar as dificuldades de seus semelhantes.
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4.6 Planejamento das ações

Todas as 18 ONGs pesquisadas afirmaram realizar planejamento de suas ações.
Algumas delas, porém, realizam um planejamento bastante elementar, especialmente
em termos financeiros, até mesmo pelas dificuldades que enfrentam para conseguir
uma quota de doadores permanentes que as tornem independentes, sem a necessidade
de ‘passar o chapéu’, correr aos meios de comunicação na última hora ou sujeitar-se à
caridade de fornecedores ou prestadores de serviços (energia elétrica, telefone e mes-
mo água).

FIGURA 3 – Participação no planejamento.

Conforme a Figura 3, das 18 ONGs pesquisadas, 8 planejam suas atividades
ouvindo exclusivamente o pessoal remunerado (são as que atuam somente com estas
pessoas), naturalmente com a participação de seus dirigentes e conselheiros, que não
podem ser remunerados. Em outras 6 há participação também dos voluntários (na
realidade 5 delas trabalham só com voluntários) e nas outras 4 participam também
alguns doadores principais, normalmente representantes de empresas ou outras insti-
tuições que realizam doações substanciais de forma permanente, atuando quase como
mantenedoras das respectivas ONGs.

Esta participação tende a ocorrer em todas as instâncias de planejamento, desde
quais ações empreender, que novas atividades realizar, projeção do número de beneficiários,
dos recursos humanos, materiais e financeiros necessários, da forma de captação e supri-
mento dos mesmos, dos objetivos e metas a serem alcançados, assim como da forma de
divulgação das atividades e do necessário marketing para divulgar estas ações.

Nas organizações em que os voluntários participam do planejamento, verifica-
se que em geral esta participação é adotada como uma forma de estímulo ao trabalho
que eles realizam, procurando valoriza-los e fazê-los sentirem-se importantes para os
resultados pretendidos, sem um maior aprofundamento na coleta e desenvolvimento
de sugestões sobre novas ações a desenvolver.
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Segundo os depoimentos há uma tendência a decisões por consenso, porém, em
caso de divergências, tende a prevalecer a opinião dos dirigentes e conselheiros, até
porque serão os que terão as maiores responsabilidades sobre os destinos da institui-
ção, sobre as políticas fixadas, enquanto os funcionários e voluntários serão por vezes
simples executores destas políticas.

Em geral a atuação em novas áreas não é planejada. Ocorre isto sim um paulati-
no aumento do número de pessoas atendidas de acordo com as solicitações e dentro
dos limites de cada organização, mas dentro da mesma linha de atuação. Em geral as
carências são de tal monta que há necessidade de triagem a partir de lista de inscri-
ções, para aceite e inclusão de novos beneficiários nas atividades desenvolvidas. Isto
ocorre em especial naquelas organizações que prestam auxílio alimentar ou nas que
desenvolvem atividades especializadas com crianças e jovens carentes, onde o limite
de atendimento está estritamente vinculado à disponibilidade de profissionais remu-
nerados para a prestação dos serviços.

No entanto, duas das creches comunitárias passaram a desenvolver programas
educativos com as mães, em especial quanto a valor nutricional dos alimentos, forma
de preparo das refeições para obter um melhor aproveitamento, noções de higiene e
limpeza, etc. Uma destas ONG tem disponibilizado suas instalações no período da
noite para a alfabetização de adultos da própria comunidade, a partir da constatação
do analfabetismo de pais das crianças que eram abrigadas durante o dia.

Como referido anteriormente, estas ações não são planejadas, mas vão se tor-
nando realidade conforme a demanda surge, de forma paulatina, de acordo com as
possibilidades da organização.

Quanto ao planejamento financeiro, observou-se também que 14 ONGs (78%)
realizam um planejamento anual com acompanhamento e revisão mensal, enquanto as
outras 4 o fazem em trimestres (estas em geral são as que dispõe de doações mais
consistentes, suficientes para cobrir suas necessidades), sem a necessidade de preocu-
par-se permanentemente com as questões financeiras, ou são as que necessitam de
poucos recursos, como a organização que presta orientação nutricional a obesos ou
um dos centros de convivência de idosos, onde as necessidades financeiras são peque-
nas (somente água e luz) e supridas pelos próprios voluntários.

Nas entrevistas realizadas foi possível perceber que este planejamento passou a
ser realizado num primeiro momento para atender a exigências legais e de doadores
(pessoas jurídicas e governos). Dotações governamentais em geral estão vinculadas a
aplicações específicas, que devem ser relacionadas e posteriormente comprovadas.
Da mesma forma ficou caracterizado que os doadores pessoa jurídica só tendem a
assumir compromissos mais duradouros quando a ONG consegue ao menos elaborar
e apresentar um quadro de origem e aplicação de recursos consistente, próximo da
realidade, onde fique demonstrado que os recursos serão suficientes para cobrir as
aplicações pretendidas.
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4.7 Obtenção de recursos

Quanto à obtenção de recursos as organizações pesquisadas utilizam o mesmo
tipo de alternativas referidas na bibliografia. São recursos de sócios (física e jurídica),
dos próprios usuários, de doações esporádicas, de eventos e promoções, de movimen-
tos religiosos e dos próprios governos, através dos fundos nacionais ou municipais de
assistência social.

Constata-se pela Figura 4 que entre as organizações pesquisadas 50% utilizam qua-
tro ou mais alternativas de captação de recursos, 39% socorrem-se de 3 alternativas e as
demais utilizam somente 2 alternativas para obtenção de seus recursos (numa delas 75%
dos recursos são fornecidos pelos próprios usuários e o restante de doações esporádicas
dos voluntários, enquanto noutra há uma divisão eqüitativa entre sócios pessoa física e
doações esporádicas, o que implica na necessita quase permanente de captação).

Verifica-se que os governos participam em 2/3 das ONGs pesquisadas, porém
esta participação em nenhum caso supera os 30% de recursos necessários. Estão com-
putados neste montante tanto aportes financeiros, como também a cessão de bens
(prédios e equipamentos) ou mesmo de pessoal permanente para realização de ativi-
dades específicas, seja uma professora para ensinar determinadas habilidades, uma
cozinheira para o preparo de refeições ou mesmo uma faxineira para realização da
limpeza das instalações. Ou seja, apesar da maioria das ONGs depender do setor
público, esta dependência não é por demais significativa.

FIGURA 4 – Fontes de recursos.

Três das organizações pesquisadas são supridas em 50% de suas necessidades
financeiras com doações de pessoas jurídicas, que no caso agem como mantenedoras
destas organizações, pois além da contribuição pecuniária têm também forte partici-
pação na realização de eventos e promoções (conseguindo outros patrocinadores e
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doadores) ou mesmo dando respaldo e credibilidade pelo elevado conceito de que
desfrutam na comunidade.

Verifica-se que 2/3 das organizações pesquisadas procuram captar recursos (al-
guma forma de contribuição) de seus próprios beneficiários, até pelo princípio de que
‘o que é de graça não é valorizado’. Isto ocorre praticamente em todas as creches
comunitárias, onde os pais ou responsáveis devem contribuir, mesmo que com impor-
tância irrisória, através de doação de gêneros alimentícios ou realizando algum traba-
lho voluntário, de acordo com as possibilidades de cada um, para a sustentabilidade
da organização. Numa das ONGs que atende idosos carentes e funciona como centro
de convivência, aqueles que têm condições (aposentados ou pensionistas) são convi-
dados a dar alguma contribuição para o custeio das atividades (pagamento de água e
luz) ou mesmo para o pagamento de alguma despesa específica, como o aluguel de
veículo para realização de um passeio ou a aquisição de doces e refrigerantes para as
festas de aniversário ou outras datas festivas.

Verifica-se por outro lado, que 78% das organizações dependem em maior ou
menor grau de doações esporádicas, ou seja, com freqüência têm que manter contato
com doadores potenciais para ‘fechar suas contas’, sendo que para 2 delas esta depen-
dência ultrapassa os 50% das necessidades. Também é importante considerar que 72%
dependem da realização de eventos e promoções para a complementação dos recursos
necessários à realização de suas atividades, em porcentuais que variam de 20 a 40%.
Por outro lado, somente 2 das ONGs pesquisadas recebem alguma contribuição espe-
cífica de movimentos religiosos, ou seja, a igreja que sempre foi uma grande colabo-
radora ou mesmo incentivadora destas atividades, aparentemente vem se distancian-
do, deixando-a sob a responsabilidade da sociedade civil organizada.

5 CONCLUSÕES

A pesquisa empírica relacionada à fundamentação teórica permite chegar a al-
gumas conclusões, as quais, se não têm a característica de novidade, vêm servir para
enfatizar a necessidade de desenvolvimento de ações que contribuam para suprir as
dificuldades enfrentadas pelas organizações não governamentais, tais como:

a) Sem prejuízo da participação de dirigentes voluntários – que é não só uma
necessidade, mas também fonte de idealismo, incentivo e propulsão da organização –
constata-se a necessidade efetiva de paulatina profissionalização dos seus gestores,
para que as ações atinjam os objetivos e metas fixadas, evitando-se situações de im-
proviso onde, na maioria das vezes, os resultados obtidos são inferiores aos esforços
realizados;

b) No entanto, esta profissionalização não se restringe à simples contratação de
especialistas em gestão, visto que estes especialistas deverão ter o necessário conhe-
cimento das especificidades e necessidades destas organizações, até porque como as
demandas são crescentes, vem aumentando rapidamente o número de organizações,
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sem que o mesmo crescimento ocorra na disponibilidade de recursos financeiros,
materiais e humanos;

c) Como decorrência da profissionalização, tanto o planejamento das ações,
como a adoção de estratégias financeiras e mercadológicas eficazes e o próprio pro-
cesso de gestão interna tendem a ser melhor equacionados, dentro de uma sistemática
definida, que se não conseguir eliminar, com certeza contribuirá para diminuir a ne-
cessidade de soluções improvisadas;

d) Num ambiente mais profissional, o planejamento das ações e sua
implementação tende a se tornar mais consistente e eficaz, tanto no aspecto
organizacional, como na distribuição das atividades a serem desenvolvidas, ou na
alocação dos recursos materiais e financeiros;

e) Também um gestor profissional poderá desenvolver pesquisas de satisfação
dos beneficiários, colaboradores e doadores e desenvolver formas de divulgação das
ações realizadas;

f) No entanto, a profissionalização do setor depende ainda da formação de gestores
qualificados em número compatível com as necessidades; pois, ao que se sabe, são raras
as instituições de ensino públicas ou privadas, formais ou não, que desenvolvem este
tipo de conhecimento e que procuram despertar na comunidade a consciência e o inte-
resse em nele atuar como um campo de trabalho e meio de sobrevivência.
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Planejamento e orientação financeira para
as famílias de baixa renda da cidade de

Gravataí

Liege Fraga
Luciano Volcanoglo Biehl

RESUMO
A cada ano que passa, a vida das famílias brasileiras está cada vez mais dependente das institui-

ções financeiras. É praticamente impossível passar um mês sem pagar algum tipo de juro, seja pelas
contas fixas ou provisórias. Quase um terço da renda familiar é utilizada para pagar tais juros. O
planejamento e a organização financeira são os pontos principais para sair dessa crise e, com isso,
tornar a vida familiar mais harmoniosa e com possibilidades de planejamento para o futuro. Esta
pesquisa teve por objetivo auxiliar as pessoas de baixa renda do município de Gravataí, no que diz
respeito ao planejamento financeiro familiar, com o intuito de que essas famílias deixassem de pagar
juros exorbitantes às instituições financeiras e com isso melhorassem sua qualidade de vida. Durante
o período de um ano, com acompanhamento mensal, foram entrevistadas 100 famílias do Bairro
Itacolomi, primeiramente mostrando-lhes como realizar um planejamento financeiro familiar, desde a
listagem de todas as contas da família, passando pela conscientização da não utilização de sistemas
que envolvam juros, até a possibilidade de essas famílias economizarem dinheiro para o planejamento
de suas vidas. A evolução da pesquisa foi medida pelo Índice de Comprometimento Financeiro (ICF),
definido como a razão entre as despesas totais e as receitas totais.

Palavras-chave: Orientação financeira. Economia. Controle de gastos.

Financial orientation and planning for low income families at
Gravataí/RS, Brazil

ABSTRACT
Each year, the life of the Brazilian families is becoming more dependent on financial

institutions. It is practically impossible to live through a month without paying some type of interest,
either for the fixed or provisory accounts. Almost a third of the family income is used to pay such
interests. Financial planning and organization are the main points to get out of the crisis, and so to
turn the familiar life more harmonious and with possibilities of planning for the future. This research
had as one of its objectives to help low income people of the city of Gravataí/RS, Brazil, so that
they become able to plan their finances and stop paying excessive interests to the financial institutions.
Such result would improve their quality of life. During a year, with monthly follow-ups, 100 families
of the Itacolomi Quarter had been interviewed, in the city of Gravataí, and instructed in methods of
financial planning. The Index of Financial Envolvement (IFE), defined as the reason between the
total expenditures and total incomes, measured the evolution of the research.
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1 INTRODUÇÃO

O orçamento tradicional, seja escrito ou não, costuma não funcionar de modo
satisfatório. As pessoas sempre ficam com a sensação de não valer a pena fazê-lo
porque as previsões de despesas sempre são superadas. Encontramos dois motivos
que podem acarretar as previsões erradas para os gastos:

a) Despesas extras voluntárias: o fato de a pessoa não conseguir manter a disci-
plina dos gastos. A solução para este problema é comportamental, pois exige a aquisi-
ção de disciplina por parte da pessoa. Algumas pessoas adotam soluções prosaicas
para este problema, como, por exemplo, sair de casa sem talões de cheque ou cartões
de crédito, evitar passar em determinados lugares, etc. Outras pessoas adotam solu-
ções mais objetivas, como evitar levar crianças para as compras;

b) Despesas extras obrigatórias: algumas despesas extras obrigatórias costumam
causar problemas ao orçamento de muitas pessoas porque não costumam ser previs-
tas. A maioria dessas despesas, entretanto, é razoavelmente previsível. Assim, podem
ser estimadas e incluídas no orçamento. A não inclusão das despesas extras obrigató-
rias no orçamento contribui para que o valor dos gastos efetivos seja maior do que o
valor previsto.

O orçamento familiar ou pessoal é uma previsão de receitas (renda, juros, alugu-
éis, etc.) e despesas num determinado período de tempo (mês, trimestre, ano, etc.).
Esta previsão de renda e despesa destina-se a permitir que a pessoa visualize de forma
organizada como estão suas contas hoje e como elas ficarão num determinado período
de tempo à frente.

As pessoas costumam ter um orçamento que pode ser escrito ou não. Um orça-
mento escrito indica a existência de um maior interesse pela sua utilização e fornece
informações de melhor qualidade. Se o orçamento está na cabeça da pessoa, forne-
cendo-lhe informações sem uma maior precisão, sua efetiva utilidade será bem menor.
Ter um orçamento escrito e formalmente organizado é apenas uma condição necessá-
ria para se ter um planejamento financeiro satisfatório. Muitas pessoas chegam a ela-
borar um orçamento, mas desistem ao verificar que ele não funciona a contento.

Um bom planejamento financeiro pessoal começa pela criação de um orçamen-
to pessoal confiável, o que significa previsões com um satisfatório grau de precisão.
De modo geral, as previsões menos problemáticas são as de despesas. Já as previsões
de renda em muitos casos enfrentam o problema da incerteza que pode ser grande.
Para as pessoas que não enfrentam incertezas para elaborar a previsão de renda, a
obtenção de um orçamento confiável exige apenas a observação de alguns princípios
básicos.

Uma pessoa pode ter um orçamento bem elaborado, sem maiores dificuldades
com as projeções de renda e despesas e ainda assim enfrentar sérios problemas na
administração de suas contas pessoais. Isto acontece quando existe um descasamento
temporário entre renda e despesa. A pessoa pode ter uma renda anual compatível com
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sua despesa anual. Entretanto, em determinados meses, a renda é menor do que a
despesa e em outros acontece o contrário. Neste caso, é preciso que a pessoa tenha,
além do orçamento, uma projeção de entradas e saídas de dinheiro, mês a mês ao
longo do ano (EID, 2003; IEF, 2004; FRANKENBERG, 2002).

1.1 Consumo

O consumo corresponde à parcela de renda destinada à aquisição de bens e
serviços para a satisfação das necessidades dos indivíduos.

Intuitivamente, pode-se dizer que o nível de consumo depende da renda e, como
corolário, a poupança também, uma vez que ambos referem-se a alocações da renda
disponível pelas famílias. Quanto maior for à renda, maior tende a ser o consumo. A
essa relação Keynes chamou, na Teoria Geral, de Lei Psicológica Fundamental: os
indivíduos aumentam o consumo conforme a renda aumenta, mas não na mesma mag-
nitude, pois ocorre também um aumento da poupança.

De acordo com senso geral, os pobres praticamente consomem o que ganham
(renda), enquanto os ricos conseguem poupar parte do que ganham. Segundo Keynes,
o que ocorre é que os indivíduos com maiores níveis de renda (assim como socieda-
des) tendem a possuir um nível absoluto de consumo maior, mas com menor partici-
pação desse consumo no total da renda, ou seja, a taxa de poupança aumenta com o
aumento da renda. Assim, um indivíduo que recebe apenas R$ 500,00 tenderia a con-
sumir toda essa renda, pois precisa sobreviver; por outro lado, uma pessoa que recebe
R$ 10.000,00 dificilmente consumiria toda a sua renda no curto prazo (uma parte ela
pouparia, aplicando-a em algum ativo financeiro). Essa relação entre consumo total e
renda é chamada de propensão média a consumir, que tende a ser decrescente confor-
me aumenta a renda, segundo a formulação keynesiana.

Outro modelo é o da renda permanente de Milton Friedman. De acordo com
este, a renda dos indivíduos pode ser decomposta em dois elementos: a renda perma-
nente – aquela que ele espera que seja a média ao longo de sua vida; e a renda provi-
sória – que são desvios aleatórios da renda corrente em relação à renda permanente
(VASCONCELLOS, 2002).

1.2 Consumo e taxas de juros

Se considerar a decisão de consumo como uma escolha intemporal, isto é, que o
indivíduo, ao decidir quanto consumir hoje, não leva em consideração apenas a renda
e o consumo corrente, mas traça um plano de consumo para toda a vida, considerando
a renda ao longo da vida, deve-se introduzir na análise dos determinantes do consumo
outra variável relevante: a taxa de juros. A poupança, nesses modelos, é vista como
uma renúncia ao consumo presente, para que se possa consumir mais no futuro. O
indivíduo, ao poupar, supondo que aplique os recursos, receberá uma remuneração
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que será acrescida à poupança original, isto é, a taxa de juros, permitindo-lhe consu-
mir um valor maior no futuro. Nota-se, porém que a espera tem um custo para o
indivíduo, isto é, para poder consumir mais amanhã ele deve consumir menos hoje.
Em geral, considera-se que as pessoas prefiram o consumo presente, e essa preferên-
cia reflete-se na chamada taxa de desconto, isto é, quanto o indivíduo exige de consu-
mo adicional no futuro para abrir mão do consumo corrente. Quanto mais os indivídu-
os valorizarem o consumo presente, maior será o ônus de espera, isto é, maior será a
taxa de desconto. Assim para que o indivíduo aceite abrir mão do consumo hoje, a
remuneração que deve obter de sua poupança, isto é, a taxa de juros recebida, deve ser
igual ou maior do que a taxa de desconto; nesse sentido a taxa de juros refletiria o
“prêmio pago pela espera” do indivíduo (BIDIGARAY, 2003).

1.3 Compras impulsivas comprometem o orçamento e
provocam outras dívidas

De acordo com o filósofo americano Jacob Needleman, 75% dos bens que exis-
tem no mercado são supérfluos, mas, na verdade, não vivemos sem eles. O importante
é avaliarmos se a compra não comprometerá o orçamento, antes de adquirir produtos
dos quais realmente não precisaremos – consultor financeiro Eduardo Dias, da
Excelence, empresa de orientação financeira de Porto Alegre, Rio Grande do Sul.

Depois da dívida contraída, o ideal é pagá-la de forma que não ultrapasse o
limite do orçamento, por isso, o consultor em finanças pessoais Nelson Campos afir-
ma que, se for necessário, o empréstimo é uma opção viável. “Se puder devolver o
bem adquirido, mesmo que perca algum dinheiro, é a melhor solução. Caso o produto
ou o bem adquirido não possa ser devolvido, o empréstimo pode ser feito desde que as
parcelas do financiamento possam ser suportadas pelo orçamento” (GREMAUD, 2002).

2 METODOLOGIA

Durante o período de um ano, foram entrevistadas 100 famílias do Bairro
Itacolomi, na cidade de Gravataí, primeiramente mostrando-lhes como realizar um
planejamento financeiro familiar, desde a listagem de todas as contas da família, pas-
sando pela conscientização da não utilização de sistemas que envolvam juros, até a
possibilidade dessas famílias juntarem dinheiro para o planejamento de suas vidas.

Foi realizado um acompanhamento mensal dessas famílias, com o intuito de
analisar o desempenho do planejamento previamente desenvolvido. Foi elaborado um
planejamento financeiro para cada família, com metas a cumprir, até o final do pro-
grama.

As famílias escolhidas preencherão o Termo de Consentimento Livre e Esclare-
cido TCLE, sendo o mesmo respondido pelo chefe da família, juntamente com o pre-
enchimento da Ficha Financeira Familiar.
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3 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

O ICF representa a razão entre as despesas totais e as receitas. Índices acima de
100% representam gastos maiores do que os rendimentos recebidos, significando que
estas famílias estão em descontrole financeiro.

O Gráfico abaixo apresenta os índices de comprometimento financeiro (ICF)
das famílias analisadas no primeiro mês da pesquisa.

GRÁFICO 1 – Índices de comprometimento familiar das famílias no primeiro mês da pesquisa.

Para que se pudesse melhor analisar e compreender a situação financeira das
famílias participantes, as mesmas foram classificadas em três categorias, sendo elas:
ICF abaixo de 80%, ICF entre 80% e 100% e ICF entre 100% e 170%. Realizada
a classificação das famílias dentro de cada categoria, podemos observar pelo gráfico
acima que no 1º mês de pesquisa tais famílias ficaram distribuídas da seguinte forma:
25 encontravam-se com o índice de comprometimento financeiro familiar abaixo de
80%; 47 famílias apresentavam o ICF entre 80% e 100% e 28 famílias cujo ICF regis-
trado foi de 100% até 170%.

Podemos afirmar que ocorreu um duplo ganho neste princípio de pesquisa através
do controle e mapeamento financeiro. O primeiro está relacionado ao fato das despesas,
em média, não terem aumentado de valor, apesar do aumento real dos preços. O segun-
do ganho diz respeito a diminuição das despesas que, apesar de pequena, demonstrou
que o mapeamento de gastos e a orientação financeira seriam armas eficazes, em um
prazo maior, para que as famílias saíssem da crise financeira que se encontravam.
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GRÁFICO 2 – Índices de comprometimento familiar das famílias no quarto mês da pesquisa.

No quarto mês de pesquisa, o gráfico acima demonstra claramente a considerável
evolução das famílias em relação ao ICF após três meses de organização e planejamento
financeiro. As famílias ficaram distribuídas da seguinte maneira: 45 encontravam-se
com o índice de comprometimento financeiro familiar abaixo de 80%; 40 famílias com
ICF entre 80% e 100% e, finalmente, 15 delas cujo ICF ficou entre 100% e 170%.

GRÁFICO 3 – Índices de comprometimento familiar das famílias no sexto mês da pesquisa.

No sexto mês da pesquisa, a realidade das famílias cadastradas na pesquisa muda
novamente, pois mais de 50% das famílias está consumindo abaixo de 80% da renda
total familiar. Menos de 50% das famílias encontrava-se nas outras duas categorias. O
consumo de até 80% é o ideal, pois com este comprometimento é possível poupar e,
com isso, melhorar a qualidade de vida.
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GRÁFICO 4 – Índices de comprometimento familiar das famílias no oitavo mês da pesquisa.

Conclui-se então a pesquisa com os seguintes dados: 81 famílias encontram-se
com o índice de comprometimento financeiro familiar abaixo de 80%; 17 famílias
apresentaram o ICF entre 80% e 100%; por fim, 2 famílias encontraram-se com o ICF
entre 100% e 170%. Ao comparamos estes dados com os do 1º mês da pesquisa,
constatamos a grande evolução em relação ao ICF das famílias cadastradas na pesqui-
sa, pois o que antes apenas 25 das famílias conseguiam atingir o ICF abaixo de 80%,
hoje 81 delas estão nesta faixa; ou seja, o número inicial triplicou.

4 CONCLUSÕES

A presente pesquisa apresenta resultados que permitem a conclusão de que a
orientação financeira e o mapeamento de gastos nas famílias de baixa renda da cidade
de Gravataí diminuem o índice de comprometimento financeiro familiar.

Famílias com maior ICF apresentam melhores resultados quando compara-
das com as famílias de menores índices. Isto se deve ao fato de que as famílias
com maiores índices apresentam maior descontrole financeiro; portanto, qualquer
atitude de organização, por menor que seja, reflete numa diminuição do ICF. Nas
famílias de menores valores de ICF, os orçamentos são mais enxutos, dificultan-
do, em um primeiro momento, a diminuição brusca dos gastos, refletindo, assim,
em índices de comprometimento familiar semelhantes aos do primeiro mês. Estas
famílias sentiram o efeito da organização e mapeamento financeiro somente a médio
e longo prazo.

Das 100 famílias, 28 comprometiam até 170% da renda familiar; hoje, este nú-
mero reduziu para 8 famílias. Do total, o número de famílias que comprometia um
percentual na faixa de 80% a 100% da renda caiu de 47 para 28 famílias. O número de
famílias cujo comprometimento máximo da renda atingia o teto de 80% era de 25;
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atualmente, 65 se encontram nesta faixa. Mais de 50% do total de famílias está plena-
mente satisfeito com a proposta da pesquisa financeira.
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Implantação de uma estrutura formal:
estudo de caso

Isabel Cristina da Silva Rocha
Lairton André Amaral Possani

RESUMO
Este artigo demonstra o trabalho de pesquisa e implantação de uma estrutura formal

baseada em uma informal já existente na Universidade Luterana do Brasil – ULBRA – campus
Gravataí. A busca constante de melhorias, tanto para seus clientes externos quanto para os
internos, trouxe a necessidade de melhorar seus processos para que pudesse acompanhar as
constantes mudanças do mercado. A concorrência, a globalização e as tendências do mercado
de serviços exigem a preocupação com o cliente, principalmente nos setores da Instituição que
fazem o atendimento direto a estes, como o setor de protocolo e demais setores a ele vincula-
dos. Analisados os processos desenvolvidos no campus e, após entrevista e questionamentos,
foram propostas mudanças em sua estrutura, formalizando os procedimentos realizados, de-
monstrando assim, resultados positivos.

Palavras-chave: Estrutura organizacional. Estrutura formal e informal. Universidade.

Implementation of a formal structure: A case study

ABSTRACT
This article reports the research on and implementation of a formal structure based on an

informal structure already existent in the Lutheran University of Brazil (ULBRA) – campus
Gravataí. The constant pursue of improvement, for the benefit of its external and internal
clients, brought the necessity of bettering its procedures in order to attend the constant changes
of the market. The competition, the globalization and the market service’s tendencies require
care for the clients, mainly in the sectors of the University which make the direct services to
them, as the register sector and other sectors that are linked to it. The procedures that were
developed in the campus were analyzed and, after interviews and questions, some structural
changes were proposed.

Key words: Organizational structure. Formal and informal structure. University.

1 INTRODUÇÃO

As organizações modernas têm passado por profundas modificações nas suas es-
truturas organizacionais procurando se adaptar as constantes mudanças ocasionadas pelo
mundo globalizado. Em todo e qualquer segmento as mudanças na estrutura
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organizacional visam otimizar e racionalizar os processos de gestão das informações. A
partir disto a pesquisa visou analisar a estrutura organizacional adotada na Universidade
Luterana do Brasil (ULBRA), campus Gravataí, estrutura esta, informal, já existente.

A pesquisa justificou-se pela necessidade de corrigir irregularidades, uma vez
detectadas, no modo pelo qual se realizava uma atividade ou um conjunto de ativida-
des no setor de protocolo e que por isso poderiam proporcionar insatisfação dos clien-
tes externos (acadêmicos e visitantes) e internos (funcionário e professores) da orga-
nização estudada. O não atendimento das expectativas leva a constantes reclamações
dos clientes externos e desmotivação dos internos, e conseqüentemente, ao não
atingimento das metas propostas pela Direção da empresa.

A Instituição escolhida para a pesquisa foi a Universidade Luterana do Brasil –
ULBRA, campus Gravataí. No primeiro semestre do ano de 2003, possuía aproxima-
damente 4.800 alunos matriculados, em uma área física de 10.000m², contando com
Direção Geral, Coordenação Acadêmica, Coordenações de cursos, 175 professores,
71 funcionários administrativos.

A metodologia para a realização da pesquisa foi estruturada como um estudo de
caso. O estudo de caso “consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou de poucos
objetos, de maneira que permitam seu amplo e detalhado conhecimento, tarefa prati-
camente impossível mediante os outros delineamentos considerados” (GIL, 2002, p.54).
A pesquisa teve também a pretensão de apresentar como benefícios à instituição, a
melhoria na qualidade dos serviços oferecidos, maior satisfação dos clientes internos
e externos e a facilidade no fluxo das informações.

2 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Devido ao processo de globalização, as empresas tiveram que transformar suas
estruturas para que pudessem acompanhar a velocidade das mudanças e adaptarem-se
as constantes novas exigências.

Estrutura organizacional é o conjunto ordenado de responsabilidades, autori-
dades, comunicações e decisões das unidades organizacionais de uma empre-
sa. (OLIVEIRA, 1997, p.79)

Consideram-se as mudanças planejadas na estrutura organizacional como um
dos meios mais eficazes para a melhora no desempenho do sistema empresarial, con-
forme explicita Luporini:

o administrador deverá esquematizar de forma clara as relações funcionais e
ordená-las de maneira lógica, a fim de evitar duplicidade de tarefas e supervi-
são, omissão e confusões generalizadas. (1992, p.20)
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A estrutura organizacional é uma ferramenta básica para o alcance dos objetivos
estabelecidos pela empresa. Esta ferramenta, se bem utilizada, propicia benefícios como:

identificação das tarefas necessárias; organização das funções e responsabilida-
des; informações, recursos e feedback aos empregados; medidas de desempenho
compatíveis com os objetivos; e condições motivadoras. (OLIVEIRA, 1997, p.75)

2.1 Estrutura formal

A estrutura formal delimita formalmente responsabilidades, autoridade e esta-
belece previamente os canais de comunicação e a necessária coordenação dos traba-
lhos entre as partes envolvidas dividindo os trabalhos entre as pessoas cujos esforços
terão de ser coordenados.

Segundo Luporini, “à medida que uma organização cresce, cresce também com
ela a necessidade de especialização no trabalho e, com esta, a diversificação e multi-
plicação de funções” (1992, p.34). Para Cruz, “as estruturas organizacionais eram, até
o início da década de 90, bastante rígidas, estavam sempre alinhados com os objetivos
de curto e longo prazos perseguidos pela empresa” (2000, p.60).

As estruturas formais são desenhadas para permitir a coordenação, o controle e
a execução de um processo de produção, seja ele de bens ou serviços. Fica implícito
que o cliente ficará satisfeito, pois a definição de atribuições e as linhas de decisões
destas estruturas são idealizadas para garantir a fluidez do processo (PGA, 1993).

2.2 Estrutura informal

A estrutura informal desenvolve-se espontaneamente, é uma rede de relações
sociais e pessoais que não é estabelecida ou requerida pela estrutura formal, surge da
reunião de pessoas e em todos os níveis. Esta tem uma abordagem nas pessoas e em
suas relações enquanto a estrutura formal dá ênfase a posições hierárquicas em termos
de autoridade e responsabilidades.

Com a intenção de ter menos preocupações e seu trabalho simplificado, muitos
executivos almejam um controle maior sobre a estrutura informal, pois do seu ponto
de vista ela é uma resistência às ordens formais, ou as altera, ou ainda faz com que
sejam cumpridas de forma indesejada.

Por não estar sujeita ao controle da direção, a autoridade informal é considerada
um privilégio, pois vem daqueles que são objetos do seu controle, enquanto que a
autoridade formal vem indicada pelos superiores. É geralmente mais instável do que a
formal, pois está sujeita aos sentimentos pessoais (OLIVEIRA, 1997).

Em sua obra, Cury salienta a importância da organização informal para ajudar
no controle e redefinição da organização formal.
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Embora os objetivos de uma organização formal sejam mais explícitos, sua
estrutura seja o resultado de decisões conscientemente tomadas e muitos de
seus processos internos sejam também conscientemente planejados, algumas
vezes pode ocorrer que a estrutura informal tenha uma influência tão penetran-
te que leve a uma redefinição da estrutura formal. Destarte, não se deve esque-
cer, a estrutura informal pode tornar-se um competidor em vez de um comple-
mento da estrutura formal. (CURY, 1995 p.132)

Os sinuosos caminhos da informalidade é que servem para a realização dos pla-
nos da empresa. Entretanto, sem controles formais, estes caminhos podem levar a
empresa ao estado de perigo. O grau de liberdade hoje dado em qualquer estrutura é
grande em relação ao passado, facilitando as empresas tirarem proveito da
informalidade e para isto o segredo é:

... primeiro, reconhecer que estruturas informais sempre existiram e existirão;
segundo, criar estruturas formais baseadas em conceitos de informalidade, que
permitam operar uma nova administração, mais dinâmica, mais ágil e mais
participativa. (CRUZ, 2000 p.61)

Na maioria das vezes a estrutura informal é vista como uma força negativa, o
que nem sempre é verdadeiro. Os interesses dos grupos devem ser direcionados pelas
chefias a serem os mesmos objetivos da empresa, somente desta forma estes grupos
ajudarão a complementar os trabalhos. A integração entre a estrutura formal e a infor-
mal é o ideal almejado.

Deve ser mantida a estrutura informal como secundária à estrutura formal, por-
que quando a formal é incompetente, uma dominante estrutura informal é necessária e
desejável com o objetivo de manter o grupo trabalhando, o que apresenta vantagens e
desvantagens:

... proporciona maior rapidez no processo; reduz distorções existentes na estru-
tura formal; complementa a estrutura formal;- reduz a carga de comunicação dos
chefes; e motiva e integra as pessoas da empresa. As principais desvantagens da
estrutura informal são: desconhecimento das chefias; dificuldade de controle; e
– possibilidade de atritos entre as pessoas. (OLIVEIRA, 1997, p.78)

A partir disto, Cury expõe:

embora os objetivos de uma organização formal sejam mais explícitos, sua
estrutura seja o resultado de decisões conscientemente tomadas e muitos de
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seus processos internos sejam também conscientemente planejados, algumas
vezes pode ocorrer que a estrutura informal tenha uma influência tão penetran-
te que leve a uma redefinição da estrutura formal. (1995, p.132)

Assim, a liderança desempenha um papel fundamental para que as decisões
emanadas da estrutura informal sejam adequadamente aproveitadas para estrutura for-
mal, sem prejuízo dos objetivos já estabelecidos no plano formal.

3 LIDERANÇA

A liderança se faz necessária em todas as atividades e em todos os tipos de
organizações humanas, principalmente nas empresas. Segundo Chiavenato:

liderança é um fenômeno tipicamente social que ocorre exclusivamente em
grupos sociais. Podemos defini-la como uma influência interpessoal exercida
numa dada situação e dirigida através do processo de comunicação humana
para a consecução de um ou mais objetivos específicos. (1997, p.147)

Dentro da estrutura informal, sempre haverá a figura do líder. Segundo Oliveira
(1997), os líderes surgem por várias causas: idade, antiguidade, competência técnica,
localização no trabalho, liberdade de se mover na área de trabalho e uma agradável e
comunicativa personalidade. Na realidade, as causas são tão numerosas quanto às
situações, porque cada líder surge sob circunstâncias basicamente diferentes. Embora
cada pessoa em um grupo de trabalho possa ser líder de alguma pequena estrutura
informal, há geralmente um líder primário que está acima dos outros. Sua influência é
predominante. Cada executivo deve saber quem é o líder informal de seus subordina-
dos e trabalhar os objetivos da empresa em vez de antagonizá-los.

Para aumentar a satisfação das necessidades ou até evitar a diminuição, um líder
é percebido como possuidor ou controlador dos meios que o grupo deseja utilizar
para atingir seus objetivos, assim o grupo pode selecionar, eleger ou aceitar esponta-
neamente um indivíduo como líder (CHIAVENATO, 1997).

3.1 Estilos de liderança

Em pesquisa realizada, foram detectados três estilos de liderança: Autocrática,
liberal e democrática, que Chiavenato descreve os resultados:

Os grupos submetidos à liderança autocrática apresentaram o maior volume de
trabalho produzido, com evidentes sinais de tensão, frustração e agressividade.
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Sob liderança liberal, os grupos não se saíram bem quanto à quantidade nem à
qualidade, com sinais de forte individualismo, desagregação do grupo, insatis-
fação, agressividade e pouco respeito ao líder. Com a liderança democrática,
os grupos não chegaram a apresentar um nível quantitativo de produção tão
elevado como quando submetidos à liderança autocrática, porém a qualidade
do seu trabalho foi surpreendentemente melhor, acompanhada de um clima de
satisfação, de integração grupal, de responsabilidade e de comprometimento
das pessoas. (1997, p.150)

Depois desta pesquisa passou-se a defender a liderança democrática, que enco-
raja a participação das pessoas, que é justa e não-arbitrária e que se preocupa igual-
mente com os problemas das tarefas e das pessoas (CHIAVENATO, 1997).

Para Wagner III,

...existe um número considerável de pesquisas que questionam a noção de que
haja uma maneira melhor de liderar, independente dos seguidores e das situa-
ções. O problema básico de todas as abordagens é que elas especificam uma
maneira melhor de liderar, independentemente das características de seguido-
res e situações. (2000, p.250)

De acordo com Cury, quando relata sobre a liderança democrática

... que o melhor estilo gerencial ou de liderança é aquele em que o gerente ou
líder, possuindo flexibilidade de estilos, detém, concorrentemente, grande sen-
sibilidade situacional, permitindo-lhe avaliar qual o estilo mais apropriado ao
ambiente em que desenvolve seu papel integrador. (1995, p.101)

O estilo gerencial ou de liderança pode estar condicionado a uma estrutura
organizacional e de informações que possibilitem a criação de um sistema administra-
tivo que otimizem os processos do tomador de decisão.

4 SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

Sistema, segundo Luporini, “é um meio para realização de algum objetivo ou
conjunto de objetivos, o que pressupõe a determinação dos resultados esperados e dos
mecanismos que devem ser empregados” (1992, p.22).

Atualmente, admite-se que qualquer mudança na estrutura organizacional atinge
o sistema de informações e da mesma forma, qualquer alteração no sistema de infor-
mações reflete na estrutura organizacional. Portanto, é de suma importância para em-
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presa a combinação da estrutura organizacional e dos sistemas de informação, pois
são destas que se poderão estabelecer as relações de autoridade e responsabilidade,
fundamentais ao processo de coordenação administrativa (LUPORINI, 1992).

A implantação deste sistema segundo Oliveira, apresenta os seguintes benefícios:

redução dos custos das operações; melhoria no acesso às informações, propici-
ando relatórios mais precisos e rápidos, com menor esforço; melhoria na pro-
dutividade, tanto setorial quanto global; melhoria nos serviços realizados e
oferecidos; melhoria na tomada de decisões, através do fornecimento de infor-
mações mais rápidas e precisas; melhoria na estrutura organizacional, por faci-
litar o fluxo de informações; melhoria na estrutura de poder, propiciando mai-
or poder para aqueles que entendem e controlam o sistema; melhoria na adap-
tação da empresa para enfrentar os acontecimentos não previstos, a partir das
constantes mutações nos fatores ambientais; otimização na prestação dos seus
serviços aos clientes; melhoria nas atitudes e atividades dos funcionários da
empresa; aumento do nível de motivação das pessoas envolvidas; redução dos
custos operacionais; redução da mão-de-obra burocrática; e redução dos ní-
veis hierárquicos. (2002, p.45)

Conforme Cruz, para se estudar o comportamento de uma empresa é necessário
dividi-la em três elementos que são comuns a qualquer tipo de organização empresarial:

Pessoas

- São todos os trabalhadores que participam da empresa. Funcionários diretos,
indiretos, terceiros, consultores, executivos. Cada um desses tipos tem papel
relevante no processo que disponibiliza bens ou serviços.

Processos

- Conjunto de atividades que devem ser executadas para que a empresa cumpra
sua vocação produtiva. Independentemente da empresa ser uma manufatura,
uma instituição financeira, uma prestadora de serviço. Todas terão em comum
um conjunto de atividades, descritas em procedimentos que devem ser execu-
tados sempre da mesma forma para que se possa obter, consistentemente, os
mesmos resultados.

Tecnologia de Informação (TI)

- É todo e qualquer dispositivo que tenha capacidade para tratar dados e ou
informações, tanto de forma sistêmica como esporádica, quer esteja aplicada
no produto, quer esteja aplicada no processo. (2000, p.37)

Cruz diz ainda que
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qualquer um desses elementos que estiver desajustado, desregulado ou falhan-
do, intrínseca ou extrinsecamente, ocasiona perdas que comprometem todo o
conjunto, e não somente o elemento desequilibrado, como podem pensar mui-
tos profissionais menos avisados. (2000, p.37)

As pessoas, processos e a tecnologia de informação fazem parte de um sistema
administrativo que juntos buscam alcançar os objetivos preestabelecidos. Para Luporini,

... os sistemas não se confundem com as atividades dirigidas ao processamento
eletrônico de dados, pois são todos os trabalhos de natureza administrativa
realizados com informações visando proporcionar melhores condições de pla-
nejamento, direção e controle. Pode-se dizer que o sistema é um meio para a
realização de algum objetivo ou conjunto de objetivos, o que pressupõe a de-
terminação dos resultados esperados e dos mecanismos que devem ser empre-
gados. (1992, p.22)

Tais questionamentos dão noção do caminho a ser seguido para o desenvolvi-
mento da análise. Ainda de acordo com Luporini,

em sistemas administrativos, é preciso primeiramente localizar onde se encon-
tram as deficiências e debilidades do processo administrativo, dentre um ema-
ranhado de atividades e funções que se encontram espalhadas por toda a em-
presa. Somente a partir daí é que podem ser concentrados os esforços para
solução dos problemas encontrados. (1992, p.119)

Atualmente não são apenas necessárias análises dos sistemas administrativos com
o objetivo de aperfeiçoamento contínuo, mas a busca pela qualidade no atendimento,
tanto dos clientes externos quanto dos clientes internos se faz necessário para a sobrevi-
vência da empresa, visto que o atendimento é um diferencial num mercado competitivo.

5 METODOLOGIA DA PESQUISA

Para a realização da pesquisa foi utilizado um estudo exploratório-descritivo
baseado em procedimentos do tipo de estudo de caso, sendo analisados os procedi-
mentos atualmente realizados, mesmo que informalmente, na unidade de caso, a sa-
ber, a Universidade Luterana do Brasil, campus Gravataí. Considerou-se especial-
mente o setor de protocolo e demais setores envolvidos com o mesmo, a fim de evi-
denciar a influência das estruturas informais na estrutura formal da organização e seus
impactos na gestão dos processos administrativos.
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O estudo de caso, segundo Gil (2002), possui um conjunto de etapas que podem
ser seguidas, na maioria das pesquisas, que são: formulação do problema, definição
da unidade-caso, determinação do número de casos, elaboração do protocolo, coleta
de dados, análise dos dados e redação do relatório.

Na unidade-caso descrita anteriormente constatou-se a possibilidade da
implementação de uma estrutura formal como base para procedimentos administrativos.

Com a aplicação de questionários e de entrevistas aos funcionários envolvidos
nos processos, foram coletados dados para posterior análise. As entrevistas foram
realizadas de forma bastante informal e espontânea deixando o entrevistado livre para
que possíveis desabafos fossem proferidos.

Desta forma, muitas sugestões surgiram devido à grande liberdade de expressão
sugestionada para que estas pudessem auxiliar em possíveis mudanças a serem reali-
zados nos setores em questão e nas atividades por eles realizadas.

6 ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS

Através de entrevistas sobre o ambiente, liderança e processos e observações
dos processos, foi possível coletar o que segue, para da mesma forma obter subsídios
para mudanças que se fizessem necessárias. Como primeira análise, vimos que as
solicitações dos acadêmicos eram registradas no sistema informatizado que não aten-
dia as necessidades básicas de controle e gerenciamento dos processos encaminhados
via setor de protocolo.

Este sistema somente permitia o registro do processo e estabelecia automatica-
mente o prazo de resposta, que nem sempre era adequado ao tipo de processo. A única
possibilidade de registro de informações pertinentes ao processo era a resposta se
deferida ou não. Os relatórios disponíveis eram incompletos e superficiais, não ofere-
cendo relatórios gerenciais que permitissem o controle e até levantamentos estatísti-
cos referentes aos tipos de solicitações.

Os processos eram encaminhados aos setores responsáveis pela análise ou reali-
zação de procedimentos, sem controle de entrada e saída tanto do setor de protocolo
quanto do setor responsável, o que gerava descontrole da real localização do proces-
so. Chegou-se ao extremo de ter processos extraviados sem a menor possibilidade de
localização.

Os prazos para respostas ao solicitante constantemente ultrapassavam três vezes
ou mais a data estabelecida pelo sistema, pois se encaminhava de acordo com a von-
tade de cada setor que o recebia para análise, sem um controle de prazo de resposta e
muitas vezes sem sequer saber o paradeiro do processo, já que, por vezes, era repassa-
do a outros setores sem o conhecimento do setor de protocolo.

Quando o solicitante retornava no prazo estabelecido para resposta, muitas ve-
zes era orientado a retornar em outra data, pois era desconhecida a provável data de



Logos, ano 18, no. 1, jan./jun. 2007: Especial Gravataí 43

resposta ou, em muitas vezes, a resposta já havia retornado ao setor de protocolo sem
o conhecimento de todos os funcionários deste setor que não conseguiam localizá-la.

Quando o processo retornava ao setor de protocolo, deferido ou não, muitas
vezes, sem qualquer tipo de padronização ou requisito, registrava-se a resposta no
sistema. Também se detectou que o registro nem sempre ocorria. Ao solicitante era
entregue uma cópia e o documento original era encaminhado para realização de rela-
tório a ser entregue ao setor de arquivo. As cópias das respostas dos processos eram
arquivadas alfabeticamente em um arquivo local, sem critérios o que gerava desperdí-
cios e acúmulo de papel que dificultavam a localização dos documentos no arquivo.

Este encaminhamento era realizado através de relatório manual, em duas vias,
uma para o setor de protocolo e uma para o setor de arquivo, que despendia tempo e
mão-de-obra sem facilitar a localização dos processos quando necessário devido ao
acúmulo de papéis que não eram encaminhados em tempo, pois eram repassados ao
setor intempestivamente.

Os conhecimentos técnicos da liderança eram limitados, o que desencorajava
até mesmo o esclarecimento de dúvidas profissionais e quaisquer tentativas de melhorias
de procedimentos.

A insatisfação dos funcionários era notável, a falta de motivação tornava o tra-
balho cansativo e improdutivo. Cada integrante do grupo possuía total liberdade de
escolha e na tomada de decisões, que muitas vezes prejudicava o grupo como um todo
e tornava-os cada vez mais individualistas.

As divergências entre os funcionários tornaram-se freqüentes visto que a
agressividade e a insatisfação cresciam diariamente. Sem a percepção da liderança,
alguns integrantes passaram a controlar e até mesmo coagir colegas de trabalho.

Havia interferência nas atividades e no gerenciamento das pessoas pelos outros
setores, para que em prol de suas atividades as demais ficassem em segundo plano.
Sofria-se de constantes interpelações por parte dos coordenadores de curso com rela-
ção aos procedimentos e prazos de respostas, que nem sempre eram cumpridos por
eles mesmos.

Isto demonstrava o desconhecimento da estrutura organizacional da empresa e
de seus superiores, tornando insustentável a comunicação e a correta subordinação
durante a realização das atividades.

Este desconhecimento gerava descontentamento entre setores, tendo em vista
que se tomavam decisões de áreas que não eram de suas competências, colocando o
setor responsável por tal decisão em situações de impotência, pois a decisão já havia
sido comunicada sem o conhecimento e o aval do real responsável.

A falta de rumo e de segurança tornava o clima organizacional intolerável o
que refletia diretamente na qualidade do atendimento prestado, tanto interno quanto
externo.
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7 AÇÕES REALIZADAS

Diante destas observações, realizou-se uma reunião com a Direção e com os
funcionários com o intuito de realizar as mudanças necessárias, esclarecer a estrutura
organizacional da empresa, redefinir novas atividades e nomear seus responsáveis. A
partir desta reunião, foram definidos os setores com seus respectivos responsáveis,
ficando neste momento, a princípio, claro a subordinação e as responsabilidades de
cada um.

Concomitante a estes fatos implantou-se um novo sistema informatizado, elabo-
rado e administrado pelo Campus de Canoas, sede da ULBRA, que busca atender as
necessidades do setor de protocolo. Este novo sistema permite ao operador registrar
encaminhamentos e observações ao processo, com registro de data e horário, permi-
tindo assim um controle mais rígido de responsabilidades e prazos de resposta. Tam-
bém disponibiliza, ainda que incompletos, relatórios gerenciais que oferecem condi-
ções de análises estatísticas de solicitações acadêmicas, o que facilita o estabeleci-
mento de previsões administrativas e prioridades de acordo com a análise das infor-
mações.

Este sistema, por ser criado e administrado pela própria Universidade, visando
atender as necessidades de cada setor, oferece a condição de parametrizações de acor-
do com a necessidade de cada campus, visto que a realidade e o fluxo de informações
diferem entre os campi.

Como segundo passo foi realizada a junção do setor de secretaria com o de
protocolo por se tratar de setores afins, devendo todos os funcionários envolvidos ter
conhecimento das atividades realizadas por ambos os setores para que tivessem sub-
sídios para possíveis tomadas de decisões.

Sendo sabedores dos procedimentos e do tempo despendido para realização das
tarefas feitas pelo setor de secretaria, os funcionários do setor de protocolo tiveram
maior noção para negociar prazos e até mesmo facilitando a interpretação das neces-
sidades dos solicitantes.

O lay-out da sala foi modificado de forma a atender, mesmo que por um tempo
curto e indeterminado, as necessidades básicas dos setores unificados até que seja
concluída a obra com novas salas administrativas, onde foram novamente divididos
os setores de secretaria e de protocolo.

Durante os primeiros meses foram realizadas observações e análise das caracte-
rísticas pessoais de cada funcionário para o estabelecimento de funções as mais apro-
priadas possíveis.

Percebeu-se também a necessidade de contratações para que não houvesse so-
brecarga de atividades e deficiência no atendimento, com esta possibilidade alcançada
junto a Direção algumas transferências de setores também foram realizadas buscando
valorizar as habilidades demonstradas por cada funcionário.
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Mesmo com a junção do setor de secretaria e de protocolo, os funcionários e
suas atividades permaneceram divididos de acordo com o setor a que cada funcioná-
rio pertence, considerando-se esta divisão mesmo sem ela ser física. Estabeleceram-
se novas funções a serem desempenhadas pelo setor de protocolo e as atividades fo-
ram racionalizadas e agrupadas por processos.

Todos estes processos têm seu início no setor de protocolo que analisa e encami-
nha ao primeiro setor para análise de acordo com a competência para avaliação da
solicitação ou realização da tarefa, retornando logo após para nova análise do setor de
protocolo. Se necessário, segue o mesmo critério e é encaminhado ao próximo setor
posteriormente retornando ao setor de protocolo e assim segue até sua conclusão no-
vamente pelo setor de protocolo.

Seguindo o mesmo princípio, foram formalizadas as atividades a serem desem-
penhadas pelas funcionárias da secretaria sendo desde então, divididas as funções de
forma que todas tivessem condições de realizar as atividades pertinentes ao setor.

Adotou-se um estilo de liderança democrática, que busca junto ao grupo a
melhoria dos processos e conseqüentemente do atendimento. Neste momento este
estilo de liderança, tornou-se indispensável para que através de debates fossem absor-
vidos os objetivos e as melhores decisões possíveis concretizadas. Os conhecimentos
técnicos da liderança colaboram para o apoio na hora da decisão da melhor opção de
procedimentos a serem seguidos.

A postura dos demais setores com relação às atividades a serem desenvolvidas
passou a ser de respeito a partir do momento em que se deparavam com argumentos
que demonstravam confiança e coerência. As interpelações eram avaliadas e ajusta-
das dentro do cronograma de atividades tanto do setor de protocolo quanto o de secre-
taria.

Estabeleceram-se competências e as subordinações de cada atividade, que atra-
vés de um processo de malote interno são avaliadas na seqüência correta dando subsí-
dios para cada analista, pois já se encontram descritas no processo as determinações e
decisões de cada um.

8 RESULTADOS OBTIDOS

Para avaliação das mudanças estabelecidas na estrutura realizou-se um ques-
tionário entre os funcionários do setor de protocolo e de secretaria com o obje-
tivo de mensurar as melhorias implantadas nos fatores de relevância para este
estudo. O questionário foi dividido em blocos e apurado o grau de relevância
que os funcionários atribuíram. Os blocos são: estrutura organizacional, proce-
dimentos administrativos (tarefas), liderança e tecnologia de informação. Neste
contexto, a avaliação de cada bloco, se deu antes da mudança organizacional e
após a mudança.
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Para análise dos dados considerou-se uma escala de um a cinco, o grau um como
o menor e o grau cinco o maior. Consideraram-se, ainda, para tabulação dos dados, os
graus da escala abaixo de 3 (graus 1 e 2) como baixo e acima de 3 (graus 4 e 5) como
alto.

Para os questionamentos em que as opções dadas eram: sempre, geralmente, às
vezes, raramente e nunca, consideraram-se as respostas sempre e geralmente como
grau alto e as respostas raramente e nunca, como baixo. Para a questão com opções
ótimo, bom e ruim, consideraram-se as opções ótimo e bom como grau alto e ruim
baixo.

O grau de conhecimento, considerado alto, da estrutura organizacional da em-
presa, antes da implantação da nova estrutura era de 22,2% sendo após a implantação
44,4%. O que demonstrou uma melhora no conhecimento da estrutura organizacional.

Com relação ao motivo por que se faz uma determinada tarefa, com grau alto,
responderam 22,2% dos questionados antes da mudança e 66,6% depois da mudança.
Da mesma forma, o grau de conhecimento dos procedimentos executados durante a
realização das tarefas, antes da mudança era de 44,4% de grau alto. Após a mudança
passou a 77,8%.

Quanto às tarefas, com grau alto 100% dos questionados demonstraram conhe-
cimento de quais são claramente as suas tarefas, depois da mudança, sendo que antes
da mudança 77,7%. Quando perguntados se realizavam tarefas que poderiam ser fei-
tas de outra forma, obteve-se 33,3% com grau alto antes da mudança e após 22,2%.
Obtendo-se uma redução do índice de tarefas que poderiam ser feitas de outra forma.

Para o desempenho das funções 88,9% depois da mudança, considerando-se o
grau alto, toma decisões quando necessário, quando antes da mudança, apenas 44,4%
tomava decisões. O grau de conhecimento do líder das atividades realizadas no setor
era apontado antes da mudança com sendo, com grau alto, de 44,4% e após a mudança
como 88,9%.

Quando perguntado se a liderança sabe tomar decisões e esclarecer dúvidas,
66,6% responderam com alto grau, antes da mudança e após 100%. Questionou-se, se
quando em situações de conflito, a liderança sabe controlar a situação, obtendo-se
com alto grau 88,8% depois da mudança sendo antes da mudança 44,4%.

Sobre o sistema informatizado, foi perguntado se atende as necessidades, sendo
com grau alto, 88,9% depois da mudança e 55,6% antes. A adequação dos equipamen-
tos disponíveis, com grau alto, antes da mudança foi de 33,3% e depois de 44,4%.
Quanto à quantidade de equipamentos disponíveis, com grau alto, antes da mudança
foi de 55,6% e depois da mudança 66,7%.

Quando questionado sobre o próprio desempenho, com grau alto obteve-se 77,8%
antes da mudança e 100% depois da mudança.
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9 CONCLUSÃO

A partir dos dados obtidos através das entrevistas e observações, conclui-se que
a falta de uma estrutura formal não permitia identificar as tarefas e as responsabilida-
des de cada funcionário, o que gerava desordem e até mesmo descumprimento de
tarefas, visto que não eram determinadas as responsabilidades ou não tinha conheci-
mento da importância, ou ainda, de como se fazia determinada tarefa.

A informalidade é importante no sentido de tornar as empresas mais dinâmicas,
mais ágeis e participativas, mas deve estar apoiada em uma estrutura formal para que
os objetivos não se percam.

O período de observação e classificação das habilidades de cada colaborador
foi de suma importância visto que neste caso, a liderança designada a estes setores é
classificada como estilo democrático, pois apresenta as características que, segundo
Chiavenato (1997), a classifica como a mais indicada, pois encoraja, é justa e não-
arbitrária, preocupando-se igualmente com as pessoas e com as tarefas.

A implantação de uma estrutura formal baseada na informalidade já existente,
bem como a criação de um sistema administrativo, através do estabelecimento de
funções, responsabilidades, autoridades e prioridades de tarefas apropriadamente es-
colhidas com a liderança, considerando as características individuais, contribuiu para
a melhoria dos processos.

O sistema administrativo criado trouxe redução nos prazos de respostas e prin-
cipalmente reduziu-se consideravelmente o número de processos não localizados.

Cruz (2000) diz que o comportamento de uma empresa deve ser estudado divi-
dindo-se sua estrutura em três elementos: pessoas, processos e tecnologia de informa-
ção. Diz ainda que qualquer um deles que esteja desajustado compromete todo o
conjunto. Na ULBRA Gravataí, o desajuste era nos três elementos.

As pessoas estavam desmotivadas, desorientadas com relação às tarefas e em
constantes conflitos, quadro que se reverteu após a implantação da estrutura formali-
zando as atividades e responsabilidades. Quando o colaborador sabe o que e como
fazer, por que está fazendo, fica consciente de sua importância para a organização,
motivando-se e aos demais igualmente.

Os processos não eram padronizados, nem sofriam uma seqüência lógica para
análise. Não eram gerenciados de forma correta, o que trazia como principal conseqü-
ência a não localização do processo e a falta de cumprimento de prazos para resposta.
Com a padronização, sentiu-se uma notável melhora nas atividades.

A tecnologia de informação, sem dúvida foi a grande colaboradora para a melhoria
dos processos. O sistema informatizado atacou diretamente a deficiência de controle
de andamento dos processos e trouxe agregado a esta a possibilidade de gerenciamento
dos processos e seus respectivos prazos.

Segundo Luporini (1992), sistemas não são o processamento dos dados, mas
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sim os trabalhos administrativos realizados com informações visando melhorias nas
condições de planejamento, direção e controle.

Com o questionário aplicado aos funcionários do setor de protocolo e de secre-
taria, conclui-se que muitas tarefas eram realizadas sem se saber os reais motivos de
sua execução. Os funcionários não conheciam os procedimentos para sua realização,
nem quais eram as suas tarefas, o que, segundo Cruz (2000), já citado anteriormente,
gera desequilíbrio, pela falta de conhecimento do papel que cada um desempenha na
empresa.

A redução no índice de atividades que poderiam ser realizadas de outra forma
justifica a padronização dos processos, que segundo Oliveira (1997) é o objetivo de
toda empresa eliminar atividades inúteis, combinar as tarefas afins e principalmente
encurtar percursos com sua seqüência lógica e adequada das operações.

Existe a necessidade do conhecimento das atividades desempenhadas dentro do
setor juntamente com o agrupamento das mesmas, para que incentive a tomada de
decisões baseada em procedimentos padrões e que estas sejam tomadas consciente-
mente.

Através do resultado do bloco sobre liderança do questionário aplicado é possí-
vel dizer que, após a mudança, reconheceu-se à liderança dentro do setor o que, para
Chiavenato (1997), é um fator primordial para o alcance dos objetivos desejados,
sendo o comportamento de liderança uma ajuda ao grupo para satisfazer suas necessi-
dades.

Oliveira (1997) afirma que uma das causas para a identificação de um líder
possa ser a competência técnica somada a outras características. Chiavenato (1997)
diz ainda, que sendo o líder uma pessoa que possa dar maior assistência e orientação
ao grupo, escolhendo as soluções ou ajudando o grupo a encontrar as melhores solu-
ções para seus problemas, tem maiores possibilidades de ser considerado seu líder.

Além de que, através dos resultados, a liderança do setor é reconhecida, ainda é
possível classificá-lo como estilo democrático com o comportamento orientado para
as pessoas. Conforme Chiavenato (1997) este estilo debate as diretrizes a serem se-
guidas e discute com o grupo que é estimulado e assistido pelo líder com um compor-
tamento que desenvolve relações sociais com os seguidores, respeita os sentimentos
das pessoas e mostra confiança nos seguidores, dentre outras.

A tecnologia hoje utilizada na visão dos colaboradores não é a mais apropriada,
apesar da melhora do índice, devendo ser revista em termos de qualidade e principal-
mente quantidade, para a mudança para as novas salas. Segundo Cruz (2000) a
tecnologia que não é atualizada, traz custos de utilização e manutenção.

O fato de ter melhorado o conceito com relação ao próprio desempenho de-
monstra que a motivação aumentou, em conseqüência da melhora nos demais itens
abordados nesta pesquisa, pois, segundo Chiavenato (2002), o gerente deve conhecer
o potencial interno de motivação de cada funcionário e deve saber extrair do ambiente
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de trabalho as condições externas para elevar a satisfação profissional. Ainda confor-
me o mesmo autor, quando as pessoas ingressam e permanecem em uma organização,
elas passam a desenvolver certas necessidades e expectativas que precisam ser atendi-
das para que elas percebam que seus esforços e investimentos pessoais produzem
retornos significativos e se sintam satisfeitas.

Salientam-se alguns importantes cuidados para que se mantenham ou melhorem
as mudanças sofridas como no momento da mudança prevista para as novas salas
administrativas, deve ser observada pela chefia com o intuito de não deixar se perder
a melhoria conquistada, mas sim ampliá-la.

Da mesma forma deve ser acompanhada a divisão física dos setores de secreta-
ria e de protocolo que hoje são unificados, para que se mantenha a interação e comu-
nicação nestes setores vitais da instituição. Sugere-se que antes de iniciar os trabalhos
nas novas instalações, seja realizado junto aos funcionários do setor de protocolo, ou
até mesmo de todos os setores da instituição que realizam atendimento ao cliente, um
treinamento com o objetivo de reciclar e motivar; atividade esta sempre muito válida
e necessária para as empresas que querem manter-se no mercado, que cada vez apre-
senta-se mais competitivo.

As empresas devem estar sempre atentas as mudanças e exigências do mercado,
para tanto se buscou, com a implantação de uma estrutura formal, baseada na informal
já existente, atender as necessidades visíveis da ULBRA Gravataí. A empresa foi cres-
cendo e com ela a necessidade de uma organização em sua estrutura, para que com
isto atingisse os objetivos e metas da empresa. Conclui-se, confirmando a hipótese,
que a implantação de uma estrutura formal propicia melhorias dos processos.
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Conhecimento de valores econômicos
e a atitude dos funcionários

Corrado Lacchini
Adi Kaercher

RESUMO
Este artigo tem o objetivo de analisar os efeitos que uma abertura de informações econô-

micas, relativas ao processo produtivo, pode provocar, despertando o espírito empreendedor
do ser humano e resultando em aumento da rentabilidade da empresa. Para estabelecer um
marco referencial, dois dos principais aspectos da empresa, o comportamento humano e o
espírito empreendedor são analisados na ótica de alguns autores de renome. No lado humano
é explorada a natureza complexa dos indivíduos incluindo as características motivacionais,
sociais e comunicativas que estão na base da organização da sociedade. No lado da empresa e
do empreendedor, é evidenciado o perene conflito entre custos e lucros, a administração na
escassez de informações e a perene competição para a sobrevivência da organização. O desen-
volvimento da pesquisa segue dois diferentes caminhos: um estudo de caso mostra a composi-
ção dos custos de um processo produtivo e evidencia as possibilidades de melhoria com ações
diretamente dependentes dos componentes humanos. O segundo caminho é uma pesquisa de
campo com questionário dirigido às empresas, e tende a visualizar o efeito de ações de abertu-
ra econômica e distribuição baseada em resultados (PLR), sobre o comportamento dos funci-
onários. As duas linhas de pesquisa são interligadas ao utilizar a teoria dos sistemas de contro-
le, para mostrar como a qualidade das informações repassadas aos funcionários afeta direta-
mente o resultado do feedback econômico proposto.

Palavras-chave: Comportamento humano. Lucro. Custos produtivos. Feedback.

Knowledge of economic values and the employees’ attitude

ABSTRACT
The proposal of this paper is to analyze the effects that the opening of some economic

data related to the productive process could have, awakening the entrepreneur attitude and
resulting in an increase of the company’s return. To establish a reference mark, the two main
aspects of a company – human behavior and entrepreneurship – are examined from the point
of view of some authors. On the human side, the complex nature of individuals is examined,
including characteristics such as social, motivational, associative, communicative that form
the basis of the social organization. On the organizational side, and of the entrepreneur, the
evidence is on the continuous conflict between costs and return on investment, the
administration with scarceness of information and the endless competition for the survival
of the organization. The research is developed in two different lines: a case study shows the
composition of costs of the production process, pointing the possible improvements with
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actions directly dependent on the behavioral attitude of the human components. The second
line is a field research with a questionnaire directed to companies, trying to visualize the
effect of measures for economic opening and distribution based on results (PLR) on the
behavior of employees. The two research lines are linked by the control systems theory, to
demonstrate how the quality of the information passed to the employees has a direct effect
on the result of the economic feedback proposed.

Key words: Human behavior. Return. Production costs. Feedback.

1 INTRODUÇÃO

O mundo moderno evolui sempre mais rapidamente para situações competitivas
nas quais é necessário encontrar maneiras criativas para conquistar e manter um espa-
ço no mercado. No momento em que o mercado define o preço que está disposto a
pagar, a única maneira de manter os lucros no nível aceitável para o progresso da
empresa, é o rigoroso controle dos custos. Os trabalhadores exercem a função prioritária
nesse contexto e as suas atitudes e comportamentos podem significar uma grande
diferença nos resultados da empresa.

É importante, assim, estudar o comportamento humano no ambiente de trabalho
e quais são as variáveis que afetam atitudes de cooperação ou de passividade no pro-
cesso produtivo. Essas atitudes têm efeito nos custos: diretamente quando provocam
perda de matéria-prima, ou indiretamente, quando a qualidade dos produtos determi-
na a sua rejeição, tanto nas fases posteriores do processo ou, pior, no próprio cliente.

Tem-se constatado que existem várias situações, nas empresas, nas quais os ope-
radores das máquinas parecem estar completamente dissociados dos interesses da
empresa, esquecendo a necessidade de atender normas básicas de conduta que sejam
coerentes ou com os processos executados, ou com o produto final, ou com a satisfa-
ção do cliente que irá recebê-lo. O operário não assume a postura de autor da obra e se
transforma em mero executor de uma seqüência de ações certas ou erradas que visam
transformar algo em algo diferente, sem relação com o produto final que ele mesmo,
um dia, como cliente, poderia adquirir.

Auditorias abertas para descobrir as causas e planejar ações que visem recupe-
rar valores meta, nos indicadores de controle, freqüentemente apontam o homem,
relatando erros cometidos, a falta de atenção, a displicência, a sabotagem. Às vezes o
apontam indiretamente quando ao cobrir erros, o trabalhador permite o que apareçam
efeitos degenerativos posteriores em materiais ou equipamentos, ou quando ao tomar
conhecimento de situações de risco, nada faz para alertar, preferindo fechar os olhos
como se nada fosse.

Diferente seria a atitude do funcionário/colaborador se ele fosse sócio do em-
preendimento ou tivesse alguma participação, mesmo que limitada. Chiavenato, ao
descrever o novo conceito de Administração de recursos humanos esclarece: “as pes-
soas não são recursos que a organização consome e utiliza e que produzem custos”, e
ainda, “parece-nos melhor ressaltar as pessoas como parceiros e não meros recursos
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da organização”, concluindo que as pessoas, como parceiros, investem na organiza-
ção na expectativa de recolher o fruto destes investimentos (CHIAVENATO, 2002).

Examinando o fenômeno da alienação do ser humano e da sua dissociação com
os interesses da empresa, é possível constatar uma separação entre a motivação pesso-
al, como fator determinante para a perfeita execução do trabalho, e a exigência de
atenção que o trabalho requer para atender as metas da organização e as suas necessi-
dades competitivas.

Em linha com esta afirmativa, Chiavenato (2002, p.21), analisando as pessoas
no novo conceito de Administração de Recursos Humanos, afirma:

Qualquer investimento somente se justifica quando traz algum retorno interes-
sante. À medida que o retorno é bom e sustentável, a tendência certamente será
o aumento do investimento. Daí o caráter de reciprocidade nessa interação
entre pessoas e organizações. E também o caráter de atividade e autonomia e
não mais de passividade e inércia das pessoas. Pessoas como parceiras da or-
ganização e não como meros sujeitos passivos dela.

Reciprocidade, neste caso, significa que em contrapartida ao que o operário doa
de si, para a empresa, algo significativo deveria voltar para ele para satisfazer as suas
necessidades. Necessidades que, segundo ensina Maslow apud Chiavenato (2002, p.83),
podem estar em qualquer nível da sua escala de sensibilidade: podem se situar sim-
plesmente no nível da segurança para ele e a família, mas podem também apontar ao
nível social ou de auto-estima e auto-realização.

Surge assim a necessidade de se listar quais são os fatores motivacionais que
poderiam agir como agente catalisador para provocar a reação que transforme cada
trabalhador em um empreendedor, que transforme cada setor produtivo em uma
miniempresa na qual o dono vive pelos resultados e vibra pelos pequenos sucessos de
cada dia.

Entre os fatores mais interessantes para cada empresário estão os custos e os
lucros. De um lado, têm-se o custo da matéria-prima, dos equipamentos, da manuten-
ção, do trabalho, do tempo dedicado a cada operação, do retrabalho, da energia
consumida, dos instrumentos, da qualidade, da equipe de venda. De outro lado, a
receita das vendas que consiga suportar todos aqueles custos, gerar um lucro satisfatório
e ainda criar uma reserva financeira que consiga suportar as necessidades de renova-
ção das máquinas e dos instrumentos desgastados.

Ao querer transformar o trabalhador em empreendedor, além do conhecimento
dos fatores citados acima, dever-se-ia pedir para ele assumir pessoalmente os riscos
do empreendimento. Não é certamente esta a intenção, pois a meta é tornar o trabalha-
dor uma espécie de sócio minoritário que não tenha riscos, não ganhe lucros e tenha a
maior satisfação naquilo que faz e sabe fazer bem.
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O tema desta pesquisa visa elucidar a mudança do comportamento dos funcio-
nários, no seu ambiente de trabalho, em relação aos fatores de produção (materiais e
equipamentos) quando é conhecido o seu valor, seja em termos de custos dos insumos,
ou dos meios de produção, ou mesmo do valor agregado ao produto. Assim, o que
interessa é a relação de causa e efeito de certos tipos de informações que tenham a
capacidade de conjugar os objetivos pessoais e motivacionais do funcionário com os
objetivos da empresa. E ainda, interessa saber quais são os limites máximos razoáveis
destas informações, para limitar a exposição da empresa aos riscos ligados ao seu
vazamento.

O aspecto de barganha, para conseguir a mudança de atitude comportamental,
desafia a natural aversão do empresário a abrir, mesmo que parcialmente, as informa-
ções financeiras relativas à empresa. Como sempre, cada caso é um caso e os resulta-
dos que dão certo numa organização podem não ser os mesmos numa outra.

O presente trabalho fornece uma visão inicial do problema, aprofunda aspectos
interessantes e fornece as bases para intuições e detalhamento de idéias apoiadas em
casos práticos, abrindo o caminho para análises mais detalhadas e profundas que pos-
sam constituir um referencial teórico utilizável para a definição de planos de ação
mais concretos.

Após um primeiro embasamento teórico, o trabalho detalha as fases da pesquisa
que está dividida em três partes estruturais: a) um estudo de caso no qual é examinada
a estrutura de custos de um setor da empresa escolhida como alvo. Este estudo permi-
te avaliar os componentes de custo que estão diretamente ligados ao fator humano e
que poderiam melhorar como efeito da mudança de comportamento; b) uma pesquisa
de campo conduzida em empresas que implantaram o programa PLR (Participação
em Lucros e Resultados). Baseada em um questionário, esta pesquisa permite detalhar
os efeitos que o programa produziu nas empresas que o adotaram e coloca em evidên-
cia o resultado do maior envolvimento dos funcionários, quando confrontados com
resultados econômicos relacionados com sua atitude positiva no serviço; c) um exer-
cício de inferência, baseado na teoria dos sistemas de controle, que demonstra como
os efeitos positivos da implantação do PLR poderiam ser amplificados no caso de
uma ação mais direta e dinâmica sobre os recursos humanos do setor produtivo.

As conclusões finalizam a pesquisa fornecendo algumas recomendações para o
aprofundamento do assunto em complementações sucessivas.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 Fundamentação teórica

O processo produtivo se realiza pela conjugação de diferentes atores, cada um
contribuindo com algum recurso. Fornecedores contribuem com matéria-prima, ser-
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viços e tecnologia. Acionistas contribuem com o capital. Empregados contribuem com
os seus conhecimentos e habilidades. Clientes e consumidores contribuem adquirindo
os bens e serviços colocados no mercado (CHIAVENATO, 2005, p.7).

Cada ator – parceiro – está disposto a investir os seus recursos em quanto recebe
retornos satisfatórios dos seus investimentos. Graças ao efeito sinérgico, o resultado é
maior que a soma das contribuições recebidas e com isso a organização evolui e pro-
gride. É através dos resultados que a empresa consegue proporcionar um retorno mai-
or aos parceiros que a ela contribuem e manter assim a sua continuidade. Geralmente
a empresa procura privilegiar os parceiros mais importantes que até pouco tempo
atrás incluíam exclusivamente os acionistas e investidores.

Um parceiro cuja importância está se mostrando sempre maior é o empregado: aquele
conjunto de indivíduos que se torna o coração pulsante da empresa, que lhe dá a vida e a
sua dinâmica, toma as decisões e corrige os rumos transformando ações em resultados.

São as pessoas recursos organizacionais ou parceiros da organização? Como
recursos, precisam ser administrados, pois são considerados sujeitos passivos da fun-
ção organizacional, que demandam energias para tirar deles o maior rendimento pos-
sível. Como parceiros, ao contrário, as pessoas são fornecedoras de conhecimentos,
habilidades, competências e, sobretudo, inteligência que proporciona decisões racio-
nais para atingir os objetivos sociais. São, portanto, as pessoas, parte integrante do
capital intelectual da organização.

As metas da moderna administração das pessoas, às vezes olhadas com certa
desconfiança por empresas em processo de transformação, são definidas em três pata-
mares essenciais (CHIAVENATO, 2005, p.9):

1. As pessoas como seres humanos [...] possuidoras de conhecimentos, habili-
dades e competências indispensáveis à adequada gestão dos recursos
organizacionais.

2. As pessoas como ativadores inteligentes de recursos organizacionais [...]
fonte de impulso próprio que dinamiza a organização e não como agentes pas-
sivos, inertes e estáticos.

3. As pessoas como parceiros da organização capazes de conduzi-la à excelên-
cia e ao sucesso. Como parceiros, as pessoas fazem investimentos na organiza-
ção [...] Qualquer investimento somente se justifica quando traz um retorno
razoável. [...] daí, o caráter de reciprocidade na interação entre pessoas e orga-
nização. E também o caráter de atividade e autonomia e não mais de passivida-
de e inércia das pessoas.

Dentro da escala de necessidades, a maioria dos trabalhadores talvez esteja ain-
da tentando preencher o nível de segurança tendo as necessidades fisiológicas parcial-
mente atendidas.
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Pode ser difícil, neste contexto, imaginar quanto possa ser considerado importante
um sentimento de reconhecimento e orgulho, típico da auto-estima, ao atingir resultados
que beneficiem a empresa. O fato é que quando convenientemente estimulado, o ho-
mem pode reagir assumindo atitudes e reações típicas do empreendedor, aumentando
assim a sinergia do sistema e extraindo do seu trabalho a justa recompensa.

2.1.1 As organizações

Barnard apud Chiavenato (2002, p.25) escreve assim a respeito da organização:

A organização é um sistema de atividades conscientemente coordenadas de
duas ou mais pessoas. A cooperação entre elas é essencial para a existência da
organização. Uma organização somente existe quando: 1) há pessoas capazes
de se comunicarem; 2) estão dispostas a contribuir com ação conjunta; 3)à fim
de alcançarem um objetivo comum.

A disposição de contribuir com ação significa, sobretudo, disposição para sa-
crificar o controle da própria conduta em beneficio da coordenação. Esta dis-
posição de participar e de contribuir para a organização varia e flutua de
individuo para individuo e mesmo no próprio individuo, com o passar do tem-
po.

Este posicionamento de Barnard, citado por Chiavenato, dá claramente a visão
da amplitude do problema de comunicação entre a empresa e os seus funcionários. A
linha de pensamento de Chiavenato talvez esteja mais no encontro do equilíbrio entre
trabalho e recompensa, mas mais adiante cita (2002, p.26):

As organizações permitem satisfazer diferentes tipos de necessidades dos indi-
víduos: emocionais, espirituais, intelectuais, econômicas etc. No fundo, as or-
ganizações existem para cumprir objetivos que os indivíduos isoladamente não
podem alcançar em face das limitações individuais. Assim, as organizações
são formadas por pessoas para sobreporem suas limitações individuais. Com
as organizações, a limitação final para alcançar muitos objetivos humanos não
é mais a capacidade intelectual ou de força, mas a habilidade de trabalhar efi-
cazmente com os outros.

Com estas idéias começa a transparecer a visão das relações humanas e da von-
tade de participar de maneira cooperada e ativa perseguindo os objetivos da organiza-
ção, atendendo os objetivos comuns.

Citando o Sistema Sociotécnico pela abordagem do Instituto Tavistock de Lon-
dres, Chiavenato delinha interessantes idéias ao falar dos três subsistemas principais:
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técnico, gerencial, social, mostrando que o sistema social sofre influencia do sistema
gerencial “no sentido de aumentar a participação dos membros nos processos de to-
mada de decisões da organização” (2002, p.41). Aqui ele fala claramente da influen-
cia direta dos funcionários nos resultados da empresa, pois “o grau em que os indiví-
duos e grupos não estão colaborando afeta os resultados operacionais” (2002, p.42).
As naturezas da organização e do seu corpo funcional estão inexoravelmente
interconectadas segundo as palavras de Chiavenato que assim cita (2002, p.42):

Os sistemas tecnológico e social acham-se em interação mútua e recíproca e
um influencia o outro. A natureza da tarefa influencia (e não determina) a natu-
reza da organização das pessoas, e as características psicossociais das pessoas
influenciam (e não determinam) a forma com que determinado posto de traba-
lho será executado. O fundamento desta abordagem reside no fato de que qual-
quer sistema de produção requer tanto uma organização tecnológica (equipa-
mentos e arranjos de processos), como uma organização de trabalho (envol-
vendo aqueles que desempenham as tarefas necessárias).

Determina-se, assim a complexa relação que existe entre o sistema social e o
sistema técnico apontando, nos dois sistemas, os dois atores fundamentais da relação,
os trabalhadores e o capital: um não vive sem o outro e cada um tenta tirar o maior
proveito seguindo os seus objetivos.

São comuns estes objetivos? É possível obter uma convergência de interesses
que seja salutar para todos?

2.1.2 A motivação

Os estudos de Maslow a respeito do comportamento humano mostram como a
pirâmide das necessidades determina o nível de atenção a respeito de fatores
motivadores em diferentes estágios da escalada do ser humano para posições social-
mente mais almejadas.

Chiavenato faz coro às análises da teoria de Maslow afirmando que a necessida-
de de auto-estima “é relacionada com a maneira pela qual a pessoa se avalia, envol-
vendo auto-apreciação, status, reputação e consideração” (2002, p.84). Não tem dúvi-
da de que o fato de sentir-se parte integral da organização partilhando informações
íntimas e reconhecendo o efeito do seu trabalho de maneira direta e consistente, certa-
mente deve contribuir à gradual transformação da atitude das pessoas dentro da orga-
nização.

A auto-estima tem um forte poder alavancador extraindo grande poder de atua-
ção em cada ser humano. A intuição nos faz aceitar este conceito com certa facilidade,
pois todos nós já experimentamos aquele sentimento de euforia que nos invade quan-
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do conseguimos finalmente atingir uma meta sofrida, aquela sensação de nos sentir-
mos quase os “donos do mundo” os “todo-poderosos”, aqueles que sabem vencer os
seus desafios e se sobressaem da mediocridade. Neste estado de espírito a nossa pro-
dução parece ter sido atingida por uma carga de adrenalina que alavanca as nossas
ações e multiplica o resultado dos nossos esforços.

Nas palavras de Chiavenato (2002, p.87), Herzberg analisa a motivação humana
a partir de diferente constatação. Olhando o mundo para fora do individuo, dois fato-
res influenciam a motivação das pessoas:

Fatores higiênicos. Referem-se às condições que rodeiam a pessoa enquanto
trabalha [...] os fatores higiênicos são muito limitados em sua capacidade de
influenciar o comportamento dos empregados [...]

Fatores motivacionais. Referem ao conteúdo do cargo, às tarefas e aos deveres
relacionados ao cargo em si. Produzem efeito duradouro de satisfação e de
aumento de produtividade em níveis de excelência, isto é, acima dos níveis
normais. [...]

Em essência, a teoria dos dois fatores afirma que: a satisfação no cargo é fun-
ção do conteúdo ou atividades desafiadoras e estimulantes do cargo: são cha-
mados os fatores motivadores. [...]

Para introduzir maior dose de motivação no trabalho, Herzberg propõe o enri-
quecimento de tarefas (job enrichment), que consiste em deliberadamente am-
pliar a responsabilidade, os objetivos e o desafio das tarefas do cargo.

Em linha com o pensamento de Herzberg, o ato de deliberadamente passar para
os empregados algumas das informações consideradas sensíveis a respeito do seu
trabalho pode ser encarado como enriquecimento de tarefas e conseqüente elevação
do status de simples trabalhador para “participe dos conhecimentos”.

2.1.3 A comunicação pela estrutura informal

Segundo Oliveira (2004, p.84), a estrutura informal é a rede de relações sociais
e pessoais que não é estabelecida ou requerida pela estrutura formal.

Surge da interação social das pessoas, o que significa que se desenvolve es-
pontaneamente quando as pessoas se reúnem. Portanto, apresenta relações que,
usualmente, não aparecem no organograma. [...] Os grupos informais surgem e
persistem porque eles satisfazem aos desejos de sues membros. Esses desejos
são determinados pelos próprios membros do grupo. Um desejo que parece ser
sentido por todos os grupos é a necessidade de perpetuar sua cultura, e isto é
uma importante função de toda estrutura informal.
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Uma segunda função do grupo informal é a comunicação. A fim de atender a
seus desejos e conservar seus membros informados do que está havendo que
possa afetar a satisfação dos desejos, o grupo desenvolve sistemas e canais de
comunicação.

Uma terceira função é o controle social pelo qual o comportamento dos outros
é influenciado e regulado. O controle social é interno e externo. O controle
interno é dirigido no sentido de fazer os membros dos grupos surgir de confor-
midade com sua cultura, enquanto o controle externo é dirigido para os que
estão fora do grupo, tais como o governo, o sindicado ou determinados grupos
informais.

A estrutura informal é, as vezes, considerada uma força negativa do grupo [...].
Se seus interesses e objetivos forem integrados com aqueles da empresa então
trabalhará por eles em vez de contra eles. A grande responsabilidade do execu-
tivo é, portanto, fazer todo o possível para efetuar essa integração, pois assim
o grupo de trabalho e o grupo informal não se antagonizarão.

A efetiva e eficaz utilização dos canais informais pode ser uma válida ferramen-
ta para que as informações necessárias para acordar o interesse dos trabalhadores
sejam disponíveis e continuamente atualizadas para servir como elemento de reali-
mentação neste processo administrativo. E tão importante quanto a comunicação, pa-
rece ser o “contrato social” feito com esses grupos para que não apareça a suspeita de
que os líderes sejam “comprados” atendendo os seus interesses particulares em detri-
mento daqueles do grupo.

2.1.4 O lado das empresas

É interessante analisar o ponto de vista das organizações no assunto de gestão do
seu capital humano. Um artigo editado na revista HSM Management de julho – agosto
de 2004 pela Mercer Human Resource Consulting, p.139, coloca o enfoque sobre a
preocupação em mapear e mensurar os fatores humanos e ajustar a estratégia de pessoal
para garantir o retorno financeiro. No lugar de considerar a força de trabalho como
meramente um custo, a preocupação deveria ser pensar em como gerenciar esse ativo
para obter mais valor. Assim explica o artigo da Mercer Human Resource Consulting:

[...] a execução efetiva da maior parte das atividades como treinamento e re-
muneração é incumbência dos gerentes operacionais.

Infelizmente, esses executivos tendem a gerenciar o capital humano de forma
tática e somente no trabalho do dia-a-dia. Em geral, eles não se vêem no direito
de fazer grandes mudanças na maneira de gerenciar as pessoas nem possuem a
perspectiva adequada para isso. Logo, as decisões relativas aos funcionários
são tomadas isoladamente, sem conexão com ações afins ou outras considera-
ções pertinentes à organização como sistema.
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O que o artigo quer evidenciar é a falta de uma visão estratégica a respeito das
ações relacionadas à condução das ações voltadas para o uso efetivo e eficaz dos
ativos humanos da organização. A empresa deve se preocupar com o alinhamento do
modelo empresarial à estratégia de capital humano correspondente. Os gerentes da
empresa baseiam suas decisões a partir de informações a respeito do alcance das me-
tas de desempenho. Parece coerente, portanto, transferir essa ótica aos grupos de tra-
balho das unidades produtivas, passando as informações suficientes e necessárias para
que eles se tornem os gerentes das suas próprias atividades, vistos como microempresas
que funcionam com o fruto do seu trabalho direto.

Drucker (1999, pp. 28-31), ao falar das organizações do futuro, cita:

Setenta anos atrás, a opinião corrente era considerar os trabalhadores de uma
organização como dependentes ou subordinados. Naquele tempo estas posi-
ções estavam bastante perto da realidade e, portanto, podiam ser consideradas
válidas. Hoje os trabalhadores são sempre menos dependentes, mesmo que
amparados por contratos. Os profissionais subordinados são em número sem-
pre menor e aderem sempre mais à definição de ´trabalhadores com alta inten-
sidade de competência´. Em suma, uma vez superada a fase de aprendizagem,
os trabalhadores qualificados devem conhecer o seu trabalho melhor do que
seu chefe, caso contrário não valem nada. A relação entre chefe e subordinados
se assemelha mais àquela que existe entre o diretor de uma orquestra e o
instrumentista: um depende do outro e todos formam um conjunto homogê-
neo. E assim como uma orquestra pode sabotar o melhor diretor do mundo,
uma organização baseada nas competências pode sabotar facilmente o chefe
mais válido; e até o mais autoritário. [tradução livre do autor]

As palavras de Drucker mostram que quanto mais o trabalhador, bem treinado,
for tratado como pessoa dotada de inteligência e personalidade, tanto mais ele se
tornará um aliado fiel da causa da organização. Mais adiante, Drucker (1999, p.31)
também cita:

Faz cinqüenta anos que sabemos que o dinheiro por si não motiva, mesmo que
segundo Herzberg a satisfação da retribuição seja principalmente um “fator
higiênico”. Os verdadeiros fatores motivantes são os mesmos que motivam os
voluntários: os voluntários devem extrair do trabalho mais satisfação que os
trabalhadores retribuídos. Precisam, sobretudo, de desafios. Devem conhecer
a missão da organização e acreditar nela. Precisam de formação continuada.
Devem ver os resultados.

É necessário que o trabalhador se sinta uma parte do sistema, com a plena
consciência da importância da sua atuação na grande orquestra. Ele precisa perce-
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ber que a organização depende dele da mesma maneira que ele não tem status fora
da organização.

Peter Senge no seu livro “A quinta disciplina” fala do pensamento sistêmico
como elemento agregador das habilidades dos gestores para conseguir gerenciar de
forma correta as organizações. Como seres vivos, as organizações aprendem se reno-
vam e crescem para patamares sempre mais altos de capacidade criativa de domínio
dos seus negócios. Entre os problemas encontrados nas organizações que têm dificul-
dade de aprendizagem, Senge (1990, p.28) cita:

Todos somos treinados a sermos leais ao cargo que ocupamos – tanto que o
confundimos com nossa identidade. [...]

A maioria das pessoas se vê dentro de um “sistema” sobre o qual elas têm
pouca ou nenhuma influência e, conseqüentemente, consideram sua responsa-
bilidade limitada à área de sua função. [...]

Quando os membros de uma organização concentram-se apenas em sua fun-
ção, eles não se sentem responsáveis pelos resultados quando todas as funções
atuam em conjunto. Além do mais, quando os resultados são decepcionantes, é
muito difícil saber a razão. Tudo que se pode fazer é presumir que alguém “fez
uma besteira”. [...]

O melhor aprendizado é adquirido através da experiência direta. Mas o que
acontece quando não podemos mais observar as principais conseqüências de
nossos atos? Quando nossos atos produzem conseqüências que vão além do
nosso horizonte de aprendizagem, torna-se impossível aprender por experiên-
cia direta.

A maioria dos administradores acha a investigação coletiva perigosa. A escola
nos ensina a jamais admitir que não sabemos a resposta, e a maioria das empre-
sas reforça esta lição recompensando as pessoas que se esmeram em defender
suas opiniões, não as que investigam questões complicadas. Ao invés de fazer-
mos perguntas, aprendemos a nos proteger da dor de parecermos inseguros ou
ignorantes, e é exatamente este processo que nos impede de detectar possíveis
perigos.

Nessas palavras de Senge aflora o drama que, por vezes, o administrador de uma
organização enfrenta no seu dia-a-dia, administrando uma entidade que depende mui-
tas vezes de decisões que devem ser tomadas em situações de informações escassas e
incompletas. Às vezes é necessário mostrar uma segurança que passa longe, conheci-
mentos que não se têm, otimismo fundado em alicerces inseguros e, como se isso não
fosse suficiente, é necessário motivar as pessoas para que se tornem, em seu conjunto,
uma máquina vencedora.

Um dos maiores e mais conhecidos autores e estudiosos do ambiente competiti-
vo é Michael Porter, professor da Harvard Business School que, em seus estudos,
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mostra os elementos do campo de batalha onde os inúmeros adversários tentam se
sobrepor aos concorrentes para conquistar uma posição de destaque e ganhar literal-
mente territórios inimigos ou inexplorados.

Assim cita Porter (1991, p.162):

Como qualquer evolução, as indústrias desenvolvem-se porque algumas for-
ças que estão em movimento criam incentivos ou pressões para a mudança.
Estas podem ser chamadas de processos evolutivos. [...]

Talvez a força mais onipresente que conduz à mudança estrutural seja uma
alteração no índice de crescimento da indústria a longo prazo. [...]

Existem cinco razões externas importantes pra explicar as mudanças no cresci-
mento da indústria a longo prazo.

Demografia. À medida que o índice de crescimento total da população, sua
distribuição por grupos etários e nível de renda e fatores demográficos variam,
eles traduzem-se diretamente em alteração de demanda.

Tendência das necessidades. A demanda em relação ao produto de uma indús-
tria é afetada pelas variações que qualquer sociedade experimenta no decorrer
do tempo quanto aos estilos de vida, aos gostos, às filosofias e às condições
sociais da população compradora.

Mudança na posição relativa dos substitutos. A demanda de um produto é afe-
tada pelo custo e pela qualidade, definidos em termos gerais, dos produtos
substitutos. Se o custo de um substituto cai em termos relativos, ou se suas
capacidades melhoram para satisfazer as necessidades do comprador, o cresci-
mento da indústria será afetado de maneira adversa (e vice-versa).

Mudanças na posição dos produtos complementares. O custo e a qualidade
reais de muitos produtos para o comprador dependem do custo, da qualidade e
da disponibilidade de produtos complementares, ou produtos usados junta-
mente com eles.

Penetração do grupo de clientes. A maioria dos índices de crescimento muito
altos da indústria resulta da maior penetração, ou venda para novos clientes e
não para os clientes habituais. Eventualmente, entretanto, é um fato real que
uma indústria deve alcançar uma penetração essencialmente completa. Seu
índice de crescimento é, então, determinado pela demanda de reposição.

Nessa breve exposição de algumas idéias de Porter, aparece evidente que o mundo
complexo da competição apresenta inúmeros desafios que impõem uma atenção con-
tinuada e ações inovadoras para conseguir se sobressair e crescer. Tarefas não fáceis,
sobretudo considerando que a máquina utilizada para navegar nas tempestades não
responde de maneira determinística aos comandos impostos e que é necessária uma
contínua sintonia para alinhar os vetores internos das forças que determinam o seu
comportamento.
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2.2 Metodologia e execução

A pesquisa descrita neste artigo foi dividida em duas partes: um estudo de caso
e uma pesquisa de campo, juntando após os resultados e mostrando como a forma
com que o feedback é repassado aos elementos ativos do sistema, influencia o resulta-
do almejado.

2.2.1 Estudo de caso

O estudo da estrutura de custos da empresa alvo limitou a análise a um dos seus
setores que, pela natureza da sua atividade, representa uma divisão, com gestão e
estrutura próprias, que não sente a influência do restante da organização. Com estas
premissas as análises feitas representam a realidade de uma organização, operante em
setor tecnologicamente avançado, fortemente dependente da componente humana no
que diz respeito à organização do trabalho, seqüência das atividades, controle do pro-
cesso, eficácia das operações, qualidade dos produtos e refugo de matéria-prima.

O primeiro elemento de evidência é a estrutura dos custos e da lucratividade por
cada tipo de peça produzida. O preço de venda é definido pelo mercado e pelos con-
tratos de longo prazo que definem a sua evolução e a relação com os custos de maté-
ria-prima. Existe uma pequena margem de manobra que poderia ser a favor da
lucratividade, se não fosse a inversão de tendência da taxa cambial. A matéria-prima é
importada e os produtos são na sua totalidade exportados. O problema é que a mão de
obra, componente fundamental no processo e paga em moeda local, aumenta em ter-
mos de moeda estrangeira agindo assim contra a composição do resultado. Os dois
diagramas abaixo mostram a composição dos fatores de produção evidenciando o
custo da mão de obra. Os diagramas são relativos a uma peça rentável e a uma peça
deficitária, respectivamente P01 e P04.

FIGURA 1 – Composição dos elementos de custo e lucro peça P01.
Fonte: dados da pesquisa.
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FIGURA 2 – Composição dos elementos de custo e lucro peça P04.
Fonte: dados da pesquisa.

A partir da análise das duas peças representativas, é evidente o grande peso da
componente “Custo do processo” na composição geral. A peça P01 apresenta uma
pequena lucratividade enquanto a peça P04 apresenta uma perda. O custo do processo
representa 78% dos custos no caso da peça P01 e 88% no caso da peça P04. Esta
altíssima proporção aponta o foco da atenção sobre a possibilidade de redução desta
parcela dos custos, para criar um grande impacto sobre a lucratividade da produção.

O segundo elemento de evidência é aquilo que se resolveu denominar de eficiên-
cia no uso dos postos de trabalho traduzido em custo horário de cada setor produtivo.

O relato dos dados de produção mostra que, atribuindo aos postos de trabalho os
nomes genéricos “Banca” e “Máquina”, estes têm eficiência de 21,7% e 45,6% res-
pectivamente. Esta definição de eficiência indica que em 78,3% do tempo a banca
está vazia deixando de agregar valor às peças e em 54,4% do tempo as máquinas estão
paradas esperando que alguma coisa aconteça para poder interagir com as peças de
produção.

O que provoca esta grande ineficiência? A soma de tantas pequenas causas, inó-
cuas consideradas singularmente, mas com grande efeito se considerados no seu con-
junto. Somente para listar algumas: espera para matéria-prima, desenhos e processos
não disponíveis no posto de trabalho, ferramentas que devem ser repostas, espera de
instrumentos para medições em processo, espera de liberação do Controle de Quali-
dade, seqüência de atividades não sincronizada, planejamento ineficiente, layout que
não prioriza a homogeneidade de atividades etc.

Todas estas causas, listadas sem prioridade de efeito, uma vez evidenciadas e
analisadas pelos próprios operadores, poderiam ser facilmente eliminadas ou atenua-
das pela adoção de ações simples, todas elas baseadas no bom senso. O que impede
que as causas sejam detectadas e prontamente resolvidas são algumas atitudes dos
funcionários entre as quais podemos indicar: um senso de acomodação, desinteresse,
apatia, jogo do contra etc., exatamente o contrário daquilo que é o alvo desta pesqui-
sa, isto é, despertar o sentimento empreendedor latente em cada um.
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A título de exemplo a pesquisa colocou em evidência os resultados que seriam
obtidos pela simples adoção de medidas que levantassem os índices de eficiência das
Bancas e das Máquinas respectivamente para 50% e 65% (antes os atuais 21,7% e
45,6%). Os gráficos abaixo mostram a evolução da proporção dos custos. Não exis-
tem milagres e a peça P04 que apresentava resultado negativo continua sendo defici-
tária, mas de maneira mais administrável e o seu efeito negativo se dilui nos resulta-
dos melhores das outras peças produzidas.

FIGURA 3 – Composição dos custos com eficiência melhorada para a peça P01.
Fonte: dados da pesquisa.

FIGURA 4 – Composição dos custos com eficiência melhorada para peça P04.
Fonte: dados da pesquisa.

Como resultado, a situação de lucratividade geral da divisão, que era de 7,5%
no período examinado, passaria para 43,6% pela simples adoção das medidas de
melhoria de eficiência descritas.

E resta a constatação que este resultado é quase exclusivamente dependente da
componente humana no processo produtivo.
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2.2.2 Estudo de campo

Continuando a pesquisa, e seguindo a metodologia, foi elaborado um questioná-
rio que tinha o escopo de verificar o efeito do Programa de Participação em Lucros e
Resultados – PLR – no comportamento dos funcionários. O alvo da indagação era a
verificação da polarização em favor da empresa, dos funcionários em geral, como
efeito da implantação do programa. Este programa teve a sua origem na Lei 10.101/
00 que convalidou a MP 1982-77/00. A participação nos lucros ou resultados é consi-
derada mais uma conquista dos trabalhadores e por isso é vista com desconfiança
pelos empresários que a consideram mais um custo entre os muitos que oneram as
empresas. O grande pulo do gato é a maneira como o programa é implantado e a
capacidade de arregimentar a força de trabalho em prol de uma meta comum que é
melhorar a rentabilidade da empresa para que tanto os trabalhadores quanto a empre-
sa ganhem. Como sempre, quando uma coisa é imposta, a adesão é baixa e isto pode
justificar o baixo retorno das mais de 200 empresas que receberam o questionário, às
indagações propostas.

A partir das respostas coletadas, é evidente o pleno sucesso do programa nas
empresas que souberam aplicá-lo de maneira inteligente. Os gráficos a seguir mos-
tram o efeito sob a ótica da empresa e sob a ótica dos funcionários. O gráfico referente
à empresa não quantifica os resultados, mas informa a sua relação direta ou indireta
com programa implantado: 75% das empresa declararam ter tido melhora nos resulta-
dos como efeito da aplicação do programa.

FIGURA 5 – Reflexos financeiros sobre os resultados da empresa.
Fonte: dados da pesquisa.

O gráfico referente aos funcionários quantifica em quantidade de salários míni-
mos (SM) o ganho direto dos funcionários: em 77% das empresas os ganhos foram
entre 0,5 e 2 salários mínimos
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FIGURA 6 – Retorno financeiro dos funcionários em quantidade de salários mínimos.
Fonte: dados da pesquisa.

Outro resultado interessante que resultou da pesquisa é a freqüência com a qual
os dados são repassados aos funcionários. A grande maioria das empresas informa os
resultados a cada mês, atitude que é considerada muito importante para prover um
feedback de qualidade. O gráfico a seguir mostra este resultado.

FIGURA 7 – tempo entre as atualizações dos dados referentes aos resultados.
Fonte: dados da pesquisa.

Também interessante é o resultado que informa sobre a melhoria na qualidade
dos produtos fornecidos: 77% das empresas relataram melhoras neste conceito, con-
forme evidenciado no gráfico abaixo.
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FIGURA 8 – Melhora na qualidade dos produtos.
Fonte: dados da pesquisa.

Completando os pontos principais levantados na pesquisa, o gráfico apresentado a
seguir mostra como a implantação do programa conseguiu reduzir, em 85% das empre-
sas, os refugos e desperdícios, como resultado da conscientização dos funcionários a
respeito da necessidade de melhorar os cuidados contra as despesas improdutivas.

FIGURA 9 – Redução dos refugos e desperdícios.
Fonte: dados da pesquisa.

A respeito do clima organizacional, o que chama a atenção é o composto de
respostas fornecidas como avaliação própria das empresas: 76% consideram que a
comunicação ficou mais transparente; 70% informam que os funcionários participam
mais fornecendo sugestões; 77% acham que o clima interno melhorou. Também pelo
olhar dos funcionários o PLR teve um efeito positivo: 77% tiveram uma reação posi-
tiva; 69% mudaram a atitude em relação à empresa; 69% aumentaram a sua
conscientização com respeito aos gastos; 77% estão focados nos custos produtivos e
nos custos das máquinas e matéria-prima; 53% trocam idéias com os superiores a
respeito da redução dos custos e 85% procuram reduzir os gastos.
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2.2.3 Juntando os dados

Foram tratados, até este ponto, dois diferentes aspectos da relação humana
com os resultados da organização. De um lado foi evidenciado quanto dependente
da atitude pró-ativa é o resultado da organização e, de outro, foi mostrado como
um programa participativo em interesses comuns consegue gerar efeitos que se
tornam interessantes por ambos os lados. É o resultado do feedback, uma compo-
nente de realimentação que interage no processo para que se torne mais controla-
do.

A Teoria dos Sistemas de Controle fornece uma explicação sobre as compo-
nentes de um sistema, a sua topologia e interconexão e os efeitos mútuos de cada
componente.

Para descrever um sistema de controle é necessário criar modelos de com-
portamento de causa e efeito ligados entre si por regras cartesianas, que podem
ser descritas matematicamente e podem ser analisadas nas suas partes constituin-
tes. Para transpor para as ciências sociais os modelos das ciências exatas, é neces-
sário extremo cuidado, pois nas ciências sociais o que é examinado é o comporta-
mento humano, cuja complexidade está além da capacidade racional dos modelos
matemáticos. Mesmo assim pode-se tentar, apoiados no modelo matemático, cons-
truir a Função de Transferência1  da componente do sistema chamada “ser huma-
no”.

Em linha com a abordagem comportamental, a Teoria Y de McGregor forne-
ce algumas premissas a respeito da natureza humana. Ela ensina que as pessoas
têm motivação, potencial de desenvolvimento, padrões de comportamento e capa-
cidade para assumir responsabilidade. O homem médio aprende a aceitar e procu-
rar responsabilidade. A capacidade de imaginação e criatividade na solução de
problemas empresariais é amplamente distribuída entre as pessoas, sendo que nestas
condições de vida moderna, as potencialidades intelectuais das pessoas são ape-
nas parcialmente utilizadas (CHIAVENATO, 2000, p.262).

Os seres humanos, por sua natureza, são organizados em redes que são, na
concepção do cientista e ecologista Fritjof Capra (2002, p.83), as conexões que
ligam as estruturas sociais e fazem com que elas sejam vivas e auto-reprodutoras.
Capra parte de idéias desenvolvidas nos últimos anos por sociólogos a respeito
dos sistemas vivos e de como é possível aplicar à sociedade o conceito de
autopoiese2  mostrando a sua característica de regeneração e perpetuação. Citan-
do o sociólogo Niklas Luhmann, Capra (2002, p.94) afirma:

1 Função de Transferência = relação entre causa e efeito (entradas e saídas) de uma “caixa preta” da qual não
são conhecidas as propriedades e estruturas internas. A Função de Transferência é um modelo matemático que
permite determinar o comportamento do elemento em estudo sem conhecer os detalhes do seu interior.
2 Autopoiese = autogeração, manifestação da capacidade de reprodução mantendo as mesmas características.
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Uma vez que os sistemas sociais envolvem não só seres humanos vivos
como também a linguagem, consciência e cultura, é evidente que são siste-
mas cognitivos e, portanto vivos, mesmo que em diversos graus. [...] Os
sistemas sociais usam a comunicação como seu modo particular de repro-
dução autopioética. Seus elementos são comunicações produzidas e
reproduzidas de modo recursivo por uma rede de comunicações, e que não
podem existir fora de tal rede. Essas redes de comunicação geram a si mes-
mas. Cada comunicação cria pensamentos e um significado que dão origem
a outras comunicações, e assim a rede inteira se regenera – é autopioética.
Como as comunicações se dão de modo recorrente em múltiplos anéis de
realimentação, produzem um sistema comum de crenças, explicações e va-
lores – um contexto comum de significado – que é continuamente sustenta-
do por novas comunicações. Através desse contexto comum de significado,
cada individuo adquire a sua identidade como membro da rede social, e
assim a rede gera o seu próprio limite externo. Não se trata de um limite
físico, mas de um limite feito de pressupostos, de intimidade e de lealdade
– um limite continuamente conservado e renegociado pela rede de comuni-
cações.

As redes descrevem a organização informal, realidade existente em cada or-
ganização, descrevem o relacionamento entre os funcionários e o movimento so-
lidários em direção a uma meta comum, criando mecanismos que se reproduzem e
são incorporados nas atitudes e na cultura organizacional.

A Teoria do Desenvolvimento Organizacional introduz a concepção Sistêmica
da Organização, sucessivamente aprofundada na Teoria de Sistemas, concebida
por Ludwig von Bertalanffy (1968).

O conceito de sistemas está baseado, na sua arquitetura, na Teoria dos Siste-
mas de Controle que já foi citada nesta pesquisa. O diferencial mais importante,
todavia, é a idéia de que o todo sistema vivo apresenta propriedades e caracterís-
ticas próprias que não são encontradas em nenhum dos sistemas isolados. É o que
é chamado de “emergente sistêmico”: uma propriedade ou característica que exis-
te no sistema como um todo e não existe em seus elementos em particular
(CHIAVENATO, 2000, p.355).

Os Sistemas de Controle, nos seus modelos matemáticos, são representados
por diagramas que têm uma topologia característica como mostrado na figura se-
guinte que engloba as variáveis de interesse desta pesquisa.
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FIGURA 10 – Sistema de malha fechada representando o ser humano e a realimentação.
Fonte: elaborado pelo autor.

O ser humano, que como foi demonstrado tem a capacidade de agir e interagir
com o mundo que o circunda, é o elemento gerador de ação, no modelo mostrado
acima. Ele tem a capacidade de transformar as entradas em saídas utilizando os
recursos que lhe são colocados a disposição. Como tal ele está sujeito aos imprevis-
tos que podem forçar desvios na sua ação.

Se o sistema for em malha fechada3 , realimentado, o controle exercido pelo
homem sobre o resultado do seu trabalho fará com que uma informação tempestiva
sobre o resultado da sua ação provoque uma ação corretiva auto-imposta que
reconduza a saída no rumo certo para atingir as metas previamente definidas.

Considerando as variáveis em jogo e sua representação indicada pelas letras I,
O, G, H, pode ser construída uma formulação matemática denominada função de
transferência global do sistema de controle em malha fechada, que pode ser escrita
assim:

Quando o ganho do ramo principal for suficientemente alto: G >>1 poderemos
simplificar a equação da seguinte maneira:

Esta última equação mostra como, em condições de ganho do sistema contro-
lado G suficientemente alto, a estabilidade do sistema depende quase que exclusi-
vamente do ganho do sistema de medição H. Mesmo na presença de flutuações e

3 Malha fechada é a caracterização de um sistema de controle no qual existe um bloco que compara a saída com
a entrada e gera um “erro” que pode ser utilizado para fazer com que a saída siga a entrada com a maior
fidelidade possível.



Logos, ano 18, no. 1, jan./jun. 2007: Especial Gravataí72

instabilidades de G a precisão na variável controlada O depende exclusivamente da
precisão do sistema de medição. O ponto focal dos sistemas de controle é dirigido
ao refinamento constante da exatidão das informações repassadas para trás a partir
do resultado obtido.

Um ponto importante a considerar é também o retardo com o qual a variável
medida O é devolvida ao sistema: quanto mais rápida a informação for repassada,
tanto mais rapidamente ela poderá se transformar em correção para manter o siste-
ma sob controle.

O efeito que nos interessa sublinhar no contexto da pesquisa é exatamente o
efeito da tempestividade da informação que é repassada aos operadores das máqui-
nas e executores dos processos de produção no ambiente de trabalho.

Se quisermos que a variável de saída – o custo – seja devidamente controlada,
é importante que antes de tudo as informações que alimentam o sistema sejam
confiáveis e precisas e, em segundo lugar, que sejam tempestivas, pois quanto mais
rapidamente as informações de desvios ou os resultados de ações corretivas forem
repassadas, mais rapidamente poderá ser corrigida a dosagem e atingir a situação de
perfeito controle e estabilidade do sistema.

O alvo desta análise é evidenciar a similitude da relação de causa e efeito entre
o mecanismo de Participação em Lucros e Resultados – PLR – no qual o retorno das
informações é aproximado e fornecido com atraso, versus uma modalidade na qual
os próprios funcionários podem calcular, e de imediato, diariamente, os resultados
das suas ações, otimizando assim o efeito final.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

No moderno contexto competitivo, vários mecanismos podem ser utilizados
para manter as organizações em posição de destaque e com boa saúde financeira.
Algumas ações são dirigidas ao meio externo, são baseadas em ações estratégicas e
mercadológicas e visam conquistar o cliente para que com suas compras o retorno
sobre o investimento seja um fator atrativo para os acionistas.

Outras ações são dirigidas ao meio interno e visam reduzir os custos para
manter a margem de lucro a níveis suficientes para manter forte a saúde da organi-
zação.

As idéias expostas nesta pesquisa são dirigidas ao ambiente interno e visam a
redução dos custos pelo aumento da eficiência e da eficácia da organização.

A análise dos custos levantados no estudo de caso permite demonstrar que o
setor escolhido apresenta-se propício para ações que visem uma drástica redução
dos custos produtivos. O índice de produtividade levantado no uso das bancas e das
máquinas, de 21,7% e 45,6% respectivamente, resultou em um lucro bruto, no prazo
de análise, de 7,5% sobre a receita líquida de vendas. Definindo como meta valores
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de produtividade de 50% e 65% respectivamente, o lucro bruto aumentaria para
43,6% da receita líquida de vendas.

O aumento da produtividade nas bancas e nas máquinas está diretamente liga-
do à mão de obra e ao comportamento eficiente e pró-ativo dos funcionários e iden-
tifica o alvo prioritário para o aumento da eficácia da organização: os custos relaci-
onados ao uso eficiente das máquinas e da estrutura produtiva.

A pesquisa de campo sobre os efeitos do PLR permitiu evidenciar alguns pon-
tos interessantes para traçar um perfil qualitativo das empresas pesquisadas.

Uma constatação inicial, que de fato limitou a precisão dos dados da pesquisa,
é a grande dificuldade encontrada para ter respostas ao questionário: de um total de
aproximadamente 230 questionários enviados somente 24 foram respondidos após
uma verdadeira luta corpo a corpo. Esta falta de resposta já é uma resposta. Pode se
inferir que os gestores das empresas, expostos a estas perguntas, preferem fechar as
portas, confirmando a suspeita de quanto poderá ser difícil convencê-los a um novo
paradigma.

Mesmo assim, as que responderam confirmaram os resultados positivos do
programa, tanto para as organizações quanto para o corpo de funcionários. Os resul-
tados expressivos sobre os funcionários não se limitam ao retorno financeiro, mas
abrangem o sentimento de maior participação, as ações diretas para a diminuição
dos custos e a maior qualidade dos produtos entregues aos clientes.

A partir da análise comparativa entre os sistemas de controle em malha fecha-
da, e os sistemas vivos representados pelas organizações sociais dentro das empre-
sas, foram colocados em evidência os atributos dos elementos de realimentação,
colocando em ênfase a tempestividade e a qualidade das informações de realimen-
tação. No contexto das considerações feitas, foi analisada a atuação do homem como
componente de um sistema vivo, agindo em situação de sinergia e constituindo, no
seu conjunto de forças atuantes, o motor da empresa, rumo aos seus objetivos de
posicionamento no mercado competitivo. A descrição do processo coloca em evi-
dência a necessidade de controle e os indicadores de controle e de verificação, que
constituem o feedback necessário para manter o perfeito controle do relacionamen-
to de causa e efeito que liga os fatores de entrada do processo e os resultados.

Cada processo tem as suas variáveis de entrada e os seus indicadores que po-
dem ser classificados claramente em variáveis que ou estão diretamente relaciona-
dos com a atividade executada dentro do processo, ou estão sujeitas à atuação dos
setores anteriores na cadeia do processo. Estes dois tipos de varáveis são nomeadas
de controle, quando dependem do setor que as utiliza, e variáveis de verificação,
quando dependem de outro setor.

Entendemos ser estes indicadores de verificação e de controle, na sua forma
econômico-financeira, as informações que satisfazem o objetivo da pesquisa:

Poucos são os índices específicos de cada setor, aqueles que poderiam ser
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considerados em um programa de micro controle. Quando todos os funcionários
são tratados como massa comum, a mobilidade e o desejo de vencer se tornam
mais diluídos e perdem a eficácia. O bom senso leva a pensar diferentemente quando
o individuo, ou o time compacto e agregado, unido pelo interesse do “bando”, se
mobiliza em torno do interesse comum e adota regras internas de conduta para
que cada componente tenha comportamento homogêneo e coerente com as metas
pré-fixadas. Estamos no ambiente micro, no qual as leis gerais se tornam particu-
lares, onde o sentimento de pertencer ao grupo se sobrepõe aos eventuais diferen-
tes pontos de vista e onde o grupo age como se fosse uma única identidade coesa
e coerente.

A experiência de Hawthorne, marco referencial na Teoria Geral da Adminis-
tração, determinara que o nível de produção é determinado por normas sociais e
expectativas grupais: o comportamento do indivíduo se apóia totalmente no gru-
po; as pessoas são motivadas pela necessidade de reconhecimento, de aprovação
social e participação nas atividades dos grupos sociais onde convivem; a empresa
passa a ser visualizada como uma organização social composta de grupos sociais
informais, cuja estrutura pode não coincidir com a organização formal da empre-
sa; dentro do grupo, cada pessoa procura ajustar-se às demais pessoas e grupos,
pretendendo ser compreendida e aceita, para alcançar os seus interesses e aspira-
ções.

Examinando os resultados da pesquisa, a extrapolação do comportamento do
grupo em direção ao bem comum, representado pelo resultado econômico definido
pelo alcance das metas do setor, é imediata.

Se, além disso, a qualidade dos dados for alta e o atraso na sua divulgação for
mínimo, será satisfeita também a equação dos Sistemas de Controle na qual a variável
de saída depende quase exclusivamente da qualidade da função de feedback, atingin-
do assim a melhor eficácia no setor.
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Definição de workflows através de modelos
de dados temporais

Elisete Silveira Machado
Patrícia Nogueira Hübler

RESUMO
A área de bancos de dados temporais visa tratar o tempo e as informações históricas dos

dados, características que são predominantes nos sistemas de workflow. Este trabalho visa
oferecer modelos de dados temporais específicos para a implementação de diferentes tipos de
workflow, com estratégias pré-definidas que atendam às necessidades temporais por eles
exigidas.

Palavras-chaves: Banco de dados. Banco de dados temporais. Workflow.

Workflow definition through temporal data models

ABSTRACT
The area of temporal database intends to deal with the time and the historical information

of data, characteristics that are predominant in workflow systems. This paper offers models of
specific temporal data for the implementation of different types of workflow, with pre-defined
strategies that serve the temporal necessities demanded by them.

Key words: Database. Temporal database. Workflow.

1 INTRODUÇÃO

O BDT (Banco de Dados Temporal) permite que se tenha, não só o estado atual
de um dado ou objeto, mas todo histórico da sua evolução ao longo do tempo. Os
BDTs gerenciam as informações como os convencionais, através das mesmas opera-
ções básicas: inserção, atualização, exclusão e seleção. Entretanto, essas operações,
não são realizadas da mesma forma. Nas operações de atualização, por exemplo, as
informações não podem simplesmente ser substituídas por outras, uma vez que todo o
passado dos dados deve ficar armazenado (HÜBLER, 2000).

Com a evolução na automatização dos processos, os bancos de dados temporais
estão se tornando cada vez mais necessários, não somente para representarem dados
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temporais, mas por possibilitarem a representação das características dinâmicas das
aplicações e a interação temporal entre diferentes processos.

Os bancos de dados temporais podem ser de cinco tipos: a) banco de dados
instantâneo; b) banco de dados de tempo de transação; c) banco de dados de tempo de
validade; d) banco de dados bitemporal; e) banco de dados multitemporal. Cada um
deles possui características próprias, mas todos os tipos preservam o conceito de
temporalidade.

Um workflow é definido como uma coleção de tarefas organizadas para realizar
um processo, quase sempre de negócio. Essas tarefas podem ser executadas por um ou
mais sistemas de computador, por um ou mais agentes humanos, ou então por uma
combinação destes. A ordem de execução e as condições pelas quais cada tarefa é
iniciada também estão definidas no workflow, sendo que o mesmo é capaz de repre-
sentar a sincronização das tarefas e o fluxo de informações.

Dentre os vários tipos de workflow existentes, três deles foram detalhadamente
estudados, pois serviram como base para a implementação dos modelos de dados
temporais propostos. São eles: a) workflow ad hoc; b) workflow administrativo e c)
workflow de produção (BRUZAROSCO, 1997; NICOLAO, 1998).

2 WORKFLOW

Neste item são apresentados diferentes tipos de workflow.

2.1 Ad hoc

Workflows do tipo ad hoc executam tarefas mais simples, onde não é necessário
ter um padrão predefinido do fluxo das informações entre as pessoas.

Tarefas desse tipo de workflow tipicamente envolvem coordenação, colabora-
ção ou co-decisão humana. A ordem e a coordenação das tarefas em um workflow ad
hoc não são automatizadas, mas sim controladas por seres humanos e as decisões
sobre estas se dão em tempo de execução. Esta classe de workflow tipicamente envol-
ve pequenos grupos de profissionais na execução de pequenas atividades, não consi-
deradas missão crítica para o negócio da organização, que requerem uma solução
(BRUZAROSCO, 1997).

2.2 Administrativo

Workflow administrativo envolve processos repetitivos e previsíveis com regras
simples de coordenação de tarefas, tais como rotear um relatório de despesas ou uma
solicitação de viagem, seguida de uma atividade de autorização. A ordem e a coorde-
nação de tarefas em workflows administrativos podem ser automatizadas. Esta classe
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de workflow não abrange processos de informação complexos e não requer acesso a
sistemas de informação múltiplos que sejam usados no suporte à produção e/ou nos
serviços a clientes. Também não atua na missão crítica do negócio (NICOLAO, 1998).

2.3 Produção

Workflows de produção envolvem processos de negócio repetitivos e previsí-
veis, tais como empréstimo ou pedidos de seguro. Diferentemente dos workflows ad-
ministrativos, os workflows de produção normalmente abrangem um processo de in-
formação complexo, envolvendo acesso a múltiplos sistemas de informação. A ordem
e coordenação das tarefas nesses workflows podem ser automatizadas (NICOLAO,
1998). Contudo, esta automação é complicada devido a: 1) complexidade do proces-
so de informação; 2) acesso a sistemas de informação múltiplos para executar o traba-
lho e recuperar dados para tomadas de decisões (workflows administrativos são de-
pendentes de seres humanos para a maioria das decisões e trabalhos executados); 3)
interação de sistemas de informação com os processos de negócios; 4) uso de execu-
tores de tarefas automatizados (não humanos).

Um workflow de produção é freqüentemente usado diretamente em atividades
da missão crítica para o negócio.

3 WORKFLOW x MODELO DE DADOS TEMPORAL

Um critério muito importante na modelagem de workflow está relacionado ao
tempo. O fator tempo na sua modelagem pode determinar situações de disparo auto-
mático de atividades, avisos, auditorias, pré-condições temporais de execução, etc. A
definição do processo pode centralizar atributos como: a) data inicio e data limite do
inicio de uma atividade; b) prazos limite (deadlines) e pontos de verificação e c)
resubmissão automática no caso de espera por eventos relacionados a tempo e even-
tos relacionados a clientes (NICOLAO, 1998).

Os métodos de modelagem hoje existentes para workflow tratam todos esses
aspectos temporais apresentados anteriormente em nível de aplicação. Os modelos de
dados temporais apresentados neste trabalho propõem que o controle destes eventos
seja realizado diretamente pelo BD, com isso pode-se garantir uma interação correta
dos participantes do processo, uma maior consistência dos dados e um processo mais
seguro, pois se retiram tais necessidades do sistema do controle do programador, pas-
sando essa tarefa para o SGBD.

O BDT tem o objetivo de armazenar não somente os valores atuais dos dados,
mas toda sua história – valores passados, atuais e futuros. Essas características são
extremamente importantes, pois permitem a possível avaliação e determinação da
evolução do processo no workflow. Todos os estados assumidos por um objeto são
permanentemente armazenados no BD, com rótulos temporais que indicam quando
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foram efetuadas as definições. Essas informações temporais estão associadas direta-
mente aos dados e/ou objetos, representando a sua evolução e também as proprieda-
des do processo, toda sua história com o passar do tempo, identificando quando os
valores foram definidos e quando ficaram válidos.

4 ESTUDOS DE CASOS

A seguir são descritos os estudos de casos relacionados com os tipos de workflow
apresentados. Os estudos foram realizados em uma Empresa que atua no ramo do
comércio, nas áreas de atacado e varejo.

O estudo de caso realizado para o workflow de produção é apresentado de forma
mais detalhada, pois servirá como base para a implementação contida neste artigo. Os
estudos de casos realizados para os workflows ad hoc e administrativo serão apresen-
tados de forma mais objetiva.

4.1 Workflow ad hoc

O caso estudado para este tipo de workflow consiste em um processo de Aprova-
ção de Ordens de Compra. Onde, para que a Empresa possa adquirir qualquer tipo de
patrimônio ou até mesmo para contratar mão de obra especializada, uma ordem de
compra deve ser emitida e aprovada para que a compra e/ou contratação possa ser
realizada.

4.2 Workflow administrativo

O caso estudado para este tipo de workflow é o de reabastecimento das lojas, reali-
zado através de formulários eletrônicos denominados de solicitação de mercadorias.

4.3 Workflow de produção

O caso apresentado para este tipo de workflow, refere-se ao processo de Gera-
ção de Campanhas de Folhetos, onde envolve integração de vários sistemas, exige
que decisões sejam tomadas em tempo de execução, requer que prazos sejam cumpri-
dos pelos usuários e até mesmo pelo sistema.

Compreende-se por campanhas de folhetos os encartes promocionais compos-
tos por diversas mercadorias em promoção em um determinado período de tempo.
Essas promoções são divulgadas por vários meios de comunicação e, dentre eles, por
folhetos impressos.

O fluxo do processo ocorre em três ambientes distintos: sistema central, sistema
de logística e sistema de lojas.
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A Figura 1 apresenta as principais bases de dados da Empresa envolvidas nesse
processo:

FIGURA 1 – Principais bases de dados envolvidas no processo.

A Base de Cadastro Central possui todas as informações cadastrais armazena-
das, ou seja, o cadastro de fornecedores, de lojas da rede, de artigos (mercadorias),
tudo está centralizado nesta base. É nela também que são cadastradas as campanhas
de folhetos.

O Sistema de Logística é responsável pelo abastecimento das lojas e depósitos
pertencentes à rede. Por isso as campanhas, depois de geradas, são enviadas a este
sistema para que o mesmo faça a compra das mercadorias do fornecedor.

O Sistema de Lojas é o que gerencia o funcionamento das lojas. Cada loja pos-
sui uma base de dados distinta onde se encontram todas as informações pertencentes
a ela. A campanha de folhetos é enviada a este sistema para que a loja possa avaliar as
sugestões e também sugerir alterações, por exemplo, em relação a quantidades a se-
rem compradas.

O fluxo se inicia no sistema central, conforme demonstrado na Figura 2, com o
cadastro da campanha no sistema. Esse cadastro consiste, além do cadastro da própria
campanha com nome, período, etc., também o cadastro das lojas participantes e das
mercadorias promocionais. Durante um período de 10 dias a campanha permanece
aberta no sistema, sujeita a alterações. Depois de fechada, é enviada ao sistema de
logística.
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FIGURA 2 – Processo geração de campanhas – sistema central.

Na Figura 3 se apresenta o fluxo do processo após o sistema de logística ter
recebido os dados da campanha.

FIGURA 3 – Processo geração de campanhas – sistema de logística.

No sistema da logística é realizada a análise da campanha, bem como informada
a sugestão de compra das mercadorias para cada uma das lojas. Compreende-se por
sugestão de compras a quantidade de mercadorias a ser adquirida para suprir as ven-
das da campanha.

Depois de concluída esta etapa, o sistema de loja recebe os dados para que eles
possam ser conferidos pelo responsável de cada unidade. A Figura 4 apresenta este
processo.
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FIGURA 4 – Processo geração de campanhas – sistema de loja.

A loja analisa os dados, altera as quantidades, caso necessário, e reenvia ao
sistema de logística para que ele finalize o processo.

A Figura 5 apresenta a finalização do fluxo no sistema de logística.

FIGURA 5 – Processo geração de campanhas – sistema de logística.
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Nesta última etapa, o sistema de logística é responsável por fechar a campanha
e gerar a compra das mercadorias, finalizando assim o processo de geração de campa-
nhas.

5 MODELAGEM TEMPORAL

Os modelos de dados temporais foram aplicados aos sistemas de workflow, de-
vido ao seu poder de representar não somente os aspectos estáticos da aplicação, mas
também seus aspectos dinâmicos e sua evolução temporal.

Nesse capítulo é definida a estratégia utilizada para modelar o tipo de workflow
de produção.

5.1 Definição do banco de dados temporal

Após se analisar as características temporais presentes no workflow de produ-
ção, conclui-se que um banco de dados multitemporal é o ideal para se implementar as
necessidades temporais deste tipo de sistema.

O banco de dados multitemporal trabalha isoladamente com o tempo de transa-
ção e com o tempo de validade, ou ainda com o tempo de transação e tempo de vali-
dade juntos (bitemporal), associados às informações, além de tornar disponível para
consulta dados passados, presentes e futuros.

Neste tipo de banco de dados é possível manter todo o histórico das informa-
ções, ter uma visão do futuro e administrar as informações válidas no momento atual
através do tempo de validade, que está associado a cada uma delas.

No estudo de caso apresentado para o workflow de produção, foram aplicadas
características de um banco de dados de tempo de transação para as partes do proces-
so que são executadas na base de cadastro central e logística, e ainda características
de banco de dados bitemporal para a parte do processo que está na base de dados das
lojas.

Devido a estas características, o banco de dados multitemporal é utilizado para
implementar o workflow de produção, pois o mesmo supre as necessidades temporais
exigidas por esse sistema.

6 IMPLEMENTAÇÃO

O banco de dados utilizado para a implementação dos modelos de dados tempo-
rais para os diferentes tipos de workflow é o Oracle 9i.

Vários fatores foram considerados para essa tomada de decisão, dentre eles que
o banco de dados da Oracle já possui uma extensão temporal, ou seja, existe um
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pacote composto de procedimentos, funções e objetos que implementam algumas dessas
características temporais.

Esse pacote temporal, denominado de Database Workspace Management
(DWM), foi disponibilizado pela primeira vez na versão 8 da Oracle, mas tem sido
melhorado e também disponibilizado nas versões posteriores. A última versão do pa-
cote DWM encontra-se no BD Oracle 9i.

6.1 Pacote temporal Oracle 9i

Após estudos realizados sobre o pacote temporal da Oracle, constatou-se que
ele possui características de um banco de dados de tempo de transação, pois mantém
armazenadas as informações históricas dos dados de um determinado objeto, durante
toda sua trajetória e também atribui rótulos temporais (timestamp) às informações das
tabelas versionadas, que seria o próprio tempo de transação. O acesso a informações
válidas no momento atual é realizado através do próprio timestamp, ou seja, informa-
ção com o timestamp mais recente será a informação atual.

6.2. Workflow de produção

Os aspectos temporais exigidos por esse tipo de sistema foram supridos, quando
implementados sob um banco de dados multitemporal, que utilizam simultaneamente
características de banco de dados de tempo de transação, banco de dados de tempo de
validade e bitemporal.

Para a implementação do modelo apresentado, foram utilizados recursos do banco
de dados de tempo de transação e bitemporais.

Para o banco de dados de tempo de transação foram utilizados recursos do DWM
da Oracle e para o banco de dados bitemporal foi desenvolvido um pacote semelhante
ao da Oracle (pacote bitemporal), porém mais flexível em relação ao tratamento dos
tempos de validade.

6.2.1 Versionamento das tabelas

Habilitar uma tabela para o versionamento consiste em o próprio Oracle contro-
lar a versão dos dados pertencentes à tabela, manter o histórico das informações e
controlar o acesso à informação válida naquele momento através da atribuição de um
rótulo temporal para ela.

Após a criação das tabelas no banco de dados, elas foram versionadas, ou seja,
habilitadas para o controle temporal. Os comandos executados para habilitar o
versionamento são apresentados nas Figuras 6 e 7.
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FIGURA 6 – Aplicação do DWM da Oracle nas tabelas da base de dados central.

FIGURA 7 – Aplicação do pacote bitemporal nas tabelas da base da loja.

6.2.2 Apresentação dos dados da base central

A Figura 8 apresenta a situação do banco de dados após o cadastramentro de
uma uma campanha no sistema (inserção).

A tabela histórica (CampanhaMaster_Lt) possui colunas de controle temporal,
criadas pelo próprio Oracle no momento do versionamento.

A view CampanhaMaster é responsável em retornar a versão atual dos dados.

FIGURA 8 – View CampanhaMaster e Tabela CampanhaMaster_Lt.
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6.2.3 Apresentação dos dados na base das lojas

A Figura 9 apresenta os dados relativos a uma determinada mercadoria da cam-
panha. A consulta foi realizada sobre a view MercLojaProm, que é responsável em
retornar a versão atual dos dados.

FIGURA 9 – View MercLojaProm.

A Figura 10 apresenta os dados históricos extraídos da tabela MercLojaProm_El.
Esta tabela possui colunas de controle temporal, inseridas automaticamente no mo-
mento de seu versionamento.

FIGURA 10 – Tabela MercLojaProm_El.
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7 CONCLUSÃO

Os processos implementados em workflow são de extrema importância para uma
organização e eles devem garantir que uma atividade tenha seu inicio e fim, com certo
nível de qualidade e integridade e, muitas vezes, dentro de um prazo determinado.

A implementação de modelos de dados temporais, para determinados tipos de
workflows, possibilita que a modelagem dos aspectos temporais do processo seja rea-
lizada diretamente no BD, obtendo-se assim uma garantia de sucesso no controle do
fluxo das atividades, além de proporcionar um melhor direcionamento na modelagem
e implementação destes sistemas.

Após analisarem-se as características temporais exigidas pelos tipos de workflows,
através dos estudos de casos relacionados, concluiu-se a necessidade da utilização do
fator tempo, persistente nos bancos de dados temporais, para recuperar o histórico de
uma atividade e das demais que a ela se relacionam, ou ainda, para a centralização do
controle dos fluxos dos processos. Para isso, faz-se necessário o uso de um modelo de
dados específico, que se utilize das funcionalidades temporais atualmente disponíveis
em alguns SGBDs.

A utilização do Database Workspace Management da Oracle, muito contribuiu
para a implementação do workflow ad hoc, pois através dele foi possível suprir todas
as necessidades temporais exigidas por esse tipo de sistema. O DWM define todos os
objetos necessários para a manipulação temporal dos dados.

A implementação do workflow de produção necessita a utilização de um banco
de dados multitemporal. Para isso foi necessário mesclar recursos do DWM com o
pacote bitemporal criado, ou seja, utilizaram-se recursos do DWM para as partes do
processo que necessitavam ser implementadas sob um banco de dados de tempo de
transação e recursos do pacote bitemporal para as partes que necessitavam ser
implementadas sob um banco de dados bitemporal. Com a utilização destes dois re-
cursos as necessidades temporais exigidas por este tipo de sistema foram totalmente
atendidas.

Apesar de toda análise, implementação e aplicação dos modelos temporais defi-
nidos sobre os estudos de casos relacionados aos tipos de workflows, e estes terem
atendidas todas as necessidades temporais no âmbito deste trabalho, não se pode afir-
mar que estes modelos se adequarão a qualquer processo caracterizado àquele tipo de
workflow. Poderão existir casos em que o modelo proposto não suprirá as necessida-
des temporais exigidas pelo processo.
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Uma avaliação de técnicas inteligentes para
identificação de spam

Sílvia M. W. Moraes
Ana C. Bittencourt

Thaís S. Galho

RESUMO
Atualmente, um dos maiores problemas que os usuários de correio eletrônico enfrentam

são as mensagens indesejadas, também conhecidas como spam. Este artigo descreve dois ex-
perimentos que utilizam técnicas de categorização automática de documentos para filtrar spam.
Foram implementados dois protótipos, um utilizando uma rede neural backpropagation e ou-
tro a técnica de similaridade difusa. Os resultados obtidos são analisados e comparados com
trabalhos relacionados.

Palavras-chave: Correio eletrônico. Spams. Categorização de documentos.

An evaluation of intelligent techniques for spam identification

ABSTRACT
Today, unsolicited messages, also known as spam, are one of the largest problems for e-

mail users. This paper describes two experiments that use text automatic categorization
techniques to filter spam. The first experiment implements a back propagation neural network
and the second, the fuzzy similarity technique. Results from the experiments are analyzed and
compared with related works.

Key words: E-mails. Spams. Categorization techniques.

1 INTRODUÇÃO

O termo spam é usado para denominar mensagens eletrônicas, em geral, de in-
tuito publicitário, visando promover serviços, produtos ou eventos, que são enviadas
sem o consentimento prévio dos destinatários. São mensagens não solicitadas e
endereçadas a um grande número de pessoas (JESSEN et al., 2003). Há muitos incon-
venientes associados ao spam. Segundo uma pesquisa realizada sobre o tema, pela
empresa de software de segurança Trend Micro, 66% dos entrevistados estão preocu-
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pados com a perda de produtividade, bem como com a ameaça de vírus e de códigos
maliciosos que o spam pode representar (PARA, 2003). Para as empresas existe tam-
bém o gasto adicional com reforço na segurança das redes, ferramentas anti-spam ou
contratação de serviços terceirizados para gerenciamento de mensagens. De acordo
com o levantamento feito pela empresa de análises de mercado Radicati Group, uma
empresa com 10 mil funcionários sem proteção anti-spam gasta, em média, US$49
anuais com cada conta de correio eletrônico. A empresa estima também que o
processamento dessas mensagens, em 2007, aumentará ainda mais o prejuízo, que
crescerá para não menos de US$ 198 bilhões (SPAM, 2003).

Apesar dos inúmeros prejuízos causados pelo spam, os especialistas em segu-
rança não acreditam que a solução venha de ações legais contra os spammers1 . E
indicam como caminho mais viável o uso de filtros anti-spam, seja no servidor de
correio eletrônico ou no micro do usuário (GREGO, 2004). Os filtros anti-spam, em
geral, funcionam basicamente de quatro formas: comparando as mensagens que che-
gam com listas negras on-line ou criadas pelo usuário; liberando apenas as mensagens
de remetentes autorizados em sua lista branca; classificando o spam por estatística de
palavras-chave, pelo método bayesiano; ou mesclando alguns desses mecanismos ou
todos (REGGIANI, 2003). No entanto, existem vantagens e desvantagens em cada
um dos métodos. A lista negra, por exemplo, pode deixar passar ‘lixos’ novos. Na lista
branca, como o acesso é restrito apenas aos cadastrados, pode ser que o usuário não
receba alguma informação de alguém que esqueceu de cadastrar. E com relação aos
filtros estatísticos, apesar de serem menos injustos, também estão sujeitos a falhas.
Muitas ferramentas anti-spam no mercado combinam o uso de listas negras e brancas
com a análise dos textos das mensagens. A ferramenta POPFile, da empresa Extravalent,
por exemplo, usa o método probabilístico de Bayes. Já a ferramenta AntiVirus for
SMTP Gateways 3.1, da empresa Symantec, usa redes neurais na identificação de
spam. Os bons resultados obtidos com tais ferramentas são motivadores, justificando
inclusive a pesquisa por métodos eficientes para a análise dos textos de mensagens
eletrônicas, bem como de outros documentos.

A exemplo dessas ferramentas, o propósito desse trabalho é analisar o texto das
mensagens de correio eletrônico e classificá-las como spam ou legítima2 . Para isso,
foram realizados dois experimentos nos quais são utilizadas técnicas de inteligência
artificial, como a categorização automática de documentos texto (SEBASTIANI, 1999;
GALHO, 2003). Os experimentos implementam respectivamente, uma rede neural
backpropagation e similaridade difusa para a identificação automática de spam. Am-
bos foram aplicados sobre o corpus Ling-Spam3 . O artigo, além de analisar os resul-
tados obtidos pelos experimentos ainda traça um comparativo de desempenho com os
trabalhos de (ANDROUTSOPOULOS et al., 2000; SAKKIS et al., 2003).

1 Termo usado para designar os usuários que enviam freqüentemente mensagens indesejadas.
2 Legítima é o termo usado para denominar as mensagens consideradas relevantes para o usuário.
3 O corpus Ling-Spam contém 2.893 mensagens em inglês, sendo 2.412 legítimas e 481 spam. O corpus está
disponível em http://www.aueb.gr/users/ion/publications.html
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2 TRABALHOS RELACIONADOS

O trabalho (ANDROUTSOPOULOS et al., 2000) avalia o método Naive
Bayesian para a filtragem de spam. O autor usou em seus experimentos a coleção
Ling-Spam e investigou entre outros, a influência do tamanho do conjunto de atribu-
tos, do uso da técnica de lematização4  e de stop-lists5  no desempenho do filtro. O
trabalho também apresenta medidas de avaliação sensíveis ao custo bastante interes-
santes, as quais são descritas sucintamente na seção 4 deste artigo. Androutsopoulos
analisou a influência do tamanho do conjunto de atributos realizando testes com con-
juntos de 50, 100, 150, 200, ... , 650 até 700 atributos. Os atributos dos conjuntos
foram selecionados através da técnica de ganho de informação (YANG; PEDERSEN,
1997). O experimento apresentou bons resultados com conjuntos de 50, 100, 200 e
300 atributos. Já para verificar a influência do uso de lematização e de stop-lists, o
autor configurou o filtro de quatro formas diferentes no que tange ao preparado das
mensagens, as quais chamou de:

• bare: sem remoção de stopwords6  e sem aplicação da técnica de lematização;

• lemm: aplicação da técnica de lematização sem remoção de stopwords;

• stop: remoção de stopwords e sem aplicação da técnica de lematização;

• lemm_stop: remoção de stopwords e aplicação da técnica de lematização.

Os resultados dos experimentos descritos pelo autor indicaram que a técnica de
lematização melhorou o desempenho do filtro. No entanto, o uso da stop-list não cola-
borou de forma significativa para evitar classificações incorretas de mensagens legíti-
mas como spam. Apesar disso, o método bayesiano apresentou um alto índice de preci-
são e abrangência. Mais tarde, em um novo trabalho (SAKKIS et al., 2003),
Androutsopoulos comparou o método bayesiano, descrito em seu trabalho anterior, com
a técnica de abordagem baseada em memória. Nesse trabalho, Sakkis e Androutsopoulos
usaram extensões do algoritmo do vizinho mais próximo (k-Nearest-Neighbor) e avali-
aram o desempenho do filtro em relação ao comprimento da vizinhança, do conjunto de
atributos e do corpus de treinamento. Os resultados encontrados pelo autor são mais
satisfatórios do que com o método bayesiano. A técnica de abordagem em memória
apresentou melhor desempenho na maioria dos casos. (GEE, 2003) também estudou o
método Naive Bayesian para filtragem de spam, porém aplicando a técnica de semânti-
ca latente (SEBASTIANI, 1999) na fase de seleção de características. Dentre as con-
clusões do autor, pode-se destacar que semântica latente é um método viável para clas-
sificar spam, por melhorar o percentual de abrangência das mensagens analisadas e

4 A técnica de lematização reduz as variantes morfológicas de uma palavra para a sua forma base. O infinitivo é
usado para representar as formas do paradigma verbal, enquanto o masculino singular representa o paradigma
nominal e adjetivos.
5 Stop-list é uma lista de termos (normalmente palavras) considerados irrelevantes, principalmente, por serem
muito freqüentes nos textos. Em geral, as stop-list contêm artigos, pronomes, preposições, etc.
6 Stopwords são termos de uma stop-list. A stop-list usada contém os 100 termos mais frequentes do British
National Corpus (BNC), disponível em ftp://ftp.itri.bton.ac.uk/pub/bnc



Logos, ano 18, no. 1, jan./jun. 2007: Especial Gravataí92

classificadas como spam; e que o uso da técnica de lematização é recomendável. Pode-
se citar ainda outros trabalhos como de (DRUCKER; WU; VAPNIK, 1999) que estuda-
ram o método máquinas de vetor de suporte (SVM) para classificação de spam. Os
autores compararam SVM com os algoritmos Ripper, Rocchio e árvores de decisão
boosting. Segundo os autores as árvores de decisão e a SVM tiveram bom desempenho
no que se refere à precisão e velocidade. No entanto, a SVM apresentou menor tempo
de treinamento. Outra constatação dos autores é que para identificação de spam é reco-
mendável não usar stop-list.

3 EXPERIMENTOS

Para viabilizar a comparação dos resultados dos experimentos descritos neste
artigo, os filtros foram configurados da mesma forma que em (ANDROUTSOPOULOS
et al., 2000). No entanto, cabe ressaltar que para cada uma das quatro configurações,
70% das mensagens do corpus Ling-Spam foram utilizadas para treinar os filtros e as
30% restantes para testá-los. A seguir são descritos os experimentos que utilizam uma
rede neural backpropagation e similaridade difusa para identificar spam.

3.1. Rede Backpropagation

Neste experimento, as mensagens passam por três fases: pré-processamento,
RNA (Rede Neural Artificial) e pós-processamento. A fase de pré-processamento re-
aliza o tratamento e a formatação das mensagens para que essas possam ser analisadas
pela RNA. Na fase seguinte, a RNA já treinada processa as mensagens e gera duas
saídas. Essas saídas são analisadas pela fase de pós-processamento, através da qual as
mensagens são, então, classificadas como spam, legítima ou não são classificadas.

3.1.1 Pré-processamento

Antes que o processo de aprendizagem ou de generalização da rede seja iniciado,
é necessário preparar o texto das mensagens, bem como selecionar as suas característi-
cas. Como a coleção já foi preparada por Androutsopoulos com quatro configurações
diferentes, foi necessário apenas realizar o processo de identificação dos termos7  de
cada configuração. Já a seleção de características, responsável por identificar os N ter-
mos mais representativos das mensagens do corpus, foi realizada através do cálculo do
escore de relevância (WIENER et al., 1995). Para que as mensagens que são constituí-
das de termos simbólicos pudessem ser processadas pela RNA, que é numérica, foi
necessário construir um vetor base. Este vetor determina o formato dos dados de entra-
da da rede. O vetor base é formado pelas N características mais significativas do corpus,

7 Termo é qualquer seqüência de caracteres entre espaços em branco. Neste artigo, termos são usados como
sinônimos de atributos, características, palavras, ou, ainda, radicais de palavras.
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conforme mostra a Figura 1. Com o objetivo de comparar com os melhores resultados
obtidos em (ANDROUTSOPOULOS et al., 2000), foram construídos vetores base com
50, 100, 200 e 300 atributos para cada configuração testada.

FIGURA 1 – Geração do vetor base.

Após a definição do vetor base, cada mensagem novamente passou pela fase de
identificação de termos e seleção de características, com o propósito de definir o seu
vetor de treinamento. O vetor de treinamento é um vetor binário com a mesma dimen-
são do vetor base. Ele é gerado comparando o conjunto de características da mensa-
gem com o vetor base. A i-ésima posição do vetor de treinamento terá o valor 1 (um)
se a i-ésima característica do vetor base estiver presente dentre as características da
mensagem. No entanto, receberá o valor 0 (zero) nas posições correspondentes às
características do vetor base ausentes na mensagem. No exemplo da Figura 2, as ca-
racterísticas SEX, DOLAR e OFFER, também aparecem no vetor base, logo, as posi-
ções do vetor de treinamento correspondentes a esses termos, no vetor base, foram
ativadas (receberam o valor 1).

FIGURA 2 – Geração do vetor de treinamento.
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Já termos HOUSE, PAPER e BOOK receberam o valor 0 (zero), por não serem
características da mensagem. Após a definição dos vetores de treinamento para cada
mensagem da coleção, a rede pode iniciar o seu processamento, tanto para aprender o
padrão dessas mensagens quanto para identificá-los.

3.1.2 RNA

O tipo de RNA utilizado foi o Perceptron Multicamadas, com o algoritmo de
aprendizagem backpropagation (HAYKIN, 2000). Através do MATLAB8  diversos
testes foram feitos para definir qual o número de neurônios a ser utilizado na camada
intermediária, já que o número de neurônios da camada de entrada já estava definido
em N (número de atributos determinados pelo vetor base) e a camada de saída em 2
(dois) neurônios: um representando a classe spam e o outro, a classe mensagens legí-
timas (conforme modelo apresentado na Figura 3). Os testes foram realizados com 4,
8, 10, 14, 16, 20 e 24 neurônios na camada intermediária e observou-se que 8 neurônios
foram suficientes para a obtenção de resultados satisfatórios na classificação, como
pode ser visto em (BITTENCOURT, 2004).

FIGURA 3 – Modelo da Topologia da RNA com N entradas.

A rede implementou como função de ativação a tangente hiperbólica em todas
as camadas devido aos bons resultados obtidos. Quanto ao critério de convergência,
ficou estipulado que quando o erro médio quadrado (EMQ) tivesse uma variação
menor ou igual a 10-4 de uma época para outra, ou então, quando já tivesse transcorri-
do o número de 100 épocas, a rede teria seu processo de aprendizagem encerrado. A
Tabela 1 abaixo descreve o número médio de épocas em que a rede convergiu, confor-
me o número de termos, para a coleção stop.

8 Software interativo, fabricado pela MathWorks, de alta performance voltado para o cálculo numérico. Integra
análise numérica, cálculo com matrizes, processamento de sinais e construção de gráficos.
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TABELA 1 – Treinamento coleção stop.

3.1.3 Pós-processamento

A fase de pós-processamento é responsável pela análise das saídas geradas pela
rede a fim de determinar se a mensagem é spam, legítima ou ainda, se a RNA não
conseguiu classificá-la. A rede classifica a mensagem analisando os resultados gera-
dos pelos seus neurônios da camada de saída. O neurônio que tiver a maior saída
contínua é escolhido como a categoria da mensagem. No entanto, apenas esse critério
não é suficiente, pois a rede pode gerar saídas muito parecidas. Ela pode por exemplo,
gerar no neurônio referente a spam, um resultado de 0.79 e no neurônio de mensagem
legítima, 0.81. Usando apenas o critério inicial, a mensagem seria classificada como
legítima, mas analisando-se as saídas percebe-se que isso pode gerar um erro de clas-
sificação visto que o resultado do neurônio spam também foi significativo. Para resol-
ver este problema foi definido um segundo critério. Decidiu-se que quando a diferen-
ça entre as saídas dos dois neurônios fosse igual ou inferior a 2 x 10-¹, a rede não
classificaria a mensagem. Chegou-se a este valor após alguns testes e análise dos
resultados, viu-se que grande parte das mensagens que classificavam erroneamente
tinha aproximadamente essa diferença entre as duas saídas. Em função disso, optou-
se por não classificar a mensagem do que classificá-la incorretamente.

3.2 Similaridade difusa

A similaridade difusa é uma técnica de categorização de documentos que tem
por objetivo definir quão semelhantes são dois vetores representativos. Entende-se
como vetores representativos, o conjunto de características que melhor define a men-
sagem. O cálculo da similaridade através de funções difusas, apresentada em (WIVES,
1999), é usado neste experimento. Da mesma forma que no experimento anterior, as
mensagens passaram por um pré-processamento, no qual elas foram preparadas e
formatadas (vide Figura 4). A técnica de escore de relevância também foi usada para
selecionar os termos mais representativos. Para cada configuração, foram geradas as
categorias de mensagens: ‘spam’ e ‘legítima’. Como as categorias são geradas a partir
da formação de índices com os termos mais significativos de cada classe, as mensa-
gens de classes diferentes foram pré-processadas separadamente. Por exemplo, para
construir a classe ‘spam’ da coleção, 70% das mensagens spam dessa coleção foram
pré-processadas juntas e, então, os seus N termos mais expressivos foram escolhidos
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para representar esta categoria. Como nos trabalhos de Androutsopoulos, foram defi-
nidas categorias com 50, 100, 200 e 300 termos.

FIGURA 4 – Geração de uma categoria com N termos.

Estando definidas as categorias, a etapa seguinte consistiu na categorização pro-
priamente de novas mensagens, ou seja, das 30% mensagens restantes do corpus. Para
isso, foi necessário também preparar e formatar as novas mensagens. O pré-
processamento (preparação do texto e seleção de características) de cada nova mensa-
gem gera igualmente um índice para representá-la. A categorização consiste em com-
parar o índice de cada categoria com o índice da mensagem e essa comparação é
realizada através da técnica de similaridade difusa (WIVES, 1999) define uma forma
de calcular similaridade levando em consideração as diferenças e semelhanças entre
documentos, utilizando, para isso, operadores difusos. Inicialmente, é calculado o
grau de igualdade entre cada termo semelhante através de funções difusas. Um termo
é considerado semelhante quando ele é encontrado tanto no índice da categoria como
no índice da mensagem. A partir dos seus escores de relevância é definido, então, o
grau de igualdade desses termos. A fórmula apresentada na Figura 5 calcula o grau de
igualdade entre os termos semelhantes a e b:

FIGURA 5 – Fórmula de cálculo do grau de igualdade entre os termos semelhantes a e b.

Onde:

Depois de calculados os graus de igualdade entre os termos, é calculado o grau
de similaridade entre o índice do texto e da categoria. A fórmula que calcula o grau de
similaridade é demonstrada na Figura 6.
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FIGURA 6 – Fórmula de cálculo do grau de similaridade.

Onde:

gs é o grau de similaridade entre as mensagens X e a categoria Y;

k é o número total de termos comuns à mensagem e à categoria;

gi é o grau de igualdade entre entre os termos semelhantes h;

N é o número total de termos sem repetição comuns à mensagem e à categoria.

A mensagem é classificada na categoria em que obtiver o maior grau de simila-
ridade. A Figura 7 abaixo ilustra o processo descrito.

FIGURA 7 – Categorização de novas mensagens.

4 MÉTRICAS DE AVALIAÇÃO

A fim de poder comparar os resultados, as métricas de Androutsopoulos (2000),
como precisão (SP), abrangência (SR), acurácia (Acc) e taxa de erro (Err), foram
usadas neste trabalho. A precisão mede a exatidão da classificação. A abrangência
estabelece uma relação entre a quantidade de mensagens associadas a uma classe com
a quantidade de mensagens que de fato pertencem à essa classe. A acurácia define
uma relação entre a quantidade total de mensagens corretamente classificadas com o
total de mensagens da coleção. A taxa de erro relaciona a quantidade total de mensagens
erroneamente classificadas com o total de mensagens.

O autor também introduz medidas de avaliação que procuram medir o custo de
classificação incorreta das mensagens. Existem dois tipos de erros: classificar uma
mensagem legítima como spam (L→S) e classificar uma mensagem spam como
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legítima (SL). No entanto, bloquear uma mensagem legítima (classificada como spam)
é muito mais caro do que permitir que uma mensagem spam passe pelo filtro. Por
essa razão, o autor atribuiu um limiar (λ) ao classificador, que determina que
classificar incorretamente L→S é λ vezes mais caro que S→L. Desta forma, quando
uma mensagem legítima é mal classificada, conta-se como λ erros; e quando é
classificada corretamente, conta-se como λ sucessos. Quando usa-se acurácia ou
taxa de erro (com peso ou não), é importante comparar com o método “baseline”.
De acordo com o autor, baseline representa a completa ausência de filtro, ou seja,
nenhuma mensagem legítima é bloqueada e todas as mensagens spam simplesmente
passam pelo filtro. Assim, pode-se determinar se a presença do filtro é de fato
necessária e, portanto, se o custo computacional de processamento das mensagens é
justificado. Na Figura 8 é apresentada a fórmula do peso da acurácia e taxa de erro
baseline.

FIGURA 8 – Fórmula de cálculo do peso da acurácia e taxa de erro baseline.

Para comparar com o baseline, calcula-se a taxa de custo total (TCR), conforme
apresentado na Figura 9:

FIGURA 9 – Fórmula de cálculo da TCR.

Onde:

 Quantidade de legítimas classificadas como spam

 Quantidade de spams classificadas como legítimas

 Quantidade total de legítimas

 Quantidade total de spams

Altos índices de TCR indicam alta performance. Para TCR < 1 (menor que um),
é melhor não utilizar o filtro. O custo é proporcional ao tempo gasto. A medida TCR
avalia quanto tempo é gasto para apagar manualmente todos spams quando não houver
filtro algum ( ), comparado com o tempo gasto para apagar manualmente algum
spam que passe pelo filtro ( ) mais o tempo necessário para recuperar mensagens
legítimas bloqueadas erroneamente ( ).
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS

Embora, a técnica de similaridade difusa tenha apresentado bons resultados no
que se refere aos índices de abrangência e acurácia, ela foi a menos precisa na
classificação de spam. Em geral, seus melhores resultados foram apenas para limiares
baixos (λ=1 e λ=9). Para limiares mais significativas, como λ=999, a técnica não
conseguiu atingir TCRs satisfatórios para nenhuma das configurações. Não sendo,
portanto, indicada para tratar spam.

Dentre as constatações observadas quanto ao desempenho da rede
backpropagation, pode-se destacar que a remoção das stopwords do texto melhorou o
desempenho do filtro. Nos testes realizados (vide Tabela 2), a eliminação das stopwords
aumentou o índice de classificação correta até a 99,59% para mensagens legítimas e
93,79% para mensagens spam (coleção stop utilizando 200 termos). Os resultados
obtidos indicam, ainda, que a eliminação desses termos também reduz o número de
falsos positivos e falsos negativos.

TABELA 2 – Resultados com configuração stop.

Além disso, com essa configuração, a rede conseguir indices TCRs mais altos,
mesmo para limiares maiores (λ=999). Um resultado bastante animador é que a rede
com a configuração stop conseguiu superar os resultados encontrados em Sakkis, et
al. (2003), que utiliza o algoritmo do vizinho mais próximo, cujos melhores resultados
são apresentados na Tabela 3.

TABELA 3 – Resultados do algoritmo k-NN (SAKKIS et al., 2003).

Observou-se, ainda, que o uso de um número maior de características nos vetores
de entrada da rede neural resultou em um melhor desempenho de classificação, e isso
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foi constatado ao se aumentar o número de características para 200 e 300 termos. As
coleções lemm e lemm_stop foram as que, em uma média geral, melhor classificaram
spam, porém tiveram índices mais baixos na classificação de mensagens legítimas.
Para essas configurações o método bayesiano obteve melhores resultados, conforme
apresentado na Tabela 4.

TABELA 4 – Resultados com a configuração lemm.

Tendo em vista os bons resultados obtidos com a rede neural, foram realizados
mais testes para identificar se a remoção de caracteres especiais do texto da
mensagem, bem como se o uso de uma função de similaridade na construção dos
vetores de treinamento aumentaria o desempenho do filtro. Tais modificações
resultaram em bons índices para classificação de mensagens legítimas, chegando a
ter 100% de acerto na classificação (coleção lemm_stop com 300 termos), no entanto,
obtiveram um percentual de acerto para a classificação de spam de apenas 86,90%.
Este resultado, se comparado com outros, não é muito motivador, pois além de filtrar
menos os spam ainda tem a desvantagem de agregar mais tempo de processamento
ao protótipo. Mais detalhes sobre os testes realizados podem ser encontrados em
Bittencourt, 2004.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com o estudo realizado, pode-se concluir que não existe ainda uma
solução efetiva para o spam. No entanto, filtros que analisam o conteúdo das mensagens
obtêm, em geral, resultados satisfatórios. Embora o método bayesiano seja usado
com mais freqüência pelas ferramentas anti-spam, o método de categorização por
rede neural backpropagation também apresentou bons resultados. E um dos próximos
objetivos desta pesquisa é analisar o desempenho da rede com outras técnicas para
seleção de características e definição do vetor base.
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temperamento e liderança em ambientes
colaborativos de ensino-aprendizagem

assistidos por computador
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RESUMO
Fatores socioafetivos, como cooperação, motivação, afinidades sociocognitivas,

proatividade, interação, personalidade (temperamento), liderança e outros tendem a ser atual-
mente explorados na relação professor x aluno e entre os alunos, considerando que a constru-
ção do conhecimento seja alcançada de forma colaborativa. Este artigo propõe relatar um
estudo que destacou, dentre os fatores socioafetivos expostos, a Personalidade e a Liderança
em relação à colaboratividade em ambiente informatizado de aprendizagem.

Palavras-chave: Fatores socioafetivos. Personalidade. Liderança. Aprendizagem
informatizada.

Inferring socio-affective factors, personality and leadership, in
Computer Supported Collaborative Learning

ABSTRACT
Socio-affective factors, as cooperation, motivation, socio-cognitive affinities, proactivity,

interaction, personality (temperament), leadership and others currently tend to be explored, in
the relations teacher/student and students/students, considering that knowledge construction
is reached collaboratively. This article reports a study that emphasizes, amongst the socio-
affective factors mentioned, the Personality and the Leadership in relation to cooperativeness
in e-learning.

Key words: Socio-affective factors. Personality. Leadership. E-learning.
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1 INTRODUÇÃO

Com o advento da Internet e o desenvolvimento das Tecnologias de Informação
(TIs), foi possível empregar a modalidade de aprendizagem colaborativa em sistemas
computacionais, o que fez surgir a aprendizagem colaborativa suportada por compu-
tador (tradução do inglês da sigla CSCL – Computer Supported Collaborative
Learning). Quando os sistemas inteligentes são concebidos para a aprendizagem
colaborativa, eles são chamados de ambientes colaborativos de ensino-aprendizagem
(ACA).

O campo da aprendizagem colaborativa procura explorar basicamente ativida-
des e mecanismos de: elucidação de conhecimento; interiorização e redução de carga
de conhecimento. Em tais ambientes de aprendizagem é relevante considerar fatores
socioafetivos dos alunos que emergem durante a sua interação (DILLENBOURG
1999). Valores socioafetivos como atitudes, motivação e estados emocionais são muito
importantes e devem ser fomentados naqueles ambientes. Para que sistemas on-line
assistidos por computador tenham êxito, fomentadores e projetistas precisam levar
em consideração fatores socioafetivos, além de assuntos técnicos (JONES; ISSROFF,
2005).

Devido à importância de considerar fatores socioafetivos em ambientes
informatizados de aprendizagem, esse trabalho propõe descrever e inferir os fatores
socioafetivos Personalidade e Liderança, que foram objetos para reconhecimento
desta pesquisa apresentada. As inferências dos outros fatores socioafetivos já citados
acima se encontram em andamento.

2 CONSIDERANDO FATORES SOCIOAFETIVOS EM
AMBIENTES COLABORATIVOS DE APRENDIZAGEM

Jones e Issroff (2005) chamam a atenção para a importância do fomento de
valores socioafetivos em tecnologias de aprendizagem em contexto colaborativo. Para
Jones e Issroff, a sociabilidade entre estudantes é importante para àquele contexto.
Fatores socioafetivos como cooperação, conhecimento e liderança, devem ser consi-
derados em aprendizagem colaborativa (LABIDI, 2003).

Um problema que se apresenta em ambientes virtuais colaborativos de aprendi-
zagem é como resolver os diferentes pontos de vistas, onde os processos de interação
e decisão são afetados. Na concepção e implementação destes, devem ser levados em
consideração elementos básicos como comunicação, cooperação e coordenação, co-
nhecidos como modelo 3C. Um dos paradigmas aplicáveis à área de ambientes
colaborativos, em especial os de aprendizagem, é o dos 3Cs, cujos Cs significam
Comunicação, Cooperação e Coordenação. Estes três elementos aliados à percepção
são itens elementares para concepção e implementação de ambiente para aprendiza-
gem colaborativa (DE BRITO; PEREIRA, 2004). A Figura 1 ilustra o modelo de
colaboração 3C.
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FIGURA 1 – Modelo de colaboração 3C (GEROSA, 2005).

Ainda para De Brito e Pereira (2004), a Cooperação pode ser entendida como a
atuação simultânea de dois ou mais indivíduos em determinado cenário. A Comunica-
ção é entendida como a troca de informações entre os usuários do ambiente. A Coor-
denação trata do gerenciamento dos integrantes de um grupo para que suas ações
sejam executadas de forma harmônica.

Podemos destacar quatro razões que motivaram a considerar os fatores
socioafetivos citados neste trabalho. São elas: (i) em atividades colaborativas de apren-
dizagem, habilidades individuais socioafetivas precisam ser conjugadas com as de
outras pessoas de forma a produzirem um trabalho de grupo (DE BRITO; PEREIRA,
2004); (ii) acreditamos que quando os fatores socioafetivos Capacidade de Coopera-
ção, Personalidade, Afinidade Social, Habilidade Cognitiva, Liderança e Tamanho
de Grupo forem explorados em atividades colaborativas, eles dariam suporte para a
validação do modelo de colaboração 3C. A razão disto é àqueles fatores seriam ele-
mentos fomentadores de colaboração; (iii) as inferências dos fatores socioafetivos
citados acima ajudariam na formação de grupos de aprendizes para colaboração; (iv)
o processo de interatividade e colaboração, fomentado através daqueles fatores, pode
ser alcançado pelo uso das ferramentas de comunicação Internet Chat, Fórum, Listas
de Discussão e E-mail.

3 DESCRIÇÃO DOS FATORES SOCIOAFETIVOS
LIDERANÇA E PERSONALIDADE

A seguir serão descritos os fatores socioafetivos Personalidade e Liderança.
Esta descrição ajudará no entendimento das inferências dos fatores citados acima.

Liderança é um processo comportamental que os componentes despertam de influ-
enciar indivíduos e grupos na direção de metas estabelecidas (JÚNIOR; WINTERSTEIN,
2004; SHINYASHIKI, 2005). Conforme Cartwright e Zander (2005), a liderança promo-
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ve maior coesão no grupo de trabalho e sobretudo favorece as boas relações. Ainda segun-
do Cartwright e Zander, liderança é a realização de atos que auxiliam o grupo a atingir seus
resultados desejados. Podemos entender que os atos que se associam a funções do grupo
são: auxiliar o estabelecimento de objetivos do grupo; realizar movimento em direção aos
objetivos, observar a qualidade da interação e permitir coesão.

Personalidade é traços, crenças, atitudes e valores que se integram em uma
configuração característica do indivíduo (SANTOS, 2003). A personalidade é uma
qualidade ou conjunto de qualidades que se destacam, de modo positivo ou negativo
(MACHADO, 2005). Alguns traços de personalidade indicam a possibilidade de mai-
or ou menor adequação a certas atividades sendo, por vezes, sine qua non ou contra-
indicativos. Uma pessoa muito rígida em seu modo de fazer as coisas terá enormes
dificuldades em uma atividade que exija flexibilidade, assim como uma pessoa extro-
vertida e comunicativa não pode trabalhar de forma isolada por muito tempo (SAN-
TOS, 2003). Os traços abrangem o caráter ou temperamento (JUSTO, 1966).

De acordo com Heymans (apud JUSTO, 1966), os fatores fundamentais do ca-
ráter ou temperamento são: emotividade, atividade e repercussão (duração das repre-
sentações). O indivíduo é chamado emotivo (E) se experimentar mais facilmente pra-
zer e dor que a média dos homens; no caso contrário, é não-emotivo (nE). Será ativo
(A) se a ação constituir uma necessidade e um prazer para ele; se lhe custar entrar em
ação, será não-ativo (nA). Repercussão é a duração mais ou menos prolongada da
influência dos acontecimentos na consciência. O tipo é primário (P) quando o efeito
se esvai quase logo depois de passado o fenômeno; se a lembrança perdurar,
aprofundando-se no subconsciente, e orientar a vida, o indivíduo pertencerá ao tipo
secundário (S). Na Figura 2 pode ser visto o cubo dos temperamentos utilizado na
caracterização de personalidades (JUSTO, 1966).

FIGURA 2 – Cubo dos temperamentos.
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A ilustração da Figura 2, desenhada a partir da original (JUSTO, 1966), facilita
a memorização da classificação de Heymans. À direita, figuram os ATIVOS (A); à
esquerda, os NÃO-ATIVOS (nA); em baixo, os NÃO-EMOTIVOS (nE); e em cima,
os EMOTIVOS (E). Na face anterior, encontram-se os PRIMÁRIOS (P); e na poste-
rior, os SECUNDÁRIOS (S). Os TIPOS ANTITÉTICOS, com fórmula contrária nos
três elementos, estão situados nas extremidades das diagonais que passariam pelo
centro do cubo. Por exemplo instável e fleumático, melancólico e social, líder e amorfo,
ativo e apático. Os TIPOS AFINS, que possuem duas propriedades comuns, estão
situados nas extremidades das arestas que convergem para o vértice do temperamento
considerado. Exemplo o melancólico, o amorfo e o ativo são afins do tipo instável.

Para Heymans (apud JUSTO, 1966), existem oito tipos de temperamentos de
caráter: Instável, Melancólico, Líder, Social, Amorfo, Apático, Ativo e Fleumático. A
seguir, descreveremos cada um dos temperamentos citados acima segundo (JUSTO,
1966).

Tipo Instável: pessoas com elevado número e variedade de disposições. Incli-
nação para as artes, necessidade de distrações, pouca pontualidade, tendência à ocio-
sidade e à contradição. Tem inclinação ao ciúme, distraído, agressivo, irritável, pre-
guiçoso, tem pouco domínio pessoal, depende muito do corpo, gosta de mudanças, de
diversões e conversas. Tipo Melancólico: é introvertido, solitário, suscetível, impres-
sionável, escrupuloso, retraído, desconfiável, hesitante, tímido, falta de habilidade na
vida prática, sonha grandes planos que não realiza. Contenta-se com o saber teórico,
sem visar-lhe a aplicação prática. Fechado, voltado para si mesmo, sério. Gosta da
natureza. Pouca persistência, desanima facilmente no trabalho, não encarna as ocupa-
ções.

Tipo Ativo: pessoa de ação, afável, fascina, arrasta, é improvisador, não acumu-
la experiência, capacidade de adaptação social, entretém a todos, facilmente entusias-
mado, serviçal, prático, empreendedor, ativo. Faz muito pelos outros, mesmo com
sacrifício.

Tipo Líder: pessoa de mando, de ação. Poder e dedicação são-lhe característi-
cos. Grande capacidade de trabalho, boa capacidade de concentração, prático, enérgi-
co. Resiste tenazmente. Severo para consigo e os outros. Bondoso para com os inferi-
ores. Não muda a opinião formada, não tolera rivais, é sistemático. Não se submete
com facilidade.

Tipo Social: pessoa com aptidões práticas, voltadas para o útil, espírito científi-
co, deixa-se guiar pela razão, reações rápidas e decididas, sossegado, objetivo, alegre,
corajoso, gosta da sociedade, franco, leal, perseverante, facilmente encontra solução
para tudo, otimista, extrovertido.

Tipo Fleumático: pessoa do dever, da ordem, da medida, ponderação, reflexão,
é teórico, sempre ocupado, fiel, frio, decidido e perseverante. Sério, exato, simples
nos hábitos da vida, tolerante para com as opiniões alheias, bom observador, modera-
do e metódico no trabalho, pouco impulso (carência de emotividade).
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Tipo Amorfo: Interessa-se pelas alegrias e prazeres sensoriais. É dócil, situa-se
no pólo oposto do líder, tem falta de iniciativa e entusiasmo, sossegado, indiferente,
impassível e equilibrado, objetivo, tolerante, é “boa pessoa”, negligente, pouca ne-
cessidade de ação, gosta dos prazeres da mesa, teimoso, egoísta, pouco serviçal.

Tipo Apático: pessoa sossegada, indiferente, tranqüila, disciplinada e fiel. Não
se esperem intensas emoções psíquicas desse tipo, nem decisões repentinas, devido
ao grau diminuto de emotividade e atividade, gosta da solidão, teimoso, difícil para se
reconciliar, severo e duro.

A Tabela 1 mostra o grau de afinidade entre os tipos de temperamentos mais
determinantes nas pessoas com os outros menos determinantes e o grupo dos perfis
antitéticos.

TABELA 1 – Afinidades entre os temperamentos de caráter e o grupo dos antéticos (JUSTO, 1966).

3.1 Inferência manual dos fatores socioafetivos Personalidade
e Liderança

A inferência manual tem como finalidade auxiliar na verificação dos passos ne-
cessários para a identificação automática por computador destes fatores. A primeira
etapa consistiu na aplicação de uma Avaliação Pedagógica. Essa avaliação foi aplica-
da em 30 alunos de ensino técnico do Centro Federal de Educação Tecnológica do
Maranhão (CEFET-MA). O objetivo desta avaliação foi coletar características da pes-
soa, de maneira a inferir o seu caráter ou personalidade, com base nas descrições dos
fatores do caráter emotividade, atividade e repercussão, que conduzem aos tipos de
temperamentos citados no cubo dos temperamentos da Figura 2. Este perfil conhecido
será útil na formação de grupos de estudantes com características socioafetivas afins,
de modo que os mesmos possam alcançar a colaboração em tarefas de aprendizagem
com maior intensidade (JUSTO, 1966; PROLA, 2003). Ainda para Justo, há que se
considerar que os líderes quando em mesmo grupo, não se relacionam bem, pois são
pessoas que antes gostam de comandar, tendo dificuldade em aceitar comandos.

Para a quantificação dos resultados foi utilizada a Escala de Avaliação Roger
Verdier, baseada em Heyman Le Sene.
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O resultado geral das trinta avaliações pedagógicas, bem como o perfil da per-
sonalidade/temperamento final de cada aluno que respondeu à avaliação, é mostrado
no Gráfico 1. Para que uma tarefa de aprendizagem seja colaborativamente bem exe-
cutada, no grupo constituído deveria estar presente apenas uma pessoa líder, pois
mais de um temperamento desse tipo causa querelas e a tarefa dificilmente será reali-
zada a contento (JUSTO, 1966).

GRÁFICO 1 – Personalidades dos 30 alunos avaliados.

3.2 Inferência computacional dos fatores socioafetivos
Personalidade e Liderança

Nesta seção serão mostradas as etapas para a inferência dos fatores Personalida-
de e Liderança de acordo com a avaliação e aplicação da avaliação pedagógica de
Roger Verdier. Almeja-se determinar o temperamento do aluno em um ambiente de
ensino – aprendizagem. Para tanto, para a integração, futuramente, com o virtual de
ensino-aprendizagem colaborativo NetClass (LABIDI, 2003; LIMA, 2005), foi de-
senvolvido um protótipo da simulação do teste de caráter de Roger Verdier. Esta si-
mulação é composta de uma interface gráfica em JSP (Java Server Page) e um compo-
nente Java Bean (Classe Java). A seguir serão explicados detalhadamente os passos da
simulação.

Passo 1. Após o aluno ter respondido a avaliação pedagógica através da interface
gráfica, o componente Java Bean vai obter as respostas da página JSP e armazená-las
para fazer o processo de comparação e quantificação. O processo de quantificação e
comparação funciona da seguinte forma:

(i) Se o aluno responder a partir de 3 SIMs para as perguntas 2, 4, 7, 8 e 14, ele
é considerado E (Emotivo), senão será nE (não-Emotivo);

(ii) Se o aluno responder a partir de 3 SIMs para as perguntas 3, 6, 10, 11 e 13,
ele é considerado A (Ativo), senão será nA (não-ativo);
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(iii) Se o aluno responder a partir de 3 SIMs para as perguntas 1, 5, 9, 12 e 15,
ele é considerado S (Repercussão Secundária), senão será P (Repercussão Primária).

Passo 2. Tem por finalidade determinar a personalidade do aluno, que pode ser:
emotivo (E), não emotivo (nE), ativo (A), não ativo (nA) e repercussão Secundária
(S) ou Primária (P).

(i) O componente Java Bean combina os fatores resultantes, da quantificação
dos resultados obtidos no passo 2, os quais poderão resultar em várias combinações
(fórmulas) de acordo com o cubo dos temperamentos, tais como: nEnAS, nEnAP,
nEAP, nEAS, EnAP, EAP, EnAS ou EAS.;

(ii) De acordo com o cubo de temperamentos o componente Java Bean inferi o
perfil caracteriológico do aluno, conforme descrito a seguir: Se a fórmula for nEnAS,
o aluno é do tipo Apático; Se a fórmula for nEnAP, o aluno é do tipo Amorfo; Se a
fórmula for nEAP, o aluno é do tipo Social; Se a fórmula for nEAS, o aluno é do tipo
Fleumático; Se a fórmula for EnAP, o aluno é do tipo Instável; Se a fórmula for EAP,
o aluno é do tipo Ativo; Se a fórmula for EnAS, o aluno é do tipo Melancólico; Se a
fórmula for EAS, o aluno é do tipo Líder.

3.3 Testes de validação dos fatores socioafetivos Personalidade
e Liderança

Para validação das inferências dos fatores Personalidade/temperamento e Lide-
rança serão feitos, até a conclusão desta pesquisa de mestrado, alguns testes para
comprovação do que foi exposto neste trabalho. Os objetivos principais destes testes
de validação são: (i) Averiguar a capacidade de cooperação entre os membros do
grupo e (ii) Averiguar o papel do líder no grupo. Para validar os dois objetivos cita-
dos, foi definido o seguinte planejamento: (1) serão formados 3 grupos de dez alunos
cada, um aleatório (sorteados) este seria o grupo de controle. Os outros dois, o com-
posto por afins e antitéticos (2 grupos experimentais). O aluno que participar de um
grupo não pode participar dos outros dois. (2) Seria proposta uma temática única
dentro do estudo “Evolução dos Computadores”. (3) Lançar mão da ferramenta de
comunicação Chat. Na etapa final, pela análise dos logs de Chat, comparar os dois
grupos experimentais entre si com o de controle, em relação à capacidade de coopera-
ção e liderança. Será que o grupo com temperamentos afins se sairá melhor que os
outros dois? (questão norteadora do plano. Espera-se que o grupo de trabalho educa-
cional composto por alunos com temperamentos afins consiga realizar a atividade
temática proposta de forma mais cooperativa e com liderança mais agregadora.)

4 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

É considerado em geral que, para que ocorra uma eficaz colaboração em ambi-
entes de ensino-aprendizagem assistidos por computador, deve-se criar e manter rela-
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ções que incluam objetivos comuns entre os estudantes. Quanto mais informações de
natureza social e afetiva houverem dos estudantes, mais condições existirão para a
definição dos grupos, na busca da interação e da cooperação em ambientes de ensino-
aprendizagem colaborativos assistidos por computador (PROLA, 2003). Para que
comunidades on-line suportadas por computador tenham êxito, fomentadores e proje-
tistas precisam prestar atenção para as áreas afetiva e social, assim como o fazem para
assuntos técnicos (JONES, ISSROFF, 2005). O perfil social e afetivo do grupo de
estudantes, em ambientes de ensino-aprendizagem assistidos por computador, deve
apresentar características afins, de modo a promover uma maior interação e colabora-
ção entre os estudantes (LABIDI, 2003). Estas problematizações nos motivaram a
sugerir como trabalhos futuros o uso de ferramentas de Inteligência Artificial que
utilizassem resultados obtidos em inferências dos fatores Personalidade/temperamento
e Liderança para a formação de grupos de estudantes, no caso com características
afins, para aumentar a colaboração em tarefas de aprendizagem. Sugerimos também a
construção de um agente que inferisse o temperamento do estudante à medida que o
mesmo interfaceasse com o computador, que poderia ser baseado na Avaliação Peda-
gógica de Temperamento de Roger Verdier .
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A vida cotidiana de idosos moradores de
rua – suas estratégias de sobrevivência no

universo da rua

Jairo da Luz Oliveira
Leonia Capaverde Bulla
Vanessa Maria Panozzo

RESUMO
O trabalho aborda a vida cotidiana de idosos moradores de rua suas estratégias de

sobrevivência no universo da rua. Para tanto, foram entrevistados dez idosos que estavam
neste período abrigados em dois albergues que atendem moradores de rua da cidade de
Porto Alegre. Descreveu-se como estes sujeitos entrevistados vêm ao longo de suas vidas
tentando romper com este circulo de pobreza em que suas vidas estão inseridas na sua gran-
de maioria. Foram trazidas aproximações teóricas acerca do envelhecimento e aspectos quanto
a estimativas da longevidade, as políticas sociais no Brasil para este enfrentamento e refle-
xões éticas sobre o envelhecimento. Esta pesquisa está estruturada no método dialético-
crítico onde se busca compreender as contradições sociais vividas em nosso cotidiano. Uti-
lizaram-se como instrumentos e técnicas, entrevistas semi-estruturadas, permitindo uma maior
aproximação do entrevistador com o objeto em estudo. As informações foram coletadas
através da história oral, técnica que possui como premissa a compreensão da sociedade
através da memória, na interação passado/presente, e submetidas ao método de análise de
conteúdo. Demonstrou-se que estes idosos entrevistados vêm ao longo de suas vidas desde
a infância tentando romper com este circulo de pobreza e a desestruturação familiar em que
suas vidas tiveram inicio. O trabalho infantil torna-se uma alternativa na vida destes idosos
quando crianças. Na vida adulta estes procuram através do trabalho itinerante a realização
de novas perspectivas de vida, não possibilitando através desta procura, a construção de
raízes em um determinado local. Nesta caminhada, constatou-se que muitas foram as perdas
na vida destes sujeitos. Na velhice, estes idosos acreditam que através do trabalho poderão
encontrar alternativas para realizarem esta saída das ruas, deparando-se com o preconceito
por serem velhos e por serem moradores de rua.

Palavras-chave: Família. Cotidiano. Terceira Idade. Morador de rua. Preconceito. En-
velhecimento.
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The everyday life of the elderly homeless and their survival
strategies for living on the street

ABSTRACT
The work analyzes the everyday life of the elderlies who live on the street and their

survival strategies. Ten elderly persons were interviewed, using semi-structured questionnaires.
At the occasion of the interviews they were living in two shelters for homeless at Porto Alegre
City, the Capital of Rio Grande do Sul State, Brazil. Some theoretical explanations are
considered, as well as statistical data, Brazilian social policies and moral reflections. The
research followed the dialectical-critical method, in order to understand the social contradictions
present in such situations. The data were collected using the technique of oral history (which
presupposes an understanding of society through memory), and were submitted to the method
of content analysis. The paper describes how the subjects are trying, since their childhood, to
break this circle of poverty and the lack of familial structure from which they came. Child
labor became an alternative for these elders when they were children. As adults, they hoped,
through itinerant work, to realize new life perspectives, but without being able to settle down.
In such a journey, they suffered many kinds of losses. As elders, they still believe that they
could get out of the streets through working, but they face prejudices because they are old and
homeless.

Key words: Family. Everyday life. Elderlies. Homeless. Prejudice. Getting old.

1 INTRODUÇÃO

Ao observarmos o panorama das grandes metrópoles do mundo, constata-se a
presença de um mundo contraditório onde em um mesmo local coabitam uma
humanidade constituída de grandes contrastes. Neste universo de diferenças sociais,
percebe-se a presença de indivíduos que estão povoando as ruas de nossas cidades.
Sem ao menos nos darmos conta, eles estão crescendo em número. Mais
particularmente, constata-se a presença da pessoa já envelhecida nas ruas. Estudos
gerontológicos mostram o crescente processo de envelhecimento que muitos países
vêm enfrentando, trazendo consigo uma demanda a ser atendida.

O envelhecimento populacional nas regiões de alguns países menos desenvolvidos
do mundo (todos acima de 16 milhões de idosos) poderá chegar, no ano de 2025, a
mais de 30 milhões de idosos. Estas alterações que ocorrem no aumento do número de
pessoas idosas no mundo todo estão associadas, em sua grande maioria, às grandes
conquistas do homem no que se refere ao seu bem-estar e qualidade de vida, tendo
como conseqüência a longevidade.

A relevância de se pensar a velhice nos seus múltiplos aspectos torna-se um
grande desafio. Constata-se, conforme os dados apresentados acima, que as alterações
no perfil da população, mais precisamente a brasileira, está cada vez mais se alterando,
acentuando o processo de envelhecimento da população. Isto sugere que novas
iniciativas sejam pensadas para possibilitar que a qualidade de vida, na sociedade,
não seja uma utopia.
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No Brasil, percebe-se que as diferenças sociais tornam-se cada vez mais marcantes
alterando o panorama de nossas modernas cidades. Comprova-se, não muito longe de
nosso olhar, que, pelas ruas das grandes metrópoles, não mais se observam crianças
de rua, mas atualmente a presença de idosos em situação de rualização.

Estes perambulam num cenário que assombra, tornando-se esta situação social
preocupante pela ausência de condições dignas de sobrevivência. Esta realidade
representa o resultado de como o homem continua sendo injusto na distribuição das
riquezas produzidas na sociedade planetária, já que vivemos em um mundo dito
globalizado.

2 ENVELHECIMENTO E EXCLUSÃO SOCIAL EM
PORTO ALEGRE

No Brasil esta realidade constituída de pobreza e miséria, está materializada no
cenário urbano, fazendo parte do cotidiano dos brasileiros. Esta situação decorre da
quase inexistência de políticas públicas para o enfrentamento da alteração natural, na
estrutura etária da população. Paralelamente a todas as conquistas do homem, não
conseguimos aproximar as condições sociais de vida em sociedade a níveis mais
igualitários.

Porto Alegre, cidade modelo no Brasil onde se preza pela boa qualidade de vida,
não poderia estar fora desta triste realidade. Palco da realização do Fórum Social
Mundial, não esconde esta realidade, somos herdeiros de governos que contribuíram
para a construção deste panorama social: Idosos compartilhando o espaço da rua com
crianças nas mesmas condições.

A grande ruptura na sociedade que as diferenças sociais acarretam, faz com que,
os indivíduos sejam muitas vezes desnecessários para a sociedade, colocando-os em
uma classificação de inferioridade. Esta realidade não se constata somente no Brasil,
mas está em um contexto mais amplo. Países da América Latina, África, lutam contra
a uma série de pressões políticas impostas pelos países ditos do primeiro mundo,
políticas estas que interferem na qualidade de vida das pessoas de uma forma
avassaladora.

Atualmente teme-se a possibilidade de um rompimento com aquilo que ainda
nos une, ou seja, a condição de sermos uma única humanidade, uma unidade. Sabe-se
que, atualmente, a ciência vem realizando estudos para viabilizar a possibilidade de
manipulação da genética humana, interferindo na estrutura física do homem e, quem
sabe, será gerado um novo homem, com uma estrutura biológica diferente das outras
pessoas.

Este questionamento persegue a mente e o coração dos cientistas sérios,
comprometidos com a vida, a se questionarem: A sociedade manterá ou eliminará
estes homens já não mais necessários na vida social? Bursztyn (2000, p. 39) aponta
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para a existência de um processo de encobrimento da violência social infligida nas
populações, e que este processo se estabelece em três etapas. A primeira delas seria a
elaboração de um discurso ideológico da “desqualificação”, em que se coloca uma
imagem desqualificada do “outro”, associando-o, nas palavras do autor, a problemas
de desordem, insegurança, epidemias e à criminalidade, servindo de legitimação a
uma ruptura de contrato social.

A segunda etapa refere-se à “desvinculação”; esta etapa se expressa pelo
abandono da sociedade, dos sujeitos ditos, “desqualificados” ou afastados dos
processos produtivos reconhecidos. Esta desvinculação vai refletir no isolamento social,
na baixa auto-estima e no comportamento psíquico do indivíduo.

Pessoas sem significados que passam destituídas de valor na vida cotidiana da
sociedade. A terceira etapa à “eliminação”. Ela poderá ocorrer, tanto pelo extermínio
propriamente dito, quanto pela esterilização, pelo genocídio cultural ou mesmo pela
deportação. Estas situações de eliminação representam a intenção de não permitir-se
que as imagens da pobreza, façam parte da estética da vida urbana, ou melhor, do
olhar de alguns, que vem nestas pessoas, seres destituídos de valor.

FIGURA 1 – Ciclos da exclusão social.
Fonte: Bursztyn (2000, p.39)

O conceito de exclusão social está muito próximo de outro conceito denominado
de discriminação, estes associados à situação de pobreza, resultam na não integração
ao trabalho e a tudo aquilo que o trabalho poderia oportunizar, como realizações
pessoais, de relacionamentos, de cumpliciamentos afetivos, que possibilitam uma vida
digna. Sabe-se que esta terceira etapa vem ocorrendo já há algum tempo por mentes
não comprometidas com a vida, mas com a morte.

Constata-se na imprensa, diariamente, grupos de extermínio de crianças de rua,
grupos de extermínio de traficantes e moradores de rua que são queimados durante a
noite como divertimento de muitos. O deslocamento diário de imigrantes clandestinos
do México para os Estados Unidos da América do Norte, e dos países africanos para
a Europa. Atualmente constata-se a situação da Argentina neste mesmo processo.
Conseqüência desta intervenção/exploração dos países de primeiro mundo na política
dos países pobres é um fato constante na imprensa internacional.

Assim, torna-se relevante a elaboração de estudos, com comprometimento ético,
cada vez mais aprofundados no que se refere à natureza humana, não permitindo
que o ser humano deixe de ser visto como pessoa, em condições de igualdade. Neste
sentido, conhecer a realidade de vida destes idosos em situação de abandono, que
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sofrem o processo de exclusão social referido acima, tem sido o objetivo maior do
pesquisador.

Estes idosos estão surgindo em nossas ruas, como sinais de alerta para a sociedade
em que se vive. Necessário é romper com esta trilogia mencionada na figura acima, que
está se incorporando no cotidiano da vida das pessoas. Os valores éticos e morais não
podem deixar de estar sempre presentes em todas as concepções e decisões do homem.

Pensar na velhice, nos tempos atuais, não é algo muito fácil, principalmente
quando se vive em um país em que as questões sociais mínimas de sobrevivência
correm à margem na vida das pessoas. Como será pensar na velhice para quem o
espaço de sobrevivência é a rua? Este foi o principal questionamento que levou a
problematizar e refletir sobre as estratégias de sobrevivência vivida por estes idosos
sem teto, andarilhos na cidade, vivendo de albergue em albergue.

Muitas questões surgiram como norteadoras para a devida reflexão, em torno da
temática “estratégias de sobrevivência” no universo da rua. Direcionou-se o olhar
para algumas indagações que seguem. Como se caracteriza o cotidiano do idoso quando
da sua permanência nas ruas? Quais os ganhos e perdas do idoso morador de rua? O
que levou o idoso a se desvincular de seus laços afetivos? Como o idoso de rua consegue
montar as suas estratégias de sobrevivência?

O método dialético procura visualizar os elementos contraditórios da sociedade
na realidade vivida, colocando em evidência as relações estabelecidas das partes com
o todo, visualizando-se este cenário através das categorias do próprio método dialético
crítico: Totalidade, Historicidade e Contradição.

Para a dialética, o ser humano é um ser histórico, situado em um panorama
social em que os sujeitos interagem uns com os outros. Influências diversas compõem
este cenário, tais como o contexto político, o cultural, o social, o econômico, as
vinculações afetivas do universo relacional e tantas outras, vivenciadas no cotidiano
da vida, situando este mesmo homem como criador da sua realidade social e
transformador da mesma.

Através do método dialético questiona-se aquilo que parece estar estático na
realidade, mas sempre se reiterando o seu caráter contraditório. Busca-se o caráter
histórico da realidade para se compreender as contradições sociais, tendo a mudança
como possibilidade transformadora. Observa-se além do fenômeno, para encontrar a
essência. A visão do mundo como um todo, e a existência do homem como um ser
histórico e social, que vive influenciado pelo contexto, é o que tematiza os fundamentos
desse método e de nosso trabalho como pesquisador.

3 RESULTADOS OBTIDOS COM A PESQUISA

Não se pode subestimar que no homem andarilho, por mais que a vida o tenha
colocado em uma situação desprovida de recursos materiais, dentro de si, na sua
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essência, não exista uma riqueza de lembranças não-mensuráveis. Este fato pode ser
observado, quando se oportunizou ao idoso de rua falar sobre sua história de vida.

As lembranças que ficaram no passado, escritas na história individual, representaram
um momento com sentimentos de nostalgia e emoção para alguns, pois muitas delas
estavam marcadas por sofrimentos, alegrias e saudades. A emoção pôde ser observada,
também, no significado do momento da abordagem: alguém estava ali para escutar a
narrativa deste sujeito em situação de miséria extrema, desprovido de valor.

Recordar os momentos da infância foi, para muitos idosos, rever os laços afetivos
que a lembrança trazia. Neste compasso, a família emerge com muita força na fala dos
idosos, pois se sabe que cada ser humano, para sobreviver, necessita do outro para
superar as dificuldades naturais que a vida oferece, mesmo que, em um determinado
momento da vida, a família esteja somente na memória.

O fato de não se ter memória representará não ter história, e, não tendo história
pessoal, o homem não possui identidade. Neste caso, a família possui esta
representatividade no desenvolvimento da personalidade humana e também ocupa
este espaço necessário para o desenvolvimento do indivíduo em sociedade. Mas, para
isso, como definir a família? Parafraseando Osterne (2001, p. 51), dir-se-ia que a
família dominante possui um conjunto de significados que se expressarão em palavras
afins, como pai, mãe, filhos, casa, casamento, com uma certa afinidade entre si e que
se caracterizam no interior do imaginário das pessoas. A família, neste sentido, possui
um papel muito importante, pois ela constitui o grupo fundamental para o existir humano
e para a objetivação do ser.

A história de cada sujeito, na pesquisa, foi essencial no processo do
desvendamento da realidade, das diferentes interfaces que se estabeleceram na vida
cotidiana de cada idoso morador de rua. Nessa caminhada, as falas de cada sujeito
foram apontando as respostas para a compreensão da realidade, cada um com a sua
singularidade.

Destaca-se que, para poder compreender este fenômeno social que está
caracterizado na existência de idosos em situação de rua, é necessário buscar uma
aproximação em referenciais de estudos já formulados sobre a temática da rua, como
sobre crianças e adolescentes, catadores de lixo, entre outros. O presente estudo
estabelece um esforço em remontar a vida destes idosos, que viveram sua infância há
sessenta anos.

Nesse período, no Brasil, não havia nenhuma produção teórica sobre crianças
em situação de rua, ou trabalho infantil doméstico que, muitas vezes, contribuíam
para a renda familiar, ou a busca fora de casa de algum tipo de atividade, que as
impediam de estudar e brincar.

Hoje, constata-se que a família pobre ampliou-se para a condição de famílias
indigentes, e, muitas vezes, o grupo familiar não possui as condições necessárias para
manterem-se agregados gerando a marginalidade. As crianças e os idosos de rua não
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são fruto das diferenças sociais, mas vítimas da marginalidade. Para esta sociedade
planetária que não possibilitou projeto de vida digna, no sentido de crescimento de
qualidade de vida.

Muitas dessas crianças estão nas ruas devido ao abandono que sofreram por
seus progenitores, mais especificamente da figura paterna. Em alguns casos, percebe-
se que as mulheres são abandonadas pelos homens, deixando com ela os filhos. Elas
assumem a responsabilidade de agregar o grupo, cabendo a tarefa de provê-los e de
educá-los.

Muitas vezes, essa condição de abandono e miséria faz com que essas mulheres
busquem novos companheiros na tentativa de auxiliá-las a sobreviverem com seus
filhos. O que se constata na prática profissional com famílias carentes é que estes
novos companheiros, muitas vezes, são os agentes de desagregação dos vínculos
familiares em relação aos filhos não gerados por eles.

As crianças muitas vezes buscam as ruas para se protegerem de agressões físicas
e abusos de toda a ordem praticados muitas vezes pelos “padrastos”. Esta condição de
miséria faz com que as crianças não consigam permanecer no grupo familiar, buscando
as ruas, e nelas encontrando morada, vinculando-se a outros grupos.

Essa situação é mais visível e em maior escala nas grandes cidades, percebendo-
se, ainda, que os limites de ser pobre, em épocas distantes, não comprometiam de
modo geral o sentido de viver o sentimento de grupo “família”. Questiona-se: será que
estas crianças que vivem hoje nas ruas conseguirão chegar à vida adulta? E tornar-se-
ão idosos de rua?

Algumas pessoas, na pobreza, conseguem estabelecer processos de organização,
hábitos, rotinas. De modo contrário, na condição de miserabilidade, as possibilidades
de se estabelecer normas e valores são quase que inexistentes. Assim, este idoso
comenta: “Na minha infância, eu fui criado na rua, com pai e mãe. Nós morávamos
com o pai. De dia, eu vivia na rua e de noite, eu ia pra casa dormir, e ia comer nas
horas de comer, e fazia uma refeição e depois ia para a rua de novo (Sr. H., 67 anos).

Percebe-se que esta infância foi marcada por muitas dificuldades, já que, durante
muitos períodos da vida deste idoso, quando criança, se passaram nas ruas. O que se
constata é a existência de um certo “vínculo familiar”, uma certa organização doméstica,
ou a presença de uma certa autoridade de obediência, “respeito” por parte dos membros
do grupo ao pai ou à mãe, pois a criança cumpre horários determinados em relação às
refeições e ao retorno para o descanso noturno.

É importante ressaltar que a infância dos sujeitos entrevistados ocorreu há sessenta
anos e o que está sendo analisado é uma época em que a pobreza tinha características
diferentes das que são vistas hoje em nossa sociedade. Este fato não diminui a
preocupação em tentar-se reverter este quadro social, mas representa um diferencial
para ser pensado.

Sabe-se que o estudo da família no Brasil não é tão recente; remonta ao período
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do Brasil colonial, mas tomou maior relevância há três décadas. Osterne assim se
expressa:

É possível, portanto, constatar que o estudo da família brasileira, embora remon-
tando ao início do período colonial, só vai tomar maior impulso durante a década
de 1970. A abundância e o ineditismo das fontes primárias, combinados com a
pluralidade de assuntos que o tema comporta (mulher, criança, sexualidade, edu-
cação etc.) serviriam para situar definitivamente a história da família no Brasil
como uma área particular de conhecimento e pesquisa. (2001, p.76)

Por mais que essas iniciativas remontem a uma caminhada bastante pequena no
que se refere aos estudos da família no Brasil, urge aprofundar estudos referentes ao
abandono em que a família brasileira se encontra. Se existem crianças, adolescentes,
jovens e idosos de rua, é porque a família está em abandono. Ontem, tinha-se a família
pobre que originou as pessoas andarilhas sem teto na terceira idade; hoje é a miséria
que avança assustadoramente na sociedade pós-moderna.

Osterne (2001, p. 108) menciona a existência de 40 milhões de pessoas vivendo
em condições de pobreza, com renda inferior a US$ 50 mensais, figurando o Brasil
com desnível de renda entre os maiores do mundo. Como será o futuro? Qual será a
importância da família neste contexto?

De modo geral, a família representa o espaço de socialização, de divisão de
responsabilidades, de organização das estratégias de sobrevivência, espaço onde se
constitui a cidadania, de proteção do grupo. É na família que se estreitam os laços
afetivos e os recursos do trabalho para a manutenção do grupo.

É na família que se estabelece o aprendizado dos valores através das gerações,
sendo um casulo doméstico. Espaço necessário para o desenvolvimento da criança e
para o acolhimento da pessoa idosa, que, muitas vezes na condição de avós, desempenha
um papel de extrema importância, qual seja, repassar a história da família para as
gerações mais jovens. Fraiman refere:

... as crianças precisam da família para sobreviver, para serem alguém. Os mais
velhos precisam da família porque a amam e querem se assegurar de que seus
mais altos valores e ideais sejam transmitidos às gerações futuras. (1996, p. 24)

Tanto o idoso de rua quanto a criança de rua estão sofrendo pelo fato de estarem
desprovidos deste espaço de convivência e sobrevivência que é a família.

É neste sentido, com a falta da estrutura referida acima, que se constata a situação
de algumas pessoas em condições de extrema dificuldade social.
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O sentido de família se expressa na fala dos idosos de uma forma bastante clara,
quando questionados de como era composta a sua família na infância. O Sr. H. (71
anos) afirma: “O avô, pai, mãe, tios... tínhamos vários assim, o que me lembro...” O
que se percebe é a presença de um modelo de família tradicional; por mais que as
dificuldades existissem, o casulo doméstico possuía uma representação, como se
percebe na fala deste outro entrevistado: “Era maravilhoso: o meu pai foi um homem
que era muito conhecido na cidade, não faltava comida. Ele trabalhava e a minha mãe
cuidava de mim e de meus irmãos” (Sr. I., 63 anos).

Embora esse sentido protetivo ocorra, o que realmente define o futuro dos
membros da família é a situação socioeconômica, pois, se o grupo não possuir as
condições financeiras suficientes para a sua manutenção, a tendência é de os membros
do grupo buscarem estes recursos de forma irregular, desarmonizando o conjunto, na
condição de mendicância, através da catação de lixo e ou de ações contrárias à lei,
como o furto.

No caso do entrevistado acima, o Sr. I., na sua infância, freqüentou o primário e,
no seu depoimento sobre sua condição de morador de rua, percebe-se um sentido
organizativo na vida cotidiana de rualização. Por mais difícil que tenha sido sua infância,
este sentido de organização permanece. Esta consciência é percebida na fala dos idosos,
quando estes são questionados sobre a sua condição de estar nas ruas: ”Eu considero
muito ruim, muito ruim. Eu gostaria de ter uma pecinha definitiva para mim; podia ser
em área verde, ter o meu cantinho. Aí eu tenho o meu cantinho onde fazer minha
comidinha. É isso o que mais me preocupo (Sr. I, 63 anos).

Alguns componentes observados demonstram terem contribuído para organização
pessoal, como, por exemplo, o fato de muitos idosos mencionarem que tiveram
passagem pela vida militar, favorecendo um crescimento pessoal.

Outros foram os fatores que influenciaram para a desestruturação familiar na
infância dos idosos, tais como a questão da dependência química. Aos doze anos de
idade, o Sr. J. enfrentava esta situação no grupo familiar em que vivia: “Eu morava
com meus pais; com meu pai legítimo eu nunca morei, como diz o outro só teve
trabalho de fazer e deu. A minha mãe bebia muito, era meio desordeira. Eu considerava
mais o meu pai que me criou do que o meu pai legítimo “(Sr. J., 66 anos).

Observa-se que a questão da dependência química através de bebidas alcoólicas
foi um dos fatores de desestruturação no grupo familiar do Sr. J. Ele não conhecia o
pai legítimo e convivia com seu padrasto. Sua mãe era muito desordeira devido à
questão da dependência química. Com seis anos de idade, morava com sua tia, que
faleceu na enchente de 1941.

Através de suas palavras, conclui-se que passou muito trabalho, vivendo um
pouco na casa de parentes e conhecidos de seu padrasto e pouco freqüentou a escola.
Na atualidade, conta-se com mecanismos legais que protegem as crianças e adolescentes
contra este tipo de convivência doméstica, qual seja, o Estatuto da Criança e do
Adolescente – ECA, o qual no seu Capítulo terceiro, art. 19, é bastante claro neste
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sentido, preconizando: “Toda a criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado
no seio da sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a
convivência familiar e comunitária, em ambiente livre da presença de pessoas
dependentes de substâncias entorpecentes” (1990, p. 10).

Percebe-se que as leis colocadas na sociedade têm sido bastante positivas no
sentido de preservar o sujeito de situações que geram sofrimento humano, mas a
essência dos problemas sociais corre por conta do aumento da miséria na vida das
pessoas. Este outro idoso relata sua infância trazendo a questão da dependência química
como um fator de desestruturação familiar, de uma maneira bastante comprometida:
“(...) quando eu vi, tinha um padrasto, não tinha mais pai, e aí me acostumei a chamar
ele de pai também, só que do meu jeito. Ele não se deu como pai, péssimo pai, uma
coisa, já morreu, (...) Ele estava com cirrose, por causa da cachaça” (Sr. H, 71 anos).

Em relação aos depoimentos acima descritos, percebe-se o quanto a família fica
desorientada, quando o fator dependência química interfere nas relações familiares,
deixando marcas que são carregadas de imagens fortes na memória das crianças, e,
quando não tratadas, são carregadas por toda a vida. E o que se torna mais grave é
perceber, no que se refere ao relato do Sr. H., que, com seis anos de idade, teve o seu
primeiro contato com esta droga lícita.

Durante toda a sua vida, não conseguiu se desvencilhar dela, estando mais forte
sua dependência nos dias atuais, conseqüência da sua permanência nas ruas. O uso de
drogas pela população de rua aparece no sentido de tornar esta condição menos amarga,
alienando-se do mundo. Carvalho refere:

O uso de bebida alcoólica pelos adultos ou a cola de sapateiro por crianças/
adolescentes parece ser um vício compulsório à vida desta população, seja
porque já enganou ou engana a fome, seja porque, na exclusão e na discrimina-
ção a que estão submetidos, só lhes resta alienar-se cada vez mais. (2000, p.
100)

Os problemas de relacionamento familiar também são fatores que levam as
pessoas à dependência química. Percebe-se que este fato aparece como resultado na
fala dos moradores de rua, na pesquisa realizada em 1996 e apresentada no relatório
de Reis, Prates e Mendes :

Observamos que muitos são os motivos que levam uma pessoa a buscar no
alcoolismo o refúgio para os seus problemas. O morador de rua de Porto Ale-
gre tem identificado o início do uso de bebidas alcoólicas a partir de diferentes
adversidades, dentre as quais destacamos, mais uma vez, os problemas de rela-
cionamento com a família. (1996, p. 53)
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Muitas situações difíceis são colocadas no caminho das pessoas, como a questão
dos vícios de toda a ordem; poucas são as pessoas que possuem estrutura emocional e
física para conseguirem romper com este tipo de situação. As famílias que se encontram
mais fragilizadas economicamente tornam-se alvos certeiros deste tipo de situação,
gerando muito sofrimento.

O homem deverá estar atento e ter uma postura crítica sobre as influências que o
meio oportuniza. Em relação a acontecimentos positivos ou negativos, incentivadores
ou desmotivadores, dependerá da visão e dos valores de cada pessoa perceber o que
realmente poderá produzir crescimento pessoal, enfim, são desafios colocados no
cotidiano da vida, desde o dia em que nascemos. Heller faz a seguinte referência sobre
esta análise:

Pode-se passar muito tempo até percebermos com atitude crítica esses esque-
mas recebidos, se é que chega a produzir-se uma tal atitude. Isso depende da
época e do indivíduo. Em períodos estáticos passam-se freqüentemente intei-
ras gerações sem que se problematizem os estereótipos de comportamento e
pensamento. (1989, p.44)

Situa-se esse cotidiano como um local contraditório e complexo, no qual
permeiam a dominação, a miséria, a alienação, a família em si, e contraditoriamente
poderá também representar um local de crescimento. O cotidiano representa um espaço
muito íntimo da história, pois é neste espaço que se dão as relações sociais e onde se
desdobra a existência humana, e a construção da história da humanidade.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Vive-se a vida em movimento e interação. Promover o diálogo e estabelecer
comunicações é algo presente na vida contemporânea. Proporcionar que as pessoas
falem de suas vidas é valorizá-las enquanto pessoas e compreender a vida na sua
essência. É no cotidiano, espaço não-suprimível da vida humana, que se desdobrou a
infância destes idosos, bem como se desvela a real dimensão da vida. As influências
da família, neste contexto, são fundamentais para compreender este contemporâneo
idoso que se encontra nas ruas.
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Robert Creeley: o simples–estranho das
realidades poéticas

Marione Rheinheimer

RESUMO
Analisamos, neste ensaio, os poemas Canção, Luz da noite e Lugar, do poeta norte-

americano Robert Creeley. Para a abordagem, utilizamos os estudos de Michael Hamburger,
refletidos em torno do tema-título proposto pelo teórico, que sistematiza seus pensamentos
sobre Poética na obra La verdad de la Poesía. O eixo de nossa análise busca centrar-se na
questão do entrelaçamento entre experiências do cotidiano e reflexões existenciais do eu-
lírico nos poemas selecionados, apontando para o simples-estranho das realidades poéticas.

Palavras-chave: Poesia norte-americana. Robert Creeley. Realidades poéticas.

Robert Creeley: The simple-strange of the poetic realities

ABSTRACT
We analyzed the poems Song, Nightlight and Place, written by the North American Poet

Robert Creeley. For that, we use the studies of Michael Hamburger, who systematize his thoughts
on Poetry in his work The truth of poetry. Our analysis centers on the entanglement between
the quotidian experiences and the existential reflections of the I-lyric in the selected poems,
pointing to the simple-strange of the poetic realities.

Key words: North American poetry. Robert Creeley. Poetic realities.

Esta manhã, aquela
manhã? Um outro vasto
dia de pequenas
possibilidades.
(Robert Creeley)

1 POESIA: VERDADE MANIFESTADA

A poesia é construída pelos pensamentos, pelos sentimentos e pela imaginação
do poeta. O pensar, o sentir e o imaginar, nesse caso, são um processo indivisível, por
isso defrontamo-nos com a complexidade para uma compreensão mais imediata da
poesia: “realmente no podemos cuestionar que nada há dificultado tanto la comprensión
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de los poemas, como las afirmaciones directas que pueden desprenderse de ellos”
(HAMBURGER, 1991, p.34).

Um dos mistérios para sua interpretação talvez se situe na existência “anterior”
desse eu que fala na poesia, no ser e na realidade que nele está pensando, sentindo e
existindo. Hamburger estabelece cinco premissas ao discutir a “verdade” da poesia, e
todas parecem apontar para uma unidade de vivência anterior ou paralela ao ato de
enunciação, enunciação esta permeada, por sua vez, pelo paradoxo da palavra.

A primeira dessas reflexões, conforme Hamburger, explicita que há uma espécie
de verdade contida no poema: a poesia personifica ou representa “una otra clase de
verdad” (HAMBURGER, 1991, p.35). Para representá-la, busca uma sintaxe dissociada
da prosa, cria metáforas não necessariamente relacionadas a um tema que lhe
corresponda e utiliza-se de um léxico determinado mais por valores fônicos que por
traços semânticos. O teórico exemplifica sua explanação citando Baudelaire e
Mallarmé, dentre outros, que exploram nessas áreas – sintaxe, semântica e léxico –
diferentes possibilidades em seu fazer poético.

Em segundo lugar, o estudioso põe em realce a imagem, a música e os movimen-
tos que, em períodos anteriores a Mallarmé e a seus sucessores, eram considerados
acessíveis somente ao nível do pensamento abstrato. Essas sensações vinculam-se a
“la lógica de la conciencia misma” (HAMBURGER, 1991, p. 32), conduzindo a uma
poesia tão viva quanto lhe seja possível. Essa consciência, na poesia, talvez possa ser
compreendida no sentido de que é uma consciência imanente à vida, manifestando-se
em inter-relação à identidade de um eu vivo e pensante – portanto, um eu que se dá a
conhecer, através dos poemas, não em um esquema meramente abstrato, mas no con-
fronto entre vida e ser.

A terceira consideração de Hamburger para refletir sobre uma verdade da Poe-
sia relaciona-se à sua trajetória através dos tempos e na Modernidade. Nessa perspec-
tiva, afirma que não existe um movimento único na poesia Moderna, totalmente inter-
nacional e que progrida em linha reta desde Baudelaire até a metade do século XX.
Aqui, o teórico lembra que esse é o período abarcado pelo livro de Hugo Friedrich, e
faz uma crítica ao teórico alemão que teria apresentado, em seus estudos, uma tendên-
cia a concentrar-se em um desenvolvimento linear. Para Hamburger, a linearidade não
pode ser parâmetro de análise, pois há tensões contraditórias, há diferenciados dile-
mas ligados ao semantismo e à estrutura dos poemas de um mesmo período, conforme
variam as realidades experimentadas e observadas pelos poetas.

O quarto aspecto refere-se à linguagem da poesia. A linguagem como tal – el
lenguaje mismo – assegura-se de que nenhum tipo de poesia seja totalmente
“desumanizada”, mesmo que o poeta esteja a projetar sua pura interioridade, ou até
venha a “perderse y encontrarse en animales, plantas y seres inanimados”
(HAMBURGER, 1991, p.38). Assim, ainda que assuma diversificações ou repre-
sente a mutabilidade do ser, qualquer que seja o impacto, ele passa pelas imagens e
pela linguagem “humanizada” do artista, mesmo que transfigurada: “El lenguaje
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poético recurre, pues, a lo que Brecht, en una relación muy diferente, llamó ‘efectos
alienantes’. El metro y el ritmo son efectos de este tipo hasta que se convierten en
una convención obligatoria de la poesía y pierden su fuerza disociativa”
(HAMBURGER, 1991, p.43). Por outro lado, se recursos como o ritmo, o metro e a
inversão converteram-se em convenções poéticas, os poetas tiveram de reverter todo
o processo – intermediado pela linguagem – para produzirem a alienação necessá-
ria, incluindo-se, aí, toda uma potência de ambigüidades enquanto meio dentro do
qual eles podem produzir.

O último fator reafirma a questão envolta em torno da complexidade da pala-
vra. Hamburger articula esse sentido ao propósito dos poetas: dizer a verdade. Essa
verdade surge, então, complicada, necessariamente, “por la paradoja de la palabra
humana” (HAMBURGER, 1991, p.44). O tema que expressa a verdade do eu-poé-
tico é sempre a poesia, ou deveria sê-lo. Por esse modo, o autor compreende que é
o poema que diz ao poeta o que ele pensa, e não vice-versa. Na poesia moderna está
em foco a qualidade humana, ou seja, o poeta não se restringe ao que lhe é próximo
ou imediato, ao si-mesmo enquanto plano individual, mas expressa uma preocupa-
ção pela humanidade como um todo, o que o distancia, nesse sentido, do egocentrismo
da poesia romântica. Assim, para Hamburger, a verdade da poesia – a da moderna
em especial – encontra-se não somente em suas afirmações diretas, mas intensa-
mente em suas complexidades, em seus atalhos, em seus hiatos e seus silêncios; em
suma, tanto no dito como no não-dito.

2 CANÇÃO: MOVIMENTO DE FUGA DO CORPO

Se é pressuposto da poesia o buscar a verdade, dizê-la, enquanto tal, na medida em
que se insere numa situação vital vivenciada pela humanidade, esse contexto sugere-nos
aquilo que Palmer (apud HAMBURGER, 1991, p.11) analisa a respeito do poeta Robert
Creeley, no prefácio à obra A um 1 : “o poeta pensa com seu poema”. Creeley constrói
sua poesia e nela acredita, diz o prefaciador, como um modo de pensamento.

A inclusão do outro, nessa interação, e a menção a situações de vida sentida
alimentando a vida manifestada nos versos, personificam uma classe de verdade, como
disse Hamburger (1991, pp. 72-73), uma implícita afirmação de sinceridade, expressa
no poema Canção, de Creeley. Nas duas primeiras estrofes, a forma direta da lingua-
gem inclui o leitor na matéria emocionalmente sentida pelo poeta, representada pelo
pronome pessoal você:

1 CREELEY, Robert. Op. cit. nota n. 1. A edição aqui utilizada é bilíngüe. Os poemas que nos servem de corpus
de análise são aqui transcritos tanto na versão original quanto na tradução portuguesa. Para o desenvolvimento
do ensaio, valemo-nos da versão traduzida, embora conhecendo os riscos de tal utilização. Entretanto, para as
passagens que pontuam este estudo, como se verá, não se configura transgressão para a construção de senti-
dos que se pretende.
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O que no corpo você esqueceu What’s in the body you’ve forgotten
e que deixou de lado and that you’ve left alone
e que você não quer – and that you don’t want –

Ou o que no corpo você quer or what’s in the body that you want
e morreria por – and would die for –
e pensa que isso basta – and think it’s all of it –

O foco referencial, nessas estrofes, é o elemento “corpo”, explicitado nos versos
1 e 4:

O que no corpo você esqueceu (verso 1)
ou o que no corpo você quer (verso 4)

Na primeira estrofe, aquilo que “no corpo você esqueceu” atua como valor a ser
negado, representando uma vontade de esvaziamento, uma espécie de rejeição – de
sentidos, emoções ou necessidades do corpo – as quais “você esqueceu – e que deixou
de lado – e que você não quer”. No entanto, a segunda estrofe parece-nos sugerir o
contrário disso: a conjunção alternativa “ou” tanto pode conotar uma segunda possi-
bilidade – “ou o que no corpo você quer” – excluindo, portanto, a primeira, como
pode estar anulando a anterior, intentando, na verdade, adicionar-lhe um sentido de
ênfase, ou seja, “o que no corpo você não quer” é, na verdade, “o que no corpo você
quer”, mas finge que esqueceu.

O semantismo da expressão “você quer”, com o qual termina o verso 4, é refor-
çado, por sua vez, pelos dois versos seguintes, imprimindo-lhes um caráter de totali-
dade, podendo chegar a ser razão única da existência: “o que você quer” é tão deseja-
do que “você morreria por” chegando a pensar “que isso basta”.

Os versos que seguem remetem-nos a uma definição reducionista de vida, em
uma aparente atitude de conformidade, de mera constatação:

se a vida é uma forma a ser esquecida if life’s a form to be forgotten
já que você partiu e sem remorso, once you’ve gone and no regrets
ninguém existe no que você foi – no one left in what you were –
este lugar vazio é tudo que há that empty place is all there is

Para o eu-lírico, a vida é uma forma, e uma forma a ser esquecida. A definição
vem introduzida pela conjunção subordinativa “se”, que pode ser de pressuposição,
de possibilidade – “se é que a vida...”; mas pode também ser de certeza, ponto de
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partida para a constatação – “uma vez que a vida...”. Estamos diante da complexida-
de da palavra, assim como da ambigüidade da linguagem, tal como a explicitou
Hamburger (1991, p. 42, nt. 2) quando afirmava que a linguagem necessariamente
falsifica, e essas falsificações serão mais perigosas, enfatiza ele, quanto mais “trans-
parentes” pareçam ser os sentidos conotados.

Diante disso, considerando ambas as interpretações – se é que... e uma vez que...
– podemos, ainda, pensar que não interessa ao poeta definir-se quanto ao sentido
dessas expressões. Talvez o que realmente lhe importa seja justamente a verdade que
ele explicita após o articulador, o que lhe faculta chegar a uma conclusão, quem sabe
niilista da vida. Retranscrevemos os versos, inferindo articuladores de conclusão:

se a vida é uma forma a ser esquecida
já que você partiu e sem remorso,
[então] ninguém existe no que você foi
[e então] este lugar vazio é tudo que há

A partida sem remorso exime o eu-poético de sentir qualquer dor, de sofrer a
perda daquilo que deixou para trás, voluntária ou involuntariamente. Nesse caso, se
houve esquecimento – em conseqüência de uma partida sem remorso – a verdade da
poesia de Creeley, no poema Canção, pode sintetizar-se nestes versos:

ninguém existe no que você foi / (e) este lugar vazio é tudo que há.

Naturalmente, a linguagem não pode fazer justiça a toda verdade humana e,
menos ainda, a uma verdade da poesia. O propósito primeiro da linguagem poética é
aumentar a consciência de sua distorção, permitindo-se a expressão de parte dela e,
paralelamente, negando-se à outra parte (HAMBURGER, 1991, p.42). Outra propri-
edade da linguagem, em Poesia, é a de projetar-se no sentido de que, para que a
palavra se carregue de sentido, deve mostrar-se rara (idem, p. 43). Um exemplo disso
podem ser os deslocamentos da sintaxe normal, constituindo-se em um artifício dessa
classe.

Percebemos a qualidade de a linguagem revestir-se do raro nos dois últimos
versos do poema, e em especial no último. Retomamos toda a última estrofe:

este lugar vazio é tudo que há, that empty place is all there is,
e/se o rosto é lembrado, and/if the face’s remembered,
ou cão late, o leite do gato. or dog barks, cat’s to be fed.
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O estranhamento causado pelo último verso imprime-lhe o “ser raro” de que fala
Hamburger, uma beleza esplêndida, a nosso ver, encerrando a canção que embala por
momentos a existência do eu. Diante da ausência daquilo que o eu-poético quer es-
quecer, há uma possibilidade de retorno da memória passada, daquilo que ele foi, mas
deseja negar: e/se o rosto é lembrado. Entretanto, se essa lembrança teima em voltar,
impondo-se, talvez, à memória do poeta, algo cotidiano, prosaico, trivial quem sabe
arranca-o da lembrança, projetando-o novamente para o presente: ou um/o cão late,
ou o gato reclama alimento. São as realidades simples da vida – o simples-concreto –
afastando o abstrato e, ao mesmo tempo, acentuando sua profundidade.

3 LUZ DA NOITE: O RARO DA LUZ

No segundo poema que destacamos – Luz da noite (CREELEY, 1997, pp.92-93,
nota 1), transcrito a seguir, vemos igualmente o efeito do raro e do estranhamento
recriando realidades simples:

Luz da noite Night light

Olhe para a luz Look at the light
entre as luzes between the lights

à noite com as luzes at night with the lights
acesas no quarto você está on in the room you’re sitting

sentado só de novo com in alone again with
a luz acesa tentando ainda the light on trying still

dormir mas o tédio to sleep but bored and
e o cansaço de esperar até tarde tired of waiting up late

da noite pensando em alguma at night thinking of some
estúpida simples luz do sol. stupid simple sunlight.

O uso do enjambement é o recurso que especialmente se nos manifesta no poe-
ma, cujo artifício de ruptura entre as conexões sintáticas dos versos e das estrofes
sugere-nos o efeito do que vemos como “o raro” nos poemas de Creeley: a palavra
representando poeticamente um contexto que pode ser reconhecido por nós como
realidade simples/experimentada – o homem no quarto desejando adormecer, sem
consegui-lo, envolto em pensamentos. O enjambement encontra-se entre todos os ver-
sos, destacadamente a partir da segunda estrofe, construindo-se dessa forma o poema
até o último verso. Dessa estrutura, é entre as estrofes que se dá o maior efeito de
tensão frente à ruptura/corte nas seqüências enunciadas:
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– entre a segunda e terceira estrofes:
... no quarto você está
sentado

– entre a terceira e quarta estrofes:
a luz acesa tentando ainda
dormir

– entre a quarta e a última estrofe:
e o cansaço de esperar até tarde
da noite

O mesmo efeito dá-se entre os versos:

– 1 e 2 (em que a intensidade ainda é menor, acentuando-se à medida que o
poema progride):

Olhe para a luz
entre as luzes

– 3 e 4
à noite com as luzes
acesas

– 5 e 6
sentado só de novo com
a luz

– 7 e 8
dormir mas o tédio
e o cansaço

– 9 e 10
da noite pensando em alguma
estúpida ...

Afora o encantamento estético que tais efeitos produzem, está em jogo a própria
ambigüidade semântica desses recursos. Hamburger (1991, p.43, nota 2) explicita a
duplicidade de sentidos de um mesmo discurso e, mais restritamente, da mesma pala-
vra quando em conexão à outra:

Una palabra que puede funcionar simultáneamente como dos o más partes del
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discurso, solamente aumenta la profunda incertidumbre que permea las palabras
en la poesía, y la extiende hasta las conexiones de las palabras entre sí en
enunciados.

Apontamos essa ambigüidade sendo conduzida pelos usos do enjambement, em
que as palavras finais de cada verso estimulam a expectativa do leitor, uma vez que os
sentidos prenunciados em um verso só se completarão no verso seguinte; ao mesmo
tempo, cada palavra do último verso, conectando-se ao subseqüente, tanto complementa
o anterior quanto se articula ao posterior, carregando de sentidos ambas as enunciações,
que ficam, assim, duplamente prenhes de significado.

Em ambos os poemas – Canção e Luz da noite – surpreende o conjunto de
sentidos a que chamamos realidades simples, ou seja, as realidades que, pelo seu
poder evocativo “explícito”, ou à primeira vista transparentes, são usadas pelo poe-
ta como inter-relação entre sua subjetividade e as vivências e subjetividades do
leitor. Essa representação é também reforçada pela inclusão do leitor nos enuncia-
dos, para quem o poeta dirige-se diretamente utilizando reiteradas vezes o pronome
“você” no poema Canção, e pelo chamamento direto no primeiro verso de Luz da
noite: “Olhe para a luz...”. Pode ser uma forma de compartilhar os sentimentos,
provocando a aproximação do leitor, mas pode, ainda, ser um modo de dissimular a
própria sentimentalidade, transferindo-a para o receptor dos poemas.

As classes de verdade da poesia de Creeley podem coincidir, em determinados
pontos, com verdades da experiência do leitor. Os fatores que rompem essa possível
proximidade estão ligados à intermediação da linguagem – que metaforiza,
permeando de ambigüidade os significados e, conseqüentemente, multiplicando e
diversificando as verdades poéticas. Hamburger compreende essa contextualização
evidenciando “el descobrimiento de que los poetas no necesitan proporcionar una
classe de evidencias” (1991, p.43). Rompendo com a sintaxe e a lógica, criam, atra-
vés da linguagem, outros planos de realidade, como faz Creeley, por exemplo, no
último verso de Luz da noite – aqui, impressiona-nos, pelo estranhamento, pelo
inusitado, quando o poeta qualifica com a palavra “estúpida” o elemento luz do sol,
juntando-o ao adjetivo simples:

... pensando em alguma
estúpida simples luz do sol.

As representações do poeta figuram entre a experiência existencial e o mundo
ideal. A realidade desses mundos, contendo suas verdades, transcende o suporte da
coerência lógica, buscando uma evasão através de aspectos do nosso próprio universo
empírico.
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4 LUGAR: O ESPAÇO DO PASSADO

O terceiro poema – Lugar – manifesta-se singelo e puro à percepção do leitor.
Tem a força criativa que só a saudade pode produzir – uma corrente de saudade sugerida
sem disfarces:

Lugar

Havia uma trilha
através do campo
para o rio,

da casa
a pé
meia hora.

Como aquela –
andando,
ainda

para ir nadar,
mas só
se estiver alguém lá.

O espaço do poema é campestre: uma trilha que percorre o campo, levando ao
rio. O rio é específico à lembrança do poeta, pois se lhe apresenta definido pelo artigo
masculino: o rio. A trilha pode estar cronologicamente distante em relação ao momen-
to da memória, porque “havia uma trilha”. A utilização do verbo no pretérito imper-
feito acusa o afastamento temporal físico, mas tal não é suficiente para dissimular o
quão próxima está essa recordação do momento presente do eu-lírico. Portanto, o fato
de que “havia uma trilha” não significa que ela não mais exista, e, sim, que o poeta não
mais a percorre, e por isso ela é relembrada. Também, se a realidade aqui configurada
estivesse ultrapassada pela existência presente do “eu”, esse eu a teria situado através
do uso do passado perfeito: Houve uma trilha. Assim, o imperfeito havia, por si só,
demarca um momento insistente que atravessa a memória do poeta.

A espeficidade do espaço transporta-se também para o tempo. O mesmo teor de
objetividade apresenta-se na segunda estrofe, em que o poeta revela a distância para
chegar ao rio, e a distância é medida pelo tempo:

da casa – a pé – meia hora.
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Hamburger (1991. p.168) comenta em seus estudos que, em poesia, “la imagen
puede proceder de la experiencia”. Nessa perspectiva, apesar de ser elaboração esté-
tica, os versos de Creeley refletem uma experiência saudosa, cujos elementos essenci-
ais encontram-se nos versos seguintes:

como aquela [trilha] – andando, ainda.

Pode avaliar-se a saudade do tempo-espaço relembrados – e a proximidade psi-
cológica a eles – pela grandeza do gerúndio “andando”, e pelo semantismo de perma-
nência desse percorrer na consciência do poeta, sugerido pelo advérbio “ainda”.

O poeta caminha pela mesma trilha, com uma finalidade: para ir nadar. A ação,
no entanto, é realizada sob uma condição: “mas só se estiver alguém lá”. Essa condi-
ção é decisiva para motivar o eu-poético à concretização do ato que ele evoca. Muito
possivelmente, o próprio fato de deslocar-se até o rio só acontece em face da expecta-
tiva de encontrar esse outro que lá pode estar. Pode-se inclusive imaginar os pensa-
mentos, as emoções do eu-poético durante o tempo – de meia hora – que compreendia
a distância entre a casa e o rio, mesma distância que o separava do “outro” a quem ele
buscava.

O prazer que o encontro lhe iria proporcionar está também implícito nos versos
“andando / ainda”. A recordação é-lhe tão benfazeja – ao espírito e ao corpo? – que o
poeta a repete, reprocessa-a em sua intimidade, embora, talvez, sofrendo, no presente,
a ausência do ser que, confessa, lá encontrava em tempos passados. Compensa-se,
assim, no agora, o não-estar que antes era presença, buscando o re-acolhimento da-
quela vivência através da memória. Na simplicidade desse poema, as realidades esté-
ticas nele idealizadas, embora atuem como um passado suposto, despertam uma carga
de emotividades no leitor.

5 O ENTRE-LUGAR DE ROBERT CREELEY

Pode-se pressentir uma espécie de fuga ao que existe na realidade “atual” do eu-
lírico nos poemas analisados. A crise psicológica de frustração frente a essa existência
presente aponta para valores reais ou supostos que o eu possuiu:

– o que no corpo [ele] esqueceu, mas que deseja, e morreria por, conforme o
primeiro poema;

– o tédio e o cansaço de esperar até tarde, que apareça uma luz de sol, em “Luz
da noite”;

– a trilha para o campo, andando ainda, no último poema.

Hamburger afirma que, em muitos poetas modernos, as negações adquirem uma
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importância definitiva: não só a capacidade do poeta, como também sua identidade e
seu propósito estéticos podem vir representados por negativas (1991, p.220). O fluxo
psicológico, nesse caso, anularia a temporalidade, assinalando uma atemporalidade
através das imagens rebuscadas.

Verificamos, aqui, a tentativa de negação dos desejos do corpo – no primeiro
poema – que, no entanto, nada mais é do que um disfarce para evitar o enfrentamento,
porque “morreria por” senti-los novamente.

Da mesma forma, o poema seguinte atesta a anulação ou rejeição de movimen-
tos atuais, quando o poeta declara o cansaço e o tédio de noites insones, sentado só de
novo com a luz acesa, pensando em uma simples luz do sol. Expressando a mesma
problemática, ou dificuldade com o tempo presente, tais sentidos são reforçados no
poema terceiro, em que o poeta refugia-se no rio de um tempo passado, a encontrar-se
com um alguém cuja presença já não lhe pertence.

Considerado um dos maiores poetas americanos da atualidade, Robert Creeley,
em palavras de John Ashbery (in CREELEY, 1997, p.138), produz uma poesia “tão
básica e necessária quanto o ar que respiramos”. Em nosso ver, a consciência
dinamicista – ao mesmo tempo simples – de realidade do poeta encontra-se no desa-
pego mesmo desse real em que está inserido, e do qual ele se transporta para motiva-
ções passadas.

Surge, paralela à beleza estética dos poemas, a sensação psicológica de “retor-
no”, como se também o leitor se transmudasse de tempo e de lugar. A realidade per-
ceptível parece estar apenas no passado e, mesmo ali, como algo “fictício”, porque já
não mais existe. Desencadeia-se, assim, o saltar para tempos de outrora – não sem
estranhamentos – como solução existencial frente à negação do presente. Imprime-se-
nos à mente certa familiaridade com sensações e paisagens “concretas”, não somente
as do poeta, mas também as do leitor: um cão que late chamando para a vida, uma
noite em claro buscando o adormecer, um rio da infância evocando companhia.

É possível haver, nesse sentido, uma identificação entre passado e presente do
eu-lírico com aspectos de passado e de presente do autor, que podem, ainda, coincidir
com experienciações similares do leitor. São recordações de imagens várias, que po-
dem ser fruto de momentos e cenários realmente vividos, reapresentando-se como
pedaços de vida que voltam à tona, mediados e modificados pelo desfocamento natu-
ral da distância e do tempo. Efetiva-se o próprio simples-estranho das realidades po-
éticas de Robert Creeley, em que também o leitor, através da elaboração estético-
subjetiva, pode contemplar suas vivências. É o poeta “dizendo a verdade”, em meio
aos paradoxos da palavra humana.
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Perfil cineantropométrico de atletas de
taekwondo

Rafael Reimann Baptista
Cristiano Pinto Oliveira da Rosa
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RESUMO
O objetivo deste estudo foi o de produzir um perfil descritivo da composição corpo-

ral de atletas de taekwondo. Participaram do estudo 8 mulheres com idade média de
21,12±7,21 anos e 25 homens com idade média de 15,48±5,14 anos. Os atletas foram
submetidos a uma bioimpedância de configuração tetrapolar. As atletas do sexo feminino
apresentaram uma massa de gordura de 12,74±3,32 kg, uma massa corporal magra de
40,82±3,47 kg, uma massa celular de 18,15±1,47 kg e uma massa de água corporal de
29,75±2,66 kg. Os atletas do sexo masculino apresentaram uma massa de gordura de
9,456,12 kg, uma massa corporal magra de 45,7014,65 kg, uma massa celular de 22,26±7,25
kg e uma massa de água corporal de 33,48±10,74 kg.

Palavras-chave: Taekwondo. Composição corporal. Bioimpedância.

Profile of body composition in taekwondo athletes

ABSTRACT
The purpose of this study was to produce a descriptive profile of body composition in

taekwondo athletes. Take part of this study 8 women with average of 21,12±7,21 years and
25 men with mean age of 15,48±5,14 years. The athletes were submitted to a bioimpedance
with tetra polar configuration. The female athletes present a fat mass of 12,74±3,32 kg, a
lean body mass of 40,82±3,47 kg, a cell mass of 18,15±1,47 kg and a water mass of 29,75±2,66
kg. The male athletes present a fat mass of 9,45±6,12 kg, a lean body mass of 45,70±14,65
kg, a cell mass of 22,26±7,25 kg and a water mass of 33,48±10,74 kg.

Key words: Taekwondo. Body composition. Bioimpedance.

1 INTRODUÇÃO

A origem da arte marcial Coreana do taekwondo remonta a 1.500 anos atrás,
tendo recebido o status de esporte olímpico em 2000 nas Olimpíadas de Sydney.
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Atualmente este esporte é praticado em 140 países, entre eles o Brasil, que será
sede dos Jogos Pan-Americanos de 2007, onde serão disputadas competições des-
ta modalidade.

A técnica de luta do taekwondo é reconhecida por apresentar chutes altos e
rápidos, que foram desenvolvidos pelos primeiros lutadores para neutralizar seus
oponentes que atacavam montados em cavalos (KAZEMI et al., 2006). Desta for-
ma, a composição corporal destes atletas pode apresentar uma importante influên-
cia na realização de seus movimentos.

No que tange a saúde do atleta em esportes de alto rendimento, a composi-
ção corporal representa um fator relacionado tanto com a prevenção de lesões
(DOS SANTOS et al., 2001), quanto com os aspectos de hidratação durante e
após os eventos esportivos (PERRELLA et al., 2005).

Em esportes de luta, com freqüência os atletas lançam mão de recursos vol-
tados à perda hídrica no sentido de melhor se enquadrarem dentro de suas catego-
rias de peso. Este tipo de estratégia é altamente prejudicial para a saúde do atleta,
e requer uma maior atenção por parte da comunidade científica para que através
de um correto corpo de evidências sua prática possa ser coibida (SLATER et al.,
2005).

Por outro lado, sob o prisma do desempenho físico, os componentes da com-
posição corporal apresentam uma forte influência no sucesso esportivo do atleta.
Böhme (2000) divide a composição corporal em cinco níveis: atômico, molecular,
celular, tecidual e corporal, sendo os últimos três considerados níveis anatômicos.
Mais especificamente os níveis celular e tecidual parecem ter uma forte relação
com o desempenho e a saúde dos atletas.

O nível tecidual da composição corporal é subdividido em tecido muscular,
adiposo, ósseo entre outros (BÖHME, 2000). Existem evidências apontado uma
correlação negativa entre o percentual de gordura e a velocidade (BURESH et al.,
2004), qualidade física esta importante nos esportes de luta. Por outro lado, a
massa corporal magra parece ter uma correlação positiva com a produção de força
(WESTPHAL et al., 2006), a qual também apresenta uma grande importância em
esportes como o taekwondo (MARKOVIC et al., 2005).

Da mesma forma, o nível celular se divide em massa celular, fluído
extracelular e massa extracelular sólida (BÖHME, 2000). Recentemente, algumas
evidências têm sugerido a importância da massa celular na longevidade (VOLPATO
et al., 2004) bem como sua relação com os aspectos de atividade metabólica e
que, portanto, também podem estar envolvidos com os processos bioenergéticos
que afetam o desempenho.

Assim, o objetivo deste estudo foi o de produzir um perfil descritivo da com-
posição corporal de atletas de taekwondo através da técnica de bioimpedância.
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2 MÉTODOS E MATERIAIS

Participaram deste estudo 8 mulheres com idade média de 21,12 ± 7,21 anos
e 25 homens com idade média de 15,48 ± 5,14 anos. Todos os indivíduos eram
atletas de taekwondo participantes de campeonatos estaduais e regionais.

A coleta de dados foi feita durante a etapa do campeonato estadual realizada
na cidade de Gravataí – RS e que serviu como seletiva para a seleção gaúcha de
taekwondo. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da ULBRA.
Todos os sujeitos assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido.

Os atletas foram orientados a realizar alguns cuidados no dia anterior ao
teste no sentido de garantir a fidedignidade da bioimpedanciometria. Estes cuida-
dos incluíram a ingestão de pelo menos dois litros de água, a não ingestão de
bebidas alcoólicas e café 12 horas antes da avaliação, bem como a não adminis-
tração de medicamentos diuréticos ou retentores hídricos.

Todas as avaliações foram feitas em repouso e a bioimpedanciometria foi
realizada com o avaliado deitado na posição supina. A bioimpedanciometria foi
feita com um aparelho da marca JL systems modelo BIA 101, com intensidade de
sinal de 500 a 800 microamperes e freqüência de 50 khz. Os eletrodos foram
colocados na configuração tetrapolar, sendo dois eletrodos localizados no mem-
bro superior direito e dois eletrodos localizados no membro inferior direito.

Os eletrodos colocados no membro superior foram localizados na face pos-
terior, um mais proximal entre os processos estilóides da ulna e do rádio, e outro
mais distal na falange proximal do dedo médio da mão. Os eletrodos colocados no
membro inferior foram localizados também na face posterior, um mais proximal
entre o maléolo medial e o maléolo lateral, e outro mais distal na falange proximal
do dedo médio do pé.

Através do aparelho de bioimpedância foram medidos os valores de resis-
tência e reatância, os quais foram inseridos em um programa de computador para
conversão nos valores de percentual de gordura e água corporal. A partir dos va-
lores percentuais de tecido adiposo e água corporal, foram calculados, relativos à
massa corporal total, os indicadores de massa gorda, massa corporal magra, mas-
sa celular e massa de água corporal.

A massa corporal total e a estatura foram medidas em uma balança
antropométrica da marca Cauduro com resolução de 100 g e estadiômetro com
resolução de 1 cm.

Foi utilizada a estatística descritiva através do programa SPSS versão 12.0
para Windows. Os dados no texto são apresentados como média ± desvio padrão.
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3 RESULTADOS

Na Tabela 1 são mostrados os dados descritivos dos atletas do sexo feminino
e na Tabela 2 os dados descritivos dos atletas do sexo masculino.

TABELA 1 – Dados descritivos dos atletas do sexo feminino.

% (percentual); N (número de indivíduos); DP (Desvio Padrão)

Como mostra a Tabela 1, as atletas do sexo feminino apresentaram uma ida-
de de 21,12 ± 7,22 anos, um percentual de gordura de 23,62 ± 4,69 %, uma massa
corporal total de 53,56 ± 4,99 kg, uma estatura de 161,00 ± 4,61 cm, uma massa
de gordura de 12,74 ± 3,32 kg, uma massa corporal magra de 40,82 ± 3,47 kg,
uma massa celular de 18,15 ± 1,47 kg, uma massa de água corporal de 29,75 ±
2,66 kg e um percentual de água corporal de 56,00 ± 3,54 %.

TABELA 2 – Dados descritivos dos atletas do sexo masculino.

% (percentual); N (número de indivíduos); DP (Desvio Padrão)

Como mostra a Tabela 2, os atletas do sexo masculino apresentaram uma
idade de 15,48 ± 5,14 anos, um percentual de gordura de 16,52 ± 5,52 %, uma
massa corporal total de 55,15 ± 19,30 kg, uma estatura de 160,76 ± 15,23 cm,
uma massa de gordura de 9,45 ± 6,12 kg, uma massa corporal magra de 45,70 ±
14,65 kg, uma massa celular de 22,26 ± 7,25 kg, uma massa de água corporal de
33,48 ± 10,74 kg e um percentual de água corporal de 60,96 ± 4,09 %.
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4 DISCUSSÃO

Os estudos sobre o taekwondo apresentam uma tendência de se concentra-
rem na área da prevenção das lesões esportivas (KAZEMI et al., 2006). Nas últi-
mas décadas, entretanto, na comunidade científica de uma maneira geral uma es-
pecial atenção tem sido dada ao estudo da composição corporal e suas relações
com a saúde. De fato, em seu posicionamento oficial sobre saúde e qualidade de
vida, o American College of Sports Medicine ressalta a importância do controle
da composição corporal como um dos parâmetros a serem levados em conta, jun-
tamente com a resistência cardiorrespiratória, força e flexibilidade (ACSM, 1998).

Por outro lado, poucas publicações têm apresentado resultados no que tange
aos aspectos de composição corporal dos atletas de taekwondo. Utilizando a téc-
nica de cineantropometria por dobras cutâneas, um grupo de pesquisadores croatas
verificaram valores médios em 13 atletas do sexo feminino, de massa corporal
total na ordem 60,1± 9,0 kg, uma estatura de 168,0 ± 6,6 cm, um percentual de
gordura de 16,5 ± 2,7 e uma massa corporal magra de 49,9 ± 5,8 kg (MARKOVIC
et al., 2005). Tendo em vista que as atletas avaliadas pelo estudo de Markovic et
al. (2005) eram atletas de nível olímpico ou mundial, podemos perceber que as
mesmas se encontram com níveis de percentual de gordura mais baixos e de massa
corporal magra mais altos, além de apresentarem uma maior estatura quando com-
paradas com as atletas brasileiras avaliadas em nosso estudo.

Infelizmente, tendo em vista que os métodos de medição da composição cor-
poral diferiram entre os estudos, maiores comparações não podem ser feitas, uma
vez que a técnica de bioimpedância tende a superestimar os valores de gordura
corporal e, portanto, subestimar os valores de massa corporal magra, quando com-
parada à técnica de dobras cutâneas.

Outros estudos, ainda que sem o objetivo específico de apresentar os resul-
tados de cineantropometria, também utilizaram a técnica de dobras cutâneas na
avaliação de seus atletas (HELLER et al., 1998; MELHIM, 2001).

No sentido de avaliar as respostas de potências aeróbia e anaeróbia de 19
atletas jovens de taekwondo do sexo masculino, Melhim (2001) verificou valores
médios de massa corporal total na ordem 52,4 ± 3,6 kg, 155,4 ± 15,8 cm de esta-
tura e 13,1 ± 4,9 % de percentual de gordura em lutadores que possuíam uma
média de tempo de treinamento de 10,4 ± 5,6 meses. Pode-se perceber que quan-
do comparados com os atletas brasileiros, ainda que levando-se em consideração
as limitações inerentes aos diferentes métodos utilizados, este jovens atletas da
Jordânia apresentaram índices semelhantes aos sujeitos avaliados no presente es-
tudo. Heller et al. (1998) avaliando 23 atletas tchecos de nível nacional, por outro
lado, verificaram níveis de adiposidade inferiores aos encontrados em nosso estu-
do, na ordem de 8,2% nos homens e 15,4% nas mulheres.
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5 CONCLUSÕES

As principais contribuições do presente estudo residem na geração de um
perfil de composição corporal de atletas de taekwondo através da técnica de
bioimpedância, em especial dos indicadores relacionados massa celular e água
corporal, os quais não foram encontrados em outros estudos realizados nesta mo-
dalidade e mesmo em outros esportes de luta.

Os resultados aqui encontrados podem proporcionar pontos de comparação
entre grupos de atletas de outras regiões e nacionalidades, fomentando os estudos
na área da cineantropometria dos esportes de combate.

Mais estudos utilizando a técnica de medição da composição corporal por
bioimpedância devem ser feitos para que se possa gerar tabelas de classificação
nesta modalidade permitindo comparações entre os valores encontrados aqui e em
futuros estudos.
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Discurso e poder: como populares e
policiais representavam-se e se

relacionavam no início do século XX

Rodrigo Lemos Simões

RESUMO
Este estudo aborda alguns aspectos referentes ao discurso de populares e policiais na

cidade de Porto Alegre no início do século XX. Nele buscamos destacar os elementos balizadores
de suas relações nos espaços públicos da cidade e as características sociopolíticas e culturais
do momento histórico em questão. Para isto, foram trabalhados depoimentos transcritos nos
Processos Criminais do Tribunal do Júri de Porto Alegre. Interessam-nos suas concepções a
respeito das sociabilidades e dos conflitos ocorridos em tais espaços, as formas e justificativas
dos populares que estiveram envolvidos em situações de tensão, as expressões do controle
social e da resistência popular.

Palavras-chave: Discurso. Poder. Populares. Urbanização. Sociabilidades.

Discourse and power: How the populace and the policemen
represented and related to each other at early 20th Century

ABSTRACT
This study deals with some aspects related to the discourse of populace and policemen

in the city of Porto Alegre, RS, Brazil, at the early 20th century. We intend to highlight the
boundaries limiting their relationship in the city public space as well as the socio-political and
cultural characteristics of the historical moment in question. In order to accomplish that, we
worked on testimonials from the Criminal Cases of the Court of Porto Alegre. Our interest is to
gather their conceptions regarding sociability and conflicts which happened in such areas, the
forms and justifications argued by the populace involved in tensional situations, the social
control expressions and the popular resistance.

Key words: Discourse, power, populace, urbanisation, sociability.

1 A MORALIZAÇÃO DA CIDADE

A virada do século XIX para o século XX no Brasil traz consigo novos concei-
tos a respeito das cidades e das práticas socioculturais a serem desenvolvidas nos seus
espaços.
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Na cidade de Porto Alegre, tomou vulto o controle sobre os espaços distintos do
cotidiano popular visando adequar tais indivíduos ao modelo econômico e social em
construção. A rotulação de pessoas e espaços a partir de um modelo dicotômico legi-
timou a ação moralizadora do aparato policial sobre tais indivíduos. Queria-se, com
isso, coibir e moralizar suas práticas e seus conceitos ordinários a respeito da
organicidade social à qual se integram, a fim de inseri-los numa nova dinâmica difun-
dida pelas elites citadinas.

Neste período, a intensificação do controle social difundido pelos grupos que
desempenhavam algum tipo de domínio ou poder, tornou-se efetivo sobre os popula-
res.

Uma das diversas formas de atuação do controle social ocorreu através do apa-
rato policial. A Guarda Municipal, posteriormente a Polícia Administrativa, bem como
a Brigada Militar em alguns distritos da cidade, foram os responsáveis pela manuten-
ção da ordem desejada.

O processo de homogeneização pretendido pelas classes dominantes deveria
atuar sobre padrões diversos do cotidiano dos populares. Para tanto foi estabelecido
um aparato jurídico e policial a fim de perscrutar os passos de tal multidão que, uma
vez reconhecida, passou a ser vigiada e ordenada por novas regras de conduta.

A intensificação do trabalho moralizador ocorre, sobretudo, após a criação da
Polícia Administrativa em 1896, que tinha por missão a prevenção dos crimes medi-
ante uma vigilância sistematicamente exercida. Tanto as ruas como os botequins, lo-
cais consagrados do lazer popular, tornaram-se alvos desse controle.

Ela deveria atuar sobre os grupos populares, vigiando seus hábitos suspeitos,
considerados sempre na iminência de transgredir as leis e os bons costumes.

A vigilância sistemática ao cargo da nova polícia outorgava-lhe poderes de pôr
sob custódia de 24 horas os considerados turbulentos, os bêbados e as prostitutas que
perturbassem o sossego público. Tal poder franqueava a sua atuação tanto nos locais
de circulação, como nas casas de negócios, e demais locais onde fosse exibido qual-
quer tipo de espetáculo público.

A atividade policial do período vai muito além do combate aos criminosos. As
detenções por desordem foram o carro-chefe da atuação moralizadora da polícia em
Porto Alegre.

2 FALAM OS POPULARES

O autoritarismo da polícia gerava sentimentos diversos entre os grupos populares.
Submissão, medo, desprezo e resistência são algumas das formas dos populares reagi-
rem nas situações em que se deparam frente aos representantes das autoridades e da lei.

Ao negarem a ordem que tentava se impor, os populares reorganizavam antigas
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práticas, criavam táticas de ação aproveitando-se das brechas deixadas pelo sistema.
Tentavam envolver-se o menos possível com as malhas da lei, não queriam tomar
parte nos processos e esquivavam-se o quanto possível da justiça, pois temiam a pos-
sibilidade de tornarem-se o alvo dela.

Além das razões de sentido prático, como o medo da polícia e o receio de tomar
partido solidarizando-se a um dos lados, e com isso, caindo na desgraça do outro, os
populares estariam, ao resistirem à ação do poder, preservando noções próprias de
justiça. A intervenção no trabalho policial, visando dificultá-lo, e a sonegação de in-
formações nas diversas fases dos processos criminais corroboram para a manutenção
dos seus valores, que, segundo Chalhoub (1986, p.74), são muitas vezes opostos àqueles
prezados pelas classes dominantes.

Em um Processo por nós analisado consta que em uma casa de negócios, na rua
Andrade Neves, surgira uma questão entre Feliciano e José Demétrio que acabou no
posto policial. O primeiro queixava-se que o outro lhe xingara de “corno, sem vergo-
nha e ladrão”. Dos que estavam no recinto no momento em que se desenrolou a ação,
foram obtidos os seguintes testemunhos de Jorge Borges e Albácio José:

Respondeu que no dia e hora mais ou menos relatado na queixa, viu de fato
uma questão entre o queixoso e o querelado, mas não tendo nada com o assun-
to, não prestou atenção, de sorte que se o querelado dirigiu essas palavras, ele
depoente não ouviu. Perguntado quais as pessoas que nessa ocasião se acha-
vam na dita casa? Respondeu que tinha muita gente, mas que não se lembra.
Perguntado se quando saiu ainda ficara ali o queixoso ou se já havia saído?
Respondeu que não reparou. (PC. n.85, m.4, a.1901, p.32 a 35)

Respondeu que no dia designado na queixa, esteve de fato na casa de negócio,
mas que durante o tempo que lá esteve, nada presenciou entre o queixoso e o
querelado. Perguntado se Felipe e Elias estavam presentes? Respondeu que
viu muita gente, mas que não notou quais as pessoas que ali estavam, e que lá
esteve um instante apenas. (PC. n.85, m.4, a.1901, p.32 a 35 )

Nos depoimentos acima, fica evidente a intenção dos populares que presencia-
ram a cena em não se envolverem no caso. Inseridos em um determinado grupo, valo-
rizavam suas regras. Por vezes, os ajustes feitos entre os que tomavam parte da comu-
nidade, não eram necessariamente considerados como penalidades entre seus mem-
bros. Temiam a intervenção policial tanto no seu sentido prático como no seu caráter
desestruturador da ordem por eles prezada.

Poderiam comprometer-se tanto na comunidade, bem como com a justiça, aca-
bando por serem incriminados por algo que não fizeram. Na análise dos processos
fica claro serem esses, os dois grandes temores populares: a lei e a comunidade, que
será analisada em outro capítulo. Por enquanto, estamos nos limitando a tratar do
medo suscitado pelos agentes do poder.
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Noutro Processo, Eugênio Strobio estava em uma das salas de sua residência
preparando doces para a festa de Natal, quando uma de suas filhas disse-lhe que dois
homens estranhos haviam entrado no quintal. Strobio saiu à rua e logo avistou os dois
intrusos.

Um estava de roupa clara e chapéu branco, e outro de traje escuro e chapéu
preto. Bradou então que se retirassem, o que não foi atendido, e na iminência de ser
agredido por um dos invasores, fez uso do seu revólver.

Antônio Felipe Machado, que na mesma noite passou pelo local e, incógnito,
presenciou toda a cena, dá o seguinte depoimento:

(...) imediatamente após a segunda detonação viu o homem de paletó branco
derrear-se, como que afrouxando-lhe as pernas, e cair ali mesmo na rua (...)
que em face do que acabava de presenciar, receoso de que, dando alarme ou
sendo visto por alguém tão próximo do local, pudesse ser-lhe atribuída a auto-
ria do crime, retirou-se propositadamente, possuído desse temor, e recolheu-se
a sua residência; que passado alguns dias, sabendo que Strobio não negava a
sua autoria no fato, alegando ter agido em legítima defesa, não fez mais misté-
rio do que sabia. (PC. n.297, m.15, a.1911, p.37)

Antônio fala abertamente do temor que o acometeu quando presenciou a cena.
No calor do momento, temeu incriminar-se. Preferiu fugir do local e só depois de ter
certeza de que nada pesaria contra ele na hora de prestar algum depoimento, é que
resolveu ir à delegacia.

3 MORALIZAÇÃO X RESISTÊNCIA

O autoritarismo dos delegados, somado ao despreparo dos policiais, tornou a
Polícia Administrativa alvo das críticas de vários setores da sociedade. Como vimos,
entre os populares sua atuação imprimiu sobretudo o medo. Contudo, o desejo de
desforra tornou-se efetivo entre eles.

A resistência popular estabeleceu-se através do descaso e do desprezo pelos
representantes da lei. Suas ações contabilizavam pequenas vitórias sobre os podero-
sos, sendo que, em algumas circunstâncias, chegavam a valer-se do embate direto,
negando por completo a ordem imposta.

A resistência popular, por nós analisada, estabelece-se de forma fragmentária e
dispersa, daí a dificuldade de capitalizar suas vitórias frente ao sistema. Contudo, as
aparentes submissões revelam-se resistências reais contra a atomização que as autori-
dades pretendiam lhes impor. Segundo Burke (1995, p.27), a estratégia adotada nes-
ses casos é, antes de tudo, defensiva, apropriada a uma posição de subordinação e
subversão, tática de guerrilha ao invés de confronto aberto.
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Este tipo de embate justifica-se, portanto, na medida em que percebemos a
compartimentalização que as classes dominantes pretendiam impor sobre o cotidiano
das camadas populares. Carentes de legitimidade, tomam eles a ilegalidade como for-
ma de expressão, contrariando a moral que sobre eles se impunha.

Na concepção de Mafessoli (1987, p.42), este tipo de resistência, enquanto prá-
tica fragmentada, nada tem a ver com os processos conscientes de embate pelo poder.
Inscrevem-se, portanto, no plano da energia pura e rebelde que tenta destruir a quietu-
de e a inércia então instituída.

Nesse sentido, até mesmo o que aparentemente, em um primeiro olhar, podemos
considerar como submissões veladas, estão, por vezes, dando vazão a resistências
reais. São, portanto, em muitos casos, falsas as adequações irrestritas e a aparente
legitimidade da ordem imposta.

Os casos que agora passamos a analisar dizem respeito às situações em que os
populares rebelam-se contra o sistema, expressando o desprezo que sentiam pela po-
lícia. Suas atitudes são o resultado dos desatinos de agentes e seus superiores, que
pautavam suas atuações sobre as classes mais baixas da população através do
autoritarismo e da violência.

Nestes momentos de tensão, qualquer tipo de autoridade, seja militar ou munici-
pal é vista como uma ameaça, dando margem ao receio dos populares que não raras
vezes passaram a hostilizá-los, provocando-os ou resistindo abertamente à prisão.

Na tarde do dia 1 de setembro de 1916, Sérgio Pedro da Silva, “desordeiro
contumaz”, segundo os relatórios da polícia, passou junto ao agente n. 65, João Luciano
da Silva, que se achava de serviço na rua Voluntários da Pátria e passou a provocá-lo.
Consta nos autos que:

(...) sem ter o mínimo conhecimento com o referido agente, dirigiu a esse em ar
de deboche, o convite para irem beber cachaça na venda próxima; o agente
repeliu-o, e Sérgio, seguindo caminho disse: ‘Hoje vou fazer desordem e que-
ro ver quem me prende!’ Momentos depois dava-se a desordem no beco do
rosário. (PC. n.774, m.46, a.1916, p.4.)

A provocação é outra constante no embate entre populares e agentes policiais.
Sérgio pôs-se a provocar o agente João Luciano, colocando-o em sua posição, passí-
vel de beber cachaça com ele num bar. Uma vez que o agente coloca as coisas na
“devida ordem”, Sérgio antecipa sua intenção de alterar o sossego público, caçoando
do policial, pondo em cheque os valores legitimados pelas elites.

Em outro Processo, temos um caso típico de revanche popular. O fato ocorreu
no Cinema Brasil, que se situava à Rua João Alfredo. Este local também foi palco de
uma desforra, praticada pelos populares contra os agentes da polícia administrativa.
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Consta que na noite de 28 de março de 1914, partiu-se a fita que estava sendo
exibida no dito cinema, fato que levou os espectadores a vaiarem a casa e lançarem
palavras de protesto contra o seu proprietário.

Entre os manifestantes estava um menino, que, de maneira inconveniente, lança-
va manifestações de descontentamento. Eis que pelo local passou o agente municipal
Francisco Nunes, que atraído pela vaia ensurdecedora, tomou partido, a fim de resta-
belecer a ordem no local. O agente retirou o menor do cinema e, já na porta do estabe-
lecimento, passou a dar-lhe algumas bofetadas.

Em meio à confusão, surge o tenente Pacífico de Barros que interveio no caso.
Fazendo cessar as providências tomadas pelo referido agente, chegou mesmo a agre-
di-lo. Conta o agente Francisco Nunes que:

(...) quando o denunciado deu-lhe a bofetada, o povo que ali se achava aplau-
diu, gritando: ‘fez muito bem seu tenente, em dar nesse rato branco’, não sen-
do possível levar ao posto policial o menor, devido as manifestações de hosti-
lidade por parte do povo que gritava: ‘não pode! Não pode!’, e pela interven-
ção do já referido policial. (PC. n.542, m.30, a.1914, p.12)

Nesse caso, de verdadeira satisfação popular ao ver o incauto “rato branco”
apanhar do tenente Pacífico, fica patente a animosidade existente contra a polícia. A
cena inusitada demonstra que não eram apenas as camadas mais baixas da sociedade
que intervinham na ação policial, indignando-se com sua prepotência. Populares, como
o tenente em questão, negavam-se a ver prevalecer o autoritarismo dos agentes polici-
ais, chegando por vezes, as vias de fato, no intuito de regular a sanha moralizadora e
violenta desses.

Mas um dos casos que melhor demonstra o desagravo dos populares sobre a
polícia ocorreu no dia 25 de novembro de 1914. Tudo começou na Rua da Bragança,
quando o jornaleiro José Francisco da Silva resolveu sentar-se em um descanso próxi-
mo ao mictório público. Dele, acercou-se o também jornaleiro João Pedro Marques
Figueira, dando-lhe logo um empurrão. Silva, contrariado, reclamou que isso não era
brincadeira. Diante dessa resposta, Figueira passou a ameaçá-lo, até que o agente
Adão Lourenço de Sena, que por ali estava de serviço, mandou-o ir embora. Figueira
só fingiu atender ao pedido do policial, e tão logo esse deu as costas ao local, passou
a ameaçar Silva com uma faca.

Voltando-se, Sena pode ver Silva que fugia aos golpes que seu opositor passou a
desferir. Pôs-se então, o agente, a tentar conter Figueira que, por sua vez, passou a lhe
agredir. O conflito ia em direção ao Mercado Público, e ao mesmo tempo que acirra-
va-se, outros policiais tomavam parte na cena. Foram todos recebidos da mesma ma-
neira por Figueira, “na ponta da faca”.

Agentes que saíam do posto para a rendição de serviço na via pública, foram
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atraídos ao local tanto pelo barulho, como pela junção dos populares que, curiosos,
chegavam em número volumoso. Passaram, então, a afastar a multidão ao mesmo
tempo em que tentavam fazer valer a voz de prisão que havia sido imposta ao dito
Figueira. Tudo em vão.

Segundo o relatório policial, fontes insuspeitas avaliaram em 1000 o número de
populares que apreciavam tal façanha. Figueira, alucinado, continuava a atirar golpes
sobre os policiais, sendo que a ele juntou-se seu irmão, Bernardino da França Figuei-
ra, que acidentalmente chegara ao local, e com um relho que trazia, tomou parte no
conflito em seu favor.

Nesse ponto, os agentes, os Figueira e o povo já estavam em frente ao portão do
mercado e a desordem “só fazia crescer”. O ajuntamento de populares já interrompia
o tráfego dos bondes, fazendo com que os passageiros assistissem indignados tal es-
petáculo. No meio da confusão ouviam-se os populares que, divididos, passaram a
tomar partido.

Uns gritavam “não pode!”, como quem se queixa da ação policial, ao mesmo
tempo em que atiravam sobre os agentes da lei, todo o tipo de doestos e impropérios.
De outro lado estavam aqueles que se manifestavam em frases e gestos, favoráveis a
ação policial, chegando mesmo a gritar, os mais exaltados, “matem os desordeiros”.

Os irmãos Figueira resistiram longamente ao assédio dos policiais, mas, toma-
dos pela fadiga, caíram sob seus domínios. A eles juntara-se o popular Raymundo
Prado Menezes que, segundo os agentes, também resistiu à prisão e enfrentou os po-
liciais.

Por fim, foram os irmãos Figueira conduzidos à delegacia, e com eles também
foi preso Raymundo, que negava qualquer tipo de envolvimento no caso, alegando ter
sido confundido com algum dos populares que na ocasião gritavam “não pode!”.

Otto Gahtner, um dos “1000” curiosos que observava o tumulto, depõe a favor
de Raymundo. Diz ele que:

(...) por fim a polícia conseguiu subjugar os dois Figueira. Prendeu Raymundo,
um dos populares que, sem tomar parte ativa na luta, manifestavam-se contra a
polícia gritando ‘não pode!’ . (PC. n.515, m.28, a.1914, p.16)

O advogado de Raymundo é mais incisivo:

(...) O denunciado Raymundo Prado de Menezes não cometeu crime algum.
Como curioso, achava-se o mencionado denunciado assistindo aos fatos narra-
dos no relatório oficial – fazendo de conseguinte, parte das 1000 pessoas cal-
culadas por quem insuspeitosamente informou ao digno delegado, quando co-
meçaram os gritos de ‘não pode!’. Indignada por isso, a polícia que estava
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cansada de apanhar dos desordeiros Figueira, vira-se contra o povo e pretende
efetuar a prisão de Raymundo, que nada disse, já que não pudera prender os
verdadeiros turbulentos e mais o povo que gritava ‘não pode!’. (PC. n.515,
m.28, a.1914, p.38)

A reação popular em favor dos Figueira foi realmente grande. No relatório Poli-
cial consta que a população realmente passou a lançar injúrias contra os agentes, mas
ao contrário das acusações de incompetência feitas contra os agentes pelo advogado
de Raymundo, as autoridades justificam-se dizendo que:

O conflito, com a aproximação dos agentes que por último chegaram, podia
ter sido exterminado imediatamente e se assim não aconteceu, é porque a
polícia quis evitar até quanto possível fosse, o derramamento de sangue dos
desordeiros. Entretanto, quando tudo começou a mostrar que qualquer de-
longa em subjugar-se os criminosos seria de piores conseqüências – porque
até o povo já principiava a manifestar-se de maneira ingrata para com a for-
ça, devido a complacência com que estava agindo, apupando-a – os agentes
e inspetores, dentre os quais 8 feridos, fizeram uso de seus sabres, produzin-
do nos desordeiros as lesões de natureza leve que apresentam. (PC. n.515,
m.28, a.1914, p.9)

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Buscando moralizar a sociedade, o poder público outorgou poderes
indiscriminados aos agentes da lei. Esses por vezes se valiam de forma abusiva de sua
autoridade, infligindo sobre os populares uma severidade que extrapolava o bom sen-
so que deles se esperava.

A criação da polícia administrativa representou uma mudança significativa nas
táticas de controle policial do espaço urbano, o autoritarismo por ela exercido acabou
por aumentar o medo e estimular a resistência dos populares, que teimavam em sub-
verter a ordem que se queria na cidade.

De várias formas, e atingindo proporções diferenciadas, a resistência popular
negou constantemente a ação policial. Algumas vezes isso fica bem evidente como no
caso dos irmãos Figueira, onde os populares extravasam sua animosidade contra os
representantes da lei. Em outros casos, através de iniciativas individuais, se estabele-
ce o mesmo processo.

Recusavam-se a aceitar o que lhes era imposto, enfrentando o assédio daqueles
que deveriam moralizar a cidade. Dela queriam continuar a desfrutar como faziam até
então, e na impossibilidade de subverter por completo a ordem que se impunha, pra-
ticavam pequenas revanches; vitórias efêmeras sobre o sistema.
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Educação e igualdade

Martha Sozo Perin

RESUMO
A busca do ser humano, desde o princípio de nossa história, é uma busca pela felicidade. Um

dos caminhos para se chegar lá, é a busca de igualdade. A educação é condutora desta busca, porque
humaniza, ajuda a pensar melhor, instrumentaliza o pensamento através da pesquisa para trazer coe-
rência entre teoria e prática. Podemos ensinar igualdade partindo de um princípio básico entre os seres
humanos: o respeito, a prática do bem, o que Aristóteles designou, há muito tempo, chamar-se ética.

Palavras-chave: Educação. Igualdade. Ética.

Education and equality

ABSTRACT
The human being‘s quest, since the beginning of our history, is a quest for happiness.

One of the ways to achieve it, is the search for equality. Education is the guide in such search,
because it humanizes, helps to think better, implements thinking through research, in order to
bring coherence between theory and practice. We can teach equality starting from a basic
principle: respect, the practice of good, that Aristoteles, a long time ago, called ethics.

Key words: Education. Equality. Ethics.

1 INTRODUÇÃO

Igualdade é respeitar as diferenças. Este foi o primeiro pensamento que tivemos
para começar a escrever sobre educação e igualdade. Repletos de interrogações, damo-
nos conta de que o primeiro passo é escrever um pouco sobre algumas definições de
homem, ou do ser humano, pois educar é humanizar. No processo de humanização,
buscamos o direito à igualdade.

Buscamos, na experiência, no pensamento que não pára e em algumas bibliogra-
fias, trazer definições, para este momento, ao menos; do que é o homem, o que carac-
teriza a educação e o que pode definir a igualdade.

2 HOMEM: DEFINIÇÕES BÁSICAS

Aristóteles (384-322 a.C.) diz que “O homem é um animal dotado de razão”
(apud JAPIASSU, 1993). Os cães podem ser adestrados e aprender a fazer algumas
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tarefas repetitivas, do tipo juntar o jornal debaixo da porta e levá-lo até onde está seu
dono. Mas o ser humano, dotado de razão e de inteligência, desenvolve múltiplas
capacidades, desde pensar, interagir com um grupo, inventar: na música, na arquitetu-
ra, no conhecimento do próprio ser humano; da escrita das cavernas ao computador.

Descartes (1596-1650) se pronuncia dizendo: “Penso, logo existo”. E é através
dos pensares de filósofos, educadores, legisladores, que se constroem os trilhos por
onde passará a humanidade. Darwin (1809-1882) “situa o homem numa linhagem
evolutiva e mostra que ele também é um animal” (JAPIASSU, 1993).

E nós, quantas definições teríamos? É possível definir um ser em movimento,
mutação, capaz de pensar, sentir, comunicar-se? Bem mais fácil definir uma cadeira
ou uma árvore.

Nenhum outro ser se questiona sobre si mesmo, nenhum outro ser se sustenta
buscando o equilíbrio entre o corpo, a mente e a espiritualidade. No corpo as necessi-
dades físicas, o movimento, a alimentação. Na mente, o pensamento, a busca de co-
nhecimento de si próprio e do mundo que nos cerca. Na espiritualidade, a busca de
uma crença, o desenvolvimento da fé. Para Platão, (348-427 a.C.), a “imortalidade da
alma”. Pois os céticos e ateus também dizem: “graças a Deus”.

Fuera del hombre otros seres no se cuestionan sobre su proprio ser, debido a
que carecen de autoconsciencia, y así son incapaces de perguntarse sobre su
proprio ser. (CORREA VÉLEZ, 1995, p.18)

Se não tivéssemos perguntas sobre nós mesmos, não buscaríamos a igualdade
com os outros seres humanos. E o enigma do ser humano é buscar a igualdade na
conquista e reconhecimento por suas diferenças. Todos têm direito a alimentação,
moradia e escola, por exemplo. Mas como fica a alimentação, a moradia e a escola de
um analfabeto e desempregado?

A educação é um dos caminhos para se buscar a igualdade. Digo buscar, porque
não ouso dizer atingir a igualdade, pois os direitos iguais estão escritos, nem sempre
vivenciados.

3 EDUCAÇÃO: UMA DEFINIÇÃO POSSÍVEL

Se encontrar uma definição para o ser humano deixou-nos interrogações, tradu-
zir ou expressar significados para a educação será também uma grande tarefa.

Partimos da origem da palavra educar – do latim educare –, que significa criar,
alimentar, ter cuidados, moldar, instruir, e que esse processo tem início na infância.
Quem de nós já não ouviu a expressão “Isto vem do berço”? A primeira lição de
“igualdade” e – por que não? – de justiça e honestidade começa em casa. Como se
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estabelecem as relações de convivência entre pais e filhos e outras pessoas que
porventura compõem a família?

As crianças são espectadoras e imitadoras de tudo que se passa ao seu redor. Aí
começa a educação. Portanto, são de elevado grau de importância as atitudes dos
adultos para com as crianças. Uma das expressões que definem educar, diz: ter cuida-
dos, instruir... o que ouvimos na infância e tudo o mais que vivenciamos é a “marca
registrada” que os pais, ou educadores nos deixam.

Os adultos ainda pensam que as crianças não têm idade para compreender, mas
na verdade elas estabelecem relações de afeto ou de respeito, ou maldade, desde o seu
nascimento.

Muitas vezes, são anos de terapia (aos poucos que têm acesso) para compreen-
der ou desmistificar contravalores, preconceitos ou até mesmo agressões vivenciadas
na infância.

Possivelmente os pais buscam, através de suas atitudes, a igualdade para seus
filhos. Partindo deste ponto de vista, parece-lhes significativo que todos compreen-
dam matemática. Refiro-me à matemática, porque num período trabalhado com crian-
ças, esta era a maior preocupação dos pais. Numa reunião, na tentativa de fazer os
pais pensarem sobre seus filhos como seres diferentes uns dos outros e para que dimi-
nuíssem o grau de comparação, especialmente entre irmãos, foi-lhes dito: “Por que
vocês nunca nos perguntam se vossos filhos estão felizes, se eles convivem bem com
o grupo, se interagem nas diversas atividades?”. Para eles, a matemática determinava,
desde a infância, o sucesso ou o fracasso em qualquer opção que fizessem para o
futuro.

As crianças são egocêntricas até a idade de 7 anos. Isto quer dizer que, mesmo a
escola investindo em trabalhos de grupo (e deve fazê-lo), estas crianças estarão no
grupo, trabalhando para si mesmas. A importância da presença do adulto serve de
exemplo, visto que as crianças estão também na fase da imitação. Poderíamos aqui
citar vários exemplos, dentre eles se é saudável ou educativo para as crianças brinca-
rem com armas. Alguns diriam que “São só crianças, estão só brincando”. São crian-
ças, estão brincando e sutilmente construindo sua história...

“Eduquem as crianças e não será necessário punir os homens” (Pitágoras).

4 IGUALDADE: DEFINIÇÕES BÁSICAS

Mesmo referindo-nos à palavra igualdade anteriormente, consideramos impor-
tante trazer aqui algumas definições:

O termo igualdade aparece na expressão: igualdade entre os homens. – Igual-
dade jurídica ou civil, significa que a lei é a mesma para todos; igualdade
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política significa que todos os cidadãos têm o mesmo acesso a todos os cargos
públicos, sendo escolhidos em função de sua competência; – a igualdade mate-
rial significa que todos os homens dispõe dos mesmos recursos. As duas pri-
meiras igualdades constituem a base das democracias. (JAPIASSU, 1993, p.128)

Percebemos que o ser humano está sempre nesta busca de igualdade, mas nunca
chegaremos lá, porque somos, por natureza, diferentes. Desde muito tempo as mulhe-
res buscam igualdade em relação aos homens. Mas que igualdade é esta? Vamos co-
meçar pela história da humanidade. Deus cria o homem e este se sente só. Então, o
Criador lhe dá uma companheira, com o mais belo significado, com a mais poética
definição, que passa anos-luz da pequena interpretação que reduz a mulher a um ser
inferior, feito da “costela” do homem. Deus lhe dá uma companheira, que tem o pro-
pósito de viver ao lado. Não foi feita da cabeça, para exercer comando, nem dos pés,
para ser inferior. Este é por si só, um princípio de igualdade... mas estes seres não
deixaram de ter suas características peculiares. Igualdade entre os seres humanos, em
muitas situações, passa a ser como se fôssemos feitos em série, como uma dúzia de
copos. E talvez nesta linha de pensamento, sem nos darmos conta, entramos em con-
flito, porque somos diferentes.

É que o signo da igualdade, para o direito, é traduzido, de longa data, não
como literalmente temos compreendido, não como igualdade em tudo para
todos, mas sim como diferença e alteridade. Pois sob o pálio da igualdade é
que juridicamente houve o respeito pela diferença, é sob o manto da igualdade
que se consolidou a idéia de tolerância e de alteridade, pois deveríamos, e este
é o sentido jurídico, tratar os desiguais na medida de suas desigualdades, até
porque tratar igualmente os desiguais é um desrespeito à idéia jurídica de igual-
dade (CRUZ, 2002, p.21)

Buscar a igualdade não deixa de ser uma busca de compreensão. Às vezes so-
mos fortes e ousadas, em outras circunstâncias somos frágeis, sensíveis. Será que os
homens também são assim? Pois no ato do nascimento, todos os bebês choram... e
logo em seguida os meninos começam a ouvir que “Homem não chora”. Ficamos
felizes que seja permitido a nós mulheres o prazer de chorar, e ousamos dizer que
homem que é homem, também pode chorar.

O pensamento “igualdade não é tudo para todos” traduz com claro significado a
necessidade de respeitarmos as diferenças, pois são as diferenças que caracterizam os
seres humanos, que embelezam uma praça ou enriquecem uma cultura.

5 IGUALDADE OU SUPERIORIDADE

Todas as circunstâncias vivenciadas deveriam nos fazer pensar... Porém, acaba-
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mos por fazer muitas coisas automaticamente, ou seja, sem pensar. Há no ser humano
uma busca pelo igual, ou semelhante, seja nas questões pessoais, financeiras, sociais,
econômicas e culturais. É como se a vida fosse uma peça de teatro e cada um é ator/
autor. Mas não é possível, ou não há razão nem lógica em fazer uma peça sozinho, um
monólogo. Acaba por ser desinteressante. Então procuramos outros atores para fazer
parte da nossa história. Mesmo sem querer, ou sem nos darmos conta, vivemos numa
faixa vibratória. É ali que está o entusiasmo pela vida, é como se dispuséssemos de
um ímã e acabamos atraindo os fatos e as pessoas conforme estamos nos sentindo.

Muitas vezes, as pessoas se desentendem no trabalho, por exemplo. Divergência
de idéias, disputa de poder, mas no trabalho elas não demonstram a insatisfação, que
acaba manifestando-se em outras instâncias. Às vezes no trânsito, por outras com os
filhos, ou até mesmo na fila do supermercado. Porque buscamos igualdade, queremos
direitos iguais, como por exemplo: ser atendidos como os outros, ter casa própria ou
ir para a praia nas férias. Para outros, esta busca é enfadonha, importa para eles ter
mais, ou, ao menos, aparentar mais.

Schopenhauer (1788 a 1860, filósofo) nos diz que quem procura o suicídio, não
quer em hipótese alguma morrer, mas quer viver de uma forma diferente. Vivemos
numa sociedade onde as comparações são inevitáveis. Dificilmente olhamos para os
que têm menos materialmente; se olhamos, é para alcançar uma moeda, e esta atitude
até nos proporciona bem-estar.

Estamos aqui navegando na complexidade do ser humano e, com certeza, numa
das tarefas mais difíceis. Quando perguntaram a Sócrates qual era a tarefa mais difícil
para o ser humano, ele respondeu: “Conhece-te a ti mesmo”.

6 O ENSINO DA IGUALDADE

Não sabemos se o educador pode ensinar estas coisas, mas deveríamos discutir
mais nos currículos escolares sobre nosso jeito de viver, sobre as formas já prontas
que estão ali nos aguardando, para que delas tomemos o molde e, na busca da igualda-
de, não da felicidade, sejamos todos; mais ou menos iguais. A felicidade passeia dis-
cretamente entre as diferenças.

Há bastante tempo que a escola requer, em seus objetivos e metas, que se for-
mem alunos críticos e criativos que construam uma sociedade mais justa e igualitária.
São objetivos contraditórios, visto que, para ser crítico, é necessário ter espaço para o
diálogo, não só para a conversa. Só o educador oportuniza e participa deste espaço,
possibilitando tornar a sala de aula uma “comunidade de investigação” (Lipman, 1995),
rompendo o paradigma de que sala de aula é um espaço dentro de uma escola, com
paredes definidas, mesas e cadeiras. Mas, para dizer que a sala de aula é o espaço
onde pessoas com interesses comuns se reúnem, pesquisam, discutem conhecimento e
estabelecem, ou descobrem pontos de intercessão entre as disciplinas, contemplando
a interdisciplinaridade.
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Neste processo, o diálogo é, segundo Buber apud Lipman,

[...] o discurso onde cada um dos participantes realmente tem em mente o
outro, ou os outros, considerando-os em relação à sua existência específica e
presente, onde se voltam para eles com a intenção de estabelecer uma relação
mútua estimulante entre ele próprio e os outros (1995, p.341)

O diálogo abre o espaço para a formação de alunos críticos e criativos,
oportunizando que estes expressem seu pensamento, partilhem sua pesquisa e ouvin-
do a idéia do outro, questionem suas próprias idéias, desacomodem um conhecimento
e estendam seu olhar sobre as várias possibilidades para uma resposta.

Dialogar também inclui o processo de reversibilidade, de colocar-se no lugar do
outro, de compreender o seu pensar.

Será que os acadêmicos ingressos na universidade estão apenas buscando igual-
dade de oportunidade no mercado de trabalho? Será que nós, professores, consegui-
mos fazer valer o conhecimento em si e não apenas a força de um diploma?

Será que estabelecemos significado às diferenças? Porque ser criativo implica
ser diferente. O educador não trabalha numa fábrica que produz coisas em série. O
educador trabalha com o estímulo da capacidade inteligível do ser humano. É, ou
deveria ser, um descobridor de talentos. Ao transmitir seu conhecimento, incentiva o
aluno para que busque e compartilhe o que sabe com os outros.

Mas qual é o conhecimento que deve ser transmitido e partilhado?

El destino de cada humano no es la cultura, ni siquiera estrictamente la sociedad
em cuanto instituición, sino los semejantes. Y precisamente la dección funda-
mental de la educacioón no puede venir más que a corroborar este punto bási-
co y debe partir de él para transmitir los saberes humanamente relevantes
(SAVATER, 2001, p.31)

Quando os alunos dizem “aprendi para vida”, referem-se essencialmente às re-
lações humanas. A felicidade não está no estágio do ganhar, do vencer, ou do ter, mas
sim de compreender. Quando compreendemos uma situação, ela se torna amena, a
serenidade se estabelece e o suposto problema perde a forma. Se compreendermos
que estamos onde deveríamos estar, que o tempo, a seu tempo, nos traz as respostas
das questões que mais nos angustiam, viveríamos mais felizes. Quando compreende-
mos as razões, ou descobrimos a lógica, isto vem acompanhado de serenidade, irmã
gêmea da felicidade. Não se trata de acomodação, muito pelo contrário, trata-se de
uma busca desafiadora, até chegar lá. Lá é o lugar: bom para uns, invejado por outros,
indiferente para alguns. A igualdade é o caminho que nos impulsiona para buscar
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sempre, porque há uma carência a ser suprida. A diferença é a criatividade, é a beleza
da caminhada, é o que nos surpreende e traz dinamismo ao cotidiano.

O filme Formiguinhaz Antz representa muito bem o estereótipo da sociedade.
As formigas estão divididas em classes, assim como é a sociedade dos humanos. Numa
cena, a Princesa Bala vai a uma festa dos operários, (como se fosse um deles) e é
convidada para dançar. Todos dançam do mesmo jeito... então Zê faz passos diferen-
tes e diz: “vamos improvisar! Porque todo mundo dança igual, é uma chatice, uma
monotonia”. O fazer “tudo igual”, ou aquilo que todos fazem, que já está convencionado
socialmente, traz-nos certa comodidade, deixa-nos imune a críticas. Desacomodar-se,
pensar diferente, especialmente fazer diferente, tira-nos da “zona de conforto”. Os
operários muito usavam a expressão: “eu cumpro ordens”, mas a idéia central do
filme é: não cumpra ordens a vida inteira, pense por você mesmo...

7 SOCIEDADE: ESPAÇO PARA FAZER A DIFERENÇA

A sociedade se organiza para promover a igualdade ou para estabelecer diferen-
ças? Se preconizarmos a sociedade democrática, estaremos diante da inegável busca
de “direitos para todos”. Mas o que há na índole do ser humano, senão constituição do
bem e do mal, do individualismo em prol do comunitário? Para tanto, a sociedade, ou
a constituição de uma comunidade que prega direitos iguais para todos os cidadãos
que a compõe, se efetiva através de leis, estatutos e normas.

A busca de igualdade continuará tendo sentido e significado enquanto persistir a
desigualdade. Ao tratar da origem da desigualdade, Dahrendorf nos diz que:

[...] as chances de vida nunca são igualmente distribuídas. Não conhecemos
nenhuma sociedade na qual todos os homens, mulheres e crianças, atenham as
mesmas prerrogativas e gozem dos mesmos provimentos. Não conhecemos
sequer uma em que todos os homens tenham o mesmo status. Provavelmente
esta condição não é possível. Semelhantes não constituem um estado (1992,
p.40)

As diferenças são importantes porque estimulam a busca das melhorias, do que
fazer e do que conhecer. Exemplificando, diríamos que a procura hoje por um curso
de nível superior não se dá apenas pela busca do conhecimento, mas também por uma
questão de status. Ela é uma busca de igualdade perante as desigualdades sociais.
Mesmo assim, a desigualdade persiste, visto que alguns cursos são historicamente
mais valorizados que outros.

Uma pesquisa recente traz como dados para o nosso país que: quem está no
seu comando são 15 mil famílias, para uma população de 178 milhões e 500 mil
brasileiros.



Logos, ano 18, no. 1, jan./jun. 2007: Especial Gravataí158

Por que um país como o nosso necessita de um programa para Fome Zero? E até
que ponto é um programa paternalista que “dá o peixe” e não proporciona espaço de
aprendizagem, “de saber pescar”?

A distribuição desigual é resultado das estruturas de poder. Alguns estão numa
posição em que podem estabelecer a lei pela qual a situação dos outros será
medida. Durante muitos séculos, parecia que muito poucos tinham condição
de fazer isso. O domínio dos reis permaneceu praticamente sem questionamentos
do povo. Gradualmente mais pessoas passaram a participar da elaboração da
lei, embora ela ainda fosse administrada por uma minoria (DAHRENDORF,
1992, p.42)

Carregamos através dos séculos um fio da história, mesmo que suponhamos ter
conquistado mudanças e melhores oportunidades de vida. Hoje nosso sistema de go-
verno não é mais a monarquia, e mesmo tendo direito ao voto (direito também legado
às mulheres), não podemos interferir nas leis e determinações prescritas por aqueles
que detêm o poder. E esses, depois de eleitos como pensam no povo?

Assim como o arquiteto, antes de erguer um grande edifício, observa e sonda o
chão, e examina se pode sustentar o peso da construção, assim o sábio instituidor
não principia a formar boas leis em si mesmas antes de ter observado se o povo
a quem ele as destina é capaz de as suportar (ROUSSEAU, 2003, p.53)

As leis são constituídas com a intenção de se atingir igualdade entre as pessoas.
Outras situações acontecem independentemente das leis. As pesquisas mostram em
percentuais, por exemplo, quantas famílias brasileiras continuam tradicionalmente
sendo sustentadas pelos homens, e cresce consideravelmente o número de famílias
mantidas por mulheres. Buscar igualdade seria organizar uma pesquisa que nos mos-
trasse quantas famílias entenderam que é preciso hoje: dividir tarefas, dividir gastos e
compartilhar alegrias.

8 REPENSANDO O PAPEL DA ESCOLA

A escola é o referencial, é laboratório que prepara, ensina e reproduz a socieda-
de. A escola também pode ser entendida como refúgio, como substantivo abstrato que
não existe por si só, mas que existe através dos seus professores. E aí se dá a reprodu-
ção de valores ou contravalores, conforme quem os ensina. Entraríamos aqui em con-
ceitos e pré-conceitos, se entendermos o pensamento de Galileu: “Você não consegue
ensinar nada a ninguém; você só consegue ajudar alguém a encontrar o ensinamento
dentro de si.”
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Então, para que, ou para quem, servem os professores?

A força do mestre é uma responsabilidade assumida. Primeiramente, responsa-
bilidade para com os outros, pois o mestre descobre que ele tem responsabili-
dade de alma. Vivia até então confiando nos outros, agora são os outros que
devem confiar nele. As primeiras impressões nada têm de triunfal: em lugar de
uma impressão de peso vencido, sente-se o fardo de um peso a ser vencido. Até
agora, contentara-me com uma verdade emprestada, agora deverei dá-la aos
outros, que esperam de mim que eu lhes diga a verdade. Subitamente descubro
que é impossível a um homem dizer a verdade (GUSDORF, 1995 p.86)

Este pensamento é muito desafiador, pois desestabiliza a idéia que temos do que
é ser professor: saber e ensinar, e também de ver na pessoa do aluno um bom ouvinte.
E se ele não compreender nossa linguagem? Bem, será um problema de aprendizagem
ou de inteligência? Na verdade, nossa responsabilidade, enquanto professores educa-
dores, requer o ingresso num novo paradigma. Antes, transferíamos conhecimento, o
aluno precisava copiar e reproduzir. Hoje, a filosofia retorna às escolas, abrindo espa-
ço para o diálogo, requerendo pesquisa para fazer da sala de aula uma “comunidade
de investigação”, onde professores e alunos discutem o conhecimento, interagem com
a prática, com o mundo da vida.

A educação contemporânea tem nos falado de liberdade, emancipação, autono-
mia. A filosofia das escolas tem dito querer formar um aluno crítico e criativo. Fácil
de escrever, difícil de abrir o espaço para que o aluno diga e escreva o que pensa. Mas
estamos a caminho e já é possível colher os resultados daqueles que ousaram sair um
pouco da estrutura formal de uma sala de aula.

O conhecimento do professor deve prestar-se para interagir com o conhecimen-
to e a pesquisa dos alunos.

9 EDUCAÇÃO DOS SENTIMENTOS

A educação busca humanizar o homem. A primeira vez que fomos levados a
pensar sobre esta idéia, a perplexidade veio junto: mas o homem, enquanto ser pensante,
já não é humano? Bem, a História na Educação nos diz que: “[...] esse humanismo,
ninguém o possui por natureza, ele é fruto apenas da educação, e é o desafio máximo
que alimenta todos os processos de formação” (CAMBI, 1999, p.87).

É a Paidéia, “visa formar um caráter (ethos), a educar a criança para a harmonia,
a moderação e a temperança consigo mesma, e à concórdia na cidade” (MATOS,
1997, p.38); e que Platão confere ao ser humano dois papéis na sua formação: um
ligado à alma e outro ligado ao papel social do indivíduo. O primeiro ficou esquecido,
ou ligado à vã filosofia, enquanto valorizou-se muito o segundo. Estudamos por de-
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mais o ser humano enquanto indivíduo que tem valor no contexto social, que faz parte
de um grupo que trabalha, que produz. Contudo, no final do século XX, quando a
tecnologia tornava o mundo mais acessível para todos; a era da comunicação também
ajudou o ser humano a dar-se conta do seu vazio existencial. Acessamos quase tudo
por controle remoto e nos damos conta de que nós não sabemos onde liga nosso pra-
zer pela vida, onde desliga nossa angústia.

E agora, qual é a igualdade que buscamos?

Universidades, empresas, terapeutas abrem espaço para a educação e a
espiritualidade. Se Sócrates disse que a tarefa mais difícil do ser humano é conhecer-
se a si próprio, podemos começar pensando que esse conhecimento implica também a
maneira como nos relacionamos com os outros e com toda a natureza. Não somos
seres isolados no mundo, mas interligados, feitos do mesmo barro.

Considero que a espiritualidade esteja relacionada com aquelas qualidades do
espirito humano – tais como amor, compaixão, paciência, tolerância, capaci-
dade de perdoar, contentamento, noção de responsabilidade, noção de harmo-
nia – que trazem felicidade tanto para a própria pessoa quanto para os outros
(DALAI, 2000, p.32-33)

A educação dos sentimentos está aí retratada... Vivemos num tempo em que as
famílias devem encarar o desafio do tempo para falar sobre amor, sexualidade, respei-
to, felicidade. E as escolas que hoje assumem também o papel de uma família (ausente
pela necessidade de trabalho) deveriam em suas aulas discutir e vivenciar temas como:
a compaixão, a tolerância, a solidariedade.

Mas o que é mesmo um desafio? É andar sobre um fio, como se ele fosse um
tapete colorido, sob uma base sustentável. É ter tanta fé em nossas ações que possa-
mos retratar a face de Deus. É saber que o desafio desenvolve em nós a força necessá-
ria para que nos tornemos sábios, que não deixemos de ser íntegros. Que a alegria se
faça à luz das dúvidas, que a solidão carregue em si a certeza de dias prósperos de
companheirismo.

Desafio é o fio mágico que sustenta a esperança, é vara de condão que se trans-
forma em tronco antigo. É o fio que acende o brilho do olhar e torna incandescente a
esperança. Será que o botão das flores sente este aperto assim (o desafio) enquanto
espera o tempo de desabrochar, e ele não desespera porque sabe que, se cada pétala
tomar seu espaço destinado, como cada momento de felicidade pode estar marcado?

Para encerrar, fica o desafio de fazer as palavras transformarem-se em ações,
tão iguais para todos e tão diferentes para cada um, como os traços que compõe nossa
impressão digital.
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10 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Fascinante a viagem para chegar até aqui. Talvez a conclusão signifique tão-
somente tentar fazer o caminho de volta e reencontrar aquilo que muitas vezes olha-
mos e não vemos.

Escrever é um ato solitário, necessário. Talvez, pela primeira vez durante todo o
tempo que escrevemos, imaginávamos um grupo interagindo, dialogando, questio-
nando e respondendo às perguntas feitas no decorrer do trabalho. Poderia, se assim
fosse, estar mais rico, mais completo, mais igual e diferente de todas as idéias que
visitaram nossa mente.

Gostaríamos de ouvir e dialogar sobre os pensares que surgiram ao leitor.

O botão desaparece no desabrochar da flor, e poderia dizer-se que a flor o
refuta, do mesmo modo que o fruto faz a flor parecer um falso ser-aí da planta,
pondo-se como sua verdade em lugar da flor: essas formas não só se distin-
guem, mas também se repelem como incompatíveis entre si. Porém, ao mesmo
tempo, sua natureza fluida faz delas momentos da unidade orgânica, na qual,
longe de se contradizerem, todos são igualmente necessários. É essa igual ne-
cessidade que constitui unicamente a vida do todo. (HEGEL, 1992 p.22)

É só para dizer que somos todos igualmente necessários. Se o médico não dispu-
ser do funcionário que esterilize os instrumentos, seu trabalho, seu conhecimento e
sua titulação entrariam em demérito. Assim, em todas as circunstâncias do nosso coti-
diano, precisamos acordar e perceber o quanto necessitamos uns dos outros.
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RESUMO
O projeto pedagógico ocupa um espaço significativo no processo de gestão educacional

e no ambiente escolar. Isso não impede que, na condição de processo dinâmico, não deva,
eventualmente, ser ressignificado, revisitado, questionado e, inclusive, pesquisado. O projeto
pedagógico cumpre um papel que é o de contribuir efetivamente para a melhoria do fazer
pedagógico e da prática social. O foco deste estudo visa constituir-se em fundamento das
bases teóricas do projeto de pesquisa de duas realidades educacionais, dos municípios de
Gravataí/RS e Cachoeirinha/RS, tendo, como objetivo, analisar as premissas que nortearam o
processo de elaboração e execução dos projetos pedagógicos e a tipologia de gestão educaci-
onal vigente nas escolas das referidas jurisdições de ensino.
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The Pedagogical Project in the process
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ABSTRACT
The pedagogical project occupies a significant role in the process of educational

management and in the school environment. This does not hinder that, as a dynamic process,
it does not have, eventually, to be resignified, to be revisited, to be questioned and, also,
researched. The pedagogical project fulfills a practical role of contributing effectively for the
improvement of pedagogical and social practices. This study aims to provide the theoretical
bases for a research project related to two educational realities, of the cities of Gravataí/RS
and Cachoeirinha/RS It purposes to analyze the premises that guided the process of elaboration
and execution of the pedagogical projects, and the typology of effective educational management
in the schools of the mentioned educational jurisdictions.
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1 INTRODUÇÃO

Planejar faz parte da realidade de todo ser humano. O homem, através da histó-
ria, sempre buscou realizar os seus sonhos e projeções, encadear ações, organizar-se
mais sistematicamente, resolver seus problemas. Com a complexidade crescente do
mundo atual, racionalizar as tarefas, estabelecer princípios e diretrizes é dar significa-
do às atividades a serem desenvolvidas. Isto só se consegue através de um planeja-
mento com propostas realmente significativas.

 O Projeto pedagógico é o instrumento de gestão da instituição, que direciona as
ações relativas à estrutura tanto pedagógica quanto administrativa da escola. Trata-se,
pois, de uma construção que visa à integração de dinâmicas relacionadas com as ini-
ciativas de todos os componentes da ação escolar, voltadas para o atendimento das
necessidades da comunidade. Sua organização, com a participação dos integrantes do
sistema, representa o primeiro passo para um trabalho conjunto, visando à
interdisciplinaridade.

As escolas existem para atender a uma demanda social, e precisam se envolver
com as metas, as idéias, as experiências de todos os componentes, para que a tomada
de decisões se estabeleça de forma coerente e com finalidades precisas.

2 PLANEJAMENTO EDUCACIONAL E REALIDADE
SOCIAL

O impacto das mudanças no mundo atual requer constante atualização dos
conhecimentos, reciclagem de posicionamentos e permanente readaptação das pes-
soas, para integrar-se em novos espaços, solucionar problemas e acompanhar os
progressos da tecnologia. Conhecer, aprender, inovar, construir, transformar idéi-
as em resultados, é o grande desafio que se impõe através da educação. Seu papel
hoje é preponderante, ampliando o espaço escolar e abrangendo a sociedade como
um todo.

Grande número de educadores lança-se ao trabalho, empenhados em elevar seu
grau de competência, buscando desempenhos compatíveis com as necessidades soci-
ais, integrando planos e projetos em busca de metas afins.

Considerando-se que o planejamento faz parte da própria vida e que é uma for-
ma natural de organização para racionalizar tarefas e conseguir maior nível de efici-
ência, o planejar se configura como uma ação lógica, integrando a teoria das idéias e
ideais com a prática mobilizadora. “Entre esta teoria e a atividade prática
transformadora se insere o trabalho de educação das consciências, de organização dos
materiais e planos concretos de ação”. (VASQUES, 1977, p.206).

É através do plano, com suas injunções históricas, políticas e econômicas, que
idéias e ações se encaminham para as modificações sociais necessárias. Torna-se im-
prescindível, pois, definir com clareza quais as mudanças desejáveis, aonde se quer
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chegar, que circunstâncias são favoráveis para atingir o alvo, e quais os meios impres-
cindíveis para executar as ações.

Remonta à época da Revolução Industrial (século XIX) a visão mais formal de
planejamento, associada ao mundo da produção. Gradativamente, foi sendo sistema-
tizada e a partir do século XX, passou por diversas fases. De ‘receituário de passos’
focado apenas em conhecimentos a material reflexivo, transformador da realidade,
vinculado a valores e atitudes sociais, passou a exigir esforço e concentração, na bus-
ca de finalidades complexas de uma sociedade globalizada onde o mundo do trabalho
ampliou-se, tornou-se violento, e a formação da cidadania, a tônica. “Se há algumas
décadas a escola se questionava apenas quanto a seus métodos, hoje se questiona
sobre seus fins” (GADOTTI, 2000, p.36).

A análise sobre suas finalidades, envolvendo a realidade, necessidades, valores
e ideais são problemas emergentes para todo educador que entende o planejamento
como instrumento de ação que interfere nesta realidade, em busca de efetivas melhorias.

Nessa linha de raciocínio, Vasconcellos (2000, p.75) corrobora:

O planejamento, sem dúvida, pode colocar-se como um instrumento teórico-
metodológico para intervenção na realidade. Todavia, mais do que instrumen-
to ou ferramenta, queremos apontar para a possibilidade de entendermos e
vivenciarmos o planejamento como Métodos de Trabalho do educador, qual
seja, como postura (algo reelaborado e interiorizado pelo sujeito), como, for-
ma de organizar a reflexão e a ação, como estratégia global de posicionamento
diante da realidade.

O esforço do educador na elaboração e execução do plano só será atingido,
portanto, se conseguir ultrapassar as barreiras entre o real e o ideal, conectando o
sonho com a realidade. Esta é uma tarefa para mentes que pensam em conjunto e são
capazes de se destituir da sua individualidade em busca de fins comuns.

O Plano Pedagógico da Instituição é o responsável por estabelecer princípios,
diretrizes e propostas de ação para sistematizar e dar sentido às atividades desenvol-
vidas pela escola. Pressupõe uma construção participativa envolvendo todos os seg-
mentos escolares, bem como a comunidade de entorno. Sua elaboração inicia-se pela
reflexão sobre a prática educativa, que dá fundamento ao projeto e na sociedade, que
se beneficia com sua ação. É o Plano Pedagógico que define junto ao conjunto de
aprendizagens curriculares propostas, sobre o trabalho administrativo, financeiro,
pedagógico e comunitário da instituição, direcionando as ações destes elementos.
Abrange ainda as relações interpessoais estrutura física da mesma e sua realidade
sócio-antropológica. Desempenha um papel significativo nos processos de gestão e
ensino e se fundamenta baseado em princípios políticos, psicológicos e pedagógicos
expressos no marco referencial.
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Conforme Vasconcellos (2000), o marco referencial nos encaminha para a “bus-
ca de posicionamento”, que, numa visão política, representa o ideal de uma socieda-
de, e, numa visão pedagógica, a definição da ação educativa. Este marco articula-se
com o diagnóstico baseado na análise da realidade e na programação que é a proposta
de ação para a realização dos objetivos.

3 O CONTEXTO E O CENÁRIO DA ESCOLA

A escola, assim como está estruturada e funcionando, existe dentro de um con-
texto e de um cenário que, ao mesmo tempo, a legitima e a questiona.

Ocorre uma legitimidade na medida em que se reconhece como instituição ne-
cessária para suprir uma demanda pedagógico-social, e há um questionamento sem-
pre que se coloca em exame e análise o desempenho e o papel social que a referida
instituição vem merecendo.

Como os contextos e os cenários não são estáticos, faz-se necessário, continua-
mente, (re)visitar os conteúdos e os significados dos diferentes formatos e das dife-
rentes respostas que a escola vem oferecendo à sociedade.

Por muito tempo, e até muito recentemente, a escola enquanto instituição ficou
à mercê de uma heteronomia, porquanto, de braços cruzados ficava à espera de defi-
nições generalistas procedentes dos organismos instituídos, tanto organismos fede-
rais, estaduais e municipais de gestão pública escolar.

Reconhece-se uma crise paradigmática (GADOTTI, 2000), e, de roldão, a esco-
la se questiona não apenas sobre seus métodos, e, hoje, questiona-se, inclusive, sobre
os seus fins. No dizer de Gadotti (2000, p.35):

A crise paradigmática também atinge a escola e ela se pergunta sobre si mes-
ma, sobre seu papel como instituição numa sociedade pós-moderna e pós-in-
dustrial, caracterizada pela globalização da economia e das comunicações, pelo
pluralismo político, pela emergência do poder local. Nessa sociedade, cresce a
reivindicação pela autonomia contra toda a forma de uniformização e o desejo
de afirmação da singularidade de cada região, de cada língua, etc. A
multiculturalidade é a marca mais significativa do nosso tempo.

Toda escola está assentada, ou seja, tem seu assentamento numa realidade tópi-
ca e típica.

Reconhece-se, também, um movimento atual e um contexto histórico conspiran-
do no sentido do surgimento da chamada Escola Cidadã, como resposta à burocratização
do sistema de ensino e à sua ineficiência, inclusive, como resposta à falência do ensi-
no oficial (GADOTTI, 2000).
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Pensar e construir uma escola é, essencialmente, no dizer de Bordignon e
Gracindo (2001), colocar em prática uma concepção política e uma concepção peda-
gógica que se realimentam e que se corporificam na Proposta Político-Pedagógica.
Complementam dizendo que o paradigma da escola cidadã, autônoma, concebe uma
gestão democrática, porquanto: (1) voltada para a inclusão social; (2) fundada no
modelo cognitivo/afetivo; (3) com clareza de propósitos, subordinados apenas ao in-
teresse dos cidadãos a que serve; (4) com processos decisórios participativos e tão
dinâmicos quanto a realidade, geradores de compromissos e responsabilidades; (5)
com ações transparentes; (6) com processos auto-avaliativos geradores da crítica
institucional e fiadores da construção coletiva.

Por sua vez, Moraes (1997) salienta que a missão da escola mudou. Enfatiza que
sua missão é atender ao aprendiz, ao usuário, ao estudante.

4 O PROJETO PEDAGÓGICO

O projeto pedagógico necessita traduzir a vontade política de uma comunidade.
Gadotti (2000, p.38) enfatiza:

O projeto político-pedagógico de uma escola deve constituir-se num verdadei-
ro processo de conscientização e de formação cívica; deve constituir-se num
processo de repercussão da importância e da necessidade do planejamento na
educação. Tudo isso exige, certamente, uma educação para a cidadania.

O projeto pedagógico, porquanto ferramenta de gestão, permite, ao mesmo tem-
po, a expressão de uma vontade política coletiva e um rito de passagem entre a situa-
ção atual (SA) e a situação desejada (SD), numa linha de tempo, e numa linha de
processo e de progressão, a respeito da razão de ser e da razão do fazer pedagógico de
uma escola que tem acento numa realidade concreta e pontual.

Projetar significa lançar-se para frente, antever um futuro diferente do tempo
presente. Projeto pressupõe uma ação intencionada com um sentido definido, explíci-
to, sobre o que se quer inovar. Nessa linha de pensamento, Gadotti (2000, p.38) refor-
ça ainda:

Todo projeto supõe rupturas com o presente e promessas para o futuro. Proje-
tar significa tentar quebrar um estado confortável para arriscar-se atravessar
um período de instabilidade e buscar uma nova estabilidade em função da
promessa que cada projeto contém de estado melhor do que o presente. Um
projeto educativo pode ser tomado como promessa frente a determinadas rup-
turas. As promessas tornam visíveis, comprometendo seus atores e autores.



Logos, ano 18, no. 1, jan./jun. 2007: Especial Gravataí168

Marcondes (1994) afirma que a modernidade se caracteriza por uma ruptura
com a tradição que leva à busca, no sujeito pensante, de um novo ponto de partida
alternativo para a construção e a justificação do conhecimento.

Não se trata de um jogo de palavras, mas de revisão de conteúdos e de significa-
dos. Está em jogo a dinâmica e o binômio instituído-intituinte que Gadotti (2000,
p.36) assim descreve: “O projeto necessita sempre rever o instituído para, a partir
dele, instituir outra coisa: tornar-se instituinte”.

Todo projeto pedagógico é político, visto que, no dizer de Gadotti (2000), “não
se constrói um projeto sem uma direção política, um norte, um rumo”. É também um
processo democrático de decisões, na medida em que, no dizer de Veiga (1995):

... preocupa-se em instaurar uma forma de organização do trabalho pedagógico
que supere os conflitos, buscando eliminar as relações competitivas, corporativas
e autoritárias, rompendo com a rotina do mando impessoal e racionalizado da
burocracia que permeia as relações no interior da escola, diminuindo os efeitos
fragmentários da divisão do trabalho que reforça as diferenças e hierarquiza os
poderes de decisão.

Kops (2006) percebe o projeto político pedagógico como fator de construção
coletiva do tecido social, ou seja, um instrumento social de alcance e conforto dife-
renciado capaz de produzir coordenações consensuais de condutas, admitindo a edu-
cação como cadinho de preparação de um projeto comum.

Na ânsia da transformação, Maria (1996) reporta-se à ética pedagógica da liber-
tação propondo que

a educação deve fazer uma opção clara em favor dos projetos históricos que
defendam a vida, e que o ensinar-aprender não caminhe na ingenuidade da
neutralidade, mas que seja crítico diante do sistema social-econômico estabe-
lecido, e ajude o aluno a compreender as artimanhas dos discursos enganado-
res, que desejam somente manter o ‘status quo’.

Resta, também o conselho de Maturana e Rezepka (2000) de não descuidar da
tarefa educativa:

1) a formação humana – que possibilita o desenvolvimento da criança como
pessoa capaz de ser co-criadora com outros de um espaço humano de convivência
social desejável;

2) a capacitação – que permite a aquisição de habilidades e capacidades de ação
no mundo no qual se vive, como recursos operacionais que a pessoa tem para realizar
o que quiser viver.
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5 O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO PROJETO
POLÍTICO-PEDAGÓGICO

Trata-se de uma experiência de construção coletiva.

Existem os riscos pedagógicos do processo e mecanismos sutis capazes de
tangenciar o desafio de uma construção coletiva, tais como: 1) recorrer aos “ilumina-
dos” para a construção e formatação do PPP enquanto paper ou documento oficial da
escola; 2) valer-se de um formato ou roteiro já pronto, e, como prova do cumprimento
de tarefas burocráticas, tentar cumprir os prazos e demandas dos instituidores; 3)
clonar e “adaptar” projetos pedagógicos de outras instituições e de outras realidades;
4) livrar-se da pecha e das estatísticas capazes de denegrir a imagem de uma gestão ou
de uma instituição, em decorrência da não formatação e ou viabilização do projeto; 5)
optar por um agrupamento de planos de ensino e de atividades diversas.

Veiga (1995) reconhece a necessidade de autonomia da escola no processo de
construção, porquanto está em jogo a capacidade de delinear sua própria identidade.
Isto, no seu dizer, significa resgatar a escola enquanto espaço público, lugar de deba-
te, do diálogo, fundado na reflexão coletiva.

Quem são os protagonistas do processo de construção do PPP? Sem dúvida, a
direção, os professores, funcionários, alunos e pais. Cabe a esses autores
protagonizarem o processo de construção do PPP, que se enfatiza e caracteriza como
uma macro ferramenta estratégica de gestão ad hoc para isto, ou seja, para uma reali-
dade típica, tópica, pontual. Trata-se de um processo de autoria coletiva da escola.

A capacidade de elaborar projeto pedagógico próprio, no dizer de Demo (1993),
deveria ser uma meta de qualidade do professor como um dos protagonistas.

Não esquecendo que a escola persegue finalidades, e destacando as finalidades
salientadas por Alves (1992, p.19, apud Veiga, 1995), vale citar: (1) finalidade legal;
(2) finalidade cultural; (3) finalidade política e social; (4) finalidade de formação
humanística; (5) finalidade de formação profissional.

Existem princípios e opções fundamentais a serem considerados quando no pro-
cesso de construção do PPP. Coll (1999) aponta 14 princípios e opções fundamentais
que configuram uma espécie de “moldura” da proposta do PPP:

1) A educação designa um conjunto de práticas mediante as quais o grupo social
promove o crescimento dos seus membros, isto é, ajuda-os a assimilar a experiência
historicamente acumulada e culturalmente organizada, a fim de que possam conver-
ter-se em membros ativos de grupo e agentes de mudança e criação cultural.

2) A finalidade da educação escolar é a de promover certos aspectos de cresci-
mento pessoal considerados importantes no marco da cultura do grupo;

3) O Projeto Curricular preside e guia as atividades escolares, explicitando as
intenções que estão em sua origem e proporcionando um plano para concretizá-las;
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4) O Projeto Curricular está aberto às modificações e correções que surgem;

5) O Projeto Curricular alimenta-se de 4 fontes de informação: análise sociológica
e antropológica, análise psicológica, análise epistemológica e análise pedagógica;

6) O Projeto Curricular adota uma estrutura essencialmente aberta, deixando
ampla margem de atuação do professor;

7) O Projeto Curricular reflete uma concepção construtivista da aprendizagem
escolar, cuja idéia diretriz é que os processos de crescimento pessoal implicam uma
atividade mental construtivista do aluno:

8) O Projeto Curricular reflete uma concepção construtivista da intervenção
pedagógica (significados ricos e ajustáveis);

9) As intenções educativas concretizam-se no Projeto Curricular;

10) As intenções educativas assim concretizadas são ordenadas temporariamen-
te no Projeto Curricular;

11) O plano de ação para o cumprimento das intenções educativas é traduzido
no Projeto Curricular;

12) O princípio de globalização está inscrito na própria estrutura do Projeto
Curricular através da seqüência elaborativa utilizada para seqüenciar os conteúdos:

13) O Projeto Curricular deve abster-se de prescrever apenas um método de
ensino. No marco da concepção construtivista, se necessário, oferecer a
individualização do ensino;

14) O Projeto Curricular contempla a avaliação inicial, formativa e somatória
como elementos do plano de ação previsto.

A dimensão viabilidade do PPP é uma dimensão importante a ser objetivada
para evitar que se trate de um documento que irá ficar como um dormente no fundo
das gavetas.

Veiga (1995) sinaliza sete elementos básicos para compor o PPP: as finalidades
da escola, a estrutura organizacional, o currículo, o tempo escolar, o processo de deci-
são, as relações de trabalho, a avaliação.

Sugere-se, quando no processo de construção do PPP, a utilização de
metodologias apropriadas: ampla divulgação do cronograma; a programação, e defi-
nição de fóruns e instâncias de discussão e decisão; definição de critérios de represen-
tação e delegação nos diferentes fóruns.

O interessante é que o PPP, como ferramenta estratégica de gestão, seja: (1) um
marco referencial, contextualizado e situacional, norteador e balizador; (2) seja um
instrumento mediador; (3) seja um instrumento sinergizador; (4) agregue valor ao
processo formativo e ao processo de capacitação.
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6 A INSTITUCIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO
DO PPP

A primeira função da direção da escola, na concepção de Demo (1994), é liderar
o projeto pedagógico, não apenas administrar. A institucionalização, por vezes, se dá
pelos caminhos formais. A implementação, por sua vez, obedece a uma linha de tem-
po e uma linha de progressão, nos seus desdobramentos, etapas, fases, metas e resul-
tados a serem conseguíveis dentro dos seus propósitos, podendo tomar o formato de
plano de ação.

7 A AVALIAÇÃO DO PPP

A avaliação é considerada um dos elementos básicos inerentes ao PPP. Portanto,
cabe constar como, quando e quem avaliará o próprio PPP, e através de quais
metodologias se desencadeará o processo de avaliação. Daí, as clássicas perguntas:
Quem avaliará? Como avaliará? Quais as dimensões a serem avaliadas? Quais os
indicadores de avaliação?

Bordignon e Gracindo (2001) falam em processos auto-avaliativos geradores da
crítica institucional e fiadores da construção coletiva.

8 O PROJETO PEDAGÓGICO E A SUA VERTENTE
INTERDISCIPLINAR

A escola tem se mostrado ineficiente para resolver toda a sorte de problemas
surgidos nas últimas décadas, e os motivos vão desde a fragilidade das propostas
pedagógicas até a lentidão com que as mudanças nas estruturas da escola se dão. É
notório o descompasso existente entre a evolução das empresas, a mobilidade de ges-
tão, comparada às ações da escola, inclusive a universidade.

[...] considerando algumas pequenas mudanças é possível é identificar que a
Universidade, com a sua preocupação de universidade se constitui como que o
bastião da uniformidade de ordenação da transmissão e globalização de con-
teúdos e de processos que se revelam, aliás, algumas vezes, pouco adequado
ao quadro atual em que se insere. Os docentes universitários ensinam geral-
mente como foram ensinados, garantindo pela sua prática uma transmissão
mais ou menos eficiente de saberes e uma socialização idêntica àquela de que
eles próprios foram objeto. (CORTESÃO, 2002, P. 61)

Muitas instituições ainda resistem a adoção de propostas inovadoras, com re-
ceio de afastarem-se da sua característica tradicional, isto é, a escola como único local
onde se transmitem conhecimentos.
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O homem é sujeito e agente de um mundo de múltiplas facetas, que pela sua
própria interferência encontra-se em permanente processo de mudança. Porém, para
interagis nesse mundo tão complexo, não basta apenas construir saberes isolados ou
blocos fragmentados de saberes e ciências, mas sim saberes globalizados capazes de
transformar as linhas divisórias e balizadoras entre as fronteiras em áreas de livre
trânsito, porta aberta para estabelecer parcerias, intercâmbio de múltiplos saberes e
culturas, conhecimentos interdisciplinares.

[...] é preciso reconhecer que a defesa da interdisciplinaridade está adquirindo
um inusitado vigor nas últimas décadas. A ruptura de fronteiras entre as disci-
plinas (corolário da multiplicidade de áreas científica e de modelos de socieda-
de cada vez mais aberto, do desaparecimento de barreiras na comunicação e de
uma universalização da informação) está levando a consideração de modelos
de análise muito mais potentes dos que caracterizavam apenas uma especiali-
zação disciplinar. A complexidade do mundo e da cultura atual leva a desentra-
nhar os problemas com muitas lentes, tantas como as áreas do conhecimento
existente. (SANTOMÉ, 1999, P.44)

A pressão dos movimentos sociais surgidas nas sociedades globalizadas, pres-
supõe mudanças nas estruturas de todos os setores que compõem uma sociedade, seja
ela de alto ou de alto status. Neste quadro é imprescindível que as instituições de
ensino articulem novas propostas para capacitar as pessoas para o exercício das fun-
ções que objetivam. Trabalhar com projeto é uma alternativa viável tanto pela flexibi-
lidade de adaptação dos conteúdos quanto pelo dinamismo e autonomia que nele está
implícito. Mais que isto, é também um instrumento capaz de romper com o trabalho
estanque e isolado da pedagogia tradicional e introduzir um novo jeito de trabalhar a
contento das solicitações do dia-a-dia.

Há outras concepções do homem de hoje em relação ao de ontem, sobretudo
como ele age e interage, produz e reproduz conhecimentos e culturas. A cultura é
inerente à criação do homem, é uma herança que emerge do interesse particular para
depois se fundir como parte integrante da cultura de uma comunidade. Conforme
Morin (2000), existe um problema capital, sempre ignorado, que é o da necessidade
de promover o conhecimento capaz de aprender problemas globais e fundamentais
para nele inserir os conhecimentos parciais e locais.

O trabalho interdisciplinar não é uma novidade dos dias atuais, há muitos anos
se vem tentando desenvolve-lo, porém a resistência de professores apegados à subje-
tividade de suas idéias e o individualismo de suas atitudes serve como obstáculo à
realização de propostas integradoras e atualizadas. Paulo Freire (1992), enquanto
Secretário de Educação do Estado de São Paulo, enfatiza a idéia da interdisciplinaridade
como busca de conhecimento integral e totalizante do mundo frente à fragmentação
do saber e, na educação, uma forma cooperativa de trabalho para substituir procedi-
mentos individuais.
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O trabalho interdisciplinar tem sua base estruturada nas relações humanas, de
parceria, no respeito mútuo entre as pessoas, na cooperação e na solidariedade, sobre-
tudo no diálogo e na reciprocidade entre os agentes envolvidos no processo de mu-
dança.

A interdisciplinaridade, para que se consolide na prática, requer mudança em
todos os segmentos da escola, a começar pelas atitudes e comprometimento de docen-
tes, discentes, corpo administrativo e pedagógico, considerando-se a realidade que
envolve a comunidade e os objetivos pelos quais lutam. À escola cabe construir pro-
postas adequadas e compatíveis com as exigências sociais que o momento impõe; é
preciso evitar o estigma de mera transmissora de cultura para investir numa concep-
ção de formadora de cidadãos com valores próprios, agentes e transformadores do
mundo.

A interdisciplinaridade se sustenta pelo diálogo, pela autenticidade de seus pro-
jetos e pela quebra da dicotomia ensino-pesquisa. Sob a ótica de Japiassu (1996, p.74),
a interdisciplinaridade se caracteriza pela intensidade das trocas entre os especialistas
e pelo grau de integração real das disciplinas, no interior de um projeto específico de
pesquisa.

9 METODOLOGIAS DE ANÁLISE DO PPP, DE SEU
PROCESSO DE CONSTRUÇÃO E DE VIABILIZAÇÃO

Todo processo de análise oportuniza um espaço de reflexão sobre o fazer peda-
gógico e seus instrumentos de gestão pedagógica.

Algumas alternativas emergem como possíveis, viáveis, e diríamos agregadoras,
como metodologias capazes de ajudar no processo de análise do PPP, de seu processo
de construção e de seu processo de viabilização.

Destacam-se como alternativas possíveis e admissíveis:

1. O processo auto-avaliativo como uma metodologia que poderá já estar pre-
vista, especificada e detalhada no próprio PPP;

2. A utilização de um checklist como um simples instrumento norteador para a
avaliação do PPP;

3. A utilização de uma ferramenta de análise denominada de ‘modelo SWOT’ ou
‘modelo FFOA’;

4. A pesquisa como uma metodologia capaz de análise e interpretação do pro-
cesso de gestão do PPP circunstanciado e contextualizado.

À guisa de contribuição, segue um roteiro-sugestão de dimensões e quesitos que
poderão compor um checklist para a análise do PPP (KOPS, 2002):

I – Dimensão ideológica:
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- Como foi definida a identidade da escola?

- Como foi definida a missão básica e o papel social da escola?

- Como foi construída a visão e paradigma de Educação?

II – Dimensão dos fundamentos básicos:

- Onde buscaram e como construíram os fundamentos e referenciais situacionais:
(1) análise sociológica e antropológica? (2) análise epistemológica? (3) análise psico-
lógica? (4) análise pedagógica?

- Onde buscaram e como construíram: (1) os fundamentos epistemológicos? (2)
os fundamentos ético-políticos? (3) os fundamentos didático-pedagógicos?

III – Dimensão co-autoria na construção do projeto: (1) Forças vivas da comuni-
dade? (2) Diretores e coordenadores? (3) Professores? (4) Funcionários? (5) Alunos?
(6) Ex-alunos? (7) Evadidos?

IV – Dimensão participação e comunicação na construção do projeto: (1) Fóruns
programados? (2) Cronograma divulgado? (3) Previsão de instâncias de decisão? (4)
Indicação de representantes ou delegados para as instâncias posteriores?

V – Dimensão conteúdo curricular e formas de processar decisões: (1) Opção
por grandes temáticas? (2) Opção por linhas de pesquisa e linhas de ensino? (3) Op-
ção pelo modelo de disciplinaridade? Interdisciplinaridade? Transdisciplinaridade?

VI – Dimensão estruturação dos currículos e programas: (1) Opção pelo modelo
seqüencial? (2) Modelo por ciclos? (3) Modelo por séries? (4) Modelo por níveis?

VII – Dimensão validação oficial do projeto: (1) opção pelo referendum da co-
munidade? (2) Referendum do Conselho de Educação – estadual ou municipal? (3)
Ritual de lançamento oficial do projeto? (4) Linha de tempo e previsão do período de
vigência?

VIII – Dimensão avaliação do projeto: (1) Auto-avaliação ou hetero-avaliação? (2)
Mecanismos de feedback previsto? (3) Mecanismos de acompanhamento ou follow-up?

IX – Dimensão perfis e identidade institucional: (1) Perfil do aluno? (2) Perfil
profissional do professor? (3) Perfil profissional dos dirigentes? (4) Perfil profissio-
nal dos funcionários? (5) Perfil de participação e engajamento dos pais?

X – Dimensão viabilidade: (1) Projeto de alta viabilidade? (2) Projeto de difícil
viabilidade?

XI – Dimensão do aspecto diferencial: (1) Projeto diferenciado pela
substantificação dos conteúdos? (2) Projeto diferenciado pela lógica e coerência in-
terna? (3) Projeto diferenciado pela qualidade do processo?

Outra metodologia-sugestão, como recurso e ferramenta para fins de análise do
PPP, capaz de agregar valor no processo de avaliação, é a técnica conhecida como
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SWOT (COSTA, 2003, p.112). Sigla correspondente às letras iniciais das palavras
strengths, weaknesses, opportunities e threats, correspondendo, respectivamente, aos
pontos fortes ou potencialidades, pontos fracos ou fragilidades, oportunidades e ame-
aças. Através dessa técnica é possível apurar quatro variantes importantes do proces-
so, gerando uma capacidade crítica construtiva a partir das inferências.

Por sua vez, a pesquisa, como metodologia de abordagem e instrumento de aná-
lise, possibilita um aprofundamento e uma imersão ampla no objeto de estudo.

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente referencial teórico visa referendar duas pesquisas circunstanciadas e
contextualizadas, decorrentes de dois projetos de pesquisa-2006-ULBRA/Campi
Gravataí, alinhavados, assim denominados: (1) O projeto pedagógico como instru-
mento de gestão educacional junto às escolas da região de Gravataí/RS. (2) O projeto
pedagógico como instrumento de gestão educacional junto às escolas do município de
Cachoeirinha/RS.

As pesquisas têm como norte e objetivos responder a 6 questões: (1) As escolas
elaboram os seus PPPs baseados na exigência legal? (2) Os PPPs, nos seus processos
de elaboração e construção, restringem-se ao corpo diretivo da escola? (3) Os PPPs
são do desconhecimento do corpo docente e, em decorrência, não o utilizam como
referência no cotidiano das práticas da docência? (4) A comunidade escolar desco-
nhece as diretrizes do PPP pontual na sua tipicidade local? (5) Não existe consonân-
cia entre a gestão escolar e o constante no PPP? (6) Existe baixa valorização do PPP
como marco referencial dos processos de gestão e dos processos pedagógicos de en-
sino-aprendizagem?

O planejamento não pode ser encarado apenas como uma ferramenta que cum-
pre o seu papel legal da organização do trabalho das instituições, nem como mera
intenção que atenda a visões modernistas do sistema.

O planejamento é referendado nas resoluções dos problemas sociais, responde
aos questionamentos sobre as reais necessidades e finalidades dirigidas ao valor pro-
dutivo e formativo. Elencado em estratégias viáveis, necessita ele de embasamento
teórico, que traduza posicionamentos com os atuais paradigmas da educação.
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Docente de instituição de ensino superior
particular: ressignificando a sua prática –

estudo de caso

Maria Janine Dalpiaz Reschke
Carla Bueno Sigal

RESUMO
O texto apresenta um recorte teórico sobre a docência universitária em instituição particular,

baseado nas reflexões após as entrevistas realizadas e a nossa trajetória como docente e discente
dessa instituição. A formação de professores sempre nos envolveu de maneira especial: seja pelas
nossas trajetórias de nos tornarmos docentes universitários, seja pelos desafios que nos foram
colocados de fazer e pensar o ensino na universidade. Esses trajetos, entre outros motivos e vonta-
des, levaram-nos a assumir a formação do professor universitário como um eixo privilegiado de
nossas práticas e de nossas pesquisas. E é a partir desse lugar, de formadores de outros professores,
que procuramos discutir a formação do professor universitário. Nesse sentido, este artigo pretende
explorar três possibilidades de análise: um primeiro momento busca um breve histórico da origem
das universidades no Brasil e a emergência da universidade particular nesse contexto, pontuando as
relações e tensões da sua gênese e seu desenvolvimento. No segundo momento traz a nossa com-
preensão a cerca das especificidades do processo de profissionalização docente e, finalmente, apre-
sentamos algumas reflexões baseadas na análise da trajetória dos docentes entrevistados.

Palavras-chave: Formação de professores. Docência de ensino superior particular.
Profissionalização.

Teachers of private colleges and their teaching practice

ABSTRACT
The text deals with university teaching at private colleges, based on reflections done

after interviews with teachers and on our own life as student and teacher. The teacher’s formation
always involved us in a special way: or by our experience in becoming university teacher or by
the challenges in making and thinking about teaching at the university. These ways, among
other reasons and wishes, have taken us to assume the university teacher’s formation as a
privileged axis of our practices and researches. And it is from this perspective that we discussed
the university teacher’s formation. Following this thought, we try to explore three possibilities
of analyses: firstly, a brief history of university origins in Brazil and emergency of private
universities in such context, pointing out the relations and tensions of its genesis and
development. After, our comprehension about peculiarities on teacher professionalizing process,
e finally reflections based on interviews of teachers’ lives.

Key words: Teachers’ formation. Teaching in a private university. Professionalization.
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1 INTRODUÇÃO

Refletir sobre a Universidade é entre outras coisas, um exercício de responsa-
bilidade profissional porque se trata de conhecer melhor onde se trabalha. Uma
tomada de consciência do lugar do próprio trabalho é uma possibilidade séria
de fazer melhor esse trabalho.Por outro lado, refletir sobre a Universidade
implica o reconhecimento da importância do trabalho universitário em si, à
margem do sujeito ou das matérias concretas que intervenham em um caso
particular”. (CALERA, 1990, p.17)

Ao longo da sua história, o ensino superior tem passado por profundas transfor-
mações e substanciais modificações, mas talvez nunca a responsabilidade social tenha
estado tão em evidência como nos dias de hoje.

Num mundo em constate e acelerado processo de renovação, as estruturas e
funções tradicionais da Universidade se deparam com uma série de desafios. Sendo
assim, suas tarefas devem se incrementar e transformar para enfrentá-los, na busca de
respostas concretas e eficazes para as novas necessidades da sociedade de hoje e,
principalmente, a do futuro.

Muito se tem escrito e debatido sobre a função da Universidade, e em geral, a
ênfase tem se centrado em seu papel de produtora e transmissora de conhecimento. O
papel do docente universitário se reduz a um reprodutor do conhecimento, como cita
Garcia (1999) “....não pode vincular-se apenas ao domínio e à transmissão dos con-
teúdos de sua disciplina, devendo estender-se a gestão do processo educativo com os
seus alunos, á preparação do aprender a aprender” (p.186).

Então perguntamos: como a Universidade vem cumprindo seu papel? Que tipo
de conhecimento vem produzindo, e, principalmente, como o tem socializado?Como
nós docentes de ensino superior refletimos essa responsabilidade? Porque acredita-
mos que a contribuição da Universidade não deve limitar-se somente a prover a soci-
edade de recursos humanos adequadamente qualificados para o desenvolvimento só-
cio-econômico? O acadêmico, ao adquirir conhecimentos necessários para exercer
uma atividade específica numa sociedade que requer seus serviços e sua participação,
deve ser capaz de responder às expectativas nele depositadas mediante a concretização
de um compromisso não só com ele mesmo, mas com a sociedade como um todo. E é
na Universidade onde esses fundamentos de estreita relação entre o profissionalismo
e o respeito ao ser humano e aos seus direitos deve solidificar-se, na busca de uma
sociedade mais justa.

2 BREVE HISTÓRICO DA ORIGEM DAS
UNIVERSIDADES NO BRASIL

No período anterior à expansão das IES particulares não confessionais, antes da
emergência dos governos militares no Brasil, havia, segundo Florestan Fernandes
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(1975), um padrão nacional de escola superior: isolada, especializada e autárquica,
tanto em nível da rede oficial como da rede privada. Isolada, porque mesmo as univer-
sidades eram construídas basicamente como um feixe de escolas e faculdades
autárquicas desprovidas de estrutura integrativa.

De acordo com Fernanda Sobral (1993), nos anos 50 e meados dos anos 60 a
educação é considerada como um instrumento de mobilidade social. Por isso, a edu-
cação tinha como função além da socialização e da formação, contribuir para que o
indivíduo adquirisse “status”. No caso da universidade, ela passa também a ser requerida
como um instrumento de mobilidade social, principalmente para a classe média. Cabe
ressaltar que, até essa época a universidade tinha como objetivos a formação de pro-
fissionais liberais e de uma elite culta.

Nesse período, a atividade docente de ensino superior operava sob as bases da
cátedra. O professor catedrático que regia uma hierarquia de magistério tendia a con-
verter todos os demais docentes em seus ajudantes pessoais. Muitas IES cresceram
com a presença de destacados catedráticos em seu quadro docente e esses ocuparam
um importante papel na estruturação do ensino superior brasileiro.

Tanto Darcy Ribeiro (1969) como Florestan Fernandes (1975) ressaltam o cará-
ter pouco profissional desses professores catedráticos. Destacam que passavam pou-
cas horas semanais na faculdade. De acordo com Florestan Fernandes (1975), o pro-
fessor catedrático estava mais interessado na sua atividade fora, seja em escritório ou
consultório, do que na atividade como docente.

Por esta razão, salienta-se que o campo do ensino superior brasileiro não estava
preparado para a oferta de posições docentes de caráter mais profissional, pois o pro-
cesso de desenvolvimento do país não exigia a formação de recursos humanos de
maneira ampla e diversificada que levasse, por sua vez, à necessidade de uma maior
profissionalização do campo.

As reformas universitárias do governo militar procuram associar modificações do
ensino superior com diretrizes de desenvolvimento econômico então vigentes, pautadas
pela perspectiva de formação de recursos humanos no anseio de um progresso técnico,
sob as bases de uma sociedade brasileira que se internacionalizava nos moldes ideológi-
cos norte-americanos. Arabela C. Oliven (1987), por exemplo, observa que “a principal
causa da reforma universitária à necessidade de cooptação da classe média que endos-
sou o movimento de 1964”. A autora salienta que a universidade brasileira estava inade-
quada ao capitalismo associado que estava implantado no país. Por esse motivo a mo-
dernização estimulada pela reforma era interessante para os empresários, para as empre-
sas multinacionais e para a burocracia estatal. Portanto, esses fatores abrem um novo
mercado de trabalho que passa a ser disputado pela classe média. O diploma de ensino
superior constitui uma garantia de acesso ao mercado.1

1 Sobre o assunto da origem e reformas da universidade ver: DURHAN, Eunice. As marcas de origem. In:
Revista da USP, n.4, São Paulo,1987.
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Com isto, valoriza-se a formação de um corpo docente nas IES particulares de-
sarticulado de qualquer tipo de contestação ideológica ao regime implantado pelos
militares no golpe de 1964, estando o máximo possível imbuído da ideologia
desenvolvimentista então em voga. Assim, as considerações políticas e ideológicas,
além das considerações econômicas estiveram presentes na estruturação das IES par-
ticulares e de seu corpo docente. Desse modo, as IES particulares teriam um corpo
docente destituído de contestação política, isto na visão do governo militar. Para tan-
to, as IES particulares foram se estruturando tendo como um dos fundamentos de
legitimidade social o respeito à ordem da esfera pública, se refletindo na própria com-
posição do quadro docente.

Diante da reticência das IES católicas em atender a demanda do governo pela
expansão do ensino superior, basicamente a iniciativa privada, que atuava no primeiro e
segundo graus de ensino, passou a deslocar seus investimentos para o nível superior,
que prometia ser fecundo em relação a rentabilidade econômica. Como conseqüência, o
ensino do terceiro grau foi influenciado pela mesma lógica de funcionamento que exis-
tia no primeiro e segundo graus, sendo este um elemento a ser analisado posteriormente.

Podemos apontar alguns elementos associados ao interesse desse trabalho em
relação à reforma do ensino superior realizada pelo governo militar. Um desses ele-
mentos foi a transformação da unidade básica dos institutos centrais e das faculdades,
que deixou de ser cátedra para ser o departamento, integrando numa equipe todo o
corpo docente.2

Outro aspecto a ser considerado são as aproximações setoriais do mundo uni-
versitário: a universidade vista do ângulo das políticas de financiamento, ou da ade-
quação de seus planos de estudo às demandas da sociedade, ou dos sistemas de sele-
ção e promoção dos professores, ou da imagem social, ou das características dos alu-
nos que tem acesso aos estudos da universidade. Enfim, pode-se observar uma abun-
dante produção sobre a universidade, porém continua faltando um olhar mais interior
que permita ao menos, a quem trabalha nela, fazer uma idéia precisa do sentido e da
dinâmica da universidade.

As universidades particulares necessitam de um estudo aprofundado, apesar
dessas universidades estarem em franco desenvolvimento, por inúmeros motivos, tais
como: a aproximação de centros pequenos, que propicia aos alunos cursarem uma
universidade sem ser necessário viajar ou se instalar na capital, a oferta de bolsas e ou
descontos para curso de licenciaturas, oferta de cursos em férias e cursos nos finais de
semana, procuraremos no desenrolar do artigo desvendar alguns desses fatores. Para
nos dar algumas pistas, Almeida (2001) no texto O Brasão e o Logotipo, no qual ela
trabalha as especificidades das universidades, representa os modos de ser da universi-
dade com compromissos expressos nesses símbolos, tais como:

2 Para melhor compreensão do assunto, consultar “As estruturas internas da Universidade” e “Encargos de
universidade” (vários autores). In: A Administração das universidades. Fortaleza, Edições UFC,1981.
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O modo brasão atende à demanda social, os que de maneira mais complexa,
sendo produzindo conhecimento e reflexão com compromissos sociais. O modo
logotipo absorve a demanda de forma utilitária, procurando em função da au-
sência de produção de conhecimento, afirmar-se na oferta de produtos correlatos
e na utilização de tecnologia e computadores como fim. O modo brasão, tam-
bém com acesso a novas tecnologias, utiliza-se desse aparato como comple-
mento, como meio. (p.216)

Além desses aspectos a autora salienta que as universidades logotipo possuem a
característica administrativa, pois o reitor é profissional, mesmo que sob controle de
um dono, é um gerente que administra recursos, diferentemente do reitor professor-
doutor, o qual desenvolveu uma vida acadêmica e articula idéias e projetos. O brasão
representa um compromisso com a sociedade e o logotipo expressa o compromisso
com os grupos ou grupo de mantenedoras.

Outro ponto salientado pela autora é que as novas universidades não realizam o
tripé ensino-pesquisa-extensão, sendo fundamentalmente universidades de ensino e
extensão. Cabe aqui, questionarmos se não seria o momento de ressignificarmos o
papel dessas novas universidades junto à sociedade, ou se seria um novo modo de
praticarmos o conhecimento e a cultura.

Percebe-se que nesse novo modo de ver as universidades tem uma valoração
maior na razão instrumental, ou seja, propiciar aos alunos o conhecimento necessário
para colocá-los no mercado de trabalho. Rompendo assim, com a concepção de que o
ensino superior tenha que oferecer a sociedade uma contribuição significativa, onde
as produções do conhecimento estejam articuladas com os problemas sociais, onde
essas universidades estão inseridas.

Sendo assim, o que propomos nesse artigo é uma tentativa de olhar a universida-
de particular nos seus aspectos que afetem de forma direta à docência e à formação de
estudantes e professores universitários, nessa dinâmica.

Porém é importante salientar que, as universidades, durante seus vários séculos
de história, sofreram modificações na sua orientação e na sua projeção social. Contu-
do, essa dinâmica de adaptação constante às circunstâncias e às demandas da socieda-
de, acelerou tanto que nesse ultimo meio século, que é impossível um ajuste adequado
sem uma transformação profunda das próprias estruturas internas da universidade.
Por um lado, há a pressão da globalização e internacionalização dos estudos e dos
pontos de referência, tais como: sistema de avaliação, níveis de referência, política de
pessoal, etc. Por outro lado, cada vez mais há a importância do contexto da universi-
dade. Cada instituição está condicionada pelo contexto político, social e econômico
em que cada uma desenvolve suas atividades. O que as torna únicas, diferenciadas,
portanto não deveriam ser legisladas da mesma forma.

E nesse contexto que insiro a questão de se pensar a universidade particular,
num contexto do mundo globalizado, onde dependendo da missão da instituição e da
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mantenedora o habitus na docência universitária e o estabelecimento em que o profes-
sor exerce sua atividade.

Pensar a identidade profissional do docente de pedagogia de IES particular sig-
nifica refletir sobre a construção dos significados que estruturam a formação profissi-
onal que, por sua vez, refere-se aos valores constitutivos de formação do campo do
ensino superior particular. Significados estes que se forma sob dois caminhos, na bus-
ca de significações causais históricas, ou à procura de significações sociológicas, con-
forme o pensamento weberiano.

Nessa proposta os dois tipos de casualidade, histórica e sociológica
complementam-se, pois situar o percurso histórico que propiciou o surgimento da IES
particular, e conseqüentemente de seus docentes, representa a ponte necessária para
melhor explicação sociológica de nossa problemática.

A análise de um grupo profissional não se dissocia do estudo do tipo de institui-
ção a que se reporta, já que a instituição serve como referencial de valores para a
formação de identidade de um grupo.

Sendo assim, a compreensão da lógica social que se constrói a identidade do
docente do curso de pedagogia exige como parâmetro explicativo e comparativo de
diálogo e a análise da expansão das IES particulares.

O exame da expansão das IES particulares se situa dentro de um universo maior
da qual elas fazem parte, qual seja, o campo de ensino superior. Nesse campo, encon-
traremos a IES particular bem como as públicas, com suas respectivas divisões e cor-
po docente. E é a partir de causas econômicas, políticas e ideológicas, dentro de um
contexto histórico e de posicionamento em um campo de atuação, que a IES particular
se expande podendo assim ser mais bem compreendida. Desse modo, a partir desse
referencial de expansão, ocorridos nas décadas de setenta e oitenta, podemos começar
a localizar a identidade profissional do docente dessas instituições.

3 CAMINHOS TEÓRICOS PERCORRIDOS

Quando pensamos em identidade, refletimos sobre os significados que irão orien-
tar a formação de um determinado grupo de pessoas ou mesmo uma única pessoa, a
partir, portanto, de condições históricas determinadas, que resultaram na orientação para
a formação de valores. A construção destes significados não a priori já instituída, sendo
objetivo analítico do pesquisador criar maneiras de melhor apreendê-la. Sendo assim, a
sua tarefa é procurar construir um quadro de apreensão do real que melhor o explique,
sabendo, porém, das limitações quanto à possibilidade de captá-lo totalmente.3

3 Em 1998, havia 6.950 cursos no país e, no ano passado, 14.399. Nesse período foram abertos, em média,
1.490 cursos por ano, 124 por mês. A expansão ocorreu principalmente na rede privada, que passou de 3.980
para 9.147 cursos e agora concentra 63,5% do total. Fonte: INEP. Censo de 2002.
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Todo grupo (estamos nos reportando as IES particulares, representadas por seus
dirigentes, e especificamente em seus docentes do curso de pedagogia) é constituído
por símbolos orientadores de sua identidade. Símbolos estes que se encontram pre-
sentes no imaginário social de uma coletividade maior, como na cultura de um país.
Concordamos com Castoriadis (1991) quando se refere que os acontecimentos sócio-
históricos estão entrelaçados com o simbólico. Para tanto, é preciso perceber que o
simbólico é expressão do imaginário. Castoriadis discute o que seja imaginário:

Este elemento, que dá a funcionalidade de cada sistema institucional sua ori-
entação específica, que sobredetermina a escolha e as conexões das redes sim-
bólicas, criação de cada época histórica, sua singular maneira de viver, de ver
e de fazer sua própria existência, seu mundo e suas relações com ele, esse
estruturante originário, esse significado-significante central....este elemento
nada mais é do que o imaginário da sociedade ou da época considerada. (1991,
p.175)

O estudo de representação social4  é dependente também da especificidade de
um espaço social. Tempo e espaço são duas categorias constitutivas de qualquer abor-
dagem de pesquisa sociológica. Um objeto de estudo é localizado tanto por coordena-
das temporais como espaciais, que trazem especificidades à maneira de se abordar um
determinado problema científico. No caso de nossa pesquisa, precisaremos ficar aten-
tos à especificidade que cada campi da Ulbra-Sul trás à nossa abordagem analítica.

Ressaltamos, por fim, que no caso desta pesquisa, as determinações estruturais
relacionam-se com as condições sociais, econômicas, políticas e ideológicas
orientadoras da expansão das IES particulares e da sociedade brasileira. Por sua vez,
as instituições servem como referencial de valores para a formação de representações
e conseqüentemente da identidade de um grupo, sem esquecer o elemento de conflito
inerente à dinâmica desse processo.

Representações referem-se também aos tempos históricos. Jovchelovith e
Guareschi (1994) ressaltam que as representações sociais são formadas nos discursos
do cotidiano, quando as pessoas estão expostas à herança histórico-cultural de suas
sociedades. Remetemo-nos à discussão do imaginário social, uma vez que pelo imagi-
nário temos a construção histórica e cultural influenciando a formação de representa-
ções a cerca de um determinado grupo. No nosso caso, o imaginário de
desenvolvimentismo nacional e a imagem do professor de “nível superior”.

4 Para melhor compreensão do assunto de representação social, especificado em seus níveis de apreensão
analítica, consultar: JOVCHELOVITH, Sandra; GUARESCHI, Pedrinho (orgs.). Textos em representações soci-
ais. Rio de Janeiro, Vozes, 1994. Também sobre o mesmo assunto, consultar: NUNES, Christiane Girard Ferreira.
Cidadania e Cultura: o universo das empregadas domésticas em Brasília (1970-1990). Tese de doutorado. Uni-
versidade de Brasília, 1993.
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Outro conceito que deve ser salientado é o de campo5 . Os estudos de Bourdieu
dirigem-se fundamentalmente para os mecanismos de funcionamento de diversos es-
paços sociais, denominados de campos. Campos são espaços estruturados de posições
definidores de propriedades e estratégias de ações específicas, assim como objetos de
disputas e interesses próprios. Pelo estudo da identidade dos docentes das IES priva-
das, procuraremos pistas para a análise do campo do ensino superior particular.

A Atuação dos atores em um determinado campo se dá pela influência do que
Bourdieu chama de habitus. Habitus é um sistema de disposição durável e transferí-
vel que funciona como uma matriz de percepções, apreciações e ações dos atores em
diversos espaços sociais. Através de um painel de significações construído desde a
educação familiar primária, constantemente reposto, re-atualizado e modificado ao
longo da trajetória social do ator, este constrói paulatinamente seu habitus. Através de
seus habitus, os atores dão sentidos a um campo, conferindo valor às atividades nele
desenvolvidas.

O conceito de habitus é um instrumento teórico e metodológico de Bourdieu
para discutir a relação entre indivíduo e sociedade. E é na relação entre habitus e o
campo, com a posse de determinados capitais (econômico, cultural, simbólico ou so-
cial), que se constrói o motor da ação nesta perspectiva teórica, na qual reconhece o
indivíduo como portador de estratégias de ação, analisando-o como um agente socia-
lizado. É pensando o ator como um indivíduo socializado, representado pela consti-
tuição de um habitus, que Bourdieu busca uma mediação reflexiva para a discussão
da relação entre indivíduo e sociedade, ou seja, entre ator e instituição.

O habitus contribui para a constituição de um determinado campo ao produzir
agentes que dão sentido às atividades nele desenvolvidas. A relação que um indivíduo
mantém com sua cultura, ou mais especificamente com seu campo, depende das condi-
ções nas quais ele a adquiriu. Através do estudo do habitus dos docentes do curso de
pedagogia de IES particular, podemos melhor compreender a relação que eles mantêm
com o campo do ensino superior particular. Isto se dá por intermédio da análise das
trajetórias profissionais desses docentes. Assim, podemos conhecer características de
origem familiar e educacional, posição econômica, enfim, elementos que situem os do-
centes na estrutura social. Dessa forma, acreditamos também ser possível buscar aspec-
tos que possam melhor construir uma análise dos valores hegemônicos presentes na
estruturação do campo do ensino superior particular, conforme discussão anterior.

A princípio, consideramos possível a construção da identidade de qualquer gru-
po, tendo em vista que sua existência pressupõe algo que caracterize o seu “nós”. Este
“nós” representa os elementos, objetivos ou subjetivos, que estão por detrás da exis-
tência ou formação de algum grupo. Se um grupo existe, indissociavelmente possui
uma identidade, ainda que fragmentada ou conflitual. Desse modo, acreditamos ser

5 Conferir BOURDIEU, Pierre. Questões de Sociologia. Rio de Janeiro: Marco Zero,1983, e BOURDIEU, Pierre.
O poder Simbólico. Op. cit.
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possível pensar identidade profissional do docente de IES particular. No nosso caso,
estaremos concentrados nos estudos da identidade do grupo de docentes do curso de
pedagogia das IES particulares, seguindo os objetivos analíticos já apontados.

A centralidade dos estudos sobre ensino superior no Brasil refere-se à análise
das instituições públicas (MARTINS, 1989). De modo geral, são escassos os estudos
específicos que abordam aspectos das instituições de ensino particulares. Geralmen-
te, os trabalhos sobre as IES privadas têm tratado das condições econômicas, políticas
e ideológicas que propiciaram sua expansão.

4 A TRAJETÓRIA DOS DOCENTES UNIVERSITÁRIOS:
RESSIGNIFICANDO A SUA PRÁTICA

Nesse tipo de investigação os docentes são vistos como sujeitos ativos da sua
própria vida e do processo educativo, do qual é um dos atores. Por isso, é importante
que se percebam as conjunturas que o cercam e que sejam consideradas a partir da sua
própria ótica de como são vividas e percebidas por ele. Enfatiza-se, portanto, a narra-
tiva da sua própria história.

O foco da docência engloba as diferentes atividades desenvolvidas pelos docen-
tes, orientados para a preparação de futuros profissionais. Essas atividades são regidas
pelo mundo da vida e da profissão, alicerçadas não só no conhecimento, saberes e
fazeres, mas também, em relações interpessoais e vivências de cunho afetivo, valorativo
e ético indicando que a atividade docente não se esgota na dimensão técnica, mas
remete ao que de mais pessoal existe em cada docente (NÓVOA, 1992, pp.11-30).

Esses docentes são responsáveis pelas ações formativas e a partir das relações
interpessoais que estabelecem com os alunos e a comunidade acadêmica, na qual es-
tão inseridos.

Dessa maneira, os processos formativos não se esgotam nos professores, mas
necessitam ir em direção à qualidade da formação que os alunos recebem e revertem
em benefícios para a comunidade mais ampla, em forma de melhorias tanto educativas
quanto tecnológicas, científicas e artísticas.

Como cita Ortega y Gasset (1970), a trajetória do professor deve ser compreen-
dida como porções de tempo que vão acontecendo ao longo da sua vida, tanto acadê-
mica quanto pessoal.

É nesse contexto de discussão e trajetória que o (a) docente condiciona as ações
formativas tendo em vista o seu próprio desenvolvimento e o de seus alunos. Observe
comentários dos docentes:

... não sabia ao certo se acabaria trabalhando em ensino superior, mas fiz uma
pós-graduação(especialização) na ULBRA e anos mais tarde ela veio para cá.
(Professora – 56 anos)
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... eu fui me aprimorando, procurando fazer da minha aula o melhor de mim,pois
os acadêmicos merecem! (Professor – 61 anos)

... no início fui fazendo como acreditava ser o melhor, depois fui procurado
trocar experiências com os colegas e fazendo alguns cursos. (Professora – 46
anos)

Objetivando acompanhar esse processo nos professores (do curso de pedagogia
da ULBRA-Sul) de forma concreta, constata-se que a escolha pela carreira universitá-
ria pode decorrer não exclusivamente de uma opção pessoal prévia, mas sim, de uma
oportunidade de trabalho. Podemos observar nos depoimentos abaixo:

Quando fiquei sabendo que teríamos uma universidade aqui, resolvi logo en-
tregar o meu currículo e foi o que fiz imediatamente. (Professor – 56 anos)

... eu trabalhava em escola estadual tinha um conhecido que disse: leve o teu
currículo, a ULBRA está contratando, e ... eu levei. (Professora há 14 anos na
universidade)

Os docentes que atuam na IES particular passam a exercer a docência respalda-
da apenas em saberes e fazeres adquiridos do senso comum e na experiência passada
como alunos universitários. Percebe-se que, desde o princípio das suas atividades são
de inteira responsabilidade dos mesmos, contando apenas com o apoio de professores
mais experientes onde recebem a ementa da disciplina e outras regras gerais. Nos
depoimentos dos docentes essas foram falas constantes, pois a maioria chega até a
instituição sem experiências anteriores e se sentem soltos, desamparados.

no início eu não sabia bem como as coisas funcionavam, participei da reunião
geral e depois os colegas me ajudaram. (Professora – 42 anos)

Ao longo das histórias de vida desses professores, destaca-se que a maioria se
sente engajada na reconstrução da sua própria docência. Procura cursos de capacitação,
especialização, aperfeiçoamentos, mestrado e doutorado, pois se dão conta de que as
dimensões pessoal e profissional estão entrelaçadas, o que reforça a nossa perspecti-
va, de que é inútil estudar sem levar em conta a construção como pessoa articulada
com a formação profissional.

não dá para parar os alunos estão cada ano mais exigentes e é preciso se atua-
lizar e eu faço isso, faço cursos de capacitação estou terminando o mestrado...
(Professor – 47 anos)
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Outro ponto a ser salientado é que os docentes de IES particular têm as suas
atividades dentro das instituições com o salário horista, assim o número de horas que
ele dispõe para a instituição corresponde às atividades que ele está com os alunos.

Nota-se, em congruência com esse posicionamento, que os docentes que fazem
parte dessa pesquisa, informam que ao longo de suas carreiras, enfrentam crises, pro-
blemas, inseguranças, tensões, limitações e angústias e esses fatores os levam a
ressignificar suas vidas em termos pessoais e profissionais.

Esse fato se torna evidente quando esses docentes interpretam o desenrolar da
sua experiência profissional, percebe-se que os mesmos posicionam-se como sujei-
tos, porém, são capazes de refletir sobre suas atividades de forma mais distantes,
percebendo-as como objetos de suas reflexões. Nesse sentido, eles demonstram que
têm consciência de seus processos identitários, uma vez que percebem as transforma-
ções ocorridas ao longo do tempo, em termos de ganhos e perdas quanto à atividade
de docente, as quais eles desempenham.

À medida que esses docentes se reconhecem como sujeitos e objetos desse pro-
cesso identitário, no qual integra o processo formativo, possibilita a integração com
outras pessoas e acontecimentos que lhes sejam significativos.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Construímos esse artigo partindo da análise do contexto histórico, político, econô-
mico e social da origem das IES particular no Brasil e a partir desses elementos bus-
camos compreender como acontece à construção da identidade desse docente. Anali-
saram-se os aspectos formativos da identidade do docente de IES, centrando os nos-
sos estudos na escuta da história de vida dos mesmos, no eixo do mundo profissional.

Assim, os resultados a que aqui chegamos levam-nos a considerar importante a
profissionalização continuada e a construção da identidade profissional que contem-
plem diversos elementos entrelaçando os vários saberes da docência – os saberes da
experiência, os saberes do conhecimento e os saberes pedagógicos – na busca da
construção da identidade profissional, vista como um processo de construção profis-
sional contextualizado e historicamente situado.

A docência universitária é profissão bastante recente, que tem por natureza cons-
truir um processo mediador entre sujeitos essencialmente diferentes, professores e
alunos, no confronto e na conquista do conhecimento. Para desenvolvê-la, é necessá-
rio iniciar pelo conhecimento da realidade institucional.

Sugerimos que para que haja um desenvolvimento qualitativo da instituição,
que ocorra um processo de conhecimento da realidade da mesma de forma coletiva,
onde inicie com um diagnóstico dos problemas presentes na realidade da universida-
de em questão, os quais devem ser considerados como pontos de partida da discussão
coletiva da proposta a ser posta em ação. O diagnóstico para o levantamento de ques-
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tões e problemas já constituem uma ação formativa, pois foram realizados em forma
coletiva, com o objetivo de elaborar propostas e encaminhamentos para superação
dos problemas identificados.

A proposta coletiva e institucional possui maiores possibilidades de produzir
mudanças significativas do que ações individuais ou individualizadas. As condições
concretas para efetivação das mudanças devem ser buscadas e produzidas. Uma vez
percebidas, discutidas e processadas as alterações necessárias, os docentes que se
dispuser a assumi-las devem contar com o apoio institucional.

É importante resgatar Nóvoa (1992) para esclarecer como ocorre a construção
da identidade docente e o quanto a participação coletiva dos docentes no processo de
mudanças na instituição podem ser positivas. Para ele, três processos são essenciais: o
desenvolvimento pessoal, que se refere aos processos de produção da vida do profes-
sor; o desenvolvimento profissional, que se refere aos aspectos da profissionalização
docente, e o desenvolvimento institucional, que se refere aos investimentos da insti-
tuição para a consecução de seus objetivos educacionais. O processo de
profissionalização continuada bem-sucedida se assenta nesse tripé.

Por isso, é necessário refletir sobre o que deve ser mantido e alterado, sendo,
portanto, fundamental a clareza dos fins e valores. As raízes, crenças, os hábitos e as
formas de ação podem significar resistências às práticas transformadoras. Daí a im-
portância da clareza e da compreensão do eu-professor existente em cada um de nós.
Por isso, esse aspecto tem sido abordado nos processos de profissionalização não só
da área de educação, mas também em diversas áreas.

Nesse processo, ressalta-se a importância de ouvir os alunos em instrumentos de
avaliação institucional. Na pesquisa que realizamos identificamos que é uma prática
constante nessa instituição, servindo de referência para a análise da instituição e da
ação docente na perspectiva do alunato6 .

O último ponto a ser levado em consideração diz respeito aos contextos e às
condições de trabalho dos professores na instituição, quanto às formas de ingresso,
aos vínculos, à jornada de trabalho e aos compromissos dela derivados. Essas condi-
ções interferem diretamente na construção da identidade do docente. Nas instituições
particulares, o ingresso se dá por concurso ou por convite (cabe-nos sugerir que a
instituição utilize o ingresso por concurso, possibilitando, assim, uma maior identida-
de do docente com a instituição) e o contrato se pauta na função da docência.

Nesse contexto, ensinar restringe-se ao tempo em sala de aula, e, por sua vez, as
responsabilidades institucionais com o docente limitam-se às da contratação trabalhista.

Conforme a legislação em vigor, a carga de trabalho na instituição pode ser de
vínculo integral, parcial e horista. Sobre essa questão, observem a seguir os dados

6 Os oito campi no Rio Grande do Sul representam 46.236 alunos. Fonte: Jornal da ULBRA ano XVI, n°149 – abril
de 2005.
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fornecidos pelo INEP 1998. Docentes com tempo integral: 8.763 (19,68%); tempo
parcial: 11.159 (25,06%), e horistas: 24.606 (55,26%).

Ressalta-se que a maioria dos docentes das universidades particulares atua como
horista. Nesse caso, o papel docente centra-se na hora/aula, pois é o tempo para o qual
ele é contratado. Com isso, o professor obriga-se a trabalhar em mais de uma institui-
ção, ficando com o seu tempo disponível utilizado para deslocamento e sala de aula.7

Conclui-se que investir na docência universitária e na defesa desse espaço como
o local de formação dos professores em geral configura um movimento de valoriza-
ção da educação de qualidade para todos.

A profissão de professor exige de seus profissionais alteração, flexibilidade,
imprevisibilidade. Não há modelos ou experiências modelares a serem aplicadas. A
experiência acumulada serve apenas de referência, nunca de padrão de ações com
segurança e sucesso. Assim, o processo de reflexão, tanto individual como coletivo, é
base para a sistematização de princípios norteadores de possíveis ações, e nunca de
modelos.

A prática individual e coletiva, com o reconhecimento da instituição, possibilita
a construção de um pensar compartilhado sobre as próprias incertezas e dificuldades,
dá voz ao professor como ator e autor, os tornam mais sujeito de sua própria história
profissional.

A Universidade, ao estabelecer relações com a comunidade onde ela está inserida,
intra e extramuros, possibilita aos seus docentes melhores condições para efetivar o
seu trabalho bem como ressignificar sua prática, pois, é ele, o responsável pela forma-
ção dos futuros professores.
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Supervisão: instrumento ou exigência da
formação acadêmica?

Rita de Cássia Petrarca Teixeira

RESUMO
A supervisão é considerada uma das mais importantes formas de ensino-aprendizagem

da psicologia clínica, especialmente da psicoterapia. Com o objetivo de investigar a percepção
dos alunos estagiários de psicologia acerca do papel desta atividade na formação, quarenta e
um estagiários de psicologia clínica de uma universidade responderam o questionário conten-
do questões fechadas e abertas. Os resultados apontaram que a supervisão é considerada a
principal atividade na integração teoria e prática, assim como um espaço de desenvolvimento
das capacidades clínicas. Considera-se o supervisor um modelo de identificação, e a supervi-
são, um elemento na construção da identidade profissional.

Palavras-chave: Supervisão. Psicologia clínica. Formação em psicologia. Ensino em
psicoterapia. Estágio curricular.

Supervision: Instrument or exigency for the academic education?

ABSTRACT
Supervision is considered one of the most important forms of teaching and learning in

clinical psychology, especially psychotherapy. With the objective to investigative the perception
of psychology interns on the role of this activity in their formation, forty-one university trainees
in clinical psychology had answered a questionnaire with closed and open questions. The
results had pointed that supervision is considered the main activity in the integration of theory
and practice, as well as a space for developing clinical capacities. The supervisor is considered
a model for identification and supervision an element in the construction of professional identity.

Key words: Supervision. Clinical psychology. Formation in psychology. Education in
psycotherapy. Curricular internship.

1 INTRODUÇÃO

A supervisão é um complexo processo que se estabelece entre duas pessoas – o
supervisor e o aluno – e que tem um desenvolvimento especial em cada caso particu-
lar, decorrente do tipo de vínculo que se institui, a partir do momento em que se inicia
o processo e seu interjogo dinâmico nas trocas entre supervisor e supervisionando
(CORRÊA, 1991).

Schlesinger (1981) afirma que a supervisão é um processo de habilitação do
futuro profissional. Neste sentido, a postura do supervisor deve estimular no supervi-
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sionando o desenvolvimento de suas próprias habilidades. Uma das principais fun-
ções da supervisão é a de desenvolver no supervisionando a capacidade de perceber
suas próprias dificuldades. Essa seria a forma de conquistar a independência, seguin-
do ele sozinho, através de sua autocrítica, o processo de aprendizagem.

Pechansky (1996) enfatiza ainda que, como qualquer relação bipessoal, pode
despertar sentimentos, tanto no supervisionando quanto no supervisor, sendo que ambos
podem utilizar essa relação para a satisfação de outras necessidades – o que fica na
dependência das características pessoais de cada um.

Aliás, Nascimento (1987) aponta que a supervisão se constitui, antes de tudo,
numa relação humana e, como tal, está sujeita a todas as vicissitudes que caracterizam
as relações: amor, raiva, submissão, competição, inveja, gratidão, desejo de indepen-
dência, medo de independência, enfim, todas as emoções e sentimentos contraditórios
e ambivalentes que permeiam as relações entre as pessoas. Também Soares (1991)
refere que o processo de supervisão se efetiva através do relacionamento entre
supervisor e supervisionando, no qual o clima emocional da interação da dupla é de
fundamental importância para o estabelecimento de um bom processo de supervisão.

Para muitos a relação de supervisão é considerada, muitas vezes, mais difícil
que a de terapia. Ambas lidam com material que mobiliza angústia, culpa, inveja,
ciúmes, competição, medo e outras emoções perturbadoras; porém, na situação tera-
pêutica, esses sentimentos e fantasias são trabalhados. O supervisor pode apenas apontar
o que lhe parecem dificuldades pessoais do aluno. Se eles mantêm uma boa relação e
o aluno está em terapia, torna-se uma oportunidade de crescimento, caso contrário,
fica difícil ocorrer mudança (NASCIMENTO, 1987).

De maneira geral, os autores são unânimes em destacar a supervisão como uma
relação de ensino aprendizagem. A supervisão constitui um dos principais fatores da
experiência da aprendizagem da psicoterapia, responsável pela integração entre os
conhecimentos teóricos e aqueles oriundos da técnica (GRINBERG, 1975; MABILDE,
1991; SOARES, 1991).

Conforme Schestastsky (1991), a supervisão clínica é o principal método para
se ensinar e aprender psicoterapia, e as intervenções do supervisor, neste processo,
são cruciais não apenas para prover modelos adequados de identificação para a práti-
ca psicoterápica, mas principalmente para oferecer ao aluno – supervisionando um
clima amigável e tranqüilizador onde possa aprender a errar tanto quanto acertar. É
através, portanto, da supervisão que se consegue auxiliar o aluno a adquirir a maior
destreza possível para desempenhar sua função de terapeuta.

Ekstein e Wallestein (1958) consideram dois os propósitos principais da super-
visão: a manutenção da performance clínica (controle de qualidade) e a ajuda ao su-
pervisionando na aquisição de habilidades técnicas.

Bion (1966) considera o aprendizado a partir da experiência como o único pro-
cesso capaz de proporcionar desenvolvimento. Aprender a partir da experiência é o



Logos, ano 18, no. 1, jan./jun. 2007: Especial Gravataí 193

resultado de uma experiência emocional capaz de produzir mudanças comportamentais.
Se a supervisão é bem sucedida, o supervisionando introjeta conhecimento, levando à
mudança, crescimento e desenvolvimento da sua personalidade.

O supervisor deve ajudar o aluno em formação a tomar consciência das referên-
cias com as quais ele funciona, e colocá-las em confronto com outras referências,
ajudando-o a encontrar um estilo próprio que não seja pura imitação da habilidade de
um outro (MANNONI, 1992).

Segundo Grinberg (1975), a eficácia da supervisão provém, conforme referido,
da possibilidade de que o supervisor demonstre ao supervisionando sua forma de
abordar o material, seu estilo pessoal ao tratar o material trazido para a supervisão,
bem como o modo como utiliza e aplica a teoria. Dessa forma, o supervisionando
pode internalizar um modelo novo e melhor ao seu próprio estilo pessoal e nível de
conhecimento, tendo como resultado um reforço, ampliação, correção ou modifica-
ção do seu modo de abordar o material do paciente e da relação terapeuta-supervisio-
nando-paciente.

É importante que o supervisor cuide para que o aluno em formação não faça
uma aprendizagem por imitação, mas baseada essencialmente em uma assimilação
proveitosa de todas as noções que vão sendo transmitidas. O primordial será que aprenda
a escutar seu paciente; a ter capacidade de observar o que ocorre na sessão; a compre-
ender; tirar conclusões e a formular interpretações a partir do seu equipamento pró-
prio (GRINBERG, 1975).

Portanto, trata-se de uma modificação no próprio estilo de observação e traba-
lho do supervisionando, via internalização de um novo objeto, um objeto
psicoterapêutico, resultante da experiência vivida em supervisão. A transmissão do
conhecimento é feita pela experiência apreendida, proporcionando a construção do
chamado instrumento psicoterapêutico no supervisionando (EKSTEIN;
WALLERSTEIN, 1958; VOLLMER FILHO; BERNARDI, 1996).

Um dos objetivos centrais da supervisão é a aquisição de uma identidade profis-
sional. Assim, a supervisão pode vir a ser um importante instrumento formador de
identidade do psicoterapeuta e necessária ao longo das diversas etapas de sua trajetó-
ria profissional. Além dos conhecimentos transmitidos, procedimentos técnicos e o
desenvolvimento contínuo de uma capacidade própria de transformar conhecimentos
teóricos em intervenções interpretativas concretas, existem concomitantes identifica-
ções projetivas e introjetivas entre o supervisor, o supervisionando e o paciente
(VOLLMER FILHO; BERNARDI, 1996).

É no âmbito da supervisão que se inicia a formação da identidade profissional,
pois é neste espaço que acontece a articulação entre o que o estagiário conhece sobre
a teoria, o seu paciente e o que experimenta na relação terapeuta-paciente (AGUIRRE
et al., 2000; AMATUZZI; PREBIANCHI, 2000).

Conforme Zaslavsky (1997), o trabalho da supervisão pode ser conceituado como
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aprendizagem através de uma experiência supervisionada com o objetivo de: propor-
cionar desenvolvimento profissional, levar à formação de atitudes e hábitos profissi-
onais, com relação ao manejo do material e atendimento do cliente, e permitir a apren-
dizagem da técnica pela prática. O supervisor, ao expor seu modo de interpretar, esta-
rá mostrando como funciona sua mente, ajudando o supervisionando a ir desenvol-
vendo o seu modelo pessoal de entendimento das fantasias inconscientes e seu estilo
próprio interpretativo, independente e criativo.

O supervisor, através de sua ação supervisora, trabalha no sentido de ajudar o
estagiário a restabelecer o seu equilíbrio psicodinâmico inicial. Esta etapa de desen-
volvimento irá aparecer ao final do estágio, no momento que o estagiário se mostra
mais independente nas suas ações, uma vez que equivale a um assumir certas defini-
ções pessoais em relação às tarefas, bem como a novos parâmetros referentes ao seu
projeto de vida profissional. Este momento, mesmo que ainda não concluído, certa-
mente estará mais bem delineado. Este momento equivale, a uma ampliação do campo
de consciência e a uma conquista em nível de maturidade pessoal/profissional, como
aponta Simioni (1998).

Existe, no entanto, na bibliografia específica, uma recorrente polarização entre
duas atitudes na supervisão: uma chamada de didática e outra experiencial. Na pri-
meira, o supervisor age estritamente como professor que pode explicar, corrigir, suge-
rir, tornando-se um modelo para uma identificação por parte do supervisionando. As
situações afetivas são lidadas exclusivamente no tratamento pessoal do candidato,
conforme Abuchaim (1996). Já na atitude experiencial, esse autor refere que a função
do supervisor é facilitar o crescimento pessoal do supervisionando. Problemas em
aprender, compreender suas próprias reações com os pacientes e com o supervisor são
tratados com o próprio supervisor.

Devido ao seu papel, o supervisor assume a função e a responsabilidade de
avaliar o processo do aluno e confirmar ou não a promoção do supervisionando. Cada
supervisor baseia-se em critérios próprios para essa avaliação. Essa função exige a
coragem de transmitir honestamente ao supervisionando as suas dificuldades e a ne-
cessidade de evitar uma distorção autoritária da situação de supervisão (VOLLMER
FILHO; BERNARDI, 1996).

Não há dúvidas de que, no âmbito acadêmico, o supervisor funciona como um
professor e não como um terapeuta. O que se entende funcionar como um professor é
a afirmativa segundo a qual o supervisor deve abster-se de dar interpretações dirigidas
aos problemas de conflitos internos, estruturais, de seu supervisionando. Deve limi-
tar-se a dar sua compreensão dinâmica do caso supervisionado, a mais ampla e pro-
funda possível. Portanto é indispensável que o supervisor corresponda aos anseios de
aprendizado do supervisionando, dando-lhe uma compreensão adequada do material,
porque é com a capacidade de compreensão do supervisor que o supervisionando se
identifica. As identificações que são, antes de tudo, processos em desenvolvimento,
elaboração de fantasias e preconceitos conducentes à aquisição de novas respostas, de
novas soluções, que é a essência do processo de aprendizado (MACHADO, 1991).
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É fundamental que se desenvolva uma aliança de aprendizado entre supervisor e
supervisionando e, para que isso se desenvolva de uma forma adequada, se faz neces-
sário que o supervisor tenha em mente as múltiplas funções que poderia vir a exercer
durante o relacionamento com o supervisionando. As múltiplas funções podem ser
resumidas em: gerir o processo de supervisão, atuar como modelo de identificação,
ensinar procedimentos técnicos e teóricos e, quando necessário, representar a institui-
ção à qual pertence (VOLLMER FILHO; BERNARDI apud ZASLAVSKY, 1997).

Frente ao destaque dado pela literatura acerca da importância da supervisão,
buscou-se nesse estudo investigar a percepção dos estagiários (supervisionandos) acerca
do papel da supervisão em sua formação.

2 MÉTODO

Para alcançar o objetivo proposto, foi utilizado o método de análise qualitativo,
fazendo-se uma leitura através de categorias eleitas a priori, de acordo com Bardin
(1988).

Participaram do estudo quarenta e um (41) estagiários de psicologia clínica do
Curso de Psicologia de uma Universidade particular do Rio Grande do Sul. Os parti-
cipantes foram divididos em dois grupos. O Grupo 1 foi composto por 26 estagiários
que estavam no estágio de clínica I (1º semestre do estágio) e o Grupo 2 é composto
por 15 estagiários já em estágio de clínica II, inclusive podendo estar cursando outro
estágio curricular concomitante ao de clínica1 .

Os participantes foram contatados e responderam ao questionário que continha
cinco questões fechadas e uma questão aberta, nas dependências da Universidade e no
horário da supervisão acadêmica, após permissão dos professores supervisores. Os
participantes consentiram à utilização dos dados através do termo de consentimento
livre e esclarecido, assinado no formato coletivo, sendo que uma cópia ficou com a
pesquisadora e a outra sob guarda da coordenação do Curso de Psicologia da referida
Universidade.

3 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

Como referido anteriormente as categorias foram eleitas a priori, tomando-se
como referência às questões contidas no questionário. Dessa forma foi possível agru-
par as respostas em quatro categorias.

1 O estágio de psicologia clínica na Universidade pesquisada é o primeiro estágio curricular, ocorrendo em dois
semestres, divididos em estágio supervisionado I e estágio supervisionado II, sendo que o estágio I é pré-
requisito e o estágio II é co-requisito para a realização dos outros estágios curriculares.
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Categoria 1 – A importância da supervisão na formação

Refere-se à percepção dos estagiários com sendo a supervisão uma ferramenta
fundamental para a formação profissional.

Categoria 2 – A necessidade da supervisão para a formação

Diz respeito à percepção acerca de ser ou não necessário ter supervisão local e
acadêmica.

Categoria 3 – A supervisão como continente

Contém as respostas que dizem respeito ao papel da supervisão como uma prá-
tica capaz de suprir as necessidades teóricas e técnicas do estagiário.

Categoria 4 – A importância da supervisão na formação da identidade pro-
fissional

Esta categoria contém aspectos apontados como formadores da identidade pro-
fissional. As verbalizações referem-se ao modelo proporcionado pelo supervisor, a
formação ética, a aquisição de maturidade, ao suporte, ao exercício da prática, as
trocas entre supervisor e estagiário e a possibilidade de observar o trabalho de um
profissional.
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4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

A revisão bibliográfica evidencia a importância da supervisão na formação pro-
fissional o que vem ao encontro dos dados obtidos neste estudo. Entre os estagiários
pesquisados, 97,6% percebe que a supervisão tem um papel fundamental na forma-
ção, não havendo diferenças entre os estagiários que estão iniciando o estágio (Grupo
I) e aqueles que cursam o segundo semestre do estágio de clínica (Grupo II). A impor-
tância da supervisão para os alunos parece comprovar as idéias de Mabilde (1991),
Schestastsky (1991), Soares (1991) e Zaslavsky (1997) que referem ser esta prática
uma das principais experiências de aprendizagem, sendo responsável pela integração
teoria e técnica.

Cabe destacar que o estágio de psicologia clínica é o primeiro estágio curricular
e, para a maior parte dos alunos, a primeira oportunidade de contato com o paciente e
com a necessidade de integrar os conhecimentos adquiridos em aula com as experiên-
cias do atendimento clínico. Portanto, através da supervisão que o estagiário irá fazer
a aquisição das habilidades técnicas e a manutenção da sua, ainda frágil, perfomance
clínica.

Apesar da pequena diferença entre a percepção dos estagiários do Grupo I e do
Grupo II acerca da importância e da necessidade de ter duas supervisões (local e
acadêmica), novamente é possível visualizar que os estagiários em 100% entendem a
supervisão local como necessária, enquanto a supervisão acadêmica é considerada
importante para 92% do Grupo I e para 100% do Grupo II.

Este resultado permite inferir que os estagiários percebem a supervisão como
um momento de aprendizagem, no qual o supervisor vai apontar caminhos, orientá-
los sobre o trabalho, assinalar seus erros e ensinar a fazer ligações de uma coisa com
a outra, evidenciando a preocupação dos mesmos com a questão de estar fazendo
certo ou errado – o que deixa a supervisão intimamente ligada ao processo de apren-
dizagem e supervisor como um professor. Não há dúvidas de que, no meio acadêmico,
o supervisor funciona como um professor até mesmo pelas múltiplas funções que
exerce na universidade e não como um psicoterapeuta. O que se entende funcionar
como um professor é a afirmativa segundo a qual o supervisor deve abster-se de dar
interpretações dirigidas aos problemas de conflitos internos, estruturais, de seu esta-
giário. Deve limitar-se a dar sua compreensão dinâmica do caso supervisionado, a
mais ampla e profunda possível (MACHADO, 1991).

Confirmando a revisão bibliográfica, a supervisão aparece como tendo o papel
de auxiliar o aluno a adquirir maior capacidade para desempenhar a sua função de
psicoterapeuta, assim como possibilitar a integração de conhecimentos teóricos e téc-
nicos com a prática clínica. Ressalta-se, desta forma, a idéia de Soares (1991) de que
a supervisão em psicoterapia é a forma mais importante de ensino na formação de um
psicoterapeuta, pois é através dela que os estudos de teoria e técnica cristalizam-se e
sedimentam-se dentro do supervisionando.
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Neste sentido é importante ressaltar que o estágio de clínica é apenas um entre
os obrigatórios e não visa à formação de psicoterapeutas (o que exige estudos num
outro âmbito) fora da Universidade. Da mesma forma, ressalta-se que a supervisão,
apesar de ter início na graduação, durante o estágio curricular, é uma prática que
acompanha o psicólogo, especialmente o clínico, durante grande parte da sua trajetó-
ria profissional, fazendo parte de sua formação teórica, técnica e ética.

Quando perguntados se a supervisão era capaz de suprir as suas necessidades de
estagiário, foram encontradas diferenças entre os Grupo I e II. O Grupo I que se en-
contra no primeiro semestre do estágio mostrou-se mais insatisfeito, sendo que a su-
pervisão acadêmica apresenta o maior índice de insatisfação (35% dos estagiários não
considera que esta supervisão atende às suas demandas), enquanto no que se refere à
supervisão local apenas 20% respondeu negativamente a questão. Já o Grupo II con-
sidera que ambas as práticas supervisionadas são adequadas às necessidades dos esta-
giários.

O que não parece ainda claro para os estagiários do Grupo I e que é apontado
por Blaya citado por Beron (1998) é que da supervisão deve resultar um aumento na
comunicação intrapsíquica do supervisionando – o que possibilita uma melhor
reavaliação das suas dificuldades consigo mesmo, com o seu trabalho e com o seu
paciente. A supervisão é fundamental para o reconhecimento de falhas e para sua
correção, com o auxílio de um colega mais experiente.

É claro que o Grupo I por se encontrar no início de uma atividade tem maior
ansiedade e preocupação em aprender o como fazer, exigindo do supervisor respostas
imediatas às suas angústias inerentes ao processo de estágio. Sabe-se que apesar de
fundamental para a formação, o como fazer não deve superar o como ser um profissi-
onal com estilo e identidade própria, o que necessita de tempo e amadurecimento.
Ainda é possível pensar que por estar sendo constantemente avaliado pelos supervisores,
os estagiários exigem uma maior atenção a fim de confirmarem sua atuação como
futuros psicólogos. De qualquer forma, os estagiários evidenciam que a supervisão
oferece um espaço de superação dos obstáculos relacionados à sua própria inseguran-
ça e inexperiência quanto às primeiras vivências clínicas.

Tudo indica que o primeiro semestre do estágio de clínica é vivido pelos estagi-
ários de forma bastante ansiogênica o que é considerado um aspecto normal da traje-
tória do estágio. Como Simioni (1988) coloca o supervisor, através de sua ação, deve-
rá ajudar o estagiário a restabelecer o seu equilíbrio psicodinâmico inicial. Esta etapa
de desenvolvimento irá aparecer ao final do estágio, no momento que o estagiário se
mostra mais independente nas suas ações, uma vez que equivale a um assumir certas
definições pessoais em relação às tarefas, bem como a novos parâmetros referentes ao
seu projeto de vida profissional. Este momento, mesmo que ainda não concluído,
certamente estará mais bem delineado e equivale, a uma ampliação do campo de cons-
ciência e a uma conquista em nível de maturidade pessoal/profissional, o que já pode
ser observado no Grupo II.
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Quanto ao ser o supervisor um modelo de identificação, novamente encontra-se
um alto percentual, ou seja, 97,6% dos estagiários consideram que os supervisores
fornecem um modelo que favorece a identificação e a construção da própria imagem
como psicoterapeuta, confirmando o importante papel da supervisão na construção da
identidade profissional citado pela literatura. Sendo assim, pode-se considerar a su-
pervisão como um importante instrumento formador de identidade do psicoterapeuta
e necessária ao longo das diversas etapas de sua trajetória profissional, mesmo não
sendo o único.

Conforme Zaslavsky (1997), o trabalho da supervisão pode ser conceituado como
aprendizagem através de uma experiência supervisionada com o objetivo de: propor-
cionar desenvolvimento profissional, levar à formação de atitudes e hábitos profissi-
onais, com relação ao manejo do material e atendimento do paciente, e permitir a
aprendizagem da técnica pela prática. Estes aspectos foram amplamente encontrados
nas respostas dos estagiários.

Uma outra constatação deste estudo é o quanto os estagiários idealizam o
supervisor no sentido de esperar respostas prontas de como agir com o paciente. A
ansiedade do estagiário incita a necessidade de uma instrumentalização, mas coloca
em risco a construção de estilo próprio do estagiário. Neste sentido, Grinberg (1975),
lembra que é importante que o supervisor cuide para que o aluno estudante não faça
uma aprendizagem por imitação, mas baseada essencialmente em uma assimilação
proveitosa de todas as noções que vão sendo transmitidas. O primordial será que aprenda
a escutar seu paciente, a ter capacidade de observar o que ocorre na sessão, a compre-
ender, a tirar conclusões e a formular interpretações a partir do seu equipamento pró-
prio.

Da mesma forma, Mannoni (1992) aponta que o supervisor deve ajudar o aluno
a tomar consciência das referências com as quais ele funciona, e colocá-las em con-
fronto com outras referências, ajudando-o a encontrar um estilo próprio que não seja
pura imitação da habilidade de um outro. É importante que o supervisionando copie e
internalize aspectos do seu supervisor para que assim ele possa ir construindo o seu
próprio estilo. No entanto, isto não parece claro para os estagiários neste momento.
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Prescrição e decadência

Lauro Feller

RESUMO
Não são as ações ou os direitos que sofrem prescrição ou decadência, mas sua possibi-

lidade de exercício, isto é, a pretensão de exercê-los ou realizá-los. A prescrição extingue uma
“pretensão de direito”, enquanto a decadência está a excluir uma “pretensão de ação”. A sus-
pensão do fluxo do prazo prescricional é possível na suspensão, diferentemente que acontece
com a decadência. Em relação a esta, sua objetividade inviabiliza a suspensão, pois seu prazo
corre de forma inexorável. A prescrição pressupõe dois elementos básicos: a violação de um
direito a uma prestação, e a inércia do titular do direito por um período de tempo fixado em lei.
Ela fulmina com a exigibilidade da pretensão material. A decadência, por sua vez, implica o
perecimento do próprio direito, pela inércia do titular. Na decadência, a efetividade do direito
está subordinada à condição de seu exercício dentro de um certo lapso de tempo.

Palavras-chave: Prescrição. Decadência. Suspensão de direito.

Prescription and decadence

ABSTRACT
There are not the actions or the rights that suffer prescription or decadence, but their

possibility of being exercized, that is, the pretense of exercising them or accomplishing them.
The prescription extinguishes a “pretense of right”, while the decadence excludes a “pretense
of action”. The flow of the prescription period is possible of suspension, differently from what
happens with the decadence. In relation to this, its objectivity rules out the suspension, because
its period runs inexorably. The prescription presupposes two basic elements: the violation of a
right to an installment, and the inertia of the title-holder during a period of time fixed by the
law. The time lapse turns impossible the material pretension. The decadence, for its turn, implies
the secession of the right itself, by the title-holder’s inercia. In the decadence, the effectiveness
of the right is subordinate to the condition of its exercise in a determined time period.

Key words: Prescription. Decadence. Suspension of right.

1 INTRODUÇÃO

Inicialmente, tínhamos o direito processual como simples apêndice do direito
material para, a seguir, evoluirmos para uma concepção autonomista, em que passou a
ser considerado como segmento independente, com o seu desenvolvimento dogmático.

Acabaram sendo sistematizadas as idéias sobre os institutos do direito processu-
al, ou seja: a jurisdição, a ação, a defesa e o processo, alcançando-se o seu ponto de
maturidade. Mas em que pese a evolução científica dos estudos do processo, perce-

Lauro Feller é professor de Estágio e de Processo do Trabalho da ULBRA de Gravataí/RS. Especialista em
Direito e Processo do Trabalho (ULBRA). Advogado militante nas áreas de Direito Civil e do Trabalho.
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beu-se que não poderia ele sobreviver como um fim em si mesmo. Deveria ser ajusta-
do ao alcance das metas relacionadas a seus escopos, ou seja, da prestação jurisdicional
que solucione os conflitos verificados na vida de relação e no direito material.

O processo não pode se dissociar de sua finalidade última, consistente na reali-
zação da ordem jurídica justa.

Metodologicamente, o processo passa a se caracterizar como pólo de irradiação
de idéias e coordenador dos diversos institutos envolvidos em seus estudos, aptos a
fornecer princípios gerais e soluções para problemas concretos. Nesse quadro se for-
talece a idéia de que a importância do processo está na obtenção de resultados, e que
sua utilidade é medida na razão direta dos benefícios que possa trazer para aquele que
ostenta uma posição jurídica tutelada no ordenamento.

Numa visão mais moderna do instrumentalismo jurídico, temos presente que o
direito processual está relativizado no binômio formado pelo direito material e pelo
processo como meio de acesso à tutela jurisdicional, tendo em vista que os aspectos
fundamentais do direito processual são elaborados e têm seus contornos definidos à
luz da relação jurídica de direito material. Vale dizer, que temos de ter sempre presen-
te a inseparabilidade do processo e do direito material, em função do qual existe como
instrumento.

Nessa esteira, e diante do tema que é objeto, do presente trabalho, surge a neces-
sidade de analisarmos os institutos jurídicos da prescrição e da decadência. Inicial-
mente, abordaremos o tema numa amplitude mais abrangente dentro do Direito, e,
após, direcionando-o ao Direito Previdenciário.

Seu estudo deve ser feito tendo em consideração a inseparabilidade do direito
material e do direito processual, e a forma peculiar de inserção de tais institutos –
decadência e prescrição – em relação a ambos os ordenamentos.

Só assim será possível obter-se premissas válidas para a adequada compreensão
da prescrição e da decadência, bem como para sua aplicação prática na solução dos
problemas surgidos na vida de relação, canalizados em função do desenvolvimento
do processo em juízo.

2 DA DISTINÇÃO ENTRE PRESCRIÇÃO E
DECADÊNCIA

Temos que fazer a distinção quanto a normas que são de caráter processual, de
um lado, e de outro aquelas que são de caráter material.

Fala-se, portanto, em direito material (ou substancial) quando se trata daquele
conjunto de normas contendo critérios destinados à solução de conflitos, que é inte-
grado pelo direito civil, comercial, administrativo, previdenciário, tributário, eleito-
ral, trabalhista, penal, etc.
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Claro é que, se por um lado o direito e o processo exercem recíproca influência,
em alguns aspectos essa interferência é mínima, e em outros é muito intensa, atingin-
do tal intensidade no tocante às normas e institutos da prescrição e da decadência.

Não há dúvida, em linha de princípio, que se trata de institutos de direito mate-
rial, como tal regulados por normas específicas no direito civil, penal, trabalhista,
previdenciário, tributário, etc.

Todavia, são efetivamente institutos do direito material que exercem particular
influência no âmbito do direito processual. Isso pode ser identificado
exemplificativamente e sem preocupação de formular-se enumeração taxativa, no fato
de que: a) com a propositura da demanda a citação, ainda quando ordenada por juiz
incompetente interrompe a prescrição (art. 219 do CPC, art. 202 I do novo Cód. Civil
e art. 172 I do antigo Cód. Civil); b) o reconhecimento da prescrição e da decadência
em qualquer fase do processo ou grau de jurisdição, por expressa opção legislativa,
configura-se como sentença de mérito (art. 269 IV do CPC), pondo fim ao litígio com
decisão apta a ser coberta com a eficácia da coisa julgada material; c) o juiz não pode
suprir de ofício a alegação de prescrição, salvo se favorecer a absolutamente incapaz
(art. 194 do novo Cód. Civil); d) o juiz não pode conhecer da prescrição de direitos
patrimoniais se não foi invocada pelas partes (art. 166 do antigo Cód. Civil e art. 219
§ 5º do CPC); e) quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo
criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva (art. 200 do
novo Cód. Civil); f) deve o juiz, de ofício, conhecer da decadência quando estabelecida
por lei (art. 210 do novo Cód. Civil); g) se a decadência for convencional, a parte a
quem aproveita poder alegá-la em qualquer grau de jurisdição, mas o juiz não pode
suprir a alegação (art. 211 do novo Cód. Civil).

Na disciplina do Código Civil de 1916, consubstanciou-se controvérsia doutri-
nária e jurisprudencial sobre os conceitos, delineamentos e distinções entre os institu-
tos da prescrição e da decadência. Embora muitos debates e estudos tenham sido
desenvolvidos, jamais o tema se pacificou por completo.

Esta dificuldade operacional decorreu do fato de que o legislador em momento
algum conceituou cada um dos institutos ou se preocupou em promover claramente
sua diferenciação.

Ao revés, o Código Civil cuidou somente da prescrição, relegando ao labor
doutrinário a conceituação da decadência, bem como a identificação e distinção, den-
tro dos prazos previstos em lei, daqueles decadenciais e dos prescricionais.

Essa sistematização positiva insuficiente foi a razão das confusões que reinaram
a respeito do tema.

A idéia que praticamente sintetizou-se de forma predominante foi no sentido de
que a decadência refere-se ao direito, enquanto a prescrição diz respeito ao exercício
do direito em juízo, ou seja, ao exercício da ação.

Essa insatisfatória distinção decorreu também do fato de a própria dicção do
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Código Civil a respeito do direito de ação trazer a marca de que o processo seria um
mero apêndice do direito material ao afirmar que a todo direito corresponde uma ação
que o assegura.

Na concepção de Washington de Barros Monteiro (2002), a prescrição seria a
perda da ação atribuída a um direito e de toda a sua capacidade defensiva, em conse-
qüência do não uso dela durante determinado espaço de tempo. Atingiria diretamente
a ação fazendo por via indireta desaparecer o direito tutelado.

Diversamente, a decadência fulminaria diretamente o direito e por via oblíqua
ou reflexa determinaria a extinção da ação.

Para o autor, na decadência o direito é outorgado para ser exercido dentro de
determinado prazo, findo o qual se extingue. Diversamente, na prescrição há como
pressuposto a inércia do titular, que não utiliza da ação existente para a defesa de seu
direito no prazo concedido pela lei.

Ademais, anota ainda que: a) não há suspensão ou interrupção de prazos
decadenciais, diversamente do que ocorre com a prescrição; b) não há possibilidade
de renúncia à decadência, diferentemente do que se verifica quanto à prescrição; c) a
prescrição resulta exclusivamente de disposição legal, enquanto a decadência advém
da lei, contrato ou testamento.

De modo similar, Silvio Rodrigues (2003) advogava a tese de que na prescrição
o que perece é a ação que protege o direito, enquanto na decadência é o próprio
direito a perecer. Além disso, acolhendo a doutrina de Antônio Luís da Câmara Leal
(1959), afirmava que quando a ação e o direito têm origem comum verifica-se prazo
de caducidade. De outro lado, se o direito preexiste à ação, que só aparece com a
violação daquele, identifica-se prazo prescricional.

Na mesma linha de raciocínio Limongi França (1975) procurou ressaltar as dife-
renças entre os dois institutos. Afirmou que quanto: a) ao objeto, a prescrição atinge a
ação, e a decadência o direito; b) ao direito, a prescrição supõe um direito em ato, já
adjudicado ao titular, mas cujo exercício foi obstado por violação de terceiro; enquan-
to a decadência implica um direito ainda em estado potencial; c) à ação, a prescrição
supõe uma ação cuja origem é distinta do direito e posterior a este; ao passo que a
decadência supõe uma ação cuja origem é idêntica à do direito, sendo simultâneo seu
nascimento; d) ao exercício da ação, pois na prescrição o exercício da ação não se
confunde com o exercício do direito, pois aquela é simples remédio jurídico para a
defesa do direito; já na decadência confunde-se o exercício da ação e o direito, pois
aquela é o próprio meio para o exercício do direito.

Orlando Gomes (2000) reitera as idéias acima referidas acrescentando que o
campo de aplicação da prescrição é mais amplo que o da decadência, dirigindo-se esta
preferencialmente aos denominados direitos potestativos, enquanto aquela se refere
aos direitos providos de pretensão, formulando dessarte ligação da prescrição às de-
mandas condenatórias e da decadência às constitutivas.
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Numa concepção relativamente diferenciada, Caio Mário da Silva Pereira (2000)
afirma que a prescrição extintiva conduz à perda do direito pelo titular negligente,
implicando algo mais que a simples perda da ação.

Argumenta considerar esdrúxulo que o ordenamento reconheça o direito, pro-
clamando sua oponibilidade ao sujeito passivo, mas recuse meios para seu eficaz exer-
cício. Assim, se o direito é reconhecido não deve ser desprovido da possibilidade de
proteção em juízo, motivo pelo qual com o perecimento da ação extingue-se efetiva-
mente o próprio direito.

Já com relação à decadência sustenta que figura como perecimento do direito
em razão do seu não exercício em termo pré-determinado. Assim, ela acaba por fulminar
a relação jurídica pela omissão no exercício de faculdade em tempo pré-estabelecido,
enquanto a prescrição atinge um direito que não tem prazo para ser implementado,
mas que veio a encontrar obstáculo com a criação de uma situação contrária, oriunda
da inatividade do sujeito.

Em síntese, o fundamento da prescrição se identifica num interesse de ordem
pública em que não sejam disturbadas situações contrárias constituídas ao longo do
tempo; enquanto a decadência teria sua razão na inércia do sujeito quanto à utilização
de um poder de ação dentro de limites temporais estabelecidos para seu uso.

Outra colaboração ao estudo do tema forneceu Yussef Said Cahali (1979).

Anota o autor a predominância no Brasil da doutrina segundo a qual a prescri-
ção atinge diretamente a ação e de forma indireta o direito por ela tutelado, enquanto
a decadência fere o direito e apenas de forma reflexa a ação. Aduz, todavia, que este
posicionamento não resiste à crítica decorrente do surgimento da autonomia do direi-
to de ação, deixando claro que a concepção tradicional é um resquício do pensamento
romano a respeito da actio. Acrescenta ainda que o melhor critério até então identifi-
cado pela doutrina para a distinção dos prazos decadenciais e dos prescricionais, com
base científica e sem levar em consideração apenas os efeitos produzidos em cada
caso concreto, é aquele que parte da natureza das posições jurídicas tuteladas, valen-
do-se da distinção chiovendiana entre direitos a uma prestação e direitos potestativos.

Estas idéias gerais foram retomadas por outros articulistas que, recentemente,
debruçaram-se sobre o tema.

Já Pontes de Miranda (2000), por sua vez, possui uma concepção diferenciada,
pois seu posicionamento decorre das influências da doutrina germânica evidenciadas
em sua formação jurídica.

Situa a questão examinando apenas a prescrição, deixando de fazer referência
expressa ao problema da decadência nos termos em que abordado pela doutrina domi-
nante.

Para tanto, parte dos conceitos de direito, pretensão e ação, formulando clara
separação entre cada um deles, afirmando que há direitos que perderam ou não têm
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pretensão ou ação, que identifica como “direitos mutilados”, e que, segundo aduz,
equivocadamente a doutrina indica como sendo casos de “obrigações naturais”.

Conceitua a pretensão afirmando tratar-se de “posição subjetiva de poder exigir
de outrem alguma prestação positiva ou negativa”. Esclarece que pela infeliz defini-
ção contida no Código Civil alemão, de que seria ela “o direito de exigir de outrem ato
ou abstenção” determinando ainda submeter-se a prescrição, acabou o legislador por
confundir direito e pretensão, “definindo o efeito pela causa”. Daí a razão pela qual
parte dos doutrinadores alemã acabou confundindo-a com outros conceitos, como o
direito subjetivo e a ação. Sua finalidade é a satisfação daquilo que é devido por parte
do obrigado. Anota desse modo que a pretensão trata-se de categoria relacionada à
exigibilidade de determinada situação jurídica tutelada, ou seja, ao cumprimento de
determinada comissão ou omissão por parte de terceira pessoa, não estando presente
no caso dos direitos que denomina de “formativos” (que se identificam com os classi-
camente conhecidos como potestativos), modificadores ou extintivos, que operam
por si sem a necessidade de ato ou omissão do devedor.

Afirma no mesmo sentido que todo direito, toda pretensão, toda ação e toda
exceção, possuem seu próprio conteúdo, determinador de sua própria extensão. As-
sim, no direito de crédito a pretensão pode ser exercida extrajudicialmente ou judici-
almente, neste último caso através do ajuizamento da ação cabível.

Salienta, contudo, o ponto relevante de sua tese no sentido de que embora sejam
normalmente exercidos de forma conjunta, não se confundem, podendo haver direito
sem pretensão, pretensão sem direito, ou mesmo uns e outros sem ação.

Nessa linha de raciocínio, a pretensão é exercida perante o obrigado diretamen-
te ou através do Estado, normalmente do Estado-juiz. Mas nem sempre isso ocorre
com o exercício da ação, exemplificando com a idéia de que quem interpela judicial-
mente exerce sua pretensão em face do devedor, sem, contudo, exercer o direito de
ação. Assim, “ter pretensão” configuraria ter interesse na satisfação daquilo que em
tese é devido, e exercê-la seria exigir efetivamente a prestação.

Outrossim, salienta, no mesmo sentido, que por vezes o titular da pretensão
exige, mas não pode propor a ação; se sua exigência é atendida a pretensão está satis-
feita, caso contrário nada poderá ser feito por ele. Desse modo, conclui que a preten-
são nasce com a exigibilidade direito, e o que advém da violação ao direito é a ação.

Partindo dessas premissas, conceitua a prescrição no Código Civil brasileiro
como “exceção, que alguém tem, contra o que não exerceu, durante certo tempo, que
alguma regra jurídica fixa, a sua pretensão ou ação”. Desse modo, a prescrição atingi-
ria não somente a ação, mas a pretensão, minando-a e conseqüentemente o próprio
direito.

Assim, conclui que a pretensão não se confunde com o direito subjetivo e
tampouco com a ação. Configura-se como exigibilidade do direito, o que pode ser
feito através da ação (demanda judicial) ou não. A pretensão, não o direito ou a possi-
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bilidade de demandá-lo em juízo, seria fulminada pela prescrição, atingindo-se ape-
nas de modo reflexo a ação e o direito.

Por essa linha de pensamento a ocorrência da prescrição implica inexigibilidade
do direito e impossibilidade de uso da via judicial para sua obtenção, embora aquela
posição jurídica ainda exista, agora como “obrigação natural”, ou na dicção de Pontes
de Miranda como direito sem pretensão e sem ação.

É importante notar que o autor trata da decadência como hipótese de simples
preclusão, e fala desta no caso dos “direitos formativos”, que pelo que se observa da
sua análise do problema equivalem aos direitos potestativos. Assim, aduz que os pra-
zos preclusivos ou de caducidade não se confundem com os prazos prescricionais,
pois naqueles as pretensões ou ações efetivamente se extinguem, não ficam apenas
“encobertos” como nestas.

Desse modo, anota que a preclusão é extinção de efeito dos fatos jurídicos e dos
próprios efeitos jurídicos. Nela, diferentemente do que ocorre na prescrição que de-
corre da inércia do titular do direito, o tempo flui naturalmente: só pode ser obstado o
efeito preclusivo em virtude do exercício do direito ou da ação pelo titular. A diferen-
ça de eficácias da preclusão e da prescrição está em que a primeira atinge diretamente
o próprio direito, a pretensão e a ação, enquanto a última fulmina diretamente a pre-
tensão e apenas de forma indireta e ação e o direito.

É importante observar também que quando Pontes de Miranda passa a enumerar
os casos que seriam de prescrição e aqueles identificados como “preclusivos”, enqua-
dra na primeira categoria as hipóteses de demandas de natureza condenatória, e na
segunda as de natureza constitutiva.

É importante, também, registrar a contribuição de Chiovenda (1998) ao tema,
na medida em que extremou categorias jurídicas em que podem ser inseridos e quali-
ficados os direitos, fornecendo com isso elemento essencial aos referidos institutos.
Separa duas grandes classes de direitos: a) direitos a uma prestação, tendentes a um
bem da vida a conseguir-se mediante comportamento positivo ou negativo de outras
pessoas; b) direitos potestativos, considerados como direitos tendentes a uma modifi-
cação do estado jurídico existente.

Os direitos a uma prestação poderiam ser absolutos (dirigidos a todas as pessoas
indiscriminadamente), relativos (dirigidos a determinadas pessoas), reais (fundados
na propriedade) e pessoais (derivados de relações envolvendo pessoas). Quanto aos
direitos potestativos, aduzia que careciam completamente daquilo que é característico
dos direitos a uma prestação, ou seja, precisamente a obrigação de uma pessoa de
realizar determinada conduta ou abstenção.

Por força dessa categoria jurídica fica claro que a lei confere a alguém o poder
de influir com sua manifestação de vontade sobre a condição jurídica de outra pessoa,
sem o concurso da vontade desta, seja fazendo cessar um estado jurídico existente ou
um direito, seja ainda produzindo um novo direito ou estado jurídico. São poderes
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que se manifestam mediante simples declaração de vontade, ou ainda com interven-
ção do Estado-juiz mediante a prolação de sentenças constitutivas. A sujeição, aí, é
característica com relação àquele que sofre o efeito da manifestação de vontade alheia.
Essa distinção é relevante para a diferenciação das hipóteses de prescrição e de deca-
dência.

Verifica-se desse modo que a confusão instalada no direito brasileiro não foi
privilégio de nossos juristas, sendo identificado o mesmo problema em outros contex-
tos normativos, inclusive na Itália. Uma vantagem, todavia, poderia a priori ser
identificada no âmbito do ordenamento italiano com relação ao tema, na medida em
que o próprio legislador tentou efetuar a distinção conceitual entre os institutos.

Nesse sentido é indicativo o próprio texto legislativo que trata da prescrição, ao
prever o Código Civil italiano que todo direito se extingue por prescrição, quando o
titular do direito não o exercita pelo tempo determinado por lei. Do mesmo modo,
procura elucidar os casos de decadência ao tratar da inaplicabilidade das regras da
prescrição, prevendo que quando um direito deve ser exercido dentro de termo deter-
minado sob pena de decadência, não se aplicam as normas relativas à interrupção da
prescrição, bem como as relativas à suspensão, salvo expressa previsão em sentido
contrário.

Assim, a doutrina tradicional acabava por definir a prescrição, seguindo o pró-
prio critério legislativo, como sendo a perda do direito pelo não exercício durante o
tempo determinado na lei. Nessa linha de raciocínio, adotada segundo autorizada dou-
trina pela maioria dos civilistas italianos, o efeito extintivo incide sobre o próprio
direito. Dito de outro modo, com a ação prescreve ao mesmo tempo o próprio direito,
e isto não porque se confunda direito substancial com ação, mas sim porque sendo a
tutela judiciária de caráter imanente e essencial ao direito, inviabilizada aquela tam-
bém com ela viria a perecer este último.

Por outro lado, a sobrevivência de um direito à possibilidade de sua tutela (ação)
não teria utilidade prática. No que pertine à decadência, a mesma doutrina salienta sua
incidência quanto a relações jurídicas às quais a lei ou mesmo a vontade do indivíduo
estabelece previamente um termo fixo, dentro do qual deve ser promovida a ação.
Terminado esse termo já não poderá mais ser exercida. É dispensável qualquer aferi-
ção quanto à ocorrência de negligência do titular ou impossibilidade concreta que se
tenha verificado. O que importa é o decurso do termo. Nessa linha de pensamento não
é o direito que se extingue com o escoar do tempo, sendo ao contrário correto afirmar
que há impedimento à aquisição de um direito. A faculdade cujo exercício foi vincu-
lado de antemão a um termo nasce originariamente com uma limitação de tempo, de
forma que não pode mais ser implementada quando superado este limite temporal.

Não são, contudo, fornecidos critérios claros de diferenciação entre os institutos
em exame, sendo, entretanto, indicados como casos de decadência hipóteses claras de
demandas constitutivas.

Por sua vez, Carneluti aduz que a prescrição, como fato jurídico espacial e de
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origem processual, significa a perda de um direito por causa da inércia do seu sujeito.
O que extingue o direito subjetivo é a inércia de seu titular diante da violação, não
tanto por si só, mas em razão do prolongamento do estado de inação por tempo deter-
minado.

Assim, exemplifica afirmando que se extingue o direito de crédito por não ter sido
exercitado por certo tempo, e extingue-se o direito real quando, diante de sua violação,
o titular por certo tempo não reage. Salienta inclusive erro de perspectiva ao configurar-
se a usucapião como prescrição aquisitiva, na medida em que a aquisição da proprieda-
de não é um prius, mas um posterius. Nesse sentido, esclarece que o possuidor não
poderia adquirir a propriedade se o dominus não a houvesse perdido. Na prescrição dita
aquisitiva, desse modo, o fato essencial é a prescrição extintiva, a perda do proprietário,
enquanto a correlata aquisição do possuidor se explica por sua ocupação da res, que em
virtude da extinção do domínio precedente tornou-se res nullius.

A respeito da decadência salienta que a nulidade relativa ou anulabilidade dos
atos traz consigo os inconvenientes relacionados à incerteza. Para sua eliminação o
período de pendência da resolubilidade deve ser abreviado, para convalidação ou
invalidação durante um tempo determinado. Assim, decadência e nulidade são con-
ceitos diversos, mas correlatos. Acresce que a decadência refere-se à eficácia do tem-
po como distância, por exprimir a extinção de uma relação jurídica pelo defeito no
cumprimento do ato em determinado termo.

A distinção entre a eficácia do tempo como distância ou como duração serve
para esclarecer a diferença entre a decadência e a prescrição e entre conceitos contí-
guos, mas diversos, relativos à prescrição e à perempção. Anota que tanto a prescrição
como a perempção dizem respeito ao tempo como duração, não como distância, e por
isso são fatos jurídicos puramente temporais ou, em outros termos, atos omissivos.

A distinção entre decadência, de um lado, e prescrição e perempção de outro,
funda-se em última análise na separação entre relações e modificações jurídicas. A
prescrição seria, nesse raciocínio, conceito pertencente não à teoria das relações, mas
à teoria dos atos, da mesma forma que a perempção.

De outro lado, enquanto a decadência derivaria da natureza da relação e expri-
miria a ineficácia do seu exercício além de um certo momento do tempo, prescrição e
perempção denotam um fato, consistente na omissão prolongada no tempo, isto é, por
certo período. Daí a possibilidade de suspensão e interrupção da prescrição e da
perempção, e sua inadmissibilidade quanto à decadência.

Em síntese, para a decadência importa que um poder seja exercitado dentro de
uma certa “distantia temporis”. Já para a prescrição e a perempção importa que a
omissão tenha uma certa duração.

Desse modo acabam sendo identificados e criticados pela doutrina como critéri-
os de distinção aqueles relacionados a: a) contraposição feita entre direito e potestade,
como objeto respectivamente da prescrição e da decadência; b) contraposição entre
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extinção e impedimento, no sentido de que a decadência não comportaria a perda do
direito, mas sim a falta de sua aquisição pela não realização, em termo pré-estabeleci-
do, de um elemento da fattispecie aquisitiva; c) contraposição entre tempo como dis-
tância e tempo como duração, no sentido de que a não atividade estaria relacionada a
toda a sua duração na prescrição, enquanto ligada somente a um punctum temporis
para a decadência. Afirma-se assim que se tratam em verdade simplesmente de diver-
sificados modos de observação do mesmo problema, com relativa relevância na medi-
da em que para ambos os institutos um certo poder se perde quando uma certa ativida-
de não seja realizada em termo pré-fixado.

Há que se referir, que mesmo quando o Código Civil italiano afirma que “o
direito se extingue pela prescrição”, a expressão direito deve ser compreendida em
sentido amplo e não literal, não se limitando à categoria dos direitos subjetivos, mas
em sentido compreensivo da generalidade de situações jurídicas ativas. Daí a defini-
ção de prescrição sugerida como modo geral de extinção de situações jurídicas ativas,
fundado na inércia do titular objetivamente considerada. No mesmo sentido é a con-
clusão de que o direito em verdade não fica fulminado pela prescrição, mas só enfra-
quecido, sendo admissível salvo expressa disposição legal sua invocação como exce-
ção, ainda que inviável a propositura de ação.

A doutrina aduz também que é possível caracterizar de modo genérico a deca-
dência como perda de uma situação subjetiva ativa, verificada pela inobservância de
normas imperativas que impõem determinado comportamento ao titular daquela, in-
dependentemente da fixação de um termo, ou mesmo por causa da falta de um requi-
sito de idoneidade necessário para que determinada relação exista ou continue exis-
tindo. Fala-se assim em decadência a título de pena (primeira hipótese) e a título de
incompatibilidade (segunda hipótese).

Uma das formas de identificação da distinção entre prescrição e decadência
verifica na primeira uma “perda jurídica”, e na segunda a “não aquisição do direito”,
localizando o fenômeno da decadência fora da esfera de aplicação da idéia de direito
subjetivo.

Não fica contudo sem crítica a distinção que toma por base a espécie de direitos
considerados, argumentando-se que no ordenamento italiano identificam-se direitos
potestativos sujeitos à prescrição e, ao contrário, direitos de crédito sujeitos a prazos
decadenciais. Assim, na peculiar natureza dos direitos potestativos poderia ser colhi-
da a razão do emprego normal – não exclusivo – do mecanismo da decadência.

3 PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA NO NOVO CÓDIGO
CIVIL BRASILEIRO

Estabelece o novo Código Civil brasileiro no art. 189 que “violado o direito,
nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que
aludem os art. 205 e 206”.
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Com relação à decadência, sem defini-la determinou a lei no art. 207 que “salvo
disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas que impedem,
suspendem ou interrompem a prescrição”.

Ambos os institutos estão previstos na Parte Geral da lei, dentro do Livro III que
trata “Dos fatos jurídicos”, no Título IV com a rubrica “da prescrição e da decadên-
cia”.

Além disso, o Código tratou dos dois assuntos ao estabelecer expressamente
prazos prescricionais e decadenciais.

Quanto aos prazos, verifica-se a determinação na Parte Geral de que: a) o negó-
cio jurídico nulo não é suscetível de confirmação nem convalesce pelo decurso do
tempo, não estando, portanto, sujeito a prazo decadencial (art. 169); b) é de 4 anos o
prazo decadencial para pleitear-se a anulação de negócio jurídico fundado em coação,
erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, e o celebrado por inca-
paz (art. 178); c) quando a lei dispuser que um ato é anulável sem estabelecer prazo
(decadencial) para pleitear-se anulação, será este de 2 anos a contar da data da conclu-
são do ato (art. 179); d) é de 180 dias a contar da conclusão do negócio ou da cessação
da incapacidade o prazo decadencial para pleitear-se a anulação de negócio concluído
pelo representante em conflito de interesses com o representado (art. 119); e) foram
discriminados prazos verdadeiramente prescricionais, pois relacionados a possíveis
demandas condenatórias (art. 205 e 206).

Observa-se inicialmente que com respeito à prescrição foi clara a letra da lei ao
determinar que a prescrição atinge a pretensão, e que esta nasce com a violação do
direito do titular.

Destarte, como já referido, o novo Código afirma claramente que a prescrição
atinge a “pretensão”, que nasce em decorrência da violação do direito. Não são as
ações ou os direitos que sofrem prescrição ou decadência, mas a sua possibilidade de
exercício, isto é, a pretensão de exercê-los ou realizá-los.

A expressão “pretensão” é empregada como nexo instrumental voltado à reali-
zação do direito por meio da ação. A partir daí chega-se à conclusão de que a prescri-
ção extingue uma “pretensão de direito”, enquanto a decadência estaria a excluir uma
“pretensão de ação”. Daí por exemplo, a possibilidade de suspensão do fluxo do pra-
zo prescricional ou mesmo renúncia à prescrição que já se operou, diversamente do
que ocorre com a decadência, pois em razão de sua objetividade inviabiliza-se sua
suspensão, pois seu prazo corre de forma inexorável.

Cabe destacar, que há outros prazos de prescrição e de decadência que são pre-
vistos em leis especiais, que não contarão com a elucidação sistemática formulada
pelo próprio legislador no contexto do novo Código Civil.

É importante referirmos, que fora os casos previstos como de decadência e pres-
crição, há aqueles direitos, como já ditos, imprescritíveis, e que a jurisprudência a
seguir bem elucida:
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CIVIL – INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE – REGISTRO CIVIL – ANU-
LAÇÃO – PRESCRIÇÃO – I – O direito do filho de buscar a paternidade real,
com pedido de anulação retificação de registro de nascimento em caso de fal-
sidade praticada pela mãe é imprescritível, não se aplicando o disposto no art.
178, § 9º, VI, do Código Civil. Precedentes. II. – Decisão mantida, porque em
sintonia com a jurisprudência mais moderna e majoritária desta Corte. III. –
Agravo regimental desprovido. (STJ – AGRESP 440472 – RS – 3ª T. – Rel.
Min. Antônio de Pádua Ribeiro – DJU 19.05.2003 – p. 00225)

ADMINISTRATIVO – SERVIDORA ESTADUAL – ESTABILIDADE –
AÇÃO DECLARATÓRIA – PRESCRIÇÃO – NÃO INCIDÊNCIA – A doutri-
na e a jurisprudência são unânimes em afirmar o entendimento de que a ação
puramente declaratória é imprescritível. Objetivando a demanda a proclama-
ção judicial da existência de um direito que foi mal interpretado pela Adminis-
tração, qual seja o de que a autora detém tempo necessário de serviço para
obtenção da estabilidade prevista na Carta Magna, caracteriza-se a atividade
jurisdicional de efeito meramente declaratório. Recurso Especial não conheci-
do. (STJ – RESP 407005 – MG – 6ª T. – Rel. Min. Vicente Leal – DJU
21.10.2002)

PRESCRIÇÃO – ANOTAÇÃO DA CTPS – INOCORRÊNCIA – Não há falar
em prescrição, tratando-se de reclamação trabalhista que tenha por objeto ano-
tações na CTPS para fins de prova junto à previdência social, por força do
disposto no artigo 11, § 1º, da CLT. (TRT 19ª R. – REO 00041.2003.059.19.00.7
– Rel. Juiz Pedro Inácio da Silva – J. 01.10.2003)

PRESCRIÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – A ação que visa ao reconhecimento
do vínculo de emprego tem natureza declaratória. Por isso, consoante a disposição
inserta no § 1º do artigo 11 da CLT, não está sujeita à prescrição. (TRT 4ª R. – RO
00886.015/99-5 – 3ª T. – Rel. Juiz Conv. Alcides Matté – J. 11.12.2002)

PREVIDENCIÁRIO – REVISÃO DE BENFÍCIO – DECADÊNCIA – PRES-
CRIÇÃO – SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO INTEGRANTES DO PBC –
CORREÇÃO MONETÁRIA – INCLUSÃO DO IRSM RELATIVO A FEVE-
REIRO/94 (39, 67%) – CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS MORATÓRIOS
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 1. O prazo decadencial previsto na Lei
nº 9.528/97, que alterou a redação do art. 103 da Lei nº 8.213/91, não se aplica
retroativamente aos benefícios concedidos antes de sua vigência, tendo em
vista a regra inserta no art. 6º da LICC. 2. A prescrição qüinqüenal prevista no
art. 103 da Lei nº 8.213/91, em sua redação originária, atinge apenas as parce-
las individualmente, e não ao fundo de direito em que se baseiam. 3. Na corre-
ção monetária dos salários-de-contribuição integrantes do período básico de
cálculo (PBC), deve ser incluído o IRSM de fevereiro de 1994, no percentual
de 39, 67%, ante o disposto no art. 21, § 1°, da Lei n° 8.880/94. 4. A correção
monetária, aplicável sobre as dívidas de natureza alimentar, como é o caso dos
benefícios previdenciários (Súmula n° 09 desta Corte), deve ser calculada na
forma prevista na Lei n° 6.899/81, e incidir a partir da data em que deveria ter
sido paga cada parcela, e o débito será atualizado, a partir de maio/96, pelo
IGP-DI. 5. Incidem juros moratórios no percentual de 1% ao mês a partir da
citação, pois é quando se constitui em mora o devedor (art. 219, caput, CPC),
já que dívida de caráter alimentar, na forma do Decreto-Lei nº 2.322/87 e art.
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1062 do CC. 5. São devidos honorários advocatícios pelo INSS no percentual
de 10% sobre as parcelas vencidas até a data da decisão judicial prolatada
nesta ação previdenciária, excluídas as parcelas vincendas (Sum 111/STJ),
conforme parâmetro usual nesta Corte. (TRF 4ª R. – AC 2001.72.04.003374-0
– SC – 6ª T. – Rel. Des. Fed. Néfi Cordeiro – DJU 18.06.2003 – p. 702).

4 A UTILIZAÇÃO DAS FIGURAS MITOLÓGICAS
GREGAS NA COMPREENSÃO DA DISTINÇÃO ENTRE A
PRESCRIÇÃO E A DECADÊNCIA

Na mitologia grega encontramos Tanatos e Hypnos, sendo o primeiro, considera-
do como o deus da morte, e o segundo, representava uma figura que adormecia os mor-
tais. Ambos, na transposição de suas personalidades, podem dar uma idéia bem aproxi-
mada do que seja exatamente o sentido jurídico dado à prescrição e à decadência.

Importa referir quem eram os personagens.

4.1 Tanatos

O deus da morte da mitologia grega. Era representado como um jovem alado
portando uma tocha apagada. Era filho de Nix (a Noite) e irmão gêmeo de Hypnos (o
Sono). Existe uma lenda que narra como o jovem Sísifo, fundador e primeiro rei de
Corinto, o derrotou, prendeu-o, dando, portanto, imortalidade às pessoas, até que Ares
o libertou, fazendo ressurgir a Morte.

4.2 Hypnos

Filho de Nix (a Noite) e irmão gêmeo de Tanatos (a Morte), da qual é uma imagem
suavizada. A pedido de Hera, adormeceu Zeus, para que não ajudasse os troianos. Como
recompensa, recebeu da deusa o amor de Pasitéia, uma das Graças. Habitava em Lemnos,
no Hades ou ainda no país dos cimérios. Neste, segundo uma tradição, possuía um
palácio onde tudo dormia. Era imaginado como uma figura alada que percorria a terra e
o mar, adormecendo os mortais. Nos sarcófagos, é representado sob a imagem de um
adolescente adormecido, apoiado sobre uma lâmpada tombada.

A partir das imagens emprestadas pelos personagens mitológicos, podemos compa-
rar Tanatos com o instituto jurídico da decadência, onde através do simbolismo da Morte,
vemos fulminada qualquer possibilidade de direito de ação, pois o que está morto, pela
ação do tempo, não convalesce a ponto de permitir o exercício do direito de ação. Neste
caso, ocorrida a decadência, estar-se-ia diante de Tanatos e sua tocha apagada.

Já Hypnos, representaria o instituto da prescrição, onde tal como no Direito do
Trabalho, uma vez exercido o direito de ação, poderia o reclamante pleitear créditos
inseridos dentro dos 5 anos do ajuizamento da ação. Vale dizer, não ficando inerte de
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forma a não mais poder ingressar com a ação, poderia, ainda, buscar créditos
consubstanciados dentro do lapso temporal imprescrito.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A par de tudo o que foi dito, podemos estabelecer algumas considerações con-
clusivas, conceituando, os dois institutos jurídicos a partir da lição de Câmara Leal
(1959), que define prescrição como a “extinção de uma ação ajuizável em virtude da
inércia de seu titular durante certo lapso de tempo, na ausência de causas preclusivas
de seu curso.”

Por sua vez, com relação à decadência o mesmo jurista define-a como a “extinção
do direito pela inércia de seu titular, quando sua eficácia foi, de origem, subordinada
à condição de seu exercício dentro de um prazo pré-fixado, e este se esgotou sem que
esse exercício se tivesse verificado.”

A modo de uma melhor visualização acerca das distinções ou até mesmo similitudes
entre a prescrição e a decadência, apresentamos o seguinte quadro comparativo:

 PRESCRIÇÃO DECADÊNCIA 

a Atinge a ação.  Atinge o direito. 
b Supõe uma ação cuja origem é distinta da origem 

do direito, tendo assim nascimento posterior ao do 
direito. 

Supõe uma ação cuja origem é idêntica à do 
direito, sendo simultâneo o nascimento de ambos. 

c O exercício da ação não se confunde com o 
exercício do direito, porque a ação não representa 
o meio de que dispõe o titular para exercitar seu 
direito, mas apenas o remédio jurídico de que se 
pode socorrer para remover o obstáculo criado ao 
exercício do direito. 

O exercício da ação e o exercício do direito se 
identificam, porque a ação representa o meio de 
que deve servir-se o titular para realizar o efetivo 
uso de seu direito. 

d Admite suspensão e interrupção. Não admite suspensão e a interrupção. Tem curso 
fatal, só podendo ser obstada sua consumação 
pelo efetivo exercício do direito, ou da ação quando 
esta constitui o meio pelo qual deve ser exercitado 
o direito. 

e É matéria de defesa. Deve ser conhecida de ofício pelo juiz, não se lhe 
aplicando a proibição para tanto que existe com 
relação à prescrição de ações patrimoniais.  

f Não extingue direta e imediatamente o direito, mas 
a ação que o protege, ficando o direito extinto só 
por conseqüência se não houver outro meio eficaz 
para sua proteção.  

Extingue direta e imediatamente o próprio direito.  

g 
 
 

A prescrição extingue somente a ação para cujo 
exercício foi estabelecida, podendo o direito ser 
pleiteado por outra ação, se houver; assim, 
prescrita a ação executiva, poderá o crédito 
cambial ser postulado em ação ordinária; prescrita 
a possessória sumária será viável a ordinária.  

A decadência prejudica toda e qualquer ação, 
impedindo de forma absoluta que seu titular 
invoque o direito como fundamento de qualquer 
pretensão em juízo; assim, o marido que deixou 
decair o direito de contestar a filiação do filho 
nascido de sua esposa não poderá postular em 
juízo sua separação com amparo nesse 
fundamento. 
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Cabe observar, que se o direito e a ação nascem concomitantemente do mesmo
fato, e se a ação representa o meio de que dispõe o titular para tornar efetivo o exercí-
cio de seu direito, verificadas ambas, o prazo é de decadência.

É de decadência o prazo estabelecido por lei, ou pela vontade unilateral ou bila-
teral, quando prefixado ao exercício de direito pelo titular. Será de prescrição quando
fixado não para o exercício de direito, mas para o exercício da ação que o protege.

Todavia, se o direito deve ser exercido por meio de ação, originando-se ambos
do mesmo fato, representando na prática o exercício da ação a própria implementação
do direito, o prazo fixado para a utilização da ação será de decadência.

Por derradeiro, importante é o ensinamento de Agnelo Amorim Filho (1960),
que parte de alguns critérios distintivos: a) Afirma que só os direitos a uma prestação,
que podem gerar ações condenatórias, podem ser colhidos pela prescrição, e que os
direitos potestativos, por definição direitos sem pretensão, sendo insuscetíveis de le-
são ou violação e gerando ações constitutivas, não podem jamais dar origem a prazo
prescricional. Esclarece que só na classe dos direitos potestativos é possível cogitar-
se da extinção de um direito em virtude de seu não exercício em determinado tempo;
b) Observa que os únicos direitos para os quais podem ser fixados prazos de decadên-
cia são os potestativos, e por conseqüência só as ações constitutivas podem estar su-
jeitas a prazos decadenciais, desde que especialmente fixados em lei. Em síntese, se a
ação é condenatória o prazo para seu exercício é prescricional, e se é constitutiva seu
prazo é decadencial. No tocante às ações declaratórias, estas não tendem a uma pres-
tação, e tampouco à modificação de uma situação jurídica, mas simplesmente à obten-
ção de uma certeza jurídica por parte de seu autor. Assim, não estão ligadas a prazos
decadenciais ou prescricionais. Aduz que nenhum dos prazos previstos no Código
Civil trata de ações declaratórias, mas só de condenatórias ou constitutivas; c) Con-
clui no sentido de que as ações declaratórias são “imprescritíveis”. Prefere usar a
expressão “ações perpétuas”, concluindo que são perpétuas todas as ações não sujei-
tas nem a prescrição nem indiretamente à decadência, ou seja, todas as meramente
declaratórias, e as constitutivas que não tenham prazo especial definido em lei,
inexistindo ações condenatórias imprescritíveis.

Ao final, sintetiza suas conclusões: a) estão sujeitas à prescrição todas as ações
condenatórias e só elas; b) estão sujeitas a decadência as ações constitutivas que têm
prazo especial para exercício fixado em lei; c) são perpétuas as constitutivas que não
têm prazo especial de exercício fixado em lei e todas as ações declaratórias; d) não há
ações condenatórias perpétuas nem sujeitas a decadência; e) não há ações constitutivas
sujeitas a prescrição; f) não há ações declaratórias sujeitas a prescrição ou decadência.
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RESUMO
O presente trabalho visa apresentar um estudo sobre a atividade criminosa, praticada

por agente racional, sob um enfoque de teoria dos jogos e modelos econômicos.
Palavras-chave: Racionalidade. Modelos econômicos. Teoria dos jogos. Atividade cri-

minosa.

A study of criminal behavior from an economic perspective

ABSTRACT
This paper presents a study on criminal activity, as practiced by a rational agent, using

game theory and economic models.
Key words: Rationality. Economic models. Game theory. Criminal activity.

O presente trabalho está inserto na Teoria Geral do Delito, especificamente no
propósito da formatação (justificação) de normas penais, sob uma visão econômica e
matemática. Terá por estrutura a exposição de modelos, com posterior utilização dos
mesmos sobre crimes praticados por agentes racionais, na tentativa de chancelar ou
refutar a explicação estabelecida, no sentido de Popper.

Os modelos a serem aplicados são os mesmos utilizados pelas ciências econô-
micas, não se revestindo de uma óptica economicista ou uma tentativa de
economicização das ciências humanas. Rigorosamente não. O pressuposto fundamen-
tal de aplicabilidade recai sobre o indivíduo racional, ou seja, somente sob a visão da
razão como faculdade calculadora, no melhor estilo de Blaise Pascal (1976).

Há que se justificar a ausência de discussão sobre parâmetros de justiça ou valo-
res outros, quando da justificativa para elaboração de um sistema de normas penais,
sob critérios de modelos econômicos. Nestes termos, o presente estudo se vale dos
critérios de Hans Kelsen (1998), no que concerne à idéia de justiça.

Nestes termos, e com tal propósito, apresentar-se-á a definição de modelos, fun-
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cionalidade, a visão econômica como justificativa de emprego dos mesmos, a idéia de
ciência para Popper, para então se adentrar na justificativa e operacionalidade das
normas penais.

O problema-base a ser enfrentado tem por fundamento as seguintes indagações:

a) Existe racionalidade na prática de crimes do colarinho banco (ao menos os
meios utilizados para tal prática detêm contornos de racionais)?

b) Em sendo os agentes racionais, um modelo baseado na relação custo-benefí-
cios líquidos positivos explica prática delitiva de colarinho branco?

1 CAUSALIDADE E IMPUTAÇÃO

O direito, se entendido como um conjunto de normas que visa assegurar a vida
em comunidade, tem propósito determinado. Logo, não há que se falar em visão do
mesmo com um fim em si. Por si só seria argumento suficiente para afastar o
enquadramento do direito como ciência específica. Não haveria a possibilidade de
aplicação de qualquer modelo sobre o mesmo, por falta de objeto específico. Há que
se garantir a aplicabilidade das ferramentas científicas, com a delimitação exata de
um objeto para estudo.

Para Kelsen, se as ciências sociais são efetivamente distintas das ciências da
natureza, há que se estabelecer o princípio basilar daquelas, de forma diversa ao
princípio da causalidade, que sustenta a edificação destas. Esclarece (1998, p. 324):

Apenas se for possível provar a existência desse princípio em nosso pensa-
mento e sua aplicação nas ciências que lidam com a conduta humana, estare-
mos autorizados a considerar a sociedade como uma ordem ou um sistema
deferente do da natureza, e as ciências que se ocupam da sociedade como dife-
rentes das ciências naturais.

Analise-se então, a forma que uma norma jurídica assume. Suponha a relação
A→B (estrutura silogística, onde se lê, se A, então B), sendo A a hipótese, B a
consequência, unidas por uma regra de formação (condicional se,..., então). Admitin-
do, sem perda de generalidade que tal relação tenha o significado: se um delito for,
uma sanção deva ser aplicada. Qual a ligação entre A e B?

Suponhamos agora que a mesma relação tenha por significado: se uma chapa de
ferro for submetida a uma determinada temperatura x, então a mesma dilatar-se-á.
Qual a relação entre A e B?

Ora, responder tais perguntas importa em enquadrar o direito sobre a incidência
ou não do princípio da causalidade. Assim como uma lei da natureza, uma regra de
Direito une dois elementos. Ocorre que, da definição de comportamento expresso em
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A, não segue a sanção – B – como conseqüência causal, mas a expansão decorre de
forma direta da incidência de energia sobre a placa, ou seja, se aquecer (A), ocorre a
dilatação (B). Sobre estas, A está relacionada com B por uma relação de causa e efeito
– causalidade.

Forçoso então concluir que se o delito não está ligado a punição, se do ilícito
civil não decorre a execução, etc, a ligação de antecedente e conseqüente não guarda
similitude com uma relação de causa e efeito. Decorre que o princípio da causalidade
não encontra respaldo nas estruturas das normas de Direito (KELSEN, 1998, p.325).

A ligação entre A e B (delito e sanção, v.g.) dá-se por meio de um ato de seres
humanos, ou seja, atende a um juízo de imputação. As estruturas normativas não estão
expostas a juízos de verdadeiro (V) ou falso (F), mas tão somente a juízos de válido
ou inválido. Logo, se considerarmos objeto de estudo científico somente proposições
passíveis de averiguação mediante emprego de juízos de V ou F, decorre daí que Di-
reito não é ciência1 .

Ora, em não sendo ciência, obstado encontra-se o emprego de modelos sobre tal
objeto. Para que um estudo científico possa ser feito, há que se escolher um objeto.
Para o direito, vez que obstado, há que se afastá-lo como objeto, passando a fazê-lo
sobre o dogma fundamental do mesmo: a norma jurídica.

Esta, no que concerne à possibilidade de aferição de verdadeiro ou falso quando
incidentes sobre a compatibilidade de um conjunto de normas, por exemplo, estabele-
ce um ramo dentro das ciências humanas, qual seja, a Ciência do Direito.

2 DEFINIÇÃO DE CIÊNCIA E EMPREGO DE MODELOS
PARA POPPER

Começa-se com definições apresentadas pelo próprio Popper (2000, p. 27):

Um cientista, seja teórico ou experimental, formula enunciados ou sistemas de
enunciados e verifica-os um a um. No campo das ciências empíricas, para par-
ticularizar, ele formula hipóteses ou sistemas de teorias, e submete-os a teste,
confrontando-os com a experiência, através dos recursos de observação e ex-
perimentação.

A tarefa da lógica da pesquisa científica, ou da lógica do conhecimento, é,
segundo penso, proporcionar uma análise lógica desse procedimento, ou seja,
analisar o método das ciências empíricas.

1 Está-se a empregar o termo ciência no sentido utilizado por Karl Popper. Tal termo encontrará definição em
momento posterior do trabalho, em item próprio.
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Como deflui do exposto, para o referido pensador, a idéia de ciência está intima-
mente relacionada com a de procedimento, manejo de ferramentas científicas; passos
lógicos passíveis de aferição. Mais, o rigor do pensamento científico não se encontra
no pensamento formador de um modelo – pensamento por dedução – sendo este o
resultado retirado de normas mais gerais. Ainda menos a construção de modelos ide-
alizados, formatados a partir de dados específicos de um problema, ou objeto
observável, através de uma indução.

A grande façanha de Popper encontra-se em descrever a ciência positiva sem
necessidade (na verdade, afastou a possibilidade) de recorrer-se ao princípio da indução.
Para ele, como acima dito, ciência é um conjunto de hipóteses, seguido de conclusões,
extraídas estas da lógica e/ou matemática, desde que conferidas uma das condições:

1. Algumas das hipóteses ou das conclusões do modelo devem poder ser
conferidas empiricamente;

2. As experiências realizadas tanto podem corroborar com o modelo quanto
podem falseá-lo.

A testabilidade e a falseabilidade de uma teoria (modelos) são os critérios que
qualificam um sistema teórico como científico. Não sendo a indução critério
demarcador de conhecimento, ao cientista compete a introdução de hipóteses levadas
a teste empírico. A refutabilidade das representações científicas é que verdadeiramen-
te conferem valor cognitivo para um modelo/ teoria. Resta claro: neste nível, há que
se falar em modelos, construídos e levados a teste, para falseá-los ou não. Assim, se
um modelo não pode ser falseado empiricamente, não se encontra o mesmo circuns-
crito aos domínios da ciência.

Cumpre então, esclarecer o propósito da formulação dos referidos modelos, como
formadores de conhecimento científico. Tais não almejam a procura da verdade.

Uma vez sendo organizados na forma de proposições (estilo A®B), estas não se
encontram insertas naquelas possíveis de prova de verdade, à exceção das tautologias2 .

Podem-se produzir provas cabais de falseabilidade de uma proposição, mas não
sua verdade. Não se almeja o estabelecimento de uma verdade, mas se aceita como
sendo, de forma provisória, até prova em contrário.

Mais, não somente não se almeja com um modelo a busca da verdade, como se
tal fosse o propósito, esbarraria de forma intransponível nos limites da própria lógica.

Kant, em sua Crítica da Razão Pura, demonstrou o perigo de levar-se a lógica
além de certos limites, com inexorável, nestes casos, surgimento de antinomias. Tome-

2 Supor as proposições todo homem é mortal e o sol nasce diariamente a leste. Ora, ainda que proposições, não
encontram o mesmo conteúdo de validade. Note-se que basta uma vez o sol não nascer a leste, refutada estará
a proposição. Contudo, a existência de um ser com mais de 200 anos não importa que no dia seguinte a propo-
sição seja falseada.
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se a proposição Toda criatura tem um ser antecedente – criador. Em assim sendo, e
numa regressão finita, alcança-se ou uma criatura sem criador, o que contradiz a hipó-
tese feita, ou um, estabelecendo alguém como criador, há que se rejeitar também a
hipótese formulada (KANT, 2001).

Os recursos da lógica encontram-se ainda mais limitados, para aferição da ver-
dade, por Kant provado, mas mesmo para fazê-lo sobre as proposições empregadas
sobre um modelo. Segundo Gödel (1989), a lógica é tão pobre que nem consegue
demonstrar que a aritmética é não-contraditória.

Com base apenas nos dois pensadores acima exposto, torna-se absolutamente
ridículo tentar provar a existência da verdade.

Desta forma, uma vez identificado o campo de utilização de ferramentas cientí-
ficas – Ciência do Direito – e esclarecida a necessidade de modelar, como critério
científico, há que se eliminar, para a apresentação dos modelos, qualquer recorrência
a critérios de justiça, ou quaisquer outros valores metafísicos, quando da confecção
de normas de conduta, insertas na Ciência do Direito.

3 DIREITO E JUSTIÇA3

Começa-se com uma indagação de Kelsen (1998, p. 2):

A justiça é, antes de tudo, uma característica possível, porém não necessária,
de uma ordem social. Como virtude do homem, encontra-se em segundo pla-
no, pois um homem é justo quando seu comportamento corresponde a uma
ordem dada como justa. Mas o que significa uma ordem ser justa? Significa
essa ordem regular o comportamento dos homens de modo a contentar a todos,
e todos encontrarem a felicidade.

Por estarem as normas que regulam a vida em sociedade (Direito) incidentes
sobre todos os indivíduos; por todos terem anseios de felicidade e, por ser tal senti-
mento uma carga subjetiva, como inafastável feito de entendimento individual de
magnitude e grandeza, torna-se evidente que a referida ordem jurídica4  não contem-
pla uma ordem justa.

Evidente que a referida justiça social é impossível em se continuando com a
definição de felicidade como preceito individual. Se afastarmos o indivíduo, como
ente a ser protegido e pressuposto de existência do Estado (visão contratualista), tal-

3 Refoge aos objetivos do presente trabalho a discussão acerca do conteúdo metafísico do sentido e sentimento
de justiça. Ainda menos a vinculação de normas justas e/ou injustas com preceitos morais. Restringir-se-á a
análise da forma adquirida pelas normas.
4 Utilizar-se-á, doravante, os termos ordem jurídica, Direito e normas como se sinônimos fossem.
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vez se possa pensar em preceitos de justiça social. Contudo, tal visão não será con-
templada em absoluto no presente trabalho.

Desta forma, ao aderir-se à visão de Kelsen, o que significa em termos científi-
cos admitir suas hipóteses, então se tem que a busca de um ideal de justiça está assen-
tada na necessidade humana de justificação absoluta, que, por força de até mesmo
definição, exige uma justificação incondicional e absoluta tanto dos meios quanto dos
fins.

Sendo as normas relações do tipo A®B, com a união de A e B por juízos de
imputação, há que se afastar a busca de preceitos de justiça, quando da formatação e
análise de um modelo de normas, ao menos neste trabalho, pelos argumentos trazidos.
Dizer que algo é justo importa em recorrência a preceitos anteriores, considerados
como justos.

Desta forma, também critérios de justiça se assentam sobre normas do tipo A’→B’,
como qualquer norma, direcionada para regrar a conduta humana5 .

Afastada a busca de critérios de justiça, no estudo das normas e, aliado aos
preceitos elencados anteriormente quanto ao emprego de critérios científicos, passa-
se a expor o estudo da criminalidade e das normas penais, dentro de uma visão cientí-
fica de modelagem econômica, ou seja, dentro do Direito Econômico.

4 ESTUDO ECONÔMICO DO DIREITO

Suponhamos um conjunto de indivíduos habitando um espaço geográfico com
ausência de Estado, ou seja, em estado de natureza. Suponhamos ainda, como dado
real, que o referido ambiente seja caracterizado não pela abundância de recursos, mas
escassez. Mais, sem a existência do justo ou do injusto, onde cada um dos integrantes
desta comunidade tem que se esforçar para a própria preservação.

Sob tais fundamentos e condições, o esforço de preservação do indivíduo não
encontraria limites, vez que tudo pode lhe parecer apropriado no seu intento, vez que
cada qual é juiz de si.

Cabe a pergunta: o referido estado de natureza, em sendo caracterizado por guer-
ras e constantes conflitos, de todos contra todos, refoge a critérios de racionalidade?
Talvez o não seja a melhor resposta.

Ora, estando o indivíduo sob o desabrigo de um Estado que lhe assegure defesa

5 Suponha ocorrido o suicídio do indivíduo A. Ora, tal feito não remonta a preceitos e juízos de justo ou injusto.
Conduto, ao dispor sobre a forma de enterro, por exemplo, deste mesmo indivíduo, de forma diversa dos demais
pelo tão somente fato de ter cometido suicídio, suscita critérios de justo ou injusto. Tal se deve pelo fato de que
as normas justo/injusto repousam sobre atos de homens, relacionados com outros. Logo, justiça além de ser um
preceito de vida em sociedade, o que redunda em reforço o termo justiça social, como reforça a idéia de que para
algo ser justo, há que se ter uma norma de justiça previamente dada.
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e cumprimento contratual e, em um ambiente de recursos escasso, a opção de anteci-
pação na geração de violência, como forma de assegurar patrimônio, e mesmo a vida,
é sem dúvida uma resposta racional do indivíduo, dentro do sistema. Percebendo que
nada lhe proteja e lhe assegure a preservação dos bens, antecipa-se, mediante empre-
go de violência, na subtração de bens alheios. O emprego de violência é, sem dúvida
alguma, uma atitude mais que racional, mas otimizadora de riqueza.

A introdução do Estado neste ambiente – variável exógena – mediante acordo
de vontades (origem contratualista do Estado), também apresenta considerável dose
de racionalidade. Quanto cada indivíduo está disposto a gastar para assegurar sua
segurança?

A resposta para tanto deve levar em consideração preceitos econômicos. Ora, o
gasto em proteção, por evidente, não pode ultrapassar o custo de aquisição do próprio
bem protegido6 . Nestes termos, o Estado garante as relações privadas como forma de
menor custo.

Nesta seara, é já com a introdução da idéia de Estado, há que se fazer alusão ao
Teorema de Coase (STEPHEN, 1993, p. 26). Segundo os estudos do eminente econo-
mista, dois enunciados regem a relação Estado/Indivíduos e indivíduo/indivíduo, v.g.:

1. Quando os custos de transação são zero, uma alocação eficiente dos recursos,
oriundos de barganhas7  privadas, não leva em consideração o estabelecido em precei-
tos normativos quando a disposição do direito de propriedade;

2. Quando os custos de transação são suficientemente elevados para prevenir a
barganha, a alocação eficiente depende então da disposição legal acerca dos direitos
de propriedade.

Não é objeto deste artigo uma discussão acerca do referido teorema. Contu-
do, há que se fazer menção ao enunciado 2 (dois) acima citado. A introdução do
Estado no sistema tem por finalidade garantir o poder de barganha entre os entes
privados. Ora, em não sendo a custo zero, uma normatização racional e eficiente
se impõe.

Nestes termos, o sistema como um todo, se visa o indivíduo e liberdade, com o
acréscimo de uma eficiência produtiva a maximizadora de riquezas, não pode
desconsiderar tais preceitos. Agregue-se que, dentro de uma visão Econômica do Di-
reito, tais preceitos explicam a positivação de estruturas penais e a escolha de bens
jurídicos passíveis de proteção.

6 Em termos econômicos, há que se fazer referência aos termos ganho marginal e receita marginal. Em apertada
síntese, pequenas variações no ganhos são sempre diminuídas por pequenas variações nos gastos. A subtra-
ção deve ser positiva para que o procedimento tenha continuidade. O ponto de break no sistema será aquele em
que a referida subtração alcance o valor zero. Para maiores informações acerca dos modelos de maximização
de decisões, vide Simonsen, 1995, pp. 235 e seguintes.
7 O emprego do termo Barganha é utilizado por se reportar ao termo Bargain, que talvez reproduza melhor a
idéia contida no termo. Ademais, é o termo amplamente utilizado em obras traduzidas do inglês.
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5 TEORIA ECONÔMICA DO CRIME E DA PUNIÇÃO

Começa-se com duas questões (COOTER, 2000, p. 291): Que atos devem ser
punidos? Em que medida?

A primeira questão remete a definição de crime. A segunda, a calibragem da
punição. Mas qual a origem, dentro de uma visão econômica, da normatização penal?

Para a teoria econômica, as regras relativas ao Direito Penal sucedem as normas
de reparação civil. Para Richard Posner (1998, p. 209):

Los tipos de conducta incorrecta que examinamos en los capitulos anteriores,
principalmente las negligencias y los incumplimientos de contrto, hacen que el
responsable deba pagar danos monetarios a su víctima, o a veces que se le
prohíba continuar o repetir el acto so pena de una condena, pero en ambos los
casos sólo si la víctima demanda. Em cambio, los delitos son perseguidos por
el Estado y el delincuente debe pagar una multa al Estado o soportar una sanción
no pecuniaria como la cárcel.

Posner coloca em relevo a diferença das normas. As condutas regradas na seara
civil, no que concerne o dever de reparação são as acima enunciadas. Ocorre que, a
idéia que funda todo o regramento de reparação é o reconhecimento que o mesmo
possa se operar no sistema. Assim, reparar significa devolver a vítima ao status quo
que detinha antes da agressão.

Em termos de preceitos econômicos, reparar ganha contornos mais nítidos quando
inseridos em curvas de indiferenças.

Tais curvas, formadas no plano p (x, y) tem por característica mensurar o grau de
satisfação de um indivíduo, no referido plano. Detém a propriedade de que cada uma
das curvas lá dispostas tem, em todos os seus pontos, a tradução do mesmo grau de
satisfação para o indivíduo. Nestes termos, se p (x, y) e p’ (x’, y’) são pontos de uma
mesmo curva, então é indiferente a escolha entre p e p’.Reparar, como dito, significa
trazer de volta ao status quo ante, ou seja, manter o indivíduo na mesma curva de
indiferença.

Tendo por base o acima exposto, há que se perquirir acerca da possibilidade de
reparação. Ora, quando pouco, há danos ocasionados que, se oriundos de negligência
ou mesmo vontade voltada para tal fim, não permitem reparação, como por exemplo,
a morte, para citar um caso extremo.

Cabe apenas referir, já que o presente trabalho não visa estender-se no tema,
mas tão somente fazer menção ao aspecto geral da teoria, que justamente ultrapassada
os ditames impostos na norma, de cuidados e faltas, e atingido a seara da culpabilida-
de (guilt), surge o regramento penal.
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Em termos sucintos, quando a norma não pode ser internalizada na seara civil,
passa-se ao regramento no campo penal, sendo este o último ratio do Estado para a
prevenção ou mesmo reparação dos danos causados por indivíduos. Evidente que, os
bens jurídicos de caráter público ganham mais relevo na proteção penal, sobre esta
ótica.

Com o intuito de prescreve um conjunto de sanções penais ótimas, há que se
recorrer a um modelo de comportamento criminal. Tal modelo terá por base fundante
a percepção do indivíduo como agente racional, onde somente praticará um crime se,
e somente se, os benefícios esperados do delito superem, para ele, os custos esperados
do mesmo.

6 TEORIA ECONÔMICA DA CRIMINALIDADE

A base da teoria econômica da criminalidade pode ser expressa na seguinte frase
de von Mises (1986, p. 230):

Por mais insondáveis que sejam as profundezas de onde emerge um impulso
ou instinto, os meios que o homem escolhe para satisfazê-lo são determinados
por uma consideração racional de custos e benefícios.

Pressupõe a existência de uma agente/indivíduo racional, com faculdade calcu-
ladora de benefícios, após a aferição do custo e benefício da prática delitiva. Será
considerado racional se, mediante variação nos estímulos, mudar também seu com-
portamento, de forma a maximizar sua posição de bem-estar ou, em nomenclatura
econômica, maximize sua função utilidade8 .

Partindo do pressuposto – aliás, bem razoável – de que a mesma racionalidade
possa ser utilizada em circunstâncias outras afora o mercado, parece razoável utilizar
os referidos modelos, para o mesmo agente, também afeito a reagir a estímulos. Não
se está considerando a supremacia das ciências econômicas em face de qualquer ou-
tra. Rigorosamente está-se apenas utilizando modelos, também empregados em eco-
nomia, na seara jurídica.

Apenas para bem definir os termos aqui utilizados, evitando críticas constantes
aos propalados critérios da racionalidade, onde se atribui ao homem a condição de:

alguém que contasse todos os custos e esperasse receber todas as recompensas,
que jamais sofresse de uma louca generosidade ou um amor não interesseiro,
que nunca agisse sem um agudo sentido de identidade interior, e de fato não

8 Função utilidade designa-se por f(x,y)=k, que é a regra de formação da curva de indiferença, já definida.
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tivesse identidade interior, mesmo quando ocasionalmente levado por consi-
derações cuidadosamente calculadas de benevolência ou malevolência.
(BOULDING, p. 10)

Esclarece-se que a hipótese da racionalidade não almeja ser uma descrição do
comportamento humano como um todo, mas tão somente uma forma de identificar, o
componente previsível da reação do indivíduo.

Como dito quando tratado acerca da aplicabilidade de modelos na seara cientí-
fica, os modelos aqui tratados, têm por fundamento, nas palavras Lawrence Friedman
(1984), v.g:

A idéia básica da teoria econômica é a de que o sistema legal constitui uma
gigantesca máquina de preços... Quando a lei concede direitos ou impõe obri-
gações, ela toma o comportamento de uma maneira ou de outra, mais barato ou
mais caro.

A relação custo-benefício das normas, por exemplo, como forma de apreciação
livre, de indivíduos racionais, para condução de seus atos, é o ponto chave da presente
análise proposta. Existe a suposição de que análises do impacto da(s) lei(s) e sua(s)
formulação (ções), mediante um acréscimo ou diminuição de custo, trará estimulo ou
desestímulo a produção de certos atos pelo indivíduo, o que, de forma abstrata, poder-
se recorrer ao referido modelo de formação de preços, da seara econômica.

Partindo da premissa de que o bem-estar da sociedade como um todo seria con-
sideravelmente maior se crimes simplesmente não existissem, chega-se a conclusão
de que o crime é, ao menos, também, um problema econômico. A questão é saber
como e porque, dentro de uma visão de custo-benefício, um indivíduo pratica um tal
ato, e como aloca seu tempo, diante de uma tal expectativa.

Segundo Cento Veljanovski, um indivíduo se envolve numa atividade criminosa
porque obtém um fluxo de benefícios líquidos maior do que conseguiria na utilização
legítima de seu tempo e esforço. Desta forma, não se está a visualizar as motivações
básicas dos indivíduos, na condução para ou na criminalidade, mas os custos e bene-
fícios que os mesmos ‘contabilizam’.

Neste ponto, quanto à relação custo-benefício, diferentes visões emergem des-
tas estruturas. Para Gary Becker, por exemplo, um aspecto importante da atividade
criminosa é o fato de ela ser inerentemente arriscada, em razão da possibilidade de o
criminoso ser apanhado. Assim, o conceito econômico de utilidade torna-se de impe-
riosa necessidade sua definição. Para o referido autor, tanto o aumento da probabili-
dade de serem apanhados e punidos, aliado ao aumento desta ultima, reduziriam a
utilidade esperada da atividade criminosa.
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Contudo, em considerando a variável tempo passível de alocação, pode-se, me-
diante o já referido modelo econômico de formação de preços, estudar a criminalidade,
também do ponto de vista do indivíduo racional, como uma escolha de forma a
maximizar a utilidade do mesmo, entre atividade criminosa e atividade lícita (legíti-
ma).

Entretanto, fatores como renda e ganhos ocasionados pela atividade criminosa,
bem com a possibilidade de desemprego, podem afetar os níveis de ocorrência de
crimes.

Desta forma, a visão segundo os modelos econômicos de tal incremento nestas
atividades são resultantes da maximização da utilidade esperada, resumindo-se a uma
média ponderada das utilidades de dois aspectos da realidade – ser capturado ou fugir
com o produto da ação criminosa, onde as probabilidades de serem presos ou resta-
rem livres servem de pesos para a referida equação utilidade.

Ultrapassando modelos teóricos sobre o comportamento criminoso, baseados
em estruturas estáticas, moldados para um único período, com probabilidade de ser
preso fixa e previamente dada, estudar-se-á, também, modelos de natureza dinâmica,
onde o indivíduo vive por um período finito, com percepção de probabilidade de
punição adquirida no próprio sistema, sendo função do número de presos, pelo indiví-
duo conhecido. Estar-se-á, então, diante do conceito de crime agregado.

Dentro de critérios de racionalidade na percepção dos benéficos e dos custos da
atividade criminosa, tem-se, na formação das expectativas que:

a) Crimes passados geram crimes futuros, mantidas todas as demais circunstân-
cias iguais – ceteris paribus. Mantidos os gastos na produção de políticas criminais e,
estando elevado o grau de criminalidade, aumentará a criminalidade futura, tendo em
vista a adaptação dos indivíduos, em suas expectativas, dado o aumento de crimino-
sos impunes.

b) Sociedades diversas, com fatores reais de determinação de criminalidade iguais,
podem produzir resultados efetivos diversos, pelo fator expectativa.

c) Por depender o índice de criminalidade de expectativas, tem-se que mudan-
ças em políticas criminais de curto prazo alcançam baixos índices de impacto.

Diante de um conjunto de normas especificamente que trate acerca da
criminalidade, in abstrato, ganha importância a teoria das expectativas do possível
resultado da prática delitiva, ou seja, qual o grau de custos estas impõem ao indivíduo
e qual o grau de internalização que estas acarretam para o mesmo, de forma a arrefe-
cer a criminalidade.

Assim, e retornando ao item anterior acerca da necessidade e utilidade das nor-
ma penais, tem-se: (...) criminal law is a necessary supplement to tort law when perfect
compensation is imposible (COOTER, 2000, p. 440).
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6.1 Modelagem matemática do Rational Crime

Em termos matemáticos, desenvolver-se-á o modelo de comportamento crimi-
noso, da forma que segue: seja y função que designe ganhos decorrentes da prática
delituosa, em virtude da variável x, que corresponde ao grau de severidade que o
ordenamento confira a respectiva atividade delituosa; seja f função da mesma variável
x, que represente o grau de punição; seja p função probabilidade do crime x obter
punição. Assim, o modelo econômico aplicado à racionalidade do comportamento
criminoso importa na maximização da equação abaixo.

Max y(x) – p(x)f(x).

Recorrendo a conceitos como benefícios marginais, custos marginais (nota de
rodapé, já citada) e, mediante artifícios matemáticos, poder-se-á derivar a propalada
equação de comportamento, chegando a idéia de benefício marginal (acréscimo no
benefício resultante de um incremento, de reduzida dimensão, em outros fatores),
como sendo decorrentes de variações ou na probabilidade de punição ou no aumento
da severidade da respectiva pena.

Em termos de notação algébrica, estar-se-ia diante da seguinte fórmula:

y´= p’f + pf´

onde:

y´ = representa o benefício marginal da prática da atividade criminosa

p´f = representa a variação na possibilidade de ocorrência de punição.

pf´= representa a variação no grau de punição, mantida a mesma possibilidade
de ocorrência da mesma.

Estando-se diante de um indivíduo maximizador de seu bem-estar e, por quais-
quer dos preceitos acima expostos, quanto a alocação do tempo ou mesmo fora de
uma série temporal, pode-se inferir que, a prática de crimes do colarinho banco, efe-
tivamente pode ser entendida sob a tutela da expressão acima esboçada, ou seja: dian-
te de circunstâncias fáticas favoráveis, o agente tomará a decisão da prática do ilícito
com base em preceitos racionais.

Contudo, pretende-se aplicar ao direito não somente os modelos de formação de
preços (custo-benefício), mas também a moderna Teoria dos Jogos (BAIRD, 2000, p.
41), como forma de entendimento da relação leis/atos delitivos, ou seja, como o indi-
víduo forma suas expectativas racionais com base no ordenamento dado.

6.2 Teoria dos jogos

Para especificar o objeto de estudo acima exposto, recorrer-se-á a um exemplo,
conhecido como o dilema dos prisioneiros, que originou o estudo acerca de jogos.
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Suponhamos dois prisioneiros, dispostos em diferentes salas, sem possibilidade
de comunicação. A eles são propostas alternativas – confessar ou não confessar deter-
minado ato delituoso, com as respectivas penas. Chamemos os prisioneiros de joga-
dores (players), com as alternativas na forma de payoff matrix.

Da forma como se encontram dispostas as alternativas, e em se tratando de um
tipo de jogo especial – não-cooperativo – com opções simétricas, existe uma solução
dominante, independentemente da escolha feita pelo outro jogador.

Ora, a expectativa formulada a partir da relação custo-benefício leva em conside-
ração a relação do mesmo com o sistema normativo, o que determina a prática ou não de
um determinado crime, em especial, para a prática do crime do colarinho branco.

Em assim sendo, estaria este jogador com alternativa em face das normas dadas,
com o Estado, talvez, participando como o outro jogador, na forma cooperativa ou
não-cooperativa. De forma mais clara, a formulação de expectativas quanto à relação
custo-benefício tem por fundamento a Teoria de Jogos.

7 CONCLUSÃO

O presente trabalho não procurou a demonstração da validade do modelo pro-
posto, via teste empírico, no melhor estilo de Popper. Limitou-se a demonstrar que, na
seara das Ciências do Direito, as ferramentas científicas – modelos – têm aplicabilidade.

Assegurada a aplicabilidade de modelos, apresentou-se o mesmo sob o pressu-
posto da racionalidade do crime de colarinho branco. Neste campo, estabeleceu-se
que o agente racional, já definido, toma a decisão da prática delitiva se vislumbrar um
fluxo, ou ao menos um resultado líquido de benefícios positivos.

Aliado a isso e, ainda que os preceitos penais tenham sua existência oriunda de
uma impossibilidade de reparação nos termos civis, a empregabilidade da Teoria dos
Jogos pode mostrar resultados diversos dos propósitos iniciais.

Tomando-se o Estado como um dos jogadores, ainda que este devesse, via for-
mulação de políticas ou normas penais, estabelecer um jogo não cooperativo com o
agente criminoso, dependendo das regras/políticas, o mesmo pode obter um fluxo
positivo de benefícios, decidindo-se, em termos racionais, pela prática delitiva. Esta-
ria então, ainda que sem planejamento, estabelecido um jogo cooperativo.

Cabe, por último, frisar que ainda que tenha sido ofertado um modelo para a
explicação de determinadas práticas delitivas, deve-se levar em consideração o pro-
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pósito do modelo: somente transitar pelo real, com um mapa suficientemente adequa-
do para isso (transitar), e nada mais.

Desta forma e, ainda que jamais fora objeto ou propósito tentar explicar algo
como sendo representativo do real, deve-se agregar, com humildade de propósitos
que os tribunais das ciências são excessivamente limitados para julgar todas as ques-
tões de interesse da humanidade. A conclusão é que a humanidade demanda algo
além da lógica, da matemática e das ciências (SIMONSEN, 1994, p.14).
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