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APRESENTAÇÃO

Escrever é um ócio muito trabalhoso.
  (Goethe)

Iniciar esta apresentação com o pensamento de Goethe é justificado porque ele 
traduz o esforço e a dedicação que requer o processo da escrita.  Um processo de construção 
e reconstrução constantes. 

Este livro que ora vos apresento é fruto desse processo, do ócio trabalhoso de vários 
autores das mais variadas áreas do conhecimento e que reúne o resultado de trabalhos 
apresentados no III Encontro de Pesquisa da FATEB, realizado nos dias 27 e 28 de outubro de 
2016, na cidade de Telêmaco Borba/PR.

Um evento que promove um momento de interlocução dos acadêmicos da FATEB 
com acadêmicos de outras instituições e também de professores, especialistas, mestres e 
doutores no diálogo e reflexão acerca das pesquisas apresentadas.

Essa interlocução no evento contribuiu para o amadurecimento teórico de nossos 
acadêmicos, que dão os primeiros passos para a construção de uma pesquisa séria e de 
qualidade orientados por nossos professores. 

Entendemos que a academia não se faz somente na sala de aula. É preciso ir além. 
Além dos livros, além da explicação. É preciso pesquisar, dialogar e construir o conhecimento, 
o que podemos verificar claramente nos artigos que compõem este livro. 

Precisamos também destacar que na realização do evento, que culminou na presente 
publicação, foi imprescindível a atuação coletiva para organização, efetivação e finalização 
dos trabalhos. Alunos, professores e todos os demais envolvidos no processo colaboraram 
para o sucesso do evento e agora do livro.

Bruna Scheifer
Diretora Pedagógica da Fateb
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ASPECTOS QUALITATIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA 
CIDADE DE TELÊMACO BORBA – PARANÁ

Alessandro Luiz da Silva1 e Rodrigo Lima2 e Átila Brizola Ribas3

Áreas de Concentração: Administração.
Grupos de Trabalho: Organização e Métodos.

RESUMO
A atualidade do “pensar” sobre inovação tecnológica e os desafios para um desenvolvimento 
sustentável tem sido o fomento em diversas articulações, sob a relevância das perspectivas 
ambientais, sociais e econômicas, concatenadas por meio da perspectiva cultural, uma 
vez que o complexo processo de desenvolvimento sustentável demanda formação de 
capital intelectual, transferência e a absorção de novas tecnologias, necessidade esta 
observada principalmente pela elevação da escassez de recursos em escala global. Desta 
forma, buscou-se nesse trabalho, por meio de uma abordagem qualitativa, baseado em 
pesquisa bibliográfica documental, com delineamento descritivo, discutir os processos 
para o desenvolvimento inovativo e sustentável, considerando reflexões aos modelos 
teóricos definidos como Estadista, Triângulo de Sábato (Laissez-faire) e Hélice Tripla. Assim, 
com base no conceito de organizações inovadoras e sustentáveis, a pesquisa propôs, por 
meio de discussão, futuras pesquisas sobre os modelos citados, considerando a cidade 
de Telêmaco Borba e região, localizada nos Campos Gerais do Estado do Paraná. Como 
resultado, verificou-se que os modernos processos inovativos e seus “desafios” demandam 
alta complexidade, fazendo-se necessário a administração (modelos e métodos), para que 
ocorra a efetiva formação, transferência e a absorção tecnológica, para um desenvolvimento, 
que concatene todas as perspectivas da sustentabilidade, e que, sobretudo, atinja as várias 
escalas da sociedade, prevalecendo assim como primordial à sinergia entre as Instituições 
de Ensino Superior (IES), Empresas (E) e o próprio Governo (G), observada, sobretudo no 
modelo denominado Hélice Tripla, diferentemente da cidade de Telêmaco Borba, que 
remete ao modelo Triângulo de Sábato. 
Palavras-chave: Desenvolvimento. Inovação Tecnológica. Sustentabilidade.

1Doutorando (RE) em Planejamento e Gestão do Território (UFABC), Mestre em Planejamento e Desenvolvimento 
Regional e Especialista em Gerência Empresarial (UNITAU), Engenheiro Eletricista (UMC), Professor e 
Pesquisador da Faculdade de Tecnologia SENAI Telêmaco Borba, Paraná – E-mail: <alessandro.silva@fiepr.org.
br>; < professor.eng.adm@gmail.com>.
2Pós-doutorando e Doutorado em Engenharia Florestal (UFP), Mestre em Ciências Ambientais e Engenheiro 
Florestal (UECOP), Professor e Pesquisador da Faculdade de Tecnologia SENAI Telêmaco Borba, Paraná – E-mail: 
<rodrigo.lima@fiepr.org.br>; <rodrigo.eng3@gmail.com>.
3Doutorando em Engenharia Civil (UTFP), Mestre em Engenharia de Infraestrutura Aeronáutica (ITA), Especialista 
em Celulose e Papel (SENAI) e Engenheiro Ambiental (UECOP). Professor e Pesquisador da Faculdade de 
Tecnologia SENAI Telêmaco Borba, Paraná – E-mail: <atila.ribas@pr.senai.br>; <atila88@gmail.com>.   
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ABSTRACT
The actuality of the "thinking" about technological innovation and challenges for 
sustainable development has been the development in various joints, under the relevance 
of environmental, social and economic perspectives, concatenated through cultural 
perspective, since the complex process of development sustainable demand formation 
of intellectual capital, transfer and absorption of new technologies, a need observed 
mainly by raising the scarcity of global resources. Thus, we sought this work through a 
qualitative approach, based on documentary literature research with descriptive design, 
discuss the processes for innovative and sustainable development, considering reflections 
on theoretical models defined as Statesman, Sábato Triangle (Laissez -faire) and Helix 
Triple. Thus, based on the concept of innovative and sustainable organizations, research 
proposed, through discussion, further research on the mentioned models, considering 
the city of Telêmaco Borba and the region, located in the State of Paraná Campos Gerais. 
As a result, it was found that modern innovative processes and "challenges" require high 
complexity, making it necessary to management (models and methods) for which there is 
effective formation, transfer and technological absorption, for development, concatenate 
all perspectives of sustainability, and, above all, to reach the various scales of society, 
prevailing as paramount to the synergy between the higher education institutions (HEI´s), 
Enterprise (E) and the Government itself (G), observed, especially the model called Helix 
Triple, unlike the city of Telêmaco Borba, which refers to the Sábato Triangle model.
Key-words: Developing. Technological Innovation. Sustainability.

1. INTRODUÇÃO

O conceito de desenvolvimento, sob os aspectos inovativos e tecnológicos, pode ser 
definido como sendo um conjunto de processos de industrialização, e o próprio progresso 
tecnológico, cunhado na modernização social, estampada na expansão da liberdade 
humana, com base nas definições de Amartya Sen. 

Na mesma abordagem, cabe ressaltar que o efetivo o desenvolvimento possui vários 
papéis vitais, cada vez mais estampados nos processos mercadológicos, e de organizações, 
relacionadas direta ou indiretamente com governos e com os “atores locais”, prevalecendo o 
sistema e as instituições educacionais, influenciando diretamente todo o processo.

Todavia, para que haja um efetivo desenvolvimento, é extremamente relevante à 
adoção de um Governo (G) menos conservador, inerente às novas condições, quer sejam 
as condições de um país ou simplesmente as particularidades regionais, considerando a 
formação do capital intelectual, necessário para um efetivo desenvolvimento tecnológico, 
que atinja as diversas camadas econômicas da sociedade. 

O objetivo geral e os específicos deste artigo foram avaliar a inovação tecnológica 
e seus desafios para um desenvolvimento sob as perspectivas da sustentabilidade, 
considerando sua magnitude e abrangência, sobretudo frente aos modelos Estadista, 
Triangulo de Sábato e Hélice Tripla.
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2. METODOLOGIA

A pesquisa apresentou-se por meio de cunho teórico, com uma abordagem às 
publicações científicas, considerando os desafios da inovação e da sustentabilidade para 
um efetivo desenvolvimento. O trabalho apresenta-se por meio de um delineamento 
descritivo, com abordagem qualitativa. 

A amostragem documental considerou publicações de livros, artigos e periódicos 
que contextualizam inovação tecnológica e os desafios para um efetivo desenvolvimento. 
Buscou-se ainda uma correlação e suas contribuições nas discussões sobre inovação 
tecnológica, refletidas no desenvolvimento, abordadas nos modelos Estadista, Triângulo 
de Sábato e Hélice Tripla. 

3. DESENVOLVIMENTO 

3.1. Cidade de Telêmaco Borba

3.1.1. Aspectos geográficos 

O município de Telêmaco Borba está localizado ao Centro-leste Paranaense e 
possui uma área territorial de 1382.86 km² representando aproximadamente 0,6149 % do 
estado, 0,2175 % da região e 0,0144 % de todo o território brasileiro. 

Localiza-se a uma latitude 24°19’26” sul e a uma longitude 50°36’57” oeste, estando 
a uma altitude de 700 metros, está localizada a cerca de 235 km de distância de Curitiba 
por via rodoviária. 

O município limita-se ao norte com o município de Curiúva, a oeste com o município 
de Ortigueira, ao sul com o município de Tibagí, a leste com o município de Ventania e à 
sudoeste com o Município de Imbaú. Em 2005 a prefeitura divulgou um mapa de bairros 
de acordo com a necessidade do plano diretor e foram estabelecidos 32 bairros urbanos. 
Foram classificadas também 12 macrozonas urbanas e 7 macrozonas rurais, para definir o 
macrozoneamento urbano e rural.

3.1.2. Aspectos hidrográficos 

O município está situado na Bacia Hidrográfica do Tibagí, sendo que a sede da 
cidade de Telêmaco Borba situa-se à sua margem esquerda. Destacam-se entre os principais 
afluentes do município, o rio Imbaú, o rio Harmonia, o rio Quebra-perna, o rio Faisqueira, o 
rio Imbauzinho, o Ribeirão das Antas, o rio Alegre, Arroio dos Sete Rincões, Arroio Limeira, 
Arroio Mandaçaia, Arroio Santa Rita e o Arroio Uvaranal, favorecendo indústrias de papel 
e celulose e seus derivados na região tais como, Indústrias Klabin, PISA, Arauco, Forest 
Paper, Iguaçu Papéis, e outras.

• Principais rios que cortam o município: Arroio Uvaranal, Rio Alegre, Ribeirão das Antas, Rio 
Harmonia, Rio Imbaú, Rio Imbaúzinho e Rio Tibagí.

III Encontro de Pesquisa da FATEB - Telêmaco Borba (PR), 27 e 28 de  Outubro de 2016

Vol. I  Administração de Empresas



13

3.1.3. Aspectos culturais e educacionais de ensino superior

A formação de o capital intelectual dar-se por meio das seguintes instituições de 
Ensino Superior (IES´s):

• SENAI: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Centro Técnico de Celulose e Papel;
• Faculdades da Indústria: Campus Telêmaco Borba;
• UNINTER: Campus de Telêmaco Borba;
• UNIDERP: Universidade Anhanguera-Uniderp;
• FATEB: Faculdade de Telêmaco Borba;
• UEPG: Universidade Estadual de Ponta Grossa;
• IFPR: Instituto Federal do Paraná.

Todavia cabe uma reflexão em resposta as questões: Qual a efetiva contribuição 
das IES´s na formação do capital intelectual da região? O capital intelectual da cidade é 
migratório? Quais os efeitos sociais em caso positivo ?

3.2. Organizações Inovadoras e Sustentáveis

Mais especificamente, no início dos anos 70, a pesquisa sobre tecnologia em 
países em desenvolvimento adotou uma perspectiva dinâmica. Na mesma abordagem, 
Sveiby (1998, p. 24), contextualiza que as denominadas “organizações do conhecimento” 
são aquelas caracterizadas por possuírem poucos ativos tangíveis sendo os seus ativos 
intangíveis muito mais valiosos do que seus ativos tangíveis. 

Na mesma abordagem, define-se que uma organização é de fato inovadora quando 
ela agrega “novidades de qualquer tipo em bases sistemáticas e colhe os resultados 
esperados” (BARBIERI, 2007, p. 88), já que a expressão “bases sistemáticas” significa a 
realização de inovações com autonomia, intencionalidade e proatividade. Outrora, uma 
organização sustentável é a que simultaneamente concatena a eficiência econômica, 
ambiental e social, conforme define (BARBIERI, 2007, p. 98-99). 

Barbieri et al. (2010, p. 150) na mesma abordagem definem ainda que “os dois 
conceitos de organização podem entrar em contradição, pois inovar em bases sistemáticas 
pode se tornar sinônimo de degradação sistemática do meio ambiente e da vida social”. 
Assim, uma organização inovadora sustentável “não é a que introduz novidades de 
qualquer tipo, mas novidades que atendam as múltiplas dimensões da sustentabilidade 
em bases sistemáticas e colham resultados positivos para ela, para a sociedade e o meio 
ambiente” (BARBIERI, 2007, p. 105). 

Ainda na mesma concepção, Barbiere  et al. (2010, p. 150), definem que “não 
basta, para as empresas, apenas inovar constantemente, mas inovar considerando as 
três dimensões da sustentabilidade”, considerando as três dimensões: social, ambiental e 
econômica, definidas no Quadro 1.

Quadro 01- Dimensões da Sustentabilidade

Dimensão Social Preocupação com os impactos sociais das inovações nas comunidades humanas 
dentro e fora da organização (desemprego; exclusão social; pobreza; diversidade 
organizacional).

Dimensão Ambiental Preocupação com os impactos ambientais pelo uso de recursos naturais e pelas 
emissões de poluentes.

Dimensão Econômica Preocupação com a eficiência econômica, sem a qual elas não se perpetuariam. 
Para as empresas essa dimensão significa obtenção de lucro e geração de 
vantagens competitivas nos mercados onde atuam.

Fonte: Adaptada de Da Silva (2012, p. 44).
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3.3. Desafios para um Desenvolvimento Tecnológico

Os desafios do desenvolvimento sobre a abrangência da inovação transcendem os 
aspectos tecnológicos e ambientais, prevalecendo à contemporaneidade e a relevância da 
sustentabilidade cultural, uma vez que tal processo demandará transferência e sobretudo, 
absorção de novas tecnologias.

Desta forma, Figueiredo (2005, p. 55) nos revela que já no final dos anos 70, sob a 
influência intelectual da “abordagem baseada em recursos” e da perspectiva de Joseph 
Schumpeter, emergiu um conjunto de estudos sobre o desenvolvimento tecnológico em 
empresas de países emergentes, ou de industrialização tardia. 

Na mesma percepção, Barbieri et al. (2010), define que a inovação é um elemento 
essencial do modus operandi deste árduo processo, o que pressupõe que ela desenvolva 
continuamente recursos tangíveis e intangíveis para inovar permanentemente e de 
fato os “recursos naturais, capital físico e mão-de-obra bruta não é suficiente para o 
desenvolvimento de uma economia altamente produtiva” (SCHULTZ, 1987, p. 64).  

Com base nesta definição, além das informações geográficas e demográficas, 
Schultz (1997), ainda nos revela que os fatores de contribuição direta no desenvolvimento, 
estão estampados na capacidade de formação do capital intelectual (capital humano), 
considerando as Faculdades, Centros Universitários, Institutos Federais e Públicos. 

Segundo Stewart (1998, apud ANTUNES; MARTINS, 2007, p. 6), “[...] de fato, nestas 
instituições, os ativos tangíveis contribuem muito menos para o valor de seu produto 
ou serviço final do que os ativos intangíveis”. Desta forma, considerando a capacidade 
tecnológica e sua importância, Figueiredo (2005, p. 56) conclui que:

A capacidade tecnológica incorpora os recursos necessários para gerar e 
gerir mudanças tecnológicas. Tais recursos acumulam-se e incorporam-
se aos indivíduos (como aptidões, conhecimentos e experiência) e aos 
sistemas organizacionais. Essa definição baseia-se em outras formuladas 
anteriormente. Além disso, a capacidade tecnológica é de natureza 
difusa.

Embora os benefícios da capacidade tecnológica inovadora para o desenvolvimento 
econômico de indústrias e países tenham sido observados, desde a revolução industrial, 
por Adam Smith, Alexis de Tocqueville, Karl Marx, dentre outros, foi Joseph Schumpeter, 
na década de 30, quem enfatizou a importância da inovação para o desenvolvimento 
econômico das nações. (FIGUEIREDO, 2005, p. 54). 

Com base nesta teoria, o capital humano, é o combustível, é o conhecimento, é um 
bem intangível, que pode migrar de lugar juntamente com as pessoas, e nele pode estar 
concatenada toda capacidade, conhecimento, habilidade e acima de tudo o know-how, 
incluindo-se a criatividade e a inovação, valor este representado pela Figura 1.
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Figura 01- Identificação do capital humano.

1° Quadrante

Difícil de substituir e 
com elevado valor 

agregado.

2° Quadrante

Fácilde substituir e 
com baixo  valor 

agregado.

3° Quadrante

Fácil de substituir e 
com pouco valor 

agregado.

4° Quadrante

Difícil de substituir e 
com pouco valor 

agregado.

Fonte: Da Silva (2012, p. 46).

Os desafios sobre o conceito de um desenvolvimento sustentável estão 
concatenados desde o surgimento da crise ambiental em meados de 1980. 

Na atualidade, “[...] está estreitamente relacionado com estratégias de atuação 
para a implementação de um conjunto de medidas e, portanto não é exatamente um 
conceito teórico, mas apenas instrumental”. (BARRETO, 2001 apud FERNANDES et al. 2007, 
p. 15).  Na mesma abordagem, Sachs (1993) descreve que a sustentabilidade cultural, 
assume papel de relevância no processo de desenvolvimento sustentável, considerando 
as raízes endógenas dos modelos de modernização, sobretudo os processos normativos 
de melhoria contínua. 

Considerando a abordagem de Jacobi (1999), “a problemática da sustentabilidade 
assume, neste final de século, um papel central na reflexão em torno das dimensões do 
desenvolvimento e das alternativas que se configuram”, de certa forma, “[...] o quadro 
socioambiental que caracteriza as sociedades contemporâneas revela que o impacto dos 
humanos sobre o meio ambiente” está “[...] se tornando cada vez mais complexos, tanto 
em termos quantitativos quanto qualitativos”, sendo muitas vezes observado por cenários 
irreversíveis. (JACOBI, 1999, p. 175).
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3.4. Transferência e Absorção Tecnológica

A capacidade de absorção tecnológica pode ser definida pelas observações de 
Cohen e Levinthal (1990), considerando que este conceito pode ser compreendido uma 
vez que se tenha habilidade para reconhecer o “valor de um novo conhecimento”, sendo 
extremamente necessário que haja assimilação. 

Este processo de aprendizado, inerente a capacidade de absorção tecnológica, é 
de fundamental importância, já que a variável tempo é um valioso dispêndio, necessário 
na absorção do conhecimento tecnológico (inovação), em todas as escalas da sociedade. 

No mesmo contexto, Bessant e Tidd (2009, p. 199), definem que a vantagem 
competitiva sustentável ocorre de fato, quando as “organizações” beneficiam-se do 
“conhecimento e de suas competências tecnológicas para que se traduzam as inovações 
em estratégias e iniciativas em prol da sociedade, por intermédio dos processos de 
comercialização”.  

Definem ainda que “o que é novidade para uma instituição pode ser rotina para 
outra, e isto reflete na distinção comum entre ser novo para a instituição, e ser novo para 
o mercado e novo para o mundo todo”. (BESSANT; TIDD, 2009, p. 199). 

Assim, “a inovação, seja arte ou método, fomenta o desenvolvimento, representada 
por novos processos e métodos de fabricação, produtos e serviços disponibilizados à 
sociedade”. (DA SILVA; OLIVEIRA; SILVA, 2011, p. 3).

Desta forma, nesta mesma abordagem, embora a capacidade de inovar dependa 
diretamente do capital intectual, e das estruturas locais, considerando-se uma gama de 
variáveis tais como, localização geográfica e seus investimentos em PD&I, uma região 
pode se desenvolver mais ou menos do que outra, conforme afirma Sveiby (1998, p.24), 
representado no Quadro 2.

Quadro 02- Fatores determinantes na capacidade de absorção tecnológica

Fatores Determinantes Inovação e Capacidade de Absorção

Escolaridade

Tempo de emprego

Experiência profissional

Contratação de profissionais de 
empresas extrangeiras
Diversidade de formações
Dispêndios em treinamento

Habilidades
Individuais

Dispêndios em P&D/Receita
líquida de vendas

Realização de P&D contínuo

Conhecimentos
prévios

Inovou

Usou fontes
externas de
informação

Não usou fontes
externas de
informação

Possui
capacidade de
absorção

Não possui
capacidade de
absorção

Não possui
capacidade de
absorção

Não
inovou

Fonte: Da Silva; Oliveira; Silva (2011, p.4).
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Outra grande e importante variável a ser considerada, no desenvolvimento, sem 
dúvida são os desafios ambientais, considerando a magnitude de sua importância, hoje 
em escala internacional, assim prevalecendo os aspectos culturais nesta análise, conforme 
afirma Sachs (1993).

3.5. Desenvolvimento Econômico e Inovação Tecnológica 

Considerando as abordagens econômicas e de inovação tecnológica, Da Silva (2012), 
descreve que o desenvolvimento econômico possui várias interpretações, dentre elas a de 
Schumpeter (1988), que faz uma abordagem a inovação tecnológica, sustentando-a sob 
como sendo um fator primordial para o desenvolvimento da economia. 

Porém considerando os aspectos culturais, de cada região Vieira (2009, p.19), 
contextualiza que:

Desenvolvimento é um processo social global, ou seja, a classificação 
de desenvolvimento econômico, politico, social ou cultural só deve 
ser realizada por razões metodológicas ou para tratar de um desses 
sentidos particulares. O desenvolvimento em termos conceituais é a 
explicação de virtualizações preexistentes no processo histórico-social. 
O desenvolvimento depende dos valores de cada sociedade, de certo 
modo pode até se opor a ideia de progresso econômico, pois seu objetivo 
é mais do que a oferta de bens e serviços resultante do aumento de 
produtividade.

De acordo com Figueiredo (2005), estudar o desenvolvimento econômico, 
sob a ótica de inovação tecnológica, requer estudar alguns indicadores, dentre eles os 
educacionais, incentivo a pesquisa e desenvolvimento, estes definidos como indicadores 
convencionais. Indicadores relativos à base de pesquisa e desenvolvimento (P&D) e 
patentes têm sido extensivamente usados para medir a capacidade tecnológica de 
empresas, setores industriais e países.

3.6. Modelos Estadista, Triângulo de Sábato e Hélice Tripla

Considerando a contemporaneidade, o conceito de inovação, nas abordagens 
de Etzkowitz (2003, p. 299), de fato “tem tomado um sentido mais amplo. Mais do que o 
desenvolvimento de novos produtos nas empresas, é também a criação de novos arranjos 
entre as esferas institucionais que propiciam as condições para a inovação”. 

Desta forma, “[...] a integração dessas instituições é apontada como possível solução 
para a questão da inovação tecnológica”, observado no “[...] modelo da Hélice Tripla, que 
propõe uma relação direta e dinâmica entre o Estado, a ciência realizada na universidade e 
a tecnologia desenvolvida na empresa”, já a “[...] formulação conhecida como Triângulo de 
Sábato monstra como os vértices desse triângulo se encontram desconectados”. (NOVELLI; 
SEGATTO, 2012, p. 83). 

O mesmo observado ao modelo Estadista, sobretudo pela ausência governamental, 
conforme representação na Figura 3, citado por Da Silva (2012, p. 43).
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Figura 03- Modelos Estadista, Triângulo de Sábato, e Hélice Tripla.

Redes trilaterais e
organizações híbridas

Modelo Estadista Modelo Laissez-faire Modelo Hélice Tripla

Fonte: Da Silva (2012, p. 43).

Assim, com base nestas afirmações, Etzkowitz (2003), destaca a importância da 
cooperação direta, considerando a tecnologia e, sobretudo, enfatizando a relação entre 
Universidades (U) e Empresas (E), sob a forma de gerar inovação. Da mesma forma, nesta 
abordagem, Novelli e Segatto (2012, p. 83) definem que a “geração de inovação pode 
ser considerada dentro de um processo que integra três esferas”, a saber: Governo (G); 
Empresa (E), e Universidade (U).

4. ANÁLISE DE DADOS, RESULTADOS E DISCUSSÃO

Um “pensar” crítico, sobre um efetivo desenvolvimento, sob os aspectos da inovação 
e da capacidade de absorção tecnológica, que considere a sustentabilidade, certamente, 
demandará ainda altos investimentos, principalmente em Pesquisa, Desenvolvimento e 
Inovação – PD&I, haja vista a complexidade dos aspectos envoltos sobre a abrangência 
do tema sustentabilidade. Tais aspectos envolvidos e que devem ser considerados, de 
certa forma emergem a profundas reflexões sobre as questões ambientais, econômicas e 
sociais, permeando sobre as esferas espaciais (geográficas) e culturais.

 Considerando a complexidade e magnitude da sustentabilidade por meio da 
interação entre tais aspectos, cabe ressaltar os aspectos econômicos e espaciais, refletidos, 
sobretudo pela problemática geográfica, haja vista a elevação da escassez de recursos em 
escala global, e as questões demográficas das mais diversas, em distintas regiões, que por 
sua vez incide diretamente nos aspectos sociais. Desta forma, os aspectos econômicos e 
culturais incidem diretamente no desenvolvimento, pois como formar o capital intelectual, 
sem dispêndios? 

E sem este capital intelectual, como disseminar o conhecimento em larga escala 
a fim de efetivamente promover o desenvolvimento, nas abordagens de Schultz (1987), 
que indique uma sociedade de fato produtiva? Assim, conclui-se que os aspectos da 
sustentabilidade, independente de seus valores, estão concatenados entre si, e promovem 
a chamada sinergia socioeconômica, cultural e politica, indo de encontro às abordagens 
de Sachs (1993), prevalecendo o modelo da Hélice Trilha, sobre os demais.
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5. CONCLUSÃO

A sustentabilidade, em particular a cultural, incide diretamente no desenvolvimento 
e demostrou-se como um fator essencial, considerando os processos de formação, 
transferência e de absorção tecnológica, levando em conta que tal processo, sobretudo 
demandará a formação do capital intelectual (recursos humanos) cada vez mais 
qualificado, já que a variável tempo incidirá diretamente neste processo e na curva de 
absorção tecnológica (learning curve).

Assim, considerando futuros e novos desafios acadêmicos e de desenvolvimento, 
tomando-se como base uma nova série histórica para a cidade de Telêmaco Borba e região, 
questiona-se: como estará o sincronismo entre pesquisa, desenvolvimento, inovação e 
aplicação propriamente ditas dos recursos envolvidos? Em qual dos modelos estamos 
inseridos: Estadista, Triângulo de Sábato ou Hélice Tripla?.Considerando todas as variáveis 
apontadas, nesta e em outras pesquisas, questiona-se ainda: estamos preparados para um 
desenvolvimento inovativo e de fato sustentável?
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DIAGNÓSTICO DO CENÁRIO ATUAL DO ESTOQUE: ESTUDO DE CASO NA 
EMPRESA BETA

Camila Cristiane Ferreira Padilha4  e Pablo Henrique de Oliveira5 

Área de Concentração: Administração
Grupo de Trabalho: Produção

RESUMO
O presente trabalho busca cada vez mais de competitividade e ganhos de mercado em 
relação aos concorrentes, ações que minimizam os custos são cada vez mais necessárias. 
Para garantir competitividade a logística se torna fundamental e um ponto importante 
para estratégia da empresa. Uma das principais atividades que a logística contribui para 
a estratégia é a gestão de estoques, visando redução de custo e melhorando o nível de 
serviço prestado pela empresa. É importante um controle eficaz de entradas e saídas de 
produtos e mercadorias, para que não tenha a falta do produto para disponibilizar aos 
clientes e que não sobre e que venha a vencer e se tornar um produto obsoleto. Ter um 
estoque organizado uma gestão centralizada nas entradas e saída, um sistema eficiente de 
gerenciamento de estoques, podem garantir mais confiabilidade, assertividade e custos 
menores de armazenagem.  Diante deste contexto, objetivo deste artigo é diagnosticar 
o cenario atual do estoque, como são recebidos produtos e matéria-prima, avaliar o 
processo de armazenagem e analisar o processo de expedição dos produtos. Para isto, foi 
realizado um estudo de caso na empresa Beta para possiveis plano de ação para melhoria 
continua. Com o diagnóstico do cenário atual realizado no estoque na empresa Beta foi 
possivel identificar pontos positivos como check list de recebimento e expedição para 
controle e descrição, materiais identificados e tambem negativos como anomalias que 
ocorre no recebimento e expedição. A partir deste estudo é possivel realizar os planos de 
ação e sugestões de melhoria para possivel implementação.
Palavras-chave: Estoques, armazenagem, diagnóstico.

ABSTRACT
This study aims to gain share in an increasingly competitive market and competing against 
actions that minimize the costs are increasingly necessary. To ensure the competitiveness 
of logistics is fundamental and important issue for the company’s strategy. One of the main 
activities that contribute to the logistics strategy is the inventory management in order to 
reduce costs and improve the level of service provided by the company. effective control of 
the inputs and outputs of products and goods, you do not have a lack of product available 
to customers and not in and that will win and become an obsolete product is important. 
Having a stock organized a centralized management in and out, an effective inventory 
management system can ensure more reliability, assertiveness and reduce storage costs. 
Given this context, the purpose of this article is to diagnose the current situation of actions, 
as well as the received goods and raw materials, evaluate the process of storing and analyzing 
the process of shipping products. For this, we conducted a case study in the Beta company 
for a possible action plan for continuous improvement. 

4 Acadêmica do Curso de Admnistração da Faculdade de Telêmaco Borba– e-mail: <camilacfpadilha@gmail.
com>.
5 Acadêmico do curso de Admnistração da Faculdade de Telêmaco Borba – e-mail: <pablohenriqueoliveira@
outlook.com >.
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With the diagnosis of the current situation kept in stock in Beta now, it was possible to 
identify the positive aspects as a checklist for reception and transmission of control and 
description, identified materials as well as negative anomalies that occur when sending and 
receiving. From this study, it is possible to carry out the plans of suggestions for action and 
improvement for possible implementation.
Key-words: Inventories, storage, diagnosis.

1. INTRODUÇÃO

Na busca por melhores resultados e custos cada vez mais baixos nas operações de 
estocagem e ao mesmo tempo garantir níveis de serviços mais satisfatórios aos clientes, 
analise de da gestão de estoque é fundamental.

Com ritmo de produção elevado, a gestão de estoque e compras devem estar 
alinhados para que matérias-primas sejam fornecidos e estejam em estoques, essa interação 
deve comportar a produção e a logística integrada, contudo, deve haver estoque suficientes 
na fábrica para que a produção não tenha perdas, tanto de produção quão de clientes.

Garantir o equilíbrio entre oferta e demanda é o que vai determinar o sucesso e o 
fracasso da empresa. Assegurar disponibilidade de estoques ou trabalhar com estoques 
mínimos vai depender da política adotada pela empresa o que vai ter impacto diretamente 
nos custos da organização. Diante disso, a gestão de estoques deve disponibilizar eficiência 
na armazenagem, custos baixos de manutenção, confiabilidade, qualidade dos estoques e 
capacidade de atender os clientes em tempos hábeis, isso vai permitir ganhos importantes 
para empresa.

O grande desafio é encontrar o equilíbrio entre essas variáveis, caso haja um 
aumento de estoque consequentemente aumenta os custos de manuntenção, por outro 
lado se dimuinuir o estoque vai causar impactos em outras áreas. Para atingir produtividade 
e lucratividade é necessario encontrar o equilibrio. 

O presente trabalho tem como objetivo diagnosticar o cenário atual dos estoques 
na empresa Beta, sendo os obejtivos especificos verificar o recebimento de produtos e 
matérias-primas, avaliando o sistema de armazenagem adotado pela empresa e uma analise 
mais detalhada da expedição dos produtos. É apresentado uma revisão bibliográfica e um 
estudo de caso referente ao tema exposto. 

2. METODOLOGIA

A importância da pesquisa é caracterizada em encontrar soluções para o problema 
proposto pelo trabalho. A respeito disso Andrade (2001, p. 121) justifica que “pesquisa é 
o conjunto de procedimentos sistemáticos, baseado no raciocínio lógico, que tem por 
objetivo encontrar soluções para problemas propostos, mediante a utilização de métodos 
científicos”. 

Quanto a sua natureza esta pesquisa se configura como sendo aplicada. De acordo 
Marconi e Lakatos (2002, p.20) “pesquisa aplicada caracteriza-se pelo seu caráter prático, ou 
seja, pela possibilidade de que seus resultados sejam utilizados imediatamente na solução 
de problemas”.Quanto aos seus objetivos, a pesquisa é exploratória e descritiva. Exploratória 
porque fez uso de pesquisa bibliográfica com intuito de entender sobre uma determinada 
empresa. É também descritiva, descreve um cenário estudado, este tipo de pesquisa tem 
como objetivo principal verificar as características de um determinado problema que se 
pretende investigar para entende-lo (GIL, 2002).
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Quanto aos procedimentos técnicos esta pesquisa se aplica como sendo estudo de 
caso, que é um estudo detalhado sobre um determinado ou mais objetos. (YIN, 2005). Quanto 
à abordagem a pesquisa é qualitativa sendo a existência de uma relação interpretativa entre 
a realidade e objetivo investigado. Sua característica principal esta no fato de ser descritiva 
e considera os aspectos subjetivos da pesquisa. 

Para Barros e Lehfeld (2000) essa é uma parte importante da pesquisa, sendo o 
momento de extrair as informações necessarias para análise. No caso desta pesquisa foi 
utilizado informações diárias para o diagnosticar pontos positivos e negativos do processo.

3. ESTOQUES

A função dos estoques é Servir de pulmão para as empresas em eventuais perdas 
de produção, produtos com demandas sazonais e uma demanda muito alta e inesperada 
de determinados produtos. (Tadeu, 2010, p.4) escreve a função dos estoques.

[...] Tem como objetivo buscar a forma otimizada de gerir os recursos de suprimento 
(matéria-prima), estoques e distribuição tanto de produtos quanto de serviços, a fim de 
suprir o mercado consumidor com um nível de serviço que permita a empresa equilibrar 
seus custos e sua margem de lucratividade.

“Um objetivo primário do gerenciamento de estoque é garantir que o produto 
esteja disponível no tempo e nas quantidades necessárias” (Ballou, 2006, p.277). A gestão 
da produção e de estoques deve estar atenta para garantir a disponibilidade para que não 
haja atrasos nas entregas.

Armazenagem e manuseio de mercadorias são componentes essenciais do 
conjunto de atividades logísticas, por esta razão a gestão de estoque deve manter os níveis 
de estoques dentro dos parâmetros econômicos da empresa. Segundo (Pozo, 2015, p.23)

O termo controle de estoques, dentro da logística, é em função da necessidade de 
estipular os diversos níveis de materiais e produtos que a organização deve manter, dentro 
de parâmetros econômicos. Esses materiais e produtos que compõem os estoques são: 
matéria-prima, material auxiliar, material de manutenção, material de escritório, material 
e peças em processos e produtos acabados.

A gestão de estoque deve prover o controle dos materiais armazenados na 
organização. “Cabe a este setor o controle da disponibilidade e necessidades totais do 
processo produtivo, envolvendo não só os almoxarifados de matérias-primas e auxiliares 
como também os intermediários e os de produtos acabados. ” (Pozo, 2015, p.23).

A gestão de estoque não deve deixar faltar os materiais que são essenciais no processo 
produtivo, isso pode parar uma linha de produção, ou até mesmo uma fábrica inteira por 
falta de materiais. Por outro lado, o excesso prejudica o resultado financeiro da organização, 
onde estoque parado é dinheiro parado e alguns produtos podem vencer rapidamente ou 
se tornar obsoletos prejudicando ainda mais os resultados. Para (Pozo,2015, p.23)

Por um lado, procura-se manter um volume de materiais e produtos em estoques 
para atender a demanda de mercado, bem como suas variações, servindo o estoque como 
um pulmão, e por outro lado, buscar a minimização dos gastos nos vários tipos de estoques, 
reduzindo assim os investimentos neste setor.
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Estoque muito alto acarretam alto custo para empresa, estoque muito baixo pode ser 
mais prejudicial para empresa, onde a falta de produtos para entregar ao cliente, pode gerar 
reclamação do cliente pelo atraso na entrega, alto custo do frete dedicado para a entrega 
urgente que está atrasada e até perda de clientes por não ter produtos disponível. Segundo 
(Tadeu, 2010, p.6) “A área de estoque de uma empresa é responsável, de forma geral, pelo 
controle do fluxo de materiais internamente, devendo, portanto, equilibrar as necessidades 
e as disponibilidades de recursos da organização, sejam eles recursos humanos, de materiais, 
de espaço físico e financeiro, entre outros”.

Por esta razão uma boa administração de estoque deve estar atenta para manter o 
nível de estoque adequado para empresa, para que ela não tenha prejuízos e nem perdas 
de clientes.

Contudo, os estoques têm uma importância muito grande nas empresas, onde 
servem para melhorar o nível de serviço ao cliente, tendo produtos em estoques para repor 
rapidamente o estoque do cliente. Tem uma economia de escala bastante significativa para 
a organização.

Serve para proteção de mudanças de preços, já que a empresa tem estoque, consegue 
fornecer produtos com custos mais baixos em relação aos concorrentes.

Proteção contra incertezas na demanda e no tempo de entregas, ou seja, (Lead 
Time). Muitas organizações veem o lead time como o tempo de entrega do produto, ou seja, 
quanto tempo leva para a mercadoria chegar no cliente final, este conceito não está errado, 
mas deve ser mais abrangente, onde o lead time engloba a quantidade de tempo que uma 
mercadoria sofre para estar como produto acabado, passando desde o pedido do cliente, 
até sua entrega final. Para (Pires, 2014, p. 237) 

Fica cada vez mais claro que, nos chamados mercados de consumo (produtos 
produzidos na forma MTS), os clientes decidem sua escolha entre as marcas que estiverem 
disponíveis no momento da compra. Assim, se a marca preferida não estiver no estoque, é 
cada vez mais provável que seja adquirida outra substituta. Um desempenho das entregas 
ruim é hoje um grande motivo de “infidelidade” do cliente no momento da compra.

Por esta razão, a empresa deve analisar cuidadosamente o quanto de produtos 
manter em estoques, onde a vantagem de se ter estoque é atender o cliente de imediato, 
diminuindo o lead time de entrega e ganhando vantagem competitiva no mercado, por 
outro lado, estoques muitos altos elevam os custos de manutenção das mercadorias 
estocados, gerando perdas financeiras em grande escala.

3.1. Estoques Garantem Níveis de Serviços Satisfatórios?

Estoques servem para auxiliar a função de marketing e garantem a disponibilidade 
dos produtos mais rapidamente, segundo (Ballou, 1993, p.205)

Estoques Auxiliam a função de marketing a vender os produtos da empresa. 
Estes podem ser localizados mais próximos aos pontos de vendas e com a quantidade 
mais adequada. Isto é mais vantajoso para clientes que precisam de disponibilidade 
imediata ou tempo de resuprimento pequenos. Para a firma fornecedora, isto significa 
vantagem competitiva e menores custos de vendas perdidas, especialmente para produtos 
particularmente elásticos quanto ao nível de serviço.

Para que o tempo de ressuprimento seja mais rápido, algumas empresas optam por 
CDs (Centros de distribuição). Isso garante entregas mais rápidas para cliente que precisam 
dos produtos imediato.
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Além de garantir excelência no nível de serviço, os estoques servem de economia 
de escala nas compras e nos transportes. “Muitas vezes pequenos lotes de compras são 
gerados para satisfazer necessidades de produção ou para abastecer diretamente clientes 
a partir da manufatura. ” (Ballou, 1993, p.206).

Isso impacta diretamente em custos maiores de fretes, quando não se tem volumes 
o suficiente para acomodar em um transporte, gerando frete morto e consequentemente 
o custo da mercadoria será maior e repassado para o cliente, perdendo competitividade.

Para se ter ganhos, se faz necessário a compra ou venda de lotes maiores, onde 
(Ballou, 1993, p.206) explica que “ preços menores podem ser obtidos na compra de 
mercadorias ou o uso de lotes maiores que a demanda imediata. ” O que possibilita 
desconto no frete de transporte ocupando o volume Máximo do veículo.

Contudo, os estoques também servem de proteção contra alterações nos preços, 
(Ballou, 1993, p.206) comenta que “ bens comprados em mercados abertos têm seus preços 
ditados pelas curvas de oferta e demanda[...] onde as compras podem ser antecipadas 
em função de aumentos previstos nos preços. ” Caso o preço de algum bem possa subir 
devido à grande demanda, faz necessário a compra para que o preço do produto final não 
altere em caso de manufatura.

Serve também para proteção contra oscilações na demanda ou no tempo de 
ressuprimento, (Ballou, 1993, p.206) “onde não é possível conhecer com certeza as 
demandas de produtos ou os tempos de ressuprimento no sistema logístico. Para 
garantir disponibilidade de produtos, deve-se manter um estoque adicional (estoque de 
segurança). ” 

Para eventuais picos de demanda o estoque adicional vai suprir a falta de produtos 
e atender em tempo os clientes, garantindo a disponibilidade dos produtos, e garantindo 
tempo suficiente para que a produção disponibilize os produtos e reponha o estoque de 
segurança.

Garantir estoque garante nível de serviço satisfatório para clientes, porém, os 
administradores devem observar que estoques necessitam de investimento e manutenção 
constante, deve-se colocar na balança o que é mais preciso, atender os seus clientes no 
momento exato de que ele necessita garantindo estoques, ou deixa uma brecha para os 
concorrentes não atendo os pedidos?

Para muitas empresas “o estoque é a parte vital do composto logístico, pois estes 
podem absolver de 25 a 40% dos custos totais de uma organização” (Ballou, 1993, p.204). 
Isso traz uma complexidade ainda maior para o nível de serviço ao cliente, já que estoques 
são necessários.

3.2. Tipos de Estoques

Existem vários tipos de estoques na cadeia de suprimento, o que tem mais relevância 
para a SCM são os estoques de matéria-prima e estoque de produtos acabados, estes 
estoques afetam diretamente a produção e ao atendimento ao cliente.

Todos esses estoques têm funções distintas na cadeia de suprimento, tudo com o 
intuito de atender as necessidades do processo produtivo tão quão atender os clientes.
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3.2.1. Estoques de matéria-prima

É todo material, componente ou produto comprado que entrará no processo 
produtivo para se ter o produto final, segundo (Hopp, 2012, p.575) “matérias-primas, que 
são componentes, subconjuntos ou materiais comprados fora da empresa e usados em 
processos de fabricação/ montagem na fábrica. ”

3.2.2. Estoques de produtos acabados

São todos os produtos que já sofreram a transformação necessária e já estão prontos 
para serem vendidos ou entregues para clientes. Para (Pozo, 2001, p.37) “Este é o estoque 
dos produtos prontos e embalados que serão enviados aos clientes.”

4. APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS

4.1. Empresa Beta

A empresa Beta é uma multinacional química que possui operações na Europa, 
América do Norte, América do Sul e Leste da Ásia, o grupo atua em produtos químicos 
para indústrias de papel de celulose, químicas para tratamento de água e em separação de 
misturas. Atuando em Telêmaco Borba com produtos destinados a produção do papel.

4.1.1. Estoques empresa beta

A empresa possui o estoque localizado na planta, em virtude do espaço é necessário 
o aluguel de armazém de empresas terceiras para armazenagem.

Estoque localizado na empresa Beta é destinado para matérias primas utilizado na 
produção, produto de revenda e produtos acabados. 

Estoque no armazém é para matérias-primas importadas e produtos de revenda.

Figura 01 – Estoque

Armazenagem

Recebimentos Expedição

Estoque

Fonte: Elaborada pelo autor (2016)
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O estoque faz parte de uma cadeia desde os recebimentos de matérias primas ate 
a expedição de produtos acabados. Para que haja estoque é necessário o recebimento de 
matérias – primas, no caso da Empresa Beta o setor de compras realiza as aquisições das 
matérias – primas para produção.

Após ocorre o recebimento e armazenagem ate sua utilização.

Figura 02 – Processo de Produção (2016)

Entrada.
(input)

Tranformação Saida.
(output)

Fonte: Elaborado pelos autores (2016)

Conforme apresentado na figura 2 o processo da produção, a entrada que seria os 
insumos armazenados no estoque, sofrendo uma transformação passando para produto 
acabando sendo a saida do processo.

4.1.2. Recebimentos

Os materiais nacionais e importados são recepcionados na portaria, é feito o 
preenchimento do check list referente as condições do caminhão e motorista, após 
liberação segue para descarregamento e conferência do material para verificação das 
condições dos produtos e continuação do preenchimento check list. É armazenado o 
produto e solicitado análise para o laboratório para que antes da utilização ou saída é 
necessário a  aprovação.   

Figura 03 – Processo Recebimento

Recebimento

Descarregamento

Conferência

Armazenagem

Solicitação Análise
Manual

Entrada Sistema

Fonte: Elaborada pelo autor (2016)
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4.1.3. Pontos positivos

Check list;

Conferência do produto.

4.1.4. Pontos negativos

Anomalias dos produtos (exemplo: bag furado ou rasgado, laudos com informações 
divergentes, bags tortos, IBCs com ferrugem, material sem laudo, etc.). 

4.2. Indicador de Recebimento

Com intuito de melhoria continua do estoque foi criado um indicador de 
recebimentos para verificação das anomalias e condições de produtos recebidos na 
Empresa Beta para uma melhor visualização e para criação de planos de ação para o 
processo.

Todos os produtos de revenda e materias – primas são recebidas e conferidas, 
sendo preenchido o check list e após inserido em um relatório diariamente.

Conforme quadro abaixo, descreve um resumo do relatório mensal de anomalias 
ocorridas durante o mês. No mês de junho ocorreram anomalias como laudo divergente, 
bags tortos, bag furado e material sem laudo. O controle nos permite analisar as causas 
raízes, realizar melhorias no procedimento e no recebimento criando e implementando 
planos de ação.

Quadro 01 – Resumo Relatório de Recebimentos

Recebimento

Anomalias

Laudo divergente do fisico

Bags Tortos

Bag Furado

Material sem laudo

Nenhuma

Cargas

3

2

2

1

18

Resultado

12%

8%

8%

4%

69%

Baldeio

Anomalias

Bags Inclinados

Nenhuma

Cargas

2

33

Resultado

6%

94%

Fonte: Elaborado pelos autores (2016)
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O gráfico1 apresenta os resultados referentes ao mês de julho.

Gráfico 01 – Indicador de Recebimento Julho

Nenhuma
69%

Laudo
divergente do

�sico
11%

Bags Tortos
8%

Bag Furado
8%

Material sem
laudo

4%

Laudo divergente do �sico

Bag furado

Nenhuma

Bags Tortos

Material sem laudo

Indicador de Recebimentos - Julho 2016

Fonte: Elaborado pelos autores

O gráfico Indicador de Recebimentos – Julho apresenta as anomalias que ocorreram 
no mês de julho identificando que 31% dos produtos recebidos tiveram algum tipo de 
anomalia como: laudo divergente do físico (11%), bags tortos (8%), bag furado (8%) e 
material sem laudo (4%). 

4.2.1. Plano de ação

Após analise do gráfico é realizado plano de ação para melhoria do processo e 
diminuir as anomalias para os próximos meses.

Laudo divergente do físico – não conformidade para área de negociação com o 
fornecedor, para solicitar que nas próximas entregas sejam com o laudo conforme físico.

Bags tortos – comunicado para compras.
Bag furado ou rasgado – não conformidade para área de negociação com 

fornecedor.
Material sem laudo – não conformidade para áreas de negociação com fornecedor 

para que possa estar relatando e solicitando para que as próximas entregas sejam 
realizadas com laudo.
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4.3. Armazenagem

A armazenagem ocorre após a conferência da quantidade, das condições do 
produto e embalagem.

Todos os produtos possuem etiquetas dos fornecedores, os materiais de revendas 
são trocados antes de sua expedição e os produtos acabados são etiquetados pela 
produção que assim que finalizado o processo.

4.3.1. Pontos positivos

Produtos possui identificação.

4.3.2. Pontos negativos

Layout do estoque.
Apenas uma empilhadeira para atender a Empresa Beta (produção/estoque).

4.4. Expedição

Responsável por despachar os produtos corretos para os clientes certo. Cabe a 
expedição da empresa Beta, verificar o que o cliente pediu está sendo embarcado, verificar 
as embalagens se não estão danificadas ou com vazamentos, verificar se a identificação do 
produto está correta, como data de fabricação/ validade, peso, e nome do produto.

Além de garantir o carregamento dos produtos, a expedição garante a 
disponibilidade de veículos para o carregamento e acompanha até a chegada no destino 
final.

4.4.1. Pontos positivos 

Check list de conferência.

4.4.2. Pontos negativos

Anomalias;
Problemas com empilhadeira.

4.5. Indicador de Expedição

Para identificação de anomalias que ocorre no momento de expedir produto de 
revenda ou acabado foi criado um indicador com intuito de identificação e possiveis 
planos de ações para melhoria do processo justicando atrasos.

O gráfico 2 apresenta os resultados de anomlias que ocorreram no mês de maio 
referente a expedição.
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Gráfico 02 – Indicador Expedição

Nenhuma; 80%

Quantidade
incorreta; 1% Etiquetas com data

de validade erradas; 7%

Etiquetas nos dois
lados; 1%

NF com quantidade
incorreta; 2%

Sem �cha de
emergência; 4%

Truck com peso da
carga em excesso; 0% Ibc’s com

vazamento; 0% Caminhão com
cintos insu�cientes

para amarrar carga; 2%

Envelope de
emergência; 3%

Caminhão com cintos
insu�cientes para amarrar
carga

Envelope de emergência

Indicador Expedição - Maio 2016

Fonte: Elaborado pelos autores (2016)

O gráfico 2 – Indicar de Expedição apresenta as anomalias referente ao mês de 
maio identificando 20% de anomalias dos produtos expedidos sendo 2% nota fiscal com 
quantidade incorreta, 1% quantidade incorreta, 4% sem ficha de emergência, 2% caminhão 
com cintos insuficiente para amarrar, 3% envelope de emergência, 7% etiquetas com data 
de validade errada e 1% etiqueta nos dois lados. Observou que 80% não tiveram nenhuma 
anomalia.

4.6. Sugestão de Melhoria

Buscando uma melhoria continua para minimizar os pontos negativos é necessário 
estudar algumas sugestões para implementação.

• Aquisição de uma empilhadeira 
• Melhorias do layout da empresa Beta (produtos com maior rotatividade, produtos 

não conformes e revendas).
•  Criação de indicadores de desempenho do estoque.
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5. CONCLUSÃO

 Com o diagnóstico do cenário atual realizado no estoque na empresa Beta foi 
possivel identificar pontos positivos como check list de recebimento e expedição para 
controle e descrição, materiais identificados e negativos como anomalias que ocorre no 
recebimento e espedição, layout de estoque dificultando nos processos e problemas com 
a empilhadeira.

Para melhoria do desempenho de recebimento e expedição foram criados 
indicadores para controle e planos de ação para minimizar os casos  de anomalias.

A partir deste estudo é possivel realizar os planos de ação e sugestão de melhoria 
para estudo.
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IMPLEMENTAÇÃO DE FOOD TRUCK: ANÁLISE DE MERCADO

Camila Cristiane Ferreira Padilha6 e Leticia Baggio7  

Área de Concentração: Administração
Grupo de Trabalho: Empreendedorismo

RESUMO
No Brasil o empreendedorismo vem crescendo e os empreendedores a cada dia utilizando 
as ferramentas do plano de negocio que é um documento que descreve os objetivos e as 
etapas da abertura de uma empresa, diminuindo assim os riscos e incertezas. Uma das 
principais etapas do plano de negócios é a análise de mercado, que possibilita identificar 
mercados e possível cliente contribuindo para o estudo da viabilidade. Assim, este artigo 
apresenta como objetivo geral: realizar uma análise de mercado com público jovem para 
identificação da viabilidade de implantação de um Food Truck de produtos alternativos 
na cidade de Telêmaco Borba. Para tanto foi realizada uma pesquisa de mercado com 60 
jovens de idade entre 14 e 24. O resultado indicou que 60% dos entrevistados são do sexo 
masculino com renda de 3 a 4 salários mínimos, devido à idade o grau de escolaridade é 
Ensino Fundamental e Médio, com famílias de tamanho médio de com 4 a 7 membros. Seus 
hábitos são saudáveis, praticam algum tipo de esporte e não possui restrição alimentar que 
já experimentaram algum tipo de produto natural. A maioria possui hábitos de comprar 
alimentos saudáveis em virtude de melhorar a saúde comprando semanalmente ou 
mensalmente. A pesquisa de mercado possibilita identificar mercados e possíveis clientes 
para o plano de negócio contribuindo para o estudo da viabilidade e implementação do 
negócio. Com a pesquisa é possível concluir que sendo um Food Truck voltado a alimentos 
para cuidado da saúde atingirá o publico que foi realizado o questionário.
Palavras-chave: analise de mercado; produtos naturais; plano de negócio.

ABSTRACT
In Brazil entrepreneurship is growing and entrepreneurs every day using the business 
plan of the tools that is a document that describes the objectives and stages of starting 
a business, reducing risks and uncertainties. One of the main stages of the business plan 
is the market analysis that helps identify markets and potential customer contributing to 
the feasibility study. Thus, this article presents a general objective: to conduct a market 
analysis with young people to implement feasibility of identifying a Food Truck alternative 
products in the city of Telêmaco Borba. For that was conducted a market survey of 60 
young people aged between 14 and 24. The results indicated that 60% of respondents are 
male earning 3-4 minimum wages, due to the age level of education is primary and East, 
with average size of families with 4-7 members. Their habits are healthy, practice some 
kind of sport and has no dietary restrictions that have experienced some kind of natural 
product. Most have habits to buy healthy foods because of improving health by buying 
weekly or monthly. Market research helps identify markets and prospects for the business 
plan contributing to the feasibility study and implementation of the business. Through 
research it can be concluded that being a Food Truck facing the health care food will reach 

6 Acadêmica do Curso de Administração da Faculdade de Telêmaco Borba – e-mail: <camilacfpadilha@gmail.
com>.
7 Mestre em Engenharia da Produção, especialista em Gestão Estratégica de Recursos Humanos, administradora. 
Professora do Departamento de Administração da FATEB – e-mail: <leticiabaggio@yahoo.com.br>.
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the audience that was conducted the survey.
Key-words: market analysis; natural products; business plan.

1. INTRODUÇÃO

O Brasil é considerado um dos países mais empreendedores desde 1999/2000 
quando foi realizada a primeira pesquisa sobre o assunto com a iniciativa do GEM (Global 
Entrepreneurship Monitor). No ano de 2015 apesar da crise econômica do país, atingiu o 
primeiro lugar na pesquisa do GEM divulgada pelo SEBRAE motivando os brasileiros.

Com o estudo dos dados da primeira pesquisa (1999) ate a ultima que foi realizada no 
ano 2015, foi constatado que houve uma mudança no comportamento do empreendedor. 
No inicio havia mais empreendedores por necessidade do que empreendedores de 
oportunidade.

O empreendedor de necessidade é aquele que cria um negocio com intuito de 
suprir uma carência, porém de maneira informal, muitas vezes sem planejamento. Já o 
empreendedor de oportunidade é aquele que identifica um nicho de mercado para abertura 
de uma nova empresa e a planeja, assim a ideia surge a partir de uma oportunidade.

De acordo com o SEBRAE a taxa de mortalidade das empresas com funcionamento 
com mais de dois anos corresponde 24,06%, ou seja, uma em cada quatro empresas fecha 
após dois anos da criação devido à ausência de administração, sendo muitos casos devido 
à falta da elaboração do plano de negocio.

Um plano de negocio é um documento que descreve os objetivos e as etapas 
da abertura de uma empresa, diminuindo os riscos e a incertezas. No Brasil ainda há a 
dificuldade de entendimento de que todo negocio deve ser planejado detalhadamente 
antes de sua abertura. Com a elaboração do plano de negocio é possível avaliar a 
viabilidade de um empreendimento.

Durante a elaboração, o plano de negocio ajuda o empreendedor compreender 
as vertentes do seu negocio (mercado, produto, finanças, etc.), guia o desenvolvimento 
da empresa a curto, médio e longo prazo conforme objetivos estabelecidos e é um apoio 
para apresentação da empresa a investidores/parceiros. Para ser um empreendedor bem 
sucedido é necessário realizar o plano de negocio e ter um bom planejamento. O plano 
de negócio é dividido em etapas, uma delas é a análise de mercado, para estudo da 
viabilidade e definição do publico alvo.

Este artigo apresenta como objetivo geral: realizar uma análise de mercado com 
público jovem para identificação da viabilidade de implantação de um Food Truck de 
produtos alternativos na cidade de Telêmaco Borba.

2. METODOLOGIA

A importância da pesquisa reside em encontrar soluções para o problema proposto 
pelo trabalho. A respeito disso Andrade (2001, p. 121) justifica que “pesquisa é o conjunto de 
procedimentos sistemáticos, baseado no raciocínio lógico, que tem por objetivo encontrar 
soluções para problemas propostos, mediante a utilização de métodos científicos”. 
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Esta pesquisa se classifica quanto aos seus objetivos, como sendo exploratória e 
descritiva. Exploratória porque fez uso de pesquisa bibliográfica com intuito de entender 
sobre o uso referente ao plano de negocio. É também descritiva, pois acrescenta em 
descrever um cenário estudado, este tipo de pesquisa tem como objetivo principal 
descrever as características de um determinado problema que se pretende investigar, a 
fim de entendê-lo (GIL, 2002). Quanto aos procedimentos técnicos esta pesquisa se aplica 
como sendo estudo de caso, que é um estudo detalhado de um ou poucos objetos, para seu 
amplo conhecimento (YIN, 2005). Quanto à abordagem a pesquisa é quanti – qualitativa 
sendo que Gomes e de Araújo (2006) defendem que em administração é comum pesquisas 
com as ambas as abordagens, pois mesmo os dados numéricos possuem uma explicação 
descritiva que o detalha e o interpreta.

Para a coleta de dados foi usado questionário com 11 perguntas aplicadas a uma 
amostragem em uma instituição de ensino que possui em torno de 250 alunos estudando 
aos sábados com jovens com a faixa etária de 14 a 24 anos. O objetivo do questionário foi 
identificar o perfil e os hábitos de saúde e consumo dos alunos pesquisados.

3. ADMINISTRAÇÃO

A administração é uma das áreas mais abrangentes. Segundo Chiavenato (2004, p. 8) 
“a palavra administração vem do latim ad (direção, tendência para) e minister ( subordinação 
ou obediência) e significa aquele que realiza uma função sob comando de outrem, isto é, 
aquele que presta serviço a outro.” 

Para o autor, a administração também pode ser considerada como o processo de 
tomada de decisão com a utilização de recursos para que possa atingir o objetivo conforme 
representado na Figura 1. 

Figura 01- Conceito atual de administração

Recursos Decisões

Objetivos

Fonte: Adaptação Chievenato (2004)
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3.1. Administrador

O administrador é o elemento importante para qualquer empresa, sem sua 
liderança os “recursos de produção” continuam como recursos e não ocorre a transformação 
em produção. Para Drucker (2001) em uma economia competitiva é a qualidade e o 
desempenho dos administradores que determinam o sucesso de uma empresa e até 
mesmo a sobrevivência. Assim, a qualidade e o desempenho de seus administradores 
são as principais vantagens efetivas que uma empresa pode ter dentro de uma economia 
competitiva.

O administrador adquire conhecimentos sobre áreas diversificadas contribuindo 
para a organização. De acordo com Chiavenato (2004, p. 8) “a tarefa do administrador se 
aplica a todo tipo ou tamanho de organização – grandes empresas industriais, universidade, 
cadeias de supermercados, clubes, hospitais ou organizações não governamentais (ONGs)”.

3.1.1. Funções da Administração

A administração realiza suas atividades através de algumas funções chave. Para 
Silva (2005) as funções da administração são aquelas atividades básicas que devem ser 
desempenhadas pelos administradores para atingir os resultados determinados e ou 
esperados pelas organizações. Sendo que para Bonome (2009) de acordo com a teoria 
clássica essas funções são percebidas no trabalho dos gestores, estando em qualquer nível 
ou departamento de uma organização, ou seja, diretores, gerentes, supervisores e lideres 
cada um em sua área desempenham as funções administrativas que são: planejamento, 
organização, direção e controle. 

Para atingir os objetivos traçados pela empresa é necessários seguir os passos 
conforme descritos nas funções da administração. Planejar segundo Maximiano (2007, p. 
137) significa “pensar e agir em relação ao futuro, é a essência do processo de planejamento. 
Planejar é tomar decisões sobre o futuro”. O planejamento se faz necessário para definição 
de planos, programação de atividades e para facilitar a tomada de decisão. Organização 
é a maneira como a empresa coordena os seus recursos humanos, materiais, financeiros, 
etc., alocando conforme o planejamento. Direção significa o poder de dar ordens e cobrar 
resultados, está relacionado com influenciar e motivar as pessoas para que possam atingir 
os objetivos. 

O Quadro 1 esboça as quatro funções da administração:

Quadro 01: Funções da Administração

1.Planejamento
    Tomada de Decisão;
    Definição de planos;
    Programação de atividades.

2.Organização
Recursos e atividade para atingir os objetivos;
Atribuição de autoridade e responsabilidade.

3.Direção
Comunicação, liderança e motivação do pessoal;
Direção para os objetivos.

4.Controle
Definição de padrão para pedir desempenho;
Corrigir e garantir que o planejamento seja realizado.

Fonte: admparaconcursos.wordpress.com (2015)
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3.2. Empreendedorismo

O empreendedorismo é uma das habilidades do administrador mais requisitadas e 
discutidas no momento. 

A melhor definição para o termo empreendedorismo, segundo Dornelas (2005, p. 
39) afirma que “empreendedorismo é o envolvimento de pessoas e processos que, em 
conjunto, levam à transformação de ideias em oportunidades. E a perfeita implementação 
destas oportunidades leva à criação de negocio de sucesso”. 

O movimento do empreendedorismo no Brasil começou a se tornar conhecido na 
década de 1990, quando entidades como Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio as Micro e 
Pequenas Empresas) e Softex (Sociedade Brasileira para Exportação de Software) foram 
criadas. Antes disso, o assunto não era difundido, os ambientes político e econômico do país 
não eram viáveis e não havia informações necessárias para orientar os empreendedores 
(DORNELAS, 2005).

3.2.1. O Empreendedor e seu perfil

Um empreendedor identifica oportunidades e procura recursos para que possa 
transformar em um negócio com objetivo de gerar lucro, assumindo riscos calculados. De 
acordo com Chiavenato (2012) o empreendedor é o responsável por iniciar um negócio para 
que possa realizar uma ideia ou projeto pessoal correndo riscos, assumindo responsabilidades 
com continua inovação identificando uma necessidade ou carência dentro do mercado.

Uma outra perspectiva aponta a relação do empreendedor com seus ganhos 
financeiros:

Por meio da perspectiva de negocio, podemos definir o empreendedor 
como “aquele que é renumerado através do crescimento dos seus 
empreendimentos”. Ou seja, em vez de se preocupar com um salário 
mensal, pró – labore, ou mesmo uma comissão por venda, empreendedor 
é aquele individuo que ganha proporcionalmente ao desenvolvimento 
dos seus projetos empresariais. (Souza, 2013, pg 26)

O empreendedor de sucesso é aquele que não se cansa de observar negócios, 
procurando sempre por novas oportunidades seja na casa, no trabalho, em todos os lugares, 
sempre curioso com objetivo de enxergar uma necessidade que possa se tornar um possível 
negocio rentável.

3.2.2. Sebrae

O Serviço Brasileiro de Apoio ás Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) é uma 
organização privada sem fins lucrativos, criada em 1972 devido a importância dedicada ao 
crescimento do empreendedorismo no Brasil. Sua tarefa é contribuir para o desenvolvimento 
e a criação dos pequenos negócios, trazendo recursos importantes para o aprimoramento 
das características empreendedoras (SOUZA, 2013).
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O recursos oferecidos pelo Sebrae são os serviços de consultoria, onde o 
empreendedor pode aprender muito sobre o aspecto do próprio negocio abrangendo 
as questões do mercado de atuação, finanças e as operações. O Sebrae oferta também 
cursos de boa qualidade, gratuitos ou baixo custo, on-line ou presencial. Dispõem ainda 
do Empretec, um importante serviço na área de  treinamento pratico para aprimorar as 
habilidades empresariais em diversas áreas como finanças, administração, tecnologia e 
mercado.

3.3. Plano de Negócios

O processo de criação de um negócio começa com a identificação de uma 
oportunidade ou de uma necessidade que possa ser suprida. Na visão de Sertek (2007) 
a observação dos produtos e serviços é fundamental para que o empresário possa 
estar a par das necessidades dos clientes. Outro fator extremamente importante é estar 
bem informado para descobrir oportunidades de negócios. Tais necessidades se fazem 
presentes tanto para quem já é um empreendedor e possui um negócio estabelecido, 
quanto para quem pretende abrir o seu próprio negócio. 

Para tanto, o plano de negócios, se apresenta como uma ferramenta importante 
para orientação ao empresário. O um bom plano de negocio contribui para aquele que 
pretende empreender, possibilitando a previsão para que possa ser estudada a viabilidade 
do negocio antes de sua abertura. A importância do plano para o empreendedor dá-se pela 
possibilidade de melhor visão do conjunto, pela definição de expectativa de potencial de 
lucro. É um documento útil para fazer revisões e retificar o rumo da empresa, tornando útil 
para a visualização e para tomada de decisão (SERTEK, 2007).

Plano de negócio é um documento utilizado para descrever um empreendimento.  
Sua elaboração envolve aprendizado e autoconhecimento e permite ao empreendedor 
se situar no ambiente de negócios. Os tópicos que compõe o plano de negócio são 
padronizados para facilitar o entendimento, tendo cada um proposito especifico 
(DORNELAS, 2005). 

Assim, o plano de negocio é realizado passo a passo com intuito de realizar o 
estudo da viabilidade de um negocio em um determinado local ajudando a minimizar 
possíveis chances de erro e uma futura falência. 

3.3.1. Etapas do plano de negocio 

Sendo o Plano de negócios um modelo padronizado, segue etapas pre estabelecidas 
e cada qual com uma funcionalidade específica. De acordo com a apostila do Sebrae 
(2007), as etapas do plano de negocio são:

a) Sumário Executivo;
b) Análise de Mercado;
c) Plano de Marketing;
d) Plano Operacional;
e) Plano Financeiro; 
f ) Avaliação Estratégica;
g) Avaliação do Plano de Negócio.

III Encontro de Pesquisa da FATEB - Telêmaco Borba (PR), 27 e 28 de  Outubro de 2016

Vol. I  Administração de Empresas



39

Uma das etapas muito importante para o estudo é análise de mercado que 
elaboração do plano é necessária conhecer o público alvo e aceitação do produto para 
isto é preciso à elaboração da pesquisa de mercado, segundo Morita (2012) a pesquisa de 
marketing é um dos campos do marketing sendo seu principal papel fornecer informações 
para tomada de decisões dos gestores em todas as áreas e tipos de organizações. A 
pesquisa contribui para definição do publico alvo no negócio.

Sendo que para Pinheiro et. al (2011):

A pesquisa de mercado faz diagnostico de uma determinada situação 
mercadológica a partir de um esforço planejado e organizado para a 
obtenção de fato e novos conhecimentos de mercado se modo de minimizar 
os riscos de tomada de decisão.

4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

4.1. Perfil

O questionário elaborado possui questões para definição do perfil com perguntas 
de sexo, renda familiar, escolaridade e membros da família.

4.1.1. Sexo

Gráfico 01 – Sexo

Feminino
40%Masculino

60%

Feminino Masculino

Sexo

Fonte: Elaborado pela autora (2016)

O gráfico 1 representa o sexo sendo 60% Masculino e 40% feminino, identificando 
que maioria dos pesquisa são do sexo masculino.
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4.1.2. Renda

Gráfico 02 – Renda

3 a 4 salários
minimos

25%

Mais de 4
salários minimos

2%

1 a 2 salários
minimos

73%

1 a 2 salários minimos 3 a 4 salários minimos Mais de 4 salários minimos

Renda

Fonte: Elaborado pela autora (2016)

O gráfico 2 representa a renda sendo 73% possui renda familiar de 1 a 2 salários 
mínimos, 25% possui 3 a 4 salários mínimos e 2% mais de 4 salários mínimos. Observou que 
a renda predominante é de 1 a 2 salários mínimos.

4.1.3. Escolaridade

Gráfico 03 – Escolaridade

Ensino Superior
7%

Pós Graduação
0%

Ensino
Fundamental/ Médio

93%

Ensino Fundamental/Médio Ensino Superior Pós Graduação

Escolaridade

Fonte: Elaborado pela autora (2016)
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O gráfico 3 apresenta os resultados da escolariedade sendo 93% pertence ao 
Ensino Fundamental/Médio, 7% Ensino Superior e nenhum estando em pós graduação. 
Observou que devido os pesquisado serem jovens a maioria esta no ensino fundamental 
e médio.

4.1.4. Membros da Família

Gráfico 04 – Membros da família

Acima de 7
pessoas

2% 1 a 3 pessoas
38%

4 a 7 pessoas
60%

1 a 3 pessoas 4 a 7 pessoas Acima de 7 pessoas

Menbros da Família

Fonte: Elaborado pela autora (2016)

O gráfico 4 apresenta os resultados da quantidade de membros que a família 
possui sendo 60% representa 4 a 7 pessoas, 38% referente a 1 a 3 pessoas e apenas 2% 
de acima de 7 pessoas. Observou que a maioria possui a família de tamanho médio que 
possui 4 a 7 membros.

4.2. Hábitos de Consumo

A sequência de perguntas do questionário esta relacionadas com hábitos de vida 
para identificar se possui restrição ou intolerância de algum tipo de ingrediente, se pratica 
atividade física e já experimentos produtos deste gênero.

4.2.1. Possui restrição ou intolerância algum ingrediente

Gráfico 05 – Possui restrição ou intolerância algum ingrediente
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VOCÊ OU ALGUM MEMBRO DA SUA
FAMÍLIA POSSUI

RESTRIÇÃO / INTOLERÂNCIA ALGUM
INGREDIENTE ?

Sim Não

6

54

Pessoas
Fonte: Elaborado pela autora (2016)

O gráfico 5 representa os resultados dos pesquisados em relação se possui com 
algum membro possui restrição ou intolerância algum tipo de ingrediente sendp 54 
pesquisados responderam que não e 6 que possui. Observou que a maioria não possui 
restrições.

4.2.2. Pratica atividade física ou esportiva

Gráfico 06 – Pratica atividade física ou esportiva

VOCÊ PRATICA ALGUMA
ATIVIDADE FÍSICA / ESPORTIVA

Sim Não

41

19

Pessoas
Fonte: Elaborado pela autora (2016)

O gráfico 6 descreve os resultados se os pesquisados pratica alguma atividade 
física/esportiva sendo que 41 pessoas responderam que sim e 19 pessoas responderam 
que não. Observou que a maioria pratica atividade física melhorando a qualidade de vida.
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4.2.3. Experimentou produtos naturais

Gráfico 07 – Experimentou produtos naturais

JÁ EXPERIMENTOU PRODUTOS
NATURAIS

Sim Não

46

14

Pessoas

Fonte: Elaborado pela autora (2016)

O gráfico 7 apresenta os resultados se os pesquisados já experimentaram produtos 
naturais sendo 46 pessoas responderam sim e 14 responderam que não. Observou que 
a maioria dos pesquisados já experimentou algum produto com ingredientes como 
sanduiches, biscoitos, pão e bebidas como suco e chá.

4.3. Hábitos de Consumo

Após definir os hábitos de saúde, foram aplicadas as questões relacionadas com 
hábito de consumo como se costuma comprar e os motivos que levam ou levariam a comprar, 
quais a dificuldades de encontrar o produto e a frequência que compra ou compraria os 
produtos.

4.3.1. Costuma comprar produtos

O gráfico 8 representa os resultados referente o habito de comprar alimentos naturais 
sendo que 33 responderam que sim, compram produtos e 27 responderam que possui o 
costume de comprar. Observou que a diferença das respostas é de 50%.
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Gráfico 08 – Costuma comprar produtos

COSTUMA COMPRAR PRODUTOS
NATURAIS

Sim Não
33

27

Pessoas
Fonte: Elaborado pela autora (2016)

4.3.2. Resposta sim, fatores que incentivam a comprar

Gráfico 09 – Resposta sim, fatores que incentivam a comprar.

SE RESPONDEU SIM, QUAIS OS
FATOTES INCENTIVAM A 

COMPRAR

20

7

4

0

15

Pessoas

cuidado com a saúde

indicação médica

sabor agradável

praticidade

restrição alimentar

Fonte: Elaborado pela autora (2016)
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O gráfico apresenta os resultados dos pesquisados que responderam sim a 
pergunta anterior, identificando os fatores que levam a comprar produtos naturais 
sendo 20 pessoas responderam que é pelo cuidado com a saúde, 15 pessoas que os 
alimentos tem o sabor agradavel, 7 pessoas por restrição alimentar e 4 pessoas por 
indicação médica. Observou que as opiniões ficaram bem divididas, porem a maioria 
optou pelo cuidado com a saúde.

4.3.3. Resposta Não: fatores que passaria a comprar

Gráfico 10 – Resposta Não: fatores que passaria a comprar

SE RESPONDEU NÃO, POR QUAL
DESTES FATORES VOCÊ
PASSARIA A COMPRAR
PRODUTOS NATURAIS

4 3

6

0 0 0

Prescrição Médica Restrição alimentar

Facilidade de acesso

Opções Variadas

Prevenção com a saúde

Sabores Agradaveis

Pessoas
Fonte: Elaborado pela autora (2016)

O gráfico 10 descreve os fatores dos pesquisados que responderam não a pergunta 
anterior sendo que 6 pessoas comprariam alimento em caso de prevenção a saúde, 4 
pessoas por prescrição médica e 3 por restrição alimentar.

Nota-se que os pesquisados que disseram não, somente mudariam de hábito por 
causa da saúde.

4.3.4. Onde costuma comprar e valor

Questionário possuía duas perguntas abertas a primeira para identificação do local 
onde os pesquisados que costumam comprar, os que responderam: 

• Padaria;
• Lanchonete;
• Empório;
• Supermercado.

Segunda pergunta é sobre os valores, a maioria não souberam responder os valores 
dos produtos.
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4.3.5. Complicador para compra de produtos alternativos

Gráfico 11 – Complicador para compra de produtos alternativos

COMPLICADOR A COMPRA DE 
PRODUTOS ALTERNATIVOS EM

TELÊMACO BORBA

Preço Falta de qualidade

Falta de lojas deste gênero Falta de opções dos produtos

35

15

10

0

PESSOAS

Fonte: Elaborado pela autora (2016)

O gráfico 11 mostra os resultados referente ao complicador para compra dos 
produtos alternativos, na opinião de 35 pessoas é falta de lojas deste gênero, 5 pessoas 
falta de opções e 10 pessoas optaram pelo preço. Observou que a maioria acredita que 
esta faltando loja do gênero.

4.3.6. Frequência Compra ou Compraria

Gráfico 12 – Frequência Compra ou Compraria

FREQUÊNCIA COMPRA (OU
COMPRARIA) ESTE PRODUTO

PESSOAS

Diariamente Semanalmente Mensalmente Esporadicamente
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Fonte: Elaborado pela autora (2016)
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O gráfico 12 demonstra a frequência que os pesquisados compram ou compraria 
os produtos naturais sendo que 22 pessoas seria semanalmente, 20 pessoas mensalmente, 
13 pessoas esporadicamente e 5 diariamente. Observou que a maioria iria comprar ou 
compra semanalmente e mensalmente.

5. CONCLUSÃO

A pesquisa de mercado realizada possibilitou a atingir o principal objetivo verificar 
a viabilidade da implementação de um Food Truck de produtos alternativos com publico 
jovens com idade de 14 ate 24 anos elaborando um perfil de possível cliente, identificando 
que a maioria dos pesquisados é do sexo masculino, com renda de 3 a 4 salários mínimos, 
devido à idade o grau de escolaridade é Ensino Fundamental e Médio, com famílias de 
tamanho médio de com 4 a 7 membros. 

A maioria dos pesquisados possui hábitos de vida saudável, praticam esportes ou 
qualquer atividade física, não possui ou nenhum membro possui intolerância algum tipo 
de ingrediente e já experimentaram algum tipo de produto natural.

Nas questões referentes aos hábitos de compra, a maioria compra algum tipo de 
produto natural sendo por cuidado com a saúde, restrição médica, indicação médica e 
sabor agradável. Os jovens que responderam passariam comprar por prevenção com a 
saúde, restrição alimentar e prescrição médica, observou que ambas as respostas o motivo 
esta relacionado com os cuidados com a saúde, buscam alimentos mais saudáveis.

As dificuldades segundo as pesquisas de comprar um produto natural são a 
falta de lojas deste gênero, falta de opções dos produtos e preço em Telêmaco Borba. 
Os locais onde possui vendas de produtos naturais de acordo com os pesquisados seria 
Supermercado, Padaria, lanchonete e Empório porem com falta de opções.

A frequência de compra seria semanalmente e mensalmente. A pesquisa de 
mercado possibilita identificar mercados e possíveis clientes para o plano de negócio 
contribuindo para o estudo da viabilidade do mesmo traçando planos de marketing para 
determinando grupo.

Com a pesquisa é possível concluir que sendo um food truck voltado a alimentos 
para cuidado com a  saúde atingirá o publico que foi realizado o questionário.
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ANALISE DA EXPECTATIVA VERSUS PERCEPÇÃO DO PERFIL 
COMPORTAMENTAL DE LIDERANÇA 

Leticia Baggio8

Área de Concentração: Administração
Grupo de Trabalho: Recursos Humanos

RESUMO
Empresas e seus profissionais estão cada dia mais cientes da importância do papel da 
liderança, visto que os líderes exercem a função de catalisadores entre as estratégias 
organizacionais e as equipes de trabalho. Entretanto a eficácia do trabalho do líder 
dependerá, em grande escala, do seu estilo pessoal que por sua vez é refletido no seu estilo 
de liderança. Assim, reconhecer o estilo de liderança de cada líder e  sua aceitabilidade 
junto aos seus liderados é fundamental para o bom andamento do trabalho. Diante disso, o 
objetivo geral deste trabalho foi relacionar o perfil comportamental da liderança em relação 
a expectativa e a percepção de seus liderados. Especificamente buscou-se ainda descrever 
as características dos perfis comportamentais segundo a metodologia DISC e contextualizar 
o papel da liderança contemporânea. Para cumprir com estes objetivos foi realizada uma 
pesquisa junto a cinquenta e seis (56) profissionais dos segmentos da indústria, comercio e 
prestação de serviços. A coleta de dados se deu através de questionário estruturado que foi 
elaborado tomando por base as características que compõem cada perfil comportamental 
na metodologia DISC. O resultado da pesquisa apontou que a expectativa dos liderados em 
relação a liderança está concentrada no Perfil  Influente. A realidade vivenciada por estes 
liderados indicou que seus líderes possuem como estilo comportamental o Perfil Influente, 
porém em patamares aquém do esperado.
Palavras-chave: liderança; perfil comportamental; metodologia DISC.

ABSTRACT
Companies and its professionals are becoming more aware of how important leadership 
is, since leaders play the role of catalysts among organizational strategies and work 
teams. However, the leader’s efficiency depends, on a large scale, on its personal manner 
which reflects on its leadership manner. Hence, recognizing each leader’s manner and its 
acceptability by the led ones is essential to achieve a good work development. Therefore, 
the main objective of this paper was to relate the leadership’s behavioural profile and its 
connection with expectancy with the perception of the led ones.  Specifically, it was aimed 
to describe the behavioural profile according to the DISC methodology and contextualize 
the role of contemporary leadership. In order to accomplish these objectives, a research was 
done with 56 professionals from industry, commerce and servicing. Data was gathered with 
an organized questionnaire which was elaborated based on the characteristics of each DISC’s 
behavioural profile. The outcome of the research pointed that the led ones’ expectancy on 
the leadership matter was concentrated on the Influent Profile. The reality experienced by 
the led ones indicated that their leaders behave according to the Influent Profile, but in a 
level beyond what was expected. 
Key-words: leadership; behavioural profile; DISC methodology.  
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1. INTRODUÇÃO

A liderança é uma das competências mais valorizadas no mundo corporativo. Isto 
porque líderes realizam o seu trabalho por meio do trabalho de outras pessoas, ou seja, 
neste enfoque o líder é o agente catalisador que incentiva e permite que as atividades se 
realizem na empresa. Assim sendo, o papel da liderança assume caráter estratégico para 
a organização, especialmente em um universo globalizado e competitivo como o que se 
vive atualmente. 

Neste sentido, é correto afirmar que, no ambiente profissional, tudo começa 
e termina com a liderança, visto que líderes são responsáveis por planejamentos e por 
ações; por metas e pelas estratégias; pelas equipes e por seus resultados. Para cumprir 
com estes papéis, a influencia exercida pela liderança pode se concentrar tanto na gestão 
de pessoas como na gestão de tarefas.

Em ambos os casos, porém, o líder exercerá influencia em seus liderados através de 
competências técnicas e comportamentais que caracterizam o seu estilo pessoal. A este 
respeito, Rabaglio (2005) justifica que as competências técnicas são pré requisito  para 
se ocupar um cargo de maneira eficaz, mas são as competências comportamentais que 
diferenciam e destacam o profissional. 

Dessa forma, reconhecer quais são as competências comportamentais que moldam 
o perfil pessoal de seus líderes é uma tarefa importante para as organizações, especialmente 
para aquelas que reconhecem o papel do líder como uma função estratégica.

Neste ponto, porém, um questionamento em especial instiga esta analise: quais 
são os principais estilos comportamentais adotados pelos lideres de maneira geral e qual 
a percepção da sua equipe em relação a este estilo? A resposta a esta questão pode auxiliar 
pessoas e organizações no alinhamento do seu estilo de liderança em relação ao perfil da 
sua equipe de trabalho, a cultura da empresa ou ainda as características da função.  

Diante disso, este trabalho definiu como seu objetivo de pesquisa identificar a 
expectativa de um grupo de liderados em relação ao perfil comportamental da liderança 
considerada ideal versus a percepção destes liderados em relação a sua liderança atual. 
Especificamente buscou-se ainda descrever as características dos perfis comportamentais 
segundo a metodologia DISC e contextualizar o papel da liderança contemporânea.

2. METODOLOGIA

O fundamento que norteia um trabalho de pesquisa é a busca por maior 
entendimento de fatos e assuntos. Neste sentido, pesquisa pode ser definida como “o 
procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos 
problemas que são propostos” (GIL, 2002, p. 17).

Para cumprir com este propósito, faz-se uso de procedimentos metodológicos 
específicos que definem e classificam a pesquisa. No caso deste trabalho em específico, 
a pesquisa foi classificada como sendo de cunho exploratória e descritiva. O caráter 
exploratório se deu pelo levantamento teórico realizado. Na visão de Gil (2002) este estudo 
prévio é fundamental para melhor entendimento do assunto a ser pesquisado. A pesquisa 
também foi considerada descritiva pois concentrou-se em descrever, através de pesquisa 
de campo, as características de um determinado problema investigado, que neste caso foi 
o perfil comportamental da liderança. 
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Em relação a sua forma de abordagem, o estudo foi classificado como sendo quali 
quantitativo, sendo que o aspecto quantitativo se deu pela coleta de dados através de 
questionário estruturado seguido de tratamento matemático simples aplicado aos dados 
coletados. A abordagem qualitativa por sua vez, se configura pela interpretação e analise 
dos dados coletados que foram correlacionados com a teoria anteriormente apresentada.

A delimitação do público alvo participante deste estudo se concentrou em analisar 
a opinião de profissionais dos segmentos da indústria, do comercio e da prestação de 
serviços. Dessa forma, a amostra do estudo correspondeu a um total de cinquenta e seis 
(56) profissionais, todos acadêmicos do curso de Administração, de uma instituição de 
ensino superior, localizada no interior do Estado do Paraná. 

Para a coleta de dados foi utilizado um questionário padronizado, conforme 
demonstra a Tabela 1. 

Os dados componentes da Tabela 1 foram extraídos da literatura pertinente ao 
Perfil Comportamental e apresentados neste trabalho. Cada linha da tabela refere-se a um 
perfil comportamental. Na parte superior da tabela constam as características positivas do 
perfil comportamental e na inferior os pontos a melhorar. Aos pesquisados foi solicitado 
que, num primeiro momento, indicassem quais destas características um bom líder deve 
possuir para desempenhar satisfatoriamente sua função (nível expectativa). Em seguida, 
os participantes foram solicitados a indicar, em uma nova tabela, porém idêntica a anterior, 
quais destas características efetivamente seu líder atual possui (nível realidade). O objetivo 
aqui foi realizar uma comparação entre o nível de expectativa do liderado e a realidade 
vivenciada no que se refere a liderança.

Tabela 01- Características de perfil comportamental de liderança

AGILIDADE ACABATIVA AUTONOMIA GOSTO POR 
DESAFIOS

LIDERANÇA

MOTIVAÇÃO INICIATIVA OTIMISMO COMUNICAÇÃO ENCORAJADOR

EMPATIA BOM OUVINTE COMPETENTE NO 
QUE FAZ

CONFIÁVEL FIEL A EMPRESA

ORGANIZADO DISCIPLINADO ANALITICO AUTO DIDATA LEAL

IMPACIENCIA ALTA EXIGENCIA PRESSÃO NA 
EQUIPE

COMPETITIVO AUTORITÁRIO

SEM FOCO SEM ACABATIVA DESORGANIZADO NÃO DIZ NÃO GOSTA DE SER 
BAJULADO

SEM INICIATIVA LENTO PREOCUPADO EM 
EXCESSO

BAIXA AUTO 
CONFIANÇA

RESISTENTE

PESSIMISTA RIGOROSO INFLEXIVEL PERFECCIONISTA CRITICO

Fonte: elaborada pela autora
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3. DESENVOLVIMENTO

3.1. Liderança

Dentre tantas competências profissionais, a liderança é certamente uma das 
mais notáveis no universo corporativo. É através da liderança que mais claramente os 
profissionais externalizam seu nível de conhecimento técnico bem como suas aptidões 
pessoais, contribuindo efetivamente para o alcance de resultados através da realização do 
seu trabalho e das suas equipes.

O próprio conceito de liderança confirma esta afirmação, quando na percepção 
de Robbins (2005, p. 258) se tem que “liderança é a capacidade de influenciar um grupo 
para alcançar metas”. Campos (2016) corrobora com este pensamento caracterizando a 
liderança como um meio para promover a direção, o alinhamento e o comprometimento 
compartilhado que os grupos necessitam. Maxwell (2011) ressalta que a liderança é um 
desejo apaixonado por fazer a diferença.

O fato é que quanto mais se analisa as definições de liderança, mais se compreende 
que os líderes são uma influencia determinante dentro das organizações.  Entretanto, 
Marinho e Oliveira (2006)  destacam que a liderança não é um cargo mas sim um conjunto 
de competências que caracterizam um profissional. Através destas competências o 
profissional exercerá o poder na liderança no cargo em que ocupar. Dessa forma, percebe-
se a importância do desenvolvimento de competências múltiplas no perfil do líder eficaz. 
Na visão de Drucker (1996, p. 13) para ser líder é preciso que o profissional detenha quatro 
coisas simples, a saber: 

1º. A única definição de líder é alguém que possui seguidores; 2º. Um líder 
eficaz é alguém cujos seguidores fazem coisas certas. Popularidade não 
é liderança, resultados sim; 3º. Os líderes são bastante visíveis, portanto, 
servem de exemplo; 4º. Liderança não quer dizer posição, privilégios, títulos 
ou dinheiro. Significa Responsabilidade.

Percebe-se, portanto que a função liderança vai além do cargo ocupado ou da área 
de formação. Neste sentido, dependente muito mais de características e competências 
específicas. Bortotto (2016) destaca quais são as competências mais requeridas ao perfil do 
líder contemporâneo, ou seja, aquele cuja função principal é, em tempos globalizados e 
competitivos, alinhar as ações da equipe com as necessidades e estratégias da organização. 
São elas:

- Criar visão: traduzir estratégias em objetivos claros e factíveis;
- Inspirar os outros em prol da visão: mostrar a equipe os benefícios do resultado do 

trabalho para a empresa e para a própria equipe;
- Comunicação clara: transparência e clareza para garantir que todos tenham acesso 

as  informações relevantes a execução do seu trabalho.
- Motivar as pessoas: descobrir a motivação de cada membro da equipe e trabalhar 

para a satisfação de todos estimulando-os a ação;
- Dar feedback: oferecer retorno as pessoas acerca do seu desempenho, reconhecendo 

e orientando sobre melhorias necessárias;
- Usar os talentos de cada um: colocar a pessoa certa no lugar certo para otimizar 

resultados potencializando talentos;
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- Criar uma equipe coesa: incentivar o trabalho em equipe gerando um ambiente 
agradável e seguro onde as pessoas se sintam motivadas a contribuir;

- Ser exemplo: viver em congruência com suas ações e seu discurso a fim de influenciar 
o comportamento positivo da equipe:

- Tomar decisões: entrar em ação e tomar decisões certas no momento ideal com 
base em informações seguras;

- Gerenciar conflitos: gerenciar a apresentação de opiniões diferentes e posições 
antagônicas, alinhando expectativas diferentes;

- Reconhecer: reconhecer e valorizar o empenho da equipe a fim de humanizar a 
relação entre as pessoas;

- Celebrar as vitórias: comemorar conquistas e desempenhos para fortalecer a equipe 
e gerar um ambiente estimulante a melhoria continua.

Marinho e Oliveira (2006) também reconhecem a relevância das competências na 
composição do perfil do líder e ressaltam que todo líder possui qualidades intrínsecas a 
ele. Para os autores, os conhecimentos técnicos necessários ao cargo são fundamentais 
ao exercício da função, mas o perfil do líder eficaz é composto ainda por competências 
complementares que podem ser inatas ou aprendidas. Portanto, sendo a liderança um 
conjunto de competências pode ser aprendida por qualquer pessoa em qualquer tempo.

Os autores destacam ainda que, entre as competências gerais da liderança pode-se 
encontrar profissionais cujo perfil é voltado para orientação de pessoas e profissionais cujo 
perfil está mais direcionado a orientação de resultados. Daí surgiu a denominação líder de 
pessoas ou líder de tarefas. 

O Quadro 1 descreve as competências da liderança inerente a cada orientação, 
conforme a visão de Marinho e Oliveira (2006). 

Quadro 01- Competências da liderança para orientação de pessoas ou resultados

ORIENTAÇÃO PARA PESSOAS ORIENTAÇÃO PARA RESULTADOS 

Administração de conflitos

Gestão da diversidade

Integridade

Honestidade

Trabalho em equipe

Responsabilidade

Serviço ao cliente

Tomada de decisão

Empreendedorismo

Solução de problemas

Credibilidade técnica

Fonte: elaborada pela autora 

Com base no Quadro 1, percebe-se que para cada orientação  as competências 
requeridas são diferentes, o que por sua vez diferencia o perfil de cada líder. Assim 
sendo, é reconhecido que o perfil da liderança poderá ser formado por competências 
e características variadas, que por sua vez o habilitam a exercer com mais eficácia um 
conjunto de atividades, de acordo com o seu perfil.

Com base neste raciocínio e partindo do principio de que as pessoas são diferentes 
entre si, mas que possuem características que podem ser similares entre grupos de pessoas, 
surgiu o estudo dos perfis comportamentais.
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3.2. Perfil Comportamental 

A busca pelo conhecimento de si mesmo e do outro sempre foi uma constante 
na vida do ser humano. Para tanto, a humanidade já fez uso de observações, reflexões e 
pesquisas. 

De acordo com a Solides (2015) tais análises remontam a antiguidade, quando 
inicialmente os antigos gregos acreditavam que o comportamento das pessoas era 
influenciado pelos quatro elementos básicos da natureza: fogo, água, terra e ar. Mais tarde, 
na época dos escritos judaico-cristãos,  por volta de 590 a.C., o profeta Ezequiel descreveu 
a humanidade corporificada em quatro criaturas cada uma com quatro faces sendo: a de 
um leão, de um boi, de um homem e de uma águia. Cada criatura representava um tipo 
de comportamento.

Mais tarde, em 370 a.C. Hipócrates propôs que o temperamento humano  é 
determinado pelo equilíbrio dos seus quatro fluidos corpóreos essenciais a saber: o sangue, 
a bile negra, a bile amarela e o fleuma. Conforme a proposição de Hipócrates, pessoas cuja 
predominância é o sangue, são pessoas de temperamento alegre; se a predominância for 
a bile negra, tem-se um temperamento sombrio; se a predominância for da bile amarela, 
tem-se uma pessoa entusiástica e, por fim, quando a predominância é do fleuma,  o 
temperamento da pessoa será calmo. Daí surgiram respectivamente os conceitos: Colérico, 
Sanguíneo, Fleumático e Melancólico como tendências comportamentais das pessoas 
(SOLIDES, 2015).

Dessa forma, por séculos os estudos e teorias a respeito do comportamento 
humano foram se substituindo ao longo dos tempos. Foi somente na idade média porém 
que o estudo do comportamento humano foi trazido pela primeira vez para o ambiente 
empresarial, através de Carl Jung, médico e psiquiatra suíço, que estudou os traços de 
personalidade, classificando os indivíduos nos tipos: Produtor, Sensitivo, Intuitivo e 
Analítico. Posteriormente, no inicio dos anos 20 William Moulton Marston criou um modelo 
de analise comportamental centrado na analise de quatro comportamentos chave, sendo: 
Dominância, Influência, Estabilidade e Conformidade, cujas iniciais dão nome a ferramenta 
de analise comportamental DISC (SOLIDES, 2015). 

Atualmente a ferramenta DISC é amplamente utilizada em todo o mundo, sendo uma 
referencia em analise comportamental. Sua aplicação permite as organizações reconhecer 
as características componentes do estilo comportamental de seus colaboradores e, a 
partir daí, os alocar conforme suas características predominantes a fim de melhor otimizar 
e aproveitar suas potencialidades. 

Cada um dos perfis comportamentais compreende um estilo de atuação, com 
pontos fortes e pontos de atenção. A seguir estão descritas, conforme a Solides (2015), as 
principais características de cada perfil comportamental. 
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3.2.1. Perfil dominante  
          
Os profissionais com Perfil Dominante gostam de desafios e priorizam a velocidade 

na execução das ações. São muito ativos e dinâmicos. A Solides (2015) destaca que como 
líderes, estes profissionais, possuem boa comunicação e se relacionam bem com as pessoas. 
Entretanto costumam ser muito diretos e objetivos na sua forma de falar, isto decorre do 
seu perfil concentrado predominantemente em resultados. Assim, o profissional com 
perfil dominante costuma canalizar seus esforços para a concretização de suas atividades 
e dos projetos que participa. Com um comportamento ágil, geralmente faz suas tarefas 
rapidamente e não gosta de deixar nada para depois.

Na visão da Solides (2015) o profissional Dominante possui as seguintes forças e 
fragilidades:

- Forças: agilidade; senso de acabativa; autonomia; gosto por desafios; liderança nata.
- Fragilidades: impaciência com os outros, alta exigência com pessoas e resultados, 

pressão na equipe, competitivo e autoritário. 

3.2.2. Perfil influencia

Este perfil é representado por profissionais comunicativos e extrovertidos. Pessoas 
com este perfil comportamental gostam de trabalhos que envolvem movimentação, 
dinamismo e autonomia. De acordo com Solides (2015), estes profissionais possuem alta 
necessidade de reconhecimento, valorizam o status profissional, priorizam o contato 
interpessoal e buscam ambientes de trabalho harmoniosos. Tal comportamento decorre do 
fato de que o profissional com Perfil Influente, atua melhor em equipes ou em cenários com 
várias pessoas onde a interação social é predominante. Líderes com perfil comportamental 
Influente podem agregar muito à empresa em razão da sua motivação, entusiasmo e 
iniciativa. Para melhor aproveitamento da sua potencialidade, precisam de monitoramento 
constante e feedback frequente pois como são pessoas muito dinâmicas e flexíveis, podem 
facilmente perder o foco e não concluir projetos iniciados (SOLIDES, 2015).

Solides (2015) destaca ainda as forças e fragilidades deste profissional, sendo:
- Forças: motivação; iniciativa; otimismo, comunicação; encorajamento. 
- Fragilidades: perda de foco; baixa acabativa nas tarefas iniciadas; desorganização; 

dificuldade em dizer não; necessidade natural de ser notado / bajulado. 

3.2.3. Perfil estabilidade

Os profissionais com Perfil estabilidade são pessoas introspectivas e em 
decorrência disso são mais profundos em tudo o que fazem, primando pela qualidade e 
efetividade. Conforme a Solides (2015) este perfil é caracterizado por pessoas equilibradas 
emocionalmente e diplomáticas em seus relacionamentos. Como líder gostam de trabalhar 
em equipe e possuem a necessidade de compartilhar conhecimento e informações. Tem 
foco muito forte no outro, ou seja, valoriza trabalhar com o outro e para o outro. Porém 
em contrapartida, preocupa-se muito com a opinião das outras pessoas a seu respeito. Seu 
estilo de liderança costuma ser sensato e tranquilo. Representa aqueles profissionais que 
gostam da rotina, tem necessidade de trabalhar em conformidade com normas e regras 
estabelecidas. 
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Para a Solides (2015) o perfil Estabilidade possui as seguintes forças e fragilidades:
- Forças: empatia; bom ouvinte; competência técnica; confiável; fiel a empresa.
- Fragilidades: pouca iniciativa; lentidão; preocupação excessiva; baixa auto confiança; 

resistência a mudanças.

3.2.4. Perfil conformidade

O perfil Conformidade é caracterizado por profissional metódico e detalhista. Sua 
motivação para o trabalho está em fazer as coisas do jeito certo, por esta razão costumam 
ser pessoas pouco flexíveis e avessas a improvisação e descumprimento de normas. 
Por outro lado, seu trabalho costuma ser de excelente qualidade e perfeição. Seu perfil 
é bastante formal e muito seletivo em seus relacionamentos, sendo uma pessoa mais 
reservada e introspectiva. Com uma característica bastante analítica costuma lembrar-se de 
fatos passados e usa estas experiências para novas tomadas de decisão, o que lhe serve de 
aprendizado. Por ser um profissional racional, se identifica mais com tarefas técnicas. Dessa 
forma, seu perfil de liderança é mais voltado para a liderança de tarefas do que a liderança 
de pessoas. 

A Solides (2015) destaca as seguintes características para o Perfil Conformidade:
- Forças: organização; disciplina; analítico; auto didata; leal.
- Fragilidades: visão pessimista; rigor excessivo; inflexível; perfeccionista; alto nível 

de critica.
 
Conforme descrito anteriormente o estudo dos perfis comportamentais não é 

recente, visto que a humanidade sempre teve a curiosidade de se conhecer melhor.
O estudo do Perfil Comportamental DISC, é a mais atual teoria a respeito dos estilos 

comportamentais e tem servido de base para analise pessoal e profissional a respeito do 
estilo de atuação das pessoas, tanto em sua vida pessoal como profissional.

4. RESULTADOS OBTIDOS

O presente estudo consistiu em identificar a expectativa de um grupo de liderados 
em relação ao perfil comportamental da liderança considerada ideal versus a percepção 
destes liderados em relação a sua liderança atual. Os dados obtidos neste estudo estão 
apresentados a seguir.

4.1. Perfil dos Pesquisados

O publico alvo pesquisado neste estudo caracteriza-se pelo montante de cinquenta 
e seis (56) pessoas sendo destes trinta e três (33) do sexo feminino e vinte e três (23) do sexo 
masculino.

Quanto a ocupação profissional identificou-se que trinta (30) pessoas atuam no 
segmento de prestação de serviços, vinte pessoas (20) atuam na indústria e seis pessoas (6) 
atuam no comércio.

Todos os pesquisados são acadêmicos do curso de Administração.
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4.2. Perfil Comportamental Disc

Em resposta ao objetivo geral deste estudo foi realizada uma pesquisa de 
campo que buscou a identificação de competências relacionadas com os quatro perfis 
comportamentais da teoria DISC. Os dados obtidos foram segmentados conforme cada 
perfil comportamental sendo: Dominante; Influente; Estabilidade e Conformidade. As 
Tabelas 2 a 5 esboçam o numero de indicações que cada competência recebeu tanto no 
nível expectativa que retrata a preferencia dos liderados em relação a um estilo de liderança 
considerado ideal, como no nível realidade que retrata as características existentes no 
perfil da liderança atual dos liderados pesquisados.

4.2.1. Perfil dominante

A análise do perfil Dominante apresentou como resultado:

- 23 indicações para agilidade a nível de expectativa versus 11 indicações a nível 
de realidade;

- 4 indicações para o senso de acabativa a nível de expectativa versus 2 indicações 
a nível de realidade;

- 4 indicações para autonomia a nível de expectativa versus 11 indicações a nível 
de realidade;

- 12 indicações para gosto por desafios a nível de expectativa versus 14 indicações 
a nível de realidade;

- 42 indicações para liderança nata a nível de expectativa versus 19 indicações a 
nível de realidade;

- 0 indicações para impaciência a nível de expectativa versus 11 indicações a nível 
de realidade;

- 0 indicações para alta exigência a nível de expectativa versus 12 indicações a nível 
de realidade;

- 0 indicações para pressão na equipe a nível de expectativa versus 11 indicações 
a nível de realidade;

- 10 indicações para competitividade a nível de expectativa versus 7 indicações a 
nível de realidade;

- 1 indicação para autoritário a nível de expectativa versus 7 indicações a nível de 
realidade.

A Tabela 2 ilustra este resultado:
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Tabela 02- Relação Expectativa x Realidade Perfil comportamental Dominante

AGILIDADE SENSO DE 
ACABATIVA

AUTONOMIA GOSTO POR 
DESAFIOS

LIDERANÇA 
NATA

TOTAL

Expectativa

23 4 4 12 42 85

11 112 14 19 57

TOTALIMPACIENCIA ALTA 
EXIGENCIA

PRESSÃO NA 
EQUIPE

COMPETITIVO AUTORITÁRIO

Expectativa

11100 0 0 1

Realidade

1211 11 7 7 48

Realidade

Fonte: Elaborada pela autora

Conforme demonstra a Tabela 2, a competência positiva mais desejada pelos 
pesquisados é a liderança nata, com 42 indicações. Por sua vez, a analise da realidade 
confirma a liderança nata como sendo a competência mais presente no perfil dos lideres 
atuais, no entanto em quantidade menor, ou seja, apenas 19 indicações. Ainda assim, o 
resultado demonstra um alinhamento entre expectativa e realidade dos liderados.

Por outro lado, cabe destacar que dentre as competências negativas pesquisadas a 
mais indicada na realidade dos pesquisados foi a alta exigência com 12 indicações.

A pontuação geral do perfil comportamental Dominância foi de 85 indicações para 
as competências positivas a nível de expectativa versus 57 pontos a nível de realidade.

4.2.2. Perfil influente

A analise do perfil Influente apresentou como resultado:

- 47 indicações para motivação a nível de expectativa versus 18 indicações a nível de 
realidade;

- 31 indicações para iniciativa a nível de expectativa versus 18 indicações a nível de 
realidade;

- 21 indicações para otimismo a nível de expectativa versus 16 indicações a nível de 
realidade;

- 42 indicações para comunicação a nível de expectativa versus 26 indicações a nível 
de realidade;

- 17 indicações para encorajador a nível de expectativa versus 8 indicações a nível de 
realidade;

- 0 indicações para sem foco a nível de expectativa versus 7 indicações a nível de 
realidade;

- 0 indicações para sem acabativa a nível de expectativa versus 5 indicações a nível 
de realidade;
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- 0 indicações para desorganizado a nível de expectativa versus 12 indicações a nível 
de realidade;

- 0 indicações para não sabe dizer não a nível de expectativa versus 10 indicações a 
nível de realidade;

- 0 indicações para gosta de ser bajulado a nível de expectativa versus 11 indicações 
a nível de realidade.

A Tabela 3 ilustra este resultado:

Tabela 03 - Relação Expectativa x Realidade Perfil comportamental Influente

MOTIVAÇÃO INICIATIVA OTIMISMO COMUNICAÇÃO ENCORAJADOR TOTAL

Expectativa

47 31 21 42 17 158

18 1618 26 8 86

TOTALSEM FOCO SEM
ACABATIVA

DESORGANIZADO NÃO DIZ NÃO GOSTA DE SER
BAJULADO

Expectativa

000 0 0 0

Realidade

57 12 10 11 45

Realidade

Fonte: Elaborada pela autora

De acordo com a Tabela 3 a competência positiva mais desejada pelos pesquisados 
é a motivação, com 47 indicações. A nível de realidade motivação alcançou apenas 18 
indicações o que demonstra que o nível de motivação apresentado pelos lideres é menor 
do que o desejado por seus liderados. Ainda a nível de realidade, a competência que foi 
indicada como a mais presente no perfil dos lideres atuais foi a comunicação com 26 
indicações.

Já dentre as competências negativas pesquisadas a mais indicada na realidade dos 
pesquisados foi a desorganização com 12 indicações.

A pontuação geral do perfil comportamental Influente foi de 158 indicações para 
as competências positivas a nível de expectativa versus 86 pontos a nível de realidade.

4.2.3. Perfil estabilidade

A analise do perfil Estabilidade apresentou como resultado:

- 10 indicações para empatia a nível de expectativa versus 11 indicações a nível de 
realidade;

- 36 indicações para bom ouvinte a nível de expectativa versus 23 a nível de 
realidade;

- 24 indicações para competente no que faz a nível de expectativa versus 19 
indicações a nível de realidade;
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- 23 indicações para confiável a nível de expectativa versus 18 indicações a nível de 
realidade;

- 5 indicações para fiel a empresa a nível de expectativa versus 20 indicações a nível 
de realidade;

- 0 indicações para sem iniciativa a nível de expectativa versus 4 indicações a nível 
de realidade;

- 0 indicações para lento a nível de expectativa versus 3 indicações a nível de 
realidade;

- 0 indicações para preocupado em excesso a nível de expectativa versus 12 
indicações a nível de realidade;

- 0 indicações para baixa auto confiança a nível de expectativa versus 0 indicações 
a nível de realidade;

- 0 indicações para resistente a mudança a nível de expectativa versus 10 indicações 
a nível de realidade.

A Tabela 4 ilustra este resultado:

Tabela 04 - Relação Expectativa x Realidade Perfil comportamental Estabilidade

EMPATIA BOM
OUVINTE

COMPETENTE 
NO QUE FAZ

CONFIÁVEL FIEL A
EMPRESA

TOTAL

Expectativa

10 36 24 23 5 98

11 1923 18 20 91

TOTALSEM
INICIATIVA

LENTO PREOCUPADO EM
EXCESSO 

BAIXA AUTO
CONFIANÇA

RESISTENTE A
MUDANÇA

Expectativa

000 0 0 0

Realidade

34 12 0 10 29

Realidade

Fonte: Elaborada pela autora

De acordo com a Tabela 4 a competência positiva mais desejada pelos pesquisados 
é ser um bom ouvinte, com 36 indicações que foi confirmada pela analise da realidade 
como sendo a competência mais presente no perfil dos lideres, com 23 indicações, o que 
demonstra claro alinhamento. 

Dentre as competências negativas pesquisadas a mais indicada na realidade dos 
pesquisados foi a preocupação em excesso com 12 indicações.

A pontuação geral do perfil comportamental Estabilidade foi de 98 indicações para 
as competências positivas a nível de expectativa versus 91 pontos a nível de realidade.
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4.2.4 Perfil Conformidade

A analise do perfil Conformidade apresentou como resultado:

- 41 indicações para organizado a nível de expectativa versus 28 indicações a nível 
de realidade;

- 13 indicações para disciplinado a nível de expectativa versus 14 indicações a nível 
de realidade;

- 13 indicações para analítico a nível de expectativa versus 14 indicações a nível de 
realidade; 

- 2 indicações para auto didata a nível de expectativa versus 5 indicações a nível de 
realidade;

- 4 indicações para leal a nível de expectativa versus 5 indicações a nível de realidade;
- 0 indicações para pessimista a nível de expectativa versus 0 indicações a nível de 

realidade;
- 4 indicações para rigoroso a nível de expectativa versus 6 indicações a nível de 

realidade;
- 0 indicações para inflexível a nível de expectativa versus 4 indicações a nível de 

realidade;
- 4 indicações para perfeccionista a nível de expectativa versus 7 indicações a nível 

de realidade;
- 3 indicações para crítico a nível de expectativa versus 7 indicações a nível de 

realidade. 
A Tabela 5 ilustra este resultado:

Tabela 05 - Relação Expectativa x Realidade Perfil comportamental Conformidade

ORGANIZADO DISCIPLINADO ANALITICO AUTO DIDATA LEAL TOTAL

Expectativa

41 13 13 2 4 73

28 1414 5 5 66

TOTALPESSIMISTA RIGOROSO INFLEXIVEL PERFECCIONISTA CRITICO

Expectativa

1140 4 0 3

Realidade

60 4 7 7 24

Realidade

Fonte: Elaborada pela autora

De acordo com a Tabela 5 a competência positiva mais desejada pelos pesquisados 
é a organização, com 41 indicações que foi confirmada pela analise da realidade como 
sendo a competência mais presente no perfil dos lideres, com 28 indicações, demonstrando 
alinhamento entre as expectativas dos liderados e sua realidade. 
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Já dentre as competências negativas pesquisadas destacaram-se o perfeccionismo 
e o senso critico com 7 indicações cada. 

A pontuação geral do perfil comportamental Conformidade foi de 73 indicações 
para as competências positivas a nível de expectativa versus 66 pontos a nível de realidade.

4.3. Análise dos Dados

Identificar e estudar o nível de expectativas dos colaboradores é relevante para 
a empresa porque a partir desta analise ações podem ser tomadas no sentido de alinhar 
as expectativas com a realidade vivenciada, visando desta forma maior satisfação, mais 
engajamento e mais produtividade. Quando se trata de liderança a relevância do estudo 
ganha ainda mais proporção considerando o papel fundamental que os lideres exercem 
na empresa no sentido de planejar e executar estratégias, através do trabalho dos seus 
liderados.  

Assim, a partir da analise comportamental da metodologia DISC torna-se possível 
alocar o profissional de acordo com o seu perfil e treinar para as demandas da empresa e 
correção dos pontos de fragilidade.

A partir dos dados apresentados nesta pesquisa, algumas considerações merecem 
destaque:

Em relação as competências positivas, de maneira geral, na maioria dos casos, o nível 
de realidade encontrada apresentou-se menor do que o nível de expectativas apresentado 
pelos liderados. 

As competências positivas mais desejadas pelos liderados no perfil dos seus lideres 
são: a liderança nata; agilidade; motivação; comunicação; ser bom ouvinte; competência no 
que faz e organização.

Naturalmente, em relação as competência negativas o processo foi inverso, ou 
seja, a realidade encontrada demonstrou-se sempre superior as expectativas dos liderados 
demonstrando que seus lideres possuem alguns pontos falhos como: impaciência; alta 
exigência; pressão na equipe; desorganização; gostar de ser bajulado; dificuldade de dizer 
não; preocupação em excesso; resistência a mudança; perfeccionismo e senso crítico.

O perfil comportamental eleito como o preferido pelos liderados é o perfil 
Influente, com 158 indicações para expectativa e 86 indicações para realidade.    Este perfil 
é caracterizado por profissionais que são extrovertidos, comunicativos e que valorizam o 
contato interpessoal. É um líder focado em pessoas. 

Já o perfil com menor aceitação pelos pesquisados é o perfil Conformidade, com 73 
indicações para expectativa e 66 indicações para realidade. É caracterizado por profissionais 
introspectivos, metódicos e detalhistas, que gostam de seguir normas, portanto são líderes 
de tarefas.

5. CONCLUSÃO

 A presente pesquisa teve como objetivo identificar a expectativa de um grupo de 
liderados em relação ao perfil comportamental da liderança considerada ideal versus a 
percepção destes liderados em relação a sua liderança atual. 
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Para cumprir com este objetivo, primeiramente foi realizado um levantamento 
bibliográfico direcionado a descrever as características dos perfis comportamentais 
segundo a metodologia DISC e ao mesmo tempo contextualizar o papel da liderança 
contemporânea.  Tal levantamento possibilitou conhecer mais a respeito dos perfis 
comportamentais e da historia da ferramenta DISC, bem como identificar as competências 
que o mercado de trabalho valoriza no perfil de seus líderes.

Num segundo momento foi realizada uma pesquisa de campo junto a cinquenta 
e seis (56) profissionais dos segmentos da indústria, comercio e prestação de serviços 
visando levantar seu nível de expectativa e realidade em relação ao perfil de seus lideres.

O resultado final indicou que o estilo comportamental preferido pelos liderados é 
o estilo Influente, característico de pessoas extrovertidas, envolventes, dinâmicas e que 
valorizam o contato pessoal. Este resultado indicada que a preferencia dos colaboradores 
é por um estilo de liderança mais participativo e democrático, focado mais nas pessoas do 
que nas tarefas.

O resultado também evidenciou que o nível de expectativa dos liderados em 
relação as competências positivas tende a ser superior ao nível de realidade encontrada. 
Em contra partida, quando se refere a competências negativas, o nível de expectativa dos 
liderados demonstrou-se baixo mas a realidade encontrada apresentou níveis maiores.

Assim sendo este trabalho cumpriu com o objetivo a que se propôs. O trabalho 
contribuiu ainda para destacar a importância das lideranças alinharem suas competências 
com as necessidades e expectativas de suas equipes visando obter melhores resultados. 
Naturalmente o presente estudo deixa espaço para outras análises e pesquisas com outros 
grupos de liderados a fim de se aprofundar o estudo sobre o tema.
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O PROCESSO DE COACHING NA EMPRESA E O DESENVOLVIMENTO DE 
COMPETÊNCIAS

Vanessa Borges da Costa9 e Leticia Baggio2

Área de Concentração: Administração
Grupo de Trabalho: Recursos Humanos

RESUMO
O presente trabalho é apresentado com o intuito de esclarecer os benefícios do processo de 
coaching na empresa e o desenvolvimento de competências. Para isso a presente pesquisa 
foi classificada como sendo exploratória pois tomou como base fundamentalmente 
levantamento bibliográfico realizado. Este estudo possibilitou confirmar o quanto o 
processo de coaching é crucial para o desenvolvimento de competências. Evidenciou 
também os benefícios que este processo traz, como: autoconhecimento, aprimoramento 
do potencial do coachee e alinhamento de perfil individual com a empresa.
Palavras-chave: coaching, competências, desenvolvimento.

ABSTRACT
This work is presented in order to clarify the benefits of the coaching process in the company 
and the development of skills . For this, the present study was classified as exploratory 
because it took as fundamentally bibliographical survey base. This study allowed us to 
confirm how the coaching process is crucial to the development of skills . also highlighted 
the benefits that this process brings , such as: self-knowledge, potential enhancement of the 
coachee and individual profile alignment with the company.
Keywords: coaching, skills development.

1. INTRODUÇÃO

Em alguns momentos da vida profissional, mesmo após anos de experiência e de 
formação acadêmica, muitas pessoas se questionam a respeito do rumo que sua carreira 
está tomando. Neste contexto, dúvidas e inseguranças podem prejudicar quando não 
são sanadas. Ao contrário, quando é solicitada a ajuda profissional pode impulsionar uma 
grande mudança na vida do indivíduo e levá-lo a um caminho de sucesso.

9 Psicóloga, Especialista em Psicologia Clínica Psicanalítica, Especialista em Psicopedagogia Clínica e 
Institucional, Especializanda em Gestão de Pessoas com Coaching. Especialista de Desenvolvimento 
Organizacional na Masisa do Brasil – e-mail: <vaniborges@hotmail.com>
2 Mestre em Engenharia da Produção, especialista em Gestão Estratégica de Recursos Humanos, administradora, 
analista em perfil comportamental. Professora do Departamento de Administração da FATEB – e-mail: 
<leticiabaggio@yahoo.com.br>.
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Neste sentido, o coaching é um dos processos que mais contribui para que o 
profissional se conheça melhor, reflita sobre a sua visão de mundo, seus valores e assim 
desenvolva o seu potencial, adquirindo novas habilidades e se tornando mais coerente 
com o seu planejamento de carreira. De acordo com o Instituto Brasileiro de Coaching 
(2016) vários benefícios são possíveis a partir de um processo de coaching, tais como: 
realização pessoal e profissional, já que a clareza com relação às metas facilita o alcance de 
bons resultados, a comunicação efetiva, o melhor aproveitamento de tempo disponível 
e consequentemente, um equilíbrio entre a vida pessoal e profissional mais adequado. 
Também são notórios a melhora de auto-estima, auto-confiança e motivação.

Em decorrência destes benefícios, cada vez mais cresce a busca por profissionais 
que realizam coaching nas empresas visando potencializar as equipes e assim fortalecer 
a sustentabilidade estratégica da organização. Com este serviço a relação ganha-
ganha torna-se evidente: a companhia aumenta a sua produtividade, visto que alinha a 
performance de seus colaboradores com a sua cultura, alcançando melhores resultados 
por meio de alinhamento entre estratégia e atuação de suas equipes. E por sua vez, os 
profissionais beneficiados pelo processo de coaching, adquirem mais auto-conhecimento,  
planejamento estratégico e solidez na carreira e na vida pessoal. O processo de coaching 
vai além do foco nos resultados e  abrange a pessoa como um todo, numa visão sistêmica 
que considera a sua realização e o seu desenvolvimento. Desta forma identifica novas 
competências e possibilidades de aprendizagem. 

Diante do exposto, este artigo visa descrever a contribuição do coaching para o 
alinhamento de competências. Para cumprir com este objetivo será feita uma pesquisa 
bibliográfica com os principais autores e obras sobre os temas coaching, carreira e 
competências. 

2. METODOLOGIA

O ato de pesquisar está relacionado com a busca por respostas para questões que se 
pretende compreender melhor. Gil (2002, p. 17) defende que “a pesquisa é requerida quando 
não se dispõe de informação suficiente para responder ao problema.”

A presente pesquisa foi classificada como sendo exploratória pois tomou como base 
fundamentalmente levantamento bibliográfico realizado. Para Gil (1999, p. 43) “a pesquisa 
exploratória têm como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e 
ideias, tendo em vista, a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis 
para estudos posteriores”. 

Para o levantamento bibliográfico realizado buscou se material diverso e atualizado, 
através de autores da área, o que promoveu melhor entendimento sobre o tema abordado. 

3. DESENVOLVIMENTO

3.1. Conceito de Coaching

De acordo com Lotz e Gramms (2014), Coaching é um processo que estimula 
reflexões para potencializar o desempenho e o aprendizado de um indivíduo, promovendo 
o desenvolvimento pessoal e profissional. Este processo abrange a parceria entre dois 
personagens: o coach e o coachee. O primeiro é o profissional que aplica o coaching, o qual 
utiliza metodologias e ferramentas apropriadas para tal propósito. Por sua vez, o coachee, 
ou o cliente, é a pessoa que passa pelo ciclo de coaching.
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O processo de coaching, segundo Dutra (2010) é a conversa que leva à ação e à 
realização do que é desejado. A autora afirma que, por meio de ferramentas diversas, o 
próprio cliente buscará informações de si sobre os seus valores e as suas necessidades. E 
assim o coach facilitará por meio de perguntas, que ele desenvolva o seu autodiagnóstico 
e estabeleça alternativas que o conduzam a tornar-se quem sempre almejou ser.

Pesquisas realizadas pela SLAC - Sociedade Latino Americana de Coaching (2016), 
mostram que a metodologia de Coaching está em expansão, visto que os resultados 
comprovam que 68% das organizações dizem submeter seus executivos ao método de 
coaching e os principais motivos para isso são:

- Ganhos de performance;
- Redução no nível de estresse;
-  Assertividade do time;
- Aumento da produtividade;
- Baixo absenteísmo;
- Foco na solução de conflitos;
- Desenvolvimento da inteligência organizacional.

3.1.1. Tipos de coaching
 

 O coaching pode ser segmentado em algumas modalidades que contribuem para 
o alcance dos benefícios decorrentes destes processos. Lotz e Gramms (2014) apontam 
algumas destas modalidades: 

- Coaching empresarial executivo: indicada para profissionais que possuem poder e 
autoridade dentro da organização sendo seu objetivo alinhar a sua visão pessoal e os seus 
valores com os da empresa. Tal modalidade de coaching se ocupa do desenvolvimento 
profissional de um executivo em uma organização específica. Geralmente, o coaching 
executivo empresarial visa o desenvolvimento das habilidades de liderança do profissional 
em questão e age essencialmente em três linhas: a) Competências e habilidades, com foco 
no projeto atual; b) Desempenho com foco no cargo atual; e c) Desenvolvimento, com foco 
em responsabilidades de cargo futuro.
- Coaching de carreira: Aborda as possibilidades e oportunidades de evolução na carreira 
do cliente. Esta modalidade abrange questões diversas da vida futura do cliente, bem como 
valores, crenças, motivações, competências, experiências, entre outras.
- Coaching de vida: Concentra-se na esfera pessoal do cliente, como sua saúde e seus 
relacionamentos. Os autores afirmam que  o foco neste caso, sempre será um assunto 
imediato e específico, por exemplo: dietas, condições de vida, relacionamentos, estilo, e 
outros. Enfim, o coaching de vida visa o autodesenvolvimento do cliente. 
- Coaching esportivo: O foco é apoiar o atleta para que sejam identificados comportamentos 
que potencializem sua disciplina e otimize sua performance física, técnica e emocional.
- Coaching de equipe: Concentra-se no desenvolvimento de um grupo de pessoas, que está 
no mesmo contexto organizacional, buscando otimizar sua capacidade de gerar resultados, 
sua aprendizagem, seu crescimento e sua constante evolução como seres humanos, 
componentes de uma equipe e de uma organização. Esta modalidade ainda pode contribuir 
com times esportivos, células de trabalho e outros.
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- Coaching educacional: Visa o desenvolvimento de docentes para potencializar a 
performance do aluno. Os autores citam que o professor coach contribui para os índices de 
retenção do aluno nas instituições que aplicam esta modalidade. Isso devido o professor 
coach compreender o objetivo de aprendizagem do aluno e o apoiar na identificação das 
estratégias para aprender e para aprender a aprender.
- Coaching de negócios: Seu foco é desenvolver competências pessoais e profissionais, de 
coaches que são profissionais liberais, empreendedores, palestrantes, entre outros. Tudo 
isso buscando estratégias diferenciadas e criativas especificamente voltadas ao mercado de 
trabalho do cliente. 
- Coaching financeiro: O público alvo desta modalidade são clientes que desejam a liberdade 
e a independência financeira. Contribui para adquirir consciência referente aos hábitos 
de consumo do coachee e suas consequências. Também possibilita a reflexão e a decisão 
sobre investimentos, além da identificação de novos comportamentos em relação ao uso 
de recursos. 
- Coaching de saúde: Volta-se para a autonomia do cliente através do conhecimento e do 
entendimento sobre assuntos referentes à saúde, oferecendo-lhe maiores recursos para 
mudanças, como o autocuidado e o automonitoramento. Abrange  aspectos voltados 
à alimentação, aos exercícios físicos e a padrões de comportamento, os quais podem ser 
modificados beneficiando a saúde do coachee.

Segundo Lotz e Gramms (2014), essa divisão possibilita um melhor entendimento 
para delimitar o alcance ou a abrangência do coaching, facilitando o alinhamento dos 
objetivos e das expectativas, além da avaliação dos resultados desejados. Como o objetivo 
deste artigo é descrever a contribuição do coaching para o alinhamento de competências, o 
foco será dado à modalidade de coaching de carreira.

3.2. Coaching de Carreira

Para Jim de Vito, diretor de desenvolvimento gerencial da Johnson e Johnson 
Internacional, apud Machado e Bartel (2013), a carreira é o autoconhecimento de como as 
experiências pessoais e profissionais relacionam-se com seu trabalho atual e futuro para 
aumentar suas habilidades e comportamentos e alcançar as suas metas de vida. Trata-se 
de um processo contínuo, onde o indivíduo enfrentará dúvidas em várias fases, como para 
ingressar na universidade, no primeiro emprego, numa transição dentro da própria empresa 
ou fora ou ainda na aposentadoria.  

Portanto o coaching de carreira pode contribuir em vários momentos da vida do 
profissional, como na adolescência para decidir a profissão que deseja seguir. Nesta fase, 
Machado e Bartel (2013) ressaltam que o adolescente é convidado para identificar as suas 
metas, suas habilidades, seus valores, bem como reconhecer as inúmeras possibilidades de 
cursos e profissões que existem no mercado. E assim, o situando num lugar de autonomia, 
liberdade e responsabilidade, fatores tão necessários na vida profissional.

Após esta fase, já na vida adulta, as autoras ressaltam que o adulto se depara com 
as demandas de adaptação às grandes transformações no mundo do trabalho. São exigidas 
demandas tecnológicas, de capacitação, de perfil, de competências, de habilidades, de 
experiência e outras. Também é visto que ao conseguir uma vaga o profissional depara-
se com uma grande demanda de trabalho e alta competitividade. E ainda submete-se às 
grandes exigências para sustentarem a sua empregabilidade.
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Após esta fase, já na vida adulta, as autoras ressaltam que o adulto se depara com as 
demandas de adaptação às grandes transformações no mundo do trabalho. São exigidas 
demandas tecnológicas, de capacitação, de perfil, de competências, de habilidades, de 
experiência e outras. Também é visto que ao conseguir uma vaga o profissional depara-
se com uma grande demanda de trabalho e alta competitividade. E ainda submete-se às 
grandes exigências para sustentarem a sua empregabilidade. 

Neste contexto propício para um ambiente de pressão, cerceamento de satisfação 
ou até mesmo perda do seu emprego, Machado e Bartel (2013) ressaltam a procura de re-
orientação profissional. Este processo pode ser realizado com as ferramentas do coaching 
e permite que o indivíduo revisite a trajetória percorrida até então e encontre um caminho 
ou redirecione a escolha profissional por meio da elaboração de um planejamento.

O indivíduo é conduzido para reconhecer a sua missão de vida, os seus valores, 
suas crenças, seus sonhos e o cenário atual em que vive. As autoras confirmam que assim 
o profissional se depara com os novos papéis que enseja apropriar-se na perspectiva de 
mudança. Para tanto, faz uso do exercício da auto avaliação, tornando possível a análise 
do seu passado e o pensar sobre o seu futuro, julgando os pontos positivos da profissão 
construída e o significado pessoal consequente da experiência no trabalho. Na sequência 
deste processo, o profissional depara-se com o seu empoderamento e identifica seus 
potenciais (competências), elaborando aportes de desenvolvimento, disponibilizando-se 
para mudanças, acompanhando-as e incentivando-as também. 

Ainda na visão de Machado e Bartel (2013), o processo de coaching deve acontecer 
em um ambiente de confiança o qual origina um espaço emocional seguro, de respeito 
recíproco, confiança e aceitação incondicional. Assim torna-se possível o encorajamento 
para que o profissional expresse suas emoções, sentimentos, percepções, preocupações e 
crenças. E também passa a contribuir para o desenvolvimento de suas competências. 

Assim sendo nota-se que o coaching pode contribuir em diferentes momentos da 
carreira profissional. Seja para propiciar um autoconhecimento mais profundo visando 
escolher a carreira a ser seguida ou buscando fortalecer competências profissionais para 
superar desafios, o coaching é uma ferramenta enriquecedora. Quando iniciado este 
processo, o coachee tem acesso a insights que lhe ajudarão a revisitar a sua missão, seus 
valores, suas habilidades, ou então reconhecê-los caso ainda não tenha feito e assim 
buscar um melhor aproveitamento do seu potencial profissional.

3.3. Competências

Segundo Ferreira (2015) competência é a capacidade de mobilizar um conjunto 
de recursos cognitivos (saberes, capacidades, informações, etc.), a fim de resolver 
adequadamente uma série de problemas. Abrange os conhecimentos, as habilidades e as 
atitudes que são necessários na prática para se alcançar certo objetivo. Pode-se dizer que 
é um somatório do conhecimento, da habilidade e da atitude e considera a agregação de 
valor e a entrega que o profissional faz.

A autora afirma que as competências organizacionais requerem aprendizagem 
coletiva, envolvimento e comprometimento das áreas estratégicas do negócio. Quando se 
fala que uma organização “aprende”, isso significa que nela encontram-se profissionais que 
são capazes de aprender, desenvolvendo e colocando em prática novas competências. E para 
isso é muito importante que as empresas ofereçam processos que possibilitem que estes 
profissionais sejam desenvolvidos e estejam cada vez mais capacitados para os desafios que 
fazem parte do seu trabalho.
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Dentro deste contexto, Valle (2015) destaca que o processo de coaching tem 
crescido significativamente nas organizações, visando alinhar o resultado da empresa e a 
satisfação dos colaboradores.  Afirma que o coaching tem contribuído na capacitação em 
gestão de pessoas de muitos líderes, principalmente na definição de metas, bem como na 
gestão de conflitos e desenvolvimento de suas equipes.

De acordo com Martins (2016), uma das principais funções do processo de coaching 
é identificar e desenvolver competências humanas consideradas relevantes para o bom 
desempenho da liderança. A autora informa que ele tem início com a autoavaliação e 
avaliação 360º, com o objetivo de constatar dados referentes aos comportamentos, 
valores, características pessoais e sobre alguns fatores da organização que impactam 
no desempenho profissional. Tais dados são transformados em metas específicas de 
competências a serem aprimoradas com plano de ação, o qual apresenta como o 
profissional atua, momentos de alta performance, entre outros recursos que possibilitam 
o desenvolvimento das habilidades necessárias.

Para Martins (2016), a partir do momento que o gestor aprimorar suas próprias 
competências com o objetivo de ser mais produtivo, solucionar problemas de ordem 
pessoal e profissional, bem como empresarial, por meio do processo de auto aprendizado 
e aprendizado de técnicas de auto treinamento, pode-se dizer que tornou-se seu próprio 
treinador e que assim está mais preparado para realizar as suas atividades e treinar a sua 
equipe de trabalho. 

O principal objetivo do processo de coaching é desenvolver e aprimorar as 
competências comportamentais e complementares ao desenvolvimento profissional 
visando que o profissional consiga acessar a sua máxima capacidade nos momentos de 
desafios (MARTINS, 2016). 

De acordo com a autora, as metas de desenvolvimento de competências mais 
requeridas em processos de coaching são as seguintes:

- Tornar-se mais assertivo;
- Elevar a autoconfiança;
- Aprimorar a gestão de conflitos;
- Delegar com eficiência; 
- Apoderar-se de ferramentas de liderança;
- Realizar parcerias;
- Obter mais sucesso no trabalho com as equipes;
- Realizar gestão de mudanças;
- Desenvolver potenciais, bem como gerir dificuldades;
- Agir de forma mais equilibrada, serena, sendo menos agressivo, principalmente 

diante de adversidades;
- Obter comunicação efetiva.
Percebe-se portanto que, no contexto organizacional a maior contribuição de um 

processo de coaching para desenvolvimento de competências pode levar o indivíduo 
a superar desafios, como um novo cargo de liderança ou de uma área distinta da que 
atuava, bem como atuar com maestria na mesma função, obtendo melhores resultados 
através de um desempenho mais assertivo. Isso se torna possível, quando as competências 
comportamentais são fortalecidas e alinhadas ao objetivo buscado com o processo e assim, o 
profissional passa a abranger não somente um conhecimento técnico, mas também o como 
agregar valor ao seu trabalho através dele, com uma comunicação mais efetiva, iniciativa, 
resiliência para lidar com as mudanças, entre outras.
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Manolescu e Jesus (2016), afirmam que outro grande beneficio decorrente da 
aplicação do coaching nas empresas é a fidelidade e o comprometimento dos colaboradores. 
Conforme os autores, o processo de coaching aprimora o foco do profissional propiciando 
que este busque eficiência em seus trabalhos, além de encarar as crises e contribuírem para a 
superação destas pela empresa. Neste contexto, o coaching tem se tornado uma ferramenta 
para a retenção de talentos.

A este respeito, Ramal (2015) complementa que nem sempre a remuneração é fator 
decisivo para atração e retenção de bons profissionais. A autora destaca o aumento pela 
busca de outros benefícios no emprego, tais como qualidade de vida, possibilidades de 
aprendizagem ou de ascensão num curto período de tempo. Desta forma, torna-se relevante 
os processos relacionados com carreira e sucessão, remuneração, motivação, qualidade de 
vida, clima organizacional, desenvolvimento e liderança, tanto para atrair como para engajar 
os colaboradores.

Para a autora o modelo de desenvolvimento sustentável, atualmente em vigor no 
mercado de trabalho, requer profissionais que além de terem boa capacidade técnica, 
possuam valores e comportamentos compatíveis com o contexto contemporâneo. 

Neste cenário, a gestão de pessoas assume um papel estratégico no processo de 
desenvolvimento de profissionais, com o objetivo de muní-los das competências essenciais 
para a implementação estratégica do negócio, bem como, desenvolvê-los para as futuras 
oportunidades de sucessão na empresa. Para tanto pode fazer uso do processo do coaching 
de carreira.

3.4. A Contribuição do Coaching para o Alinhamento de Competências

Embora a crise econômica tenha saturado o mercado de trabalho com profissionais 
de diversos níveis de conhecimento e áreas distintas de atuação, o “apagão” de mão de obra 
tem sido um discurso muito presente em congressos, reuniões e nas próprias empresas. 
Neste contexto, não é de hoje que é falado que as pessoas são o ativo mais valioso, na era 
do conhecimento. Então atrair, identificar e gerir bem os talentos, organizar e disseminar 
o conhecimento, identificar, desenvolver e gerenciar as competências são mais que ações 
sugeridas e sim são necessárias para potencializar o capital intelectual da empresa. E buscando 
atingir este objetivo, além de outras ações, recomenda-se estimular na organização uma 
mentalidade de aprendizagem contínua, promovendo processos de aprendizagem eficazes 
e de autoconhecimento. 

Esta pesquisa bibliográfica confirma que o coaching é um meio extraordinário 
de desenvolvimento de competências. O profissional que se oportuniza participar deste 
processo e utilizar as suas ferramentas, ao ser orientado por um coach pode se munir das 
técnicas, que além de desenvolver as suas próprias habilidades e competências, também 
poderá beneficiar a sua equipe de liderados, alcançar objetivos desafiadores, bons resultados 
e contribuir para a empresa ser competitiva no mercado. Isso se torna possível, visto que, a 
partir do momento que o coachee enriquece o seu autoconhecimento, ele torna-se mais 
assertivo, aumenta o seu empoderamento, lida com as mudanças de uma forma mais segura 
e passa a agir de uma forma mais equilibrada, trazendo resultados prósperos para si e para 
a organização.
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O alinhamento de competências através do processo de coaching contribui para 
que o indivíduo estreite o seu vínculo com a companhia, contribua para o fortalecimento 
da cultura organizacional e para entregar melhores resultados.  Assim, favorece para que 
os líderes, os quais são desafiados no dia a dia da organização a estabelecerem uma maior 
sintonia com as estratégias corporativas e ao mesmo tempo manter a equipe engajada, 
conquistem estes objetivos. Desta forma, o ser humano não é mais visto como um mero 
recurso e uma nova postura se faz necessária para que a companhia aproveite o potencial 
inovador e criativo de seus colaboradores e estes aproveitem daquela para ampliarem os 
seus leques de atuação e fortalecerem a sua empregabilidade.

 Empresas que aderem o modelo de gestão por competências e que abrangem 
um processo qualificado de coaching oportunizam os ganhos citados, ao identificar 
potenciais e desenvolvê-los para desafios atuais e futuros. Isso é possível tanto através 
de um profissional terceirizado como de um coach interno. Sessões dotadas de técnicas 
que estimulam o pensar sobre a carreira, o olhar sobre as oportunidades de melhoria e 
os pontos fortes no que se referem às próprias competências, incitam o agir em busca 
de um resultado capaz de mudar o cenário profissional do coachee. E de certa forma, 
esta mudança impacta positivamente na evolução pessoal também. Revisitar os valores 
pessoais, analisá-los e compará-los com os da organização da qual faz parte, pensar 
sobre o que gosta de fazer e o que não aprecia tanto, mas precisa fazer e tornar isso mais 
prazeroso, estruturar um plano de ação coerente com a missão e a visão do futuro real que 
deseja para si, são comportamentos que o coaching oportuniza. E ao finalizar este trajeto 
de autoconhecimento, o desenvolvimento de competências é mais uma das possíveis 
conquistas. O caminho profissional se delineará de forma mais límpida, o coachee se 
fortalecerá para os novos desafios e estará mais atento às oportunidades ao seu redor.

Corroborando com o contexto descrito, vale confrontar os dados apresentados 
por Martins (2016) a respeito das principais demandas das organizações em processos de 
coaching com os dados trazidos pela SLAC (2016) a respeito dos benefícios decorrentes 
de um processo de coaching.

De acordo com Martins (2016) as demandas corporativas em processos de coaching 
estão relacionadas a: assertividade; autoconfiança; gestão de conflitos; delegação; 
liderança; trabalho em equipe; comunicação; gestão de mudanças e de  adversidades.

Por outro lado, para a SLAC (2016) o coaching promove ganhos em elevação de 
performance; redução no nível de estresse; maior assertividade do time; aumento da 
produtividade; queda no absenteísmo; melhoria na solução de conflitos e desenvolvimento 
da inteligência organizacional.

Dessa forma, tal confrontação nos fornece uma base clara e segura de que 
investir em um processo de coaching pode significar para a empresa o alinhamento de 
competências individuais com as competências organizacionais que tanto se almeja, 
valorizando ainda tanto a realização organizacional através de metas e crescimento da 
empresa, como a individual através da realização pessoal do colaborador.

III Encontro de Pesquisa da FATEB - Telêmaco Borba (PR), 27 e 28 de  Outubro de 2016

Vol. I  Administração de Empresas



72

4. CONCLUSÃO

 O presente artigo teve como objetivo descrever a contribuição do coaching para 
o alinhamento de competências na empresa. Esta necessidade surge da importância no 
ambiente de trabalho de buscar novas ferramentas para este desafio atual, que é identificar 
e desenvolver profissionais qualificados, além de destinar a eles postos de trabalho que 
lhe permitam engajamento e realização, além de remuneração e consequentemente, 
ofereçam ótimos resultados à companhia.

Para cumprir com este objetivo foi realizada uma pesquisa bibliográfica com os 
principais tópicos e autores da área. Neste sentido constatou-se que o coaching é um 
processo que tem se destacado no âmbito organizacional, devido ser enriquecedor e 
consistente. Isso é notório quando realizado por um profissional qualificado dentro de 
uma empresa, que reconheça a importância desta ferramenta para o alcance de seus 
objetivos estratégicos e do desenvolvimento de uma equipe de alta performance.

Em resposta ao objetivo proposto, evidenciou-se a contribuição do coaching 
para o desenvolvimento e alinhamento de competências, pois o processo permite 
o autoconhecimento, o aprimoramento do potencial do coachee e a sintonia entre 
colaborador e empresa, no que se trata de seus objetivos.

Assim sendo, este artigo cumpriu com o objetivo a que se propôs e ofereceu uma 
base teórica a respeito de um tema relevante e atual no contexto corporativo.
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CLASSIFICAÇÃO CADASTRAL DOS PRODUTOS NAS EMPRESAS 
COMERCIAIS

Werllen Mendes da Silveira11 e Elisangela Lagos12

Área de Concentração: Contabilidade Tributária
Grupo de Trabalho: Ciências Contábeis

RESUMO
O objetivo do presente trabalho é abordar a classificação e o cadastro dos produtos para a revenda 
nas empresas comerciais, optantes pelo regime Simples Nacional, abordando a influência que os 
erros na escrituração fiscal causam na empresa e no serviço do profissional contábil, qual a forma 
correta da classificação, o momento e qual o código a ser usado em cada operação e a função de 
cada, apresentar aos empresários e aos responsáveis pela escrituração fiscal a importância do uso 
correto de cada código. O profissional necessita e deve saber destas informações para a apuração do 
PGDAS - Programa Gerador DAS -, e então repassa as informações ao Fisco. Devido às diversas formas 
de fiscalização que a Receita Federal e Estadual possuem para verificar as empresas, e também com 
inúmeras mudanças com as implantações dos documentos eletrônicos, o Fisco poderá fazer o 
cruzamento das informações, checando as notas recebidas e com base nessas informações presumir 
a receita, a incorreta classificação assim poderá causar infrações e multas para as empresas, trazendo 
assim ônus e problemas que facilmente seriam extintos se bem aplicada a contabilidade.         
Palavras-chave: Escrituração Fiscal; Classificação Cadastral dos Produtos; Apuração do Imposto 
Devido.

ABSTRACT
The objective of this study is to address the classification and registration of products for resale 
in commercial enterprises, opting for Simples Nacional regime, addressing the influence of errors 
in tax bookkeeping cause the company and the accounting professional service, which correctly 
classification, the time and which the code to be used in each operation and the function of each, 
present to entrepreneurs and those responsible for fiscal bookkeeping the importance of the 
correct use of each code. Professional and need to know this information to calculate the PGDAS 
- Generator Program DAS - and then passes the information to the tax authorities. Due to various 
forms of supervision that the IRS and State have to check the companies, and also with numerous 
changes to the deployments of electronic documents, the tax authorities may make the crossing 
of information, checking the banknotes received and based on this information to assume the 
revenue, misclassification so may cause violations and fines for businesses, thus bringing burdens 
and problems that would be easily extinguished if implemented accounting.
Key-words: Tax Bookkeeping; Cadastral classification of products; Determination of Tax Due.
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11 Especialista em Gestão de Negócios, Especialista em Educação à Distância e Professora do Colegiado de 
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1. INTRODUÇÃO

O Simples Nacional ou Super Simples é um regime tributário diferenciado que 
contempla empresas com receita bruta anual de até R$ 3,6 milhões (três milhões e seiscentos 
mil reais), foi instituído no dia 30 de junho de 2007, para descomplicar a vida das Micro e 
Pequenas Empresas que, anteriormente a esta data, deviam pagar seus impostos federais, 
estaduais e municipais por meio de guias e datas separadas. 

Com a inclusão do Simples Nacional nasceu o Documento de Arrecadação do 
Simples Nacional - DAS, que unificou o recolhimento destes impostos e passou a repassar os 
impostos automaticamente para as contas do Estado, Município e União (Lei Complementar 
No, 123, de 14 de dezembro de 2006).

E com a implantação da nota fiscal eletrônica através da Nota Técnica 006/2009 e 
Ajuste SINIEF Nº 03/2010 que altera o Ajuste SINIEF 07/2005, as empresas do regime Simples 
Nacional, possuem códigos de situação tributária diferenciada, com isto a Micro Empresa 
e as Empresas de Pequeno Porte têm dificuldade em saber qual o Código de Situação da 
Operação do Simples Nacional (CSOSN) correto para cadastrar os seus produtos.

O cadastro do produto é muito importante para a apuração do Documento de 
Arrecadação do Simples Nacional (DAS), a partir do que for gerado no sistema da empresa 
será utilizado para a geração do (DAS), ou seja, se no cadastro estiver errado a empresa vai 
recolher o tributo com valor inferior ou superior ao devido.  

Diante das informações levantou-se a seguinte questão: Qual a forma correta da 
classificação e do cadastro dos produtos nas empresas comerciais optantes pelo regime 
Simples Nacional?

O objetivo principal deste trabalho é demonstrar a forma correta do cadastro dos 
produtos para revenda nas empresas do regime tributário Simples Nacional.

Os objetivos secundários com base nos códigos da Nomenclatura Comum no 
Mercosul (NCM), Código de Situação da Operação do Simples Nacional (CSOSN) e Código 
Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) são:

a) Apresentar os códigos e quando será utilizado cada código Tributário;
b) Informar as penalidades se utilizado o código incorreto na operação.

Justifica-se a pesquisa devido à importância no cadastro do produto com a 
implantação do novo modelo (65) de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica instituída através 
da Resolução SEFA nº. 145/2015.

Para alcançar os objetivos deste trabalho de conclusão de curso a pesquisa classifica-
se como bibliográfica, a qual segundo Gil (2010, p. 29) “é elaborada com base em material já 
publicado. Tradicionalmente, esta modalidade de pesquisa inclui material impresso, como 
livros, revistas, jornais, teses, dissertações e anais de eventos científicos”.

Com base nos objetivos do trabalho utilizou-se da pesquisa explicativa que segundo 
Gil (2008) identifica os fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos 
fenômenos. É o tipo que mais aprofunda o conhecimento da realidade, porque explica a 
razão, o porquê das coisas. Por isso, é o tipo mais complexo e delicado.

O trabalho caracteriza-se como pesquisa qualitativa que segundo Creswell (2010, p. 
43) define a abordagem qualitativa como sendo “um meio para explorar e para entender o 
significado que os indivíduos ou os grupos atribuem a um problema social ou humano”.
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2. MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

As Micros e Pequenas empresas representam a força da economia do 
Brasil, segundo Sebrae as empresas ( colocando o país no topo dos pa-
íses mais empreendedores do mundo ), esse Serviço de Apoio as Micro 
e Pequenas Empresas ) o Brasil já tem aproximadamente 6 milhões de 
micro e pequenas total de empresas correspondendo a 99% de todas as 
empresas do país, ficando apenas 1% do total com as empresas médias e 
grandes. (GUIA DA CARREIRA, online, 2016)

O Brasil tem mais de seis milhões de micro e pequenas empresas, que totalizam 
99% dos negócios do país. Segundo pesquisa feita pelo Sebrae em parceria com o Dieese, 
entre 2000 e 2011, 51% delas estão na região Sudeste, quase 24% estão na região Sul 
e outros 15%, no Nordeste, na região Norte, estão 3,5%, enquanto 7% estão no Centro-
Oeste.

Devido a quantidade de micro e pequenas empresas houve a necessidade de dar 
um melhor tratamento fiscal às mesmas.

Então entra em vigor o Simples Nacional ou Super Simples que é um regime 
tributário diferenciado que contempla empresas com receita bruta anual de até R$3,6 
milhões. Entrou em vigor no dia 30 de junho de 2007 co a intenção de descomplicar a 
vida das Micro e Pequenas Empresas que, anteriormente a esta data, deviam pagar seus 
impostos federais, estaduais e municipais por meio de guias e datas separadas. Com a 
inclusão do Simples Nacional nasceu o Documento de Arrecadação do Simples Nacional 
-DAS, que unificou o recolhimento destes impostos e passou a repassar os impostos 
automaticamente para as contas do Estado, Município e União (Lei Complementar n.º 123, 
de 14 de dezembro de 2006).

Segundo o Sebrae, com a Lei Geral, os benefícios vão além dos tributários, ficando 
mais simples obter crédito, tecnologia, exportar, vender para o Governo, abrir empresas e 
se formalizar.

Ressalte-se que para cada empresário deve ser verificado o tipo de empresa e em 
que ramo irá atuar para avaliar suas vantagens e desvantagens, com isso o mais correto é 
consultar um profissional da área. 

3. CÓDIGOS UTILIZADOS PARA CADASTRO DOS PRODUTOS

Na Nota Fiscal Eletrônica, na aba produtos e serviços/tributos/ICMS, 
o contribuinte terá duas opções de marcação: Tributação Normal ou 
Simples Nacional. Selecionado a opção Simples Nacional, o programa irá 
habilitar os Códigos de Situação da Operação Simples Nacional (CSOSN). 
(CERCONTABILIDADE, online, 2016)
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3.1. Códigos de Situação de Operação do Simples Nacional

Código 101 é tributado pelo Simples Nacional com permissão de crédito, ou 
seja, será utilizado nos casos em que a operação sofra tributação do ICMS no regime 
Simples Nacional, na hipótese do destinatário fazer jus à apropriação do crédito do 
ICMS. De acordo com o artigo 23 da Lei Complementar nº. 123/2006, com redação 
dada pela Lei Complementar nº. 128/2008, as empresas do Simples Nacional poderão 
transferir os créditos do ICMS, efetivamente devido e recolhido no Das, às empresas do 
regime normal de apuração, desde que as mercadorias adquiridas por elas sejam para 
comercialização ou industrialização, não haverá direito ao crédito quando destinadas 
ao ativo permanente ou a uso e consumo do destinatário. De igual forma, não haverá 
direito a crédito caso o destinatário também seja optante pelo regime Simples Nacional.

Código 102 é a tributação pelo Simples Nacional sem permissão de crédito, ou 
seja, classificam-se neste código as operações tributadas pelo Simples Nacional, em 
que não possa haver aproveitamento de crédito do ICMS pelo destinatário da operação. 
Exemplo: 

- Destinatário optante pelo Simples Nacional;
- Destinatário não contribuinte do ICMS;
- Destinatário optante pelo regime normal, mas que adquire a mercadoria para seu 

ativo fixo ou para utilização como material de uso ou consumo;
- Emitente sujeito à tributação do ICMS, no Simples Nacional, por valores fixos 

mensais;
- Emitente que apura os impostos (inclusive o ICMS), no Simples Nacional, pelo 

regime de caixa.
Código 103 que é a tributação pelo Simples Nacional com isenção do ICMS no 

Simples Nacional para faixa de receita bruta, ou seja classificam-se neste código as 
operações praticadas por optantes pelo Simples Nacional contemplados com a isenção 
concedida para faixa de receita bruta nos termos da Lei Complementar nº. 123/2006, que 
serão isentos do ICMS os contribuintes cuja receita bruta acumulada nos doze meses 
anteriores ao do período da apuração não ultrapasse R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta 
mil reais) conforme artigo 3º. do Anexo VIII do RICMS/PR.

Código 300 classificam-se neste código as operações praticadas por optantes pelo 
Simples Nacional contemplados com a imunidade do ICMS, operações com livros, jornais, 
periódicos e o papel destinado à sua impressão, e operações destinadas ao exterior 
(exportações).

Código 400 classificam-se neste código as operações praticadas por optantes pelo 
Simples Nacional não sujeitas à tributação pelo ICMS dentro do Simples, será utilizado este 
código quando as operações não gerem receitas ao contribuinte, consequentemente não 
serão tributadas, podemos citar as operações de remessa para utilização em prestação 
de serviço, remessa para locação, remessa em comodato, remessa em demonstração, 
remessa para conserto e as operações realizadas a título gratuito, ou seja, as amostras, 
bonificações, doações e brindes.

Código 500 que é o ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 
(substituído) ou por antecipação, classificam-se neste código as operações sujeitas 
exclusivamente ao regime de substituição tributária na condição de substituído tributário 
ou no caso de antecipações.
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Código 900 que é a opção Outros, será utilizado nos casos que não se enquadrem 
nos códigos anteriores. Como exemplos:

- Nas importações de mercadorias, em que o ICMS é pago à parte do regime Simples 
Nacional, diretamente ao Estado;

- Nas demais hipóteses de emissão de nota fiscal de entrada pelo contribuinte optante 
pelo Simples Nacional, na condição de destinatário da operação, não se enquadrando a 
operação nos demais códigos;

- Nas operações isentas do ICMS, nos casos em que a legislação trouxer previsão 
expressa para a isenção do ICMS nas operações realizadas por contribuintes optantes pelo 
Simples Nacional;

- Operações realizadas pelos contribuintes optantes pelo simples nacional, com 
aplicação do diferimento do ICMS, conforme determinação da legislação estadual. (ECONET, 
online, 2016)

3.2. Códigos Fiscais de Operações e Prestações - CFOP

Com base no Convênio SINIEF s/nº, de 15.12.1970, com suas respectivas alterações 
que se encontra atualizada até a alteração decorrente do Ajuste SINIEF nº 04/2010, de 
09.07.2010 (DOU de 13.07.2010), que alterou a redação dos códigos 1.126, 2.126, 3.126, 
5.210, 6.210 e 7. 210, e acrescentou à lista os códigos 1.128, 2.128 e 3.128.

Nas empresas comerciais os CFOP nas operações de entrada dos produtos os códigos 
mais utilizados são 1.102, 1.403, 1.556, 1.949, 2.102, 2.556, 2.403 e 2.949.

3.2.1. Códigos Fiscais de Entrada

Código 1.102 - compra para comercialização: 

Classificam-se neste código as compras de mercadorias a serem comercializadas. Também 
serão classificadas neste código as entradas de mercadorias em estabelecimento comercial 
de cooperativa recebidas de seus cooperados ou de estabelecimento de outra cooperativa.

Código 1.403 - compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao 
regime de substituição tributária. Classificam-se neste código as compras de mercadorias 
a serem comercializadas, decorrentes de operações com mercadorias sujeitas ao regime de 
substituição tributária. Também serão classificadas neste código as compras de mercadorias 
sujeitas ao regime de substituição tributária em estabelecimento comercial de cooperativa.

Código 1.556 - compra de material para uso ou consumo: Classificam-se neste código as 
compras de mercadorias destinadas ao uso ou consumo do estabelecimento.

Código 1.949 - outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificada: 
Classificam-se neste código as outras entradas de mercadorias ou prestações de serviços 
que não tenham sido especificadas nos códigos anteriores.

Código 2.102 - compra para comercialização de outros Estados.
Classificam-se neste código as compras de mercadorias a serem comercializadas. Também 
serão classificadas neste código as entradas de mercadorias em estabelecimento comercial 
de cooperativa recebidas de seus cooperados ou de estabelecimento de outra cooperativa.
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Código 2.403 - Compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao 
regime de substituição tributária de outros Estados. Classificam-se neste código as compras 
de mercadorias a serem comercializadas, decorrentes de operações com mercadorias 
sujeitas ao regime de substituição tributária. Também serão classificadas neste código as 
compras de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária em estabelecimento 
comercial de cooperativa.

Código 2.556 - compra de material para uso ou consumo de outros Estados.
Classificam-se neste código as compras de mercadorias destinadas ao uso ou consumo do 
estabelecimento.

Código 2.949 - outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificada de 
outros Estados. Classificam-se neste código as outras entradas de mercadorias ou prestações 
de serviços que não tenham sido especificadas nos códigos anteriores.

3.2.2. Códigos Fiscais de Saída

Código 5.102 - é a venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros para 
industrialização ou comercialização dentro do Estado que não tenham sido objeto de 
qualquer processo industrial no estabelecimento. Também serão classificadas neste código 
as vendas de mercadorias por estabelecimento comercial de cooperativa destinadas a seus 
cooperados ou estabelecimento de outra cooperativa.

Código 5.405 - é venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros para comercialização 
dentro do Estado em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, 
na condição de contribuinte substituído, ou seja quando já foi recolhido o ICMS por ST na 
compra do produto.

Código 6.102 - é a venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros para 
industrialização ou comercialização fora do Estado que não tenham sido objeto de qualquer 
processo industrial no estabelecimento. Também serão classificadas neste código as 
vendas de mercadorias por estabelecimento comercial, de cooperativa destinadas a seus 
cooperados ou estabelecimento de outra cooperativa.

Código 6.404 - é a venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros para 
comercialização fora do Estado em operação com mercadoria sujeita ao regime de 
substituição tributária, na condição de contribuinte substituído, ou seja, quando já foi 
recolhido o ICMS por ST na compra do produto.

4. EXEMPLOS DE CLASSIFICAÇÃO E CADASTROS DE PRODUTOS E SEUS REFLEXOS

Caso de uma empresa com receita bruta acumulada nos últimos 12 meses inferior 
a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) que tem a imunidade do ICMS conforme 
Decreto nº. 123/2006.

Exemplo 01 - NCM 6404.11.00 – Calçados para esporte; calçados para tênis, 
basquetebol, ginástica, treino e semelhantes.
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CLASSIFICAÇÃO E TRIBUTAÇÃO CORRETA

DESCRIÇÃO DO 
PRODUTO

CALÇADOS (TÊNIS)

CFOP 
RECEBIMENTO

5102/6102/5101/6101

CFOP 
ENTRADA CSOSN

CÓD 
PROD NCM

ORIGEM CST PIS/
COFINS

00001 64041100 UND

UND  VALOR UNIT 

 R$ 100,00 

 CFOP SAÍDA 

1102/2102 103 0 01 5102/6102

CLASSIFICAÇÃO E TRIBUTAÇÃO INCORRETA

DESCRIÇÃO DO 
PRODUTO

CALÇADOS (TÊNIS)

CFOP 
RECEBIMENTO

5102/6102/5101/6101

CFOP 
ENTRADA CSOSN

CÓD 
PROD NCM

ORIGEM CST PIS/
COFINS

00001 64041100 UND

UND  VALOR UNIT 

 R$ 100,00 

 CFOP VENDA 

1403/2403 500 0 04 5405/6404

Fonte: Elaborado pelo Autor (2016).

Para esta empresa que está com receita acumulada inferior a R$ 360.000,00 (trezentos 
e sessenta mil reais), não vai ter diferença no imposto pelo motivo de ter a imunidade do 
ICMS, conforme Decreto nº. 123/2006, no entanto, o produto ficará incorreto no cadastro do 
sistema e assim que a empresa ultrapassar a faixa dos R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta 
mil reais) a empresa deixará de recolher o imposto devido por esse produto e assim poderá 
receber notificações e ser penalizada.

Exemplo 02 - NCM 2203.00.00 – Cervejas de malte. Sujeito a ICMS Substituição Tributária.

CLASSIFICAÇÃO E TRIBUTAÇÃO CORRETA

DESCRIÇÃO DO 
PRODUTO

CFOP 
RECEBIMENTO

5403/6403/5401/6401

CFOP 
ENTRADA CSOSN

CÓD 
PROD NCM

ORIGEM CST PIS/
COFINS

UND

UND

 VALOR UNIT 

 CFOP SAIDA 

1403/2403 500 0 04 5405/6404

CERVEJA 350ML LT 00002 22030000 R$ 5,00 
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CLASSIFICAÇÃO E TRIBUTAÇÃO INCORRETA

DESCRIÇÃO DO 
PRODUTO

CFOP 
RECEBIMENTO

5403/6403/5401/6401

CFOP 
ENTRADA CSOSN

CÓD 
PROD NCM

ORIGEM CST PIS/
COFINS

UND

UND

 VALOR UNIT 

 CFOP VENDA 

103 0 01

00002 22030000 R$ 5,00 CERVEJA 350ML LT

1102/2102 5102/6102

Fonte: Elaborado pelo Autor (2016).

Neste caso a empresa ainda continua com receita acumulada inferior a R$ 
360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), ou seja, ela tem a imunidade do ICMS, mas 
quando ultrapassar a faixa a empresa irá pagar em duplicidade os impostos sobre o 
produto.

Exemplo 03 - NCM 6404.11.00 – Calçados para esporte; calçados para tênis, basquetebol, 
ginástica, treino e semelhantes. Empresa com receita bruta acumulada nos últimos 12 
meses superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais).

CLASSIFICAÇÃO E TRIBUTAÇÃO CORRETA

DESCRIÇÃO DO 
PRODUTO

CALÇADOS (TÊNIS)

CFOP 
RECEBIMENTO

5102/6102/5101/6101

CFOP 
ENTRADA CSOSN

CÓD 
PROD NCM

ORIGEM CST PIS/
COFINS

00001 64041100 UND

UND  VALOR UNIT 

 R$ 100,00 

 CFOP SAÍDA 

1102/2102 0 01 5102/6102101/102

CLASSIFICAÇÃO E TRIBUTAÇÃO INCORRETA

DESCRIÇÃO DO 
PRODUTO

CALÇADOS (TÊNIS)

CFOP 
RECEBIMENTO

5102/6102/5101/6101

CFOP 
ENTRADA CSOSN

CÓD 
PROD NCM

ORIGEM CST PIS/
COFINS

00001 64041100 UND

UND  VALOR UNIT 

 R$ 100,00 

 CFOP VENDA 

1102/2102 0 01 5102/6102103/300

Fonte: Elaborado pelo Autor (2016).
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No Exemplo 3 a empresa poderá ou não gerar o crédito do ICMS, havendo duas 
situações então, o uso do CSOSN 101 ou do CSOSN 102.

O CSOSN 101 (Permissão do crédito) deverá ser utilizado quando o destinatário 
fizer o uso ao crédito do ICMS, ou seja, a empresa destinatária adquirir o produto para 
comercialização ou industrialização, sendo ela do regime Normal (Lucro Real ou Lucro 
Presumido). A alíquota de ICMS que será gerado o crédito será conforme acumulado dos 
últimos 12 meses, conforme Tabela Anexo I do Simples Nacional.

O CSOSN 102 (Sem permissão do crédito) será utilizado quando:

- Destinatário for optante pelo Simples Nacional;
- Destinatário não for contribuinte do ICMS;
- Destinatário for optante pelo regime normal, mas que adquire a mercadoria para 

seu ativo fixo ou para utilização como material de uso ou consumo;
- Emitente sujeito à tributação do ICMS, no Simples Nacional, por valores fixos 

mensais;
- Emitente que apura os impostos (inclusive o ICMS), no Simples Nacional, pelo 

regime de caixa.

Exemplo 04 – produto sujeito a substituição tributária.

CLASSIFICAÇÃO E TRIBUTAÇÃO CORRETA

DESCRIÇÃO DO 
PRODUTO

CFOP 
RECEBIMENTO

5403/6403/5401/6401

CFOP 
ENTRADA CSOSN

CÓD 
PROD NCM

ORIGEM CST PIS/
COFINS

UND

UND

 VALOR UNIT 

 CFOP SAIDA 

1403/2403 500 0 04 5405/6404

CERVEJA 350ML LT 00002 22030000 R$ 5,00 

CLASSIFICAÇÃO E TRIBUTAÇÃO INCORRETA

DESCRIÇÃO DO 
PRODUTO

CERVEJA 350ML LT

CFOP 
RECEBIMENTO

5403/6403/5401/6401

CFOP 
ENTRADA CSOSN

CÓD 
PROD NCM

ORIGEM CST PIS/
COFINS

00002 22030000 UND

UND  VALOR UNIT 

 R$ 5,00 

 CFOP VENDA 

1102/2102 0 01 5102/6102101/102

Fonte: Elaborado pelo Autor (2016).
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Neste caso a empresa está com receita acumulada superior a R$ 360.000,00 (trezentos 
e sessenta mil reais), ou seja, ela não tem a imunidade do ICMS, sendo assim a empresa 
irá pagar imposto em duplicidade e poderá gerar um crédito errado, o qual o produto é 
substituição tributária e não poderá gerar crédito.

A Receita Federal e Estadual atualmente têm em suas mãos diversas formas de 
fiscalizar os contribuintes, através de arquivos magnéticos transmitidos mensalmente que 
informam as entradas e saídas, notas fiscais eletrônicas (DANFE), movimentações de cartões 
de créditos, operações imobiliárias etc.

Existem as seguintes espécies de infrações segundo Zanluca (online, 2016):

1) Infração exclusivamente tributária, assim entendida aquela descrita 
apenas na lei fiscal. E o caso, por exemplo, da aplicação errada de uma 
alíquota do ICMS menor que a correta, hipótese em que aplica-se tão 
somente uma sanção administrativo-fiscal calculada, em regra, sobre a 
diferença não recolhida aos cofres públicos estaduais.
2) Infração simultaneamente tributária e penal, o que ocorre, por 
exemplo, quando um contribuinte falsifica uma Nota Fiscal ou uma 
guia de recolhimento de um tributo. Esse ato sujeitará o infrator a um 
procedimento administrativo, mais precisamente a um Auto de Infração, 
no qual será exigido o efetivo pagamento do tributo e da correspondente 
penalidade, além da aplicação da sanção prevista na lei penal em razão 
dessa falsificação ser também tipificada como um ilícito penal, um crime, 
a ser apurado e decidido através de um processo judicial.
3) Infração puramente penal, onde o ato ilícito praticado está apenas 
descrito como crime ou contravenção na lei penal, sem qualquer 
enquadramento na lei tributária. (ZANLUCA, online, 2016)

Os contribuintes devem atentar-se a carga tributária de cada produto, verificando os 
códigos do NCM, verificar a descrição de cada código tributário para que no futuro não seja 
surpreendido com um auto de infração ou até mesmo reclusão que variam de dois a cinco 
anos.

5. CONCLUSÃO

A escrituração fiscal evoluiu muito devido às tecnologias e a implantação dos 
documentos fiscais eletrônicos, mas devemos atentar desde a emissão das notas fiscais 
para evitar os erros nas informações colocadas em cada operação efetuada, ou seja, dada 
a informação no documento fiscal o prazo para o cancelamento é muito curto e quando 
percebemos o erro já é hora de pagar o imposto e não se consegue cancelar a nota fiscal.

 O empresário tem um papel muito importante na escrituração fiscal e na continuidade 
da empresa, hoje o profissional contábil depende das informações prestadas pelas empresas, 
com isso os empresários devem estar sempre atualizados às mudanças e às legislações.

O empresário e o contador devem acompanhar as atualizações participando de 
cursos, palestras, com isso terá condições de aplicar dentro da sua empresa as informações 
corretas para cada departamento. O contador tem as obrigações diversas a cumprir perante 
o Fisco, assim se não receber da empresa as informações ficará impossível o cumprimento 
destas obrigações. 
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Mas há muitos empresários que não têm nenhum interesse nas Leis, só percebendo 
a sua falha na hora que receber uma notificação ou tentar tirar uma certidão negativa de 
débitos, salientando a importância da mudança de visão por parte do empresário e que o 
mesmo passe a dar maior importância à classe contábil e as informações por ele geradas. 
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O IMPACTO DA IMPLANTAÇÃO DOS BLOCOS H E K NO SPED FISCAL NAS 
PEQUENAS EMPRESAS

Dione Fernando dos Santos Machado12 e Elisangela Lagos13

Área de Concentração: Contabilidade de Custos
Grupo de Trabalho: Ciências Contábeis

RESUMO
Este trabalho tem o objetivo de demonstrar, utilizando uma pesquisa bibliográfica exploratória, o 
impacto da implantação do Controle de Produção e do Estoque no SPED Fiscal necessários para 
gerar o Bloco K que apresentará informações referentes às transformações de produtos (produção) 
e o Bloco H que será o Inventário Físico. Para tanto, busca apresentar as dificuldades que as 
pequenas e médias empresas têm em gerar as informações relacionadas ao estoque, observações 
na prática do controle interno, bem como os empresários devem se comportar mediante as 
mudanças que devem ser feitas para a entrega desta obrigação acessória que além dos demais, 
esses novos blocos são interligados e são considerados pelo Fisco um marco na fiscalização para 
redução da sonegação fiscal. A obrigação já foi adiada duas vezes, isso demonstra um despreparo 
tanto do sistema a ser implantado quanto dos contribuintes, principalmente das pequenas e 
médias empresas que não possuem todos os controles que serão cobrados, portanto, para essas 
será dado um tempo maior para a adequação. Isso gera um grande desconforto e desgaste para 
todos, visto que a implantação do Controle de Produção apesar de ser oneroso em curto prazo, 
após sua implantação será de grande valia para a empresa que o tiver aplicado de forma eficaz. A 
figura do empresário, administrador será de grande importância ao perceber que estas mudanças 
não são apenas um custo, mas sim um investimento que garantirá a continuidade da empresa. 
Palavras-chave: SPED; Obrigações Acessórias; Implantação dos Blocos K e H.

ABSTRACT
This work aims to demonstrate using a bibliographical research, the impact of the implementation 
of Production and Inventory Control Fiscal SPED needed to generate the block K will present 
information regarding the product transformations (production) and Block M which will be Physical 
Inventory, therefore seeks to present the difficulties that small and medium-sized enterprises have 
in generating the information related to the stock, observations in the practice of internal control 
as well as entrepreneurs should behave by the changes that must be made to the delivery of this 
accessory obligation in addition to other, these new blocks are interconnected and are considered 
by tax authorities a milestone in monitoring to reduce tax evasion, the obligation has already 
been postponed twice, it demonstrates a lack of preparation both the system to be deployed 
as taxpayers, especially small and medium enterprises that do not have all the controls that are 
charged, therefore, for these will be given more time to adapt. This creates a lot of discomfort and 
wear for all, since the implementation of the Production Control despite being costly in the short 
term, after its implementation will be of great value to the company that has applied effectively. 
The figure of the entrepreneur, administrator will be of great importance to realize that these 
changes are not just a cost but an investment that will ensure the continuity of the company.
Keywords: SPED; Accessory obligations; Implementation of Blocks K and H.
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1. INTRODUÇÃO

Segundo o SEBRAE no Brasil existem 6,4 milhões de estabelecimentos onde deste 
total, 99% são micro e pequenas empresas (MPEs). (SEBRAE, online, 2016)

De acordo com o Portal do Empreendedor, a produção gerada pelas micro e 
pequenas empresas quadruplicou em dez anos, e representa atualmente 27% do Produto 
Interno Bruto – PIB – do país. (Portal do Empreendedor – MEI, online, 2016)

Segundo a Pesquisa Industrial Anual realizada pelo IBGE, existem 334.311 mil 
estabelecimentos industriais no Brasil, sendo 327.347 indústrias de transformação. (IBGE, 
online, 2016)

E, no Estado do Paraná, segundo o Instituto Paranaense de Desenvolvimento 
Econômico e Social – IPARDES – existem 36.297 indústrias, de acordo com pesquisa 
levantada sobre o ano de 2014 (IPARDES, online, 2016).

De acordo com a legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, 
Decreto nº 7.212/10, em seu Artigo 8º: 

Estabelecimento industrial é o que executa qualquer das operações 
referidas no art. 4o, de que resulte produto tributado, ainda que de alíquota 
zero ou isento (Lei no 4.502, de 1964, art. 3o). (BRASIL, Decreto no. 7.212/10, 
Art. 8º)

E ainda, em seu Art. 4º, define a industrialização como:

Qualquer operação que modifique a natureza, o funcionamento, o 
acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o aperfeiçoe 
para consumo, tal como (Lei no 5.172, de 1966, art. 46, parágrafo único, 
e Lei no 4.502, de 1964, art. 3o, parágrafo único):I - a que, exercida sobre 
matérias-primas ou produtos intermediários, importe na obtenção de 
espécie nova (transformação);II - a que importe em modificar, aperfeiçoar 
ou, de qualquer forma, alterar o funcionamento, a utilização, o acabamento 
ou a aparência do produto (beneficiamento);III - a que consista na reunião 
de produtos, peças ou partes e de que resulte um novo produto ou unidade 
autônoma, ainda que sob a mesma classificação fiscal (montagem);IV 
- a que importe em alterar a apresentação do produto, pela colocação 
da embalagem, ainda que em substituição da original, salvo quando a 
embalagem colocada se destine apenas ao transporte da mercadoria 
(acondicionamento ou reacondicionamento); ou V - a que, exercida 
sobre produto usado ou parte remanescente de produto deteriorado ou 
inutilizado, renove ou restaure o produto para utilização (renovação ou 
recondicionamento). (BRASIL, Decreto no. 7.212/10, Art. 4º)

Isto é, para o fisco estabelecimento industrial é aquele que possui qualquer processo 
de transformação, que constitui a industrialização ou ainda os estabelecimentos equiparados 
ao segmento que, apesar de não constituir processo industrial direto ainda são obrigados ao 
recolhimento do IPI.
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Segundo a Receita Federal do Brasil, as hipóteses de equiparação são: 

a) os estabelecimentos importadores de produtos de procedência 
estrangeira, que derem saída a esse produtos; b) os estabelecimentos, 
ainda que varejistas, que receberem, para comercialização, diretamente da 
repartição que os liberou, produtos importados por outro estabelecimento 
da mesma pessoa jurídica; c) as filiais e demais estabelecimentos que 
exercerem o comércio de produtos importados ou industrializados por 
outro estabelecimento da mesma pessoa jurídica, salvo se operarem 
exclusivamente na venda a varejo e não estiverem enquadrados na 
hipótese da alínea "b"; d) os estabelecimentos comerciais de produtos 
cuja industrialização tenha sido realizada por outro estabelecimento 
da mesma pessoa jurídica ou de terceiro, mediante a remessa, por eles 
efetuada, de matérias-primas, produtos intermediários, embalagens, 
recipientes, moldes, matrizes, ou modelos; e) os estabelecimentos 
comerciais de produtos do Capítulo 22 da TIPI, cuja industrialização 
tenha sido encomendada a estabelecimento industrial, sob marca ou 
nome de fantasia de propriedade do encomendante, de terceiro ou 
do próprio executor da encomenda; f ) os estabelecimentos comerciais 
atacadistas dos produtos classificados nas posições 7101 a 7116 da TIPI; g) 
os estabelecimentos atacadistas e cooperativas de produtores que derem 
saída a bebidas alcoólicas e demais produtos, de produção nacional, 
classificados nas posições 2204, 2205, 2206 e 2208 da TIPI e acondicionados 
em recipientes de capacidade superior ao limite máximo permitido 
para venda a varejo, com destino aos seguintes estabelecimentos: g.1) 
industriais que utilizarem os produtos mencionados como insumo na 
fabricação de bebidas; 
g.2) atacadistas e cooperativas de produtores; 
g.3) engarrafadores dos mesmos produtos. (RECEITA FEDERAL DO BRASIL, 
online, 2016)

Com isso, os estabelecimentos que derem saída de matérias primas, produto 
em processo de transformação ou embalagens para industrialização ou revenda são 
considerados estabelecimentos comerciais equiparados a estabelecimentos industriais em 
relação a essa operação.

De acordo com o Ajuste SINIEF 13, de 11 de dezembro de 2015 que altera o Parágrafo 
7.º da cláusula terceira do Ajuste SINIEF 02/09, que até então apresentava a obrigação da 
entrega do Livro de Registro de Controle da Produção e do Estoque na EFD - Escrituração 
Fiscal Digital - para entrega a partir de janeiro de 2016, altera essa entrega para ano de 2017, 
2018 e só em 2019 atingirá todos os contribuintes enquadrados, os quais são: indústrias e 
estabelecimentos equiparados à indústria.

Pela segunda vez o prazo da obrigatoriedade foi adiado demonstrando um 
despreparo da adequação das empresas obrigadas.

O SPED Fiscal se divide em blocos, os quais informam operações que ocorrem dentro 
da empresa, cada bloco apresenta informações diferentes de forma individual e que ao 
mesmo tempo interagem com informações lançadas em outros blocos. O Livro de Controle 
de Produção e do Estoque são denominados de Bloco K e Bloco H, respectivamente.
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O Bloco K deverá conter o cadastro das matérias primas, as perdas do processo 
produtivo, entre outros. Ou seja, deve apresentar um consumo específico padronizado. O 
Bloco H por sua vez deve informar o inventário físico, que deve estar relacionado com as 
entradas e saídas de matérias primas e produtos acabados, além da produção em andamento. 

Logo, essa obrigação se torna extremamente complexa, visto os procedimentos que 
deverão ser adotados para a geração da informação correta. Segundo Mota (2016):

Se percebe que as indústrias terão que fazer os registros de todas as peças 
envoltas na fabricação dos produtos, além disso, os atacadistas também 
terão que apresentar informações referentes a cada item de seus estoques, 
o que com certeza trará grande confusão. (MOTA, online, 2016)

Mas qual o impacto da implantação do Livro de Controle de Produção e do Estoque 
no SPED Fiscal nas pequenas e médias empresas?

Esse questionamento é a causa da insegurança dos empresários, pois, para a 
implantação eficiente do Bloco K e H é necessário um grande movimento interno das 
indústrias, tanto no que diz respeito à cultura, como no apoio da parte de engenharia, 
produção, controladoria, recursos humanos e tecnologia de informação, os quais são de 
difícil acesso, ou controle eficaz da maioria das pequenas empresas.

Como a maioria das empresas ainda não sabe o que é e como deverão ser coletadas 
essas informações, o presente trabalho tem como objetivo principal verificar em quais áreas 
a implantação vai impactar as pequenas empresas.

E por consequência, para que se tenham condições de responder à questão, têm-se 
como objetivos específicos:

a) Apresentar as dificuldades das pequenas e médias empresas com a geração das 
informações que devem ser apresentadas nessa obrigação acessória;

b) Citar quais os possíveis controles deverão ser implantados ou aprimorados para 
obter um melhor resultado; e também, 

c) Demonstrar como o empresário se deve posicionar em relação às mudanças que 
deverão ser realizadas.

Essa pesquisa pode ser justificada pelo apelo dos empresários e de profissionais, tanto 
ligados a área contábil, administrativa e de produção das empresas em buscar métodos de 
adequação que aperfeiçoe o tempo utilizado para o levantamento de dados e execução do 
planejamento para a obtenção da informação desejada de forma rápida e eficaz.

Deste modo os métodos de controle apresentados serão de grande importância 
para a obtenção da informação que será cobrada após a implantação.

2. METODOLOGIA

Para esse estudo será realizada uma pesquisa exploratória e bibliográfica com o 
intuito de, além de dar uma base técnica ao apresentado, demonstrar a importância da 
implantação de programas de controle em todos os setores da empresa. 
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De acordo com Gil (2002, p.41) a pesquisa exploratória:

Tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com 
vistas a torna-lo mais explicito ou a construir hipóteses. Pode-se dizer que 
estas pesquisas tem como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou 
a descoberta de instituições. (GIL, 2002, p. 41)

Ainda de acordo com Gil “a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em 
material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos.” (GIL, 2001, 
p.44).

3. O CENÁRIO DAS PEQUENAS EMPRESAS MEDIANTE A OBRIGAÇÃO DO BLOCO K E H 
NO SPED FISCAL

As pequenas e médias empresas têm um importante papel no desenvolvimento do 
país, visto que cerca de 99% das empresas brasileiras estão enquadradas nessa faixa (SEBRAE, 
online, 2016) que segundo a Lei Complementar n.º 123 de dezembro de 2016:

Art.3º Para os efeitos desta Lei Complementar consideram-se microempresas 
ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade 
simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário 
a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código 
Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou 
no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que: I - no 
caso da microempresa aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual 
ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e II - no caso 
da empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita 
bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou 
inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais). (BRASIL, Lei 
Complementar nº 123 Art. 3º)

Logo o que determina o enquadramento da empresa é a receita bruta acumulada do 
ano exercício anterior, no entanto, devem-se verificar também os possíveis códigos CNAE – 
Código Nacional de Atividade Econômica - vedados, os quais impossibilitam a empresa de 
estar nesse regime.

Considerado o novo Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno 
Porte pelo SEBRAE a Lei Complementar nº 123/06 regulamenta o já disposto da Constituição 
Federal no inciso IX do Art.º 170:

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho 
humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência 
digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes 
princípios: IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte 
constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração 
no País. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 6, de 1995). (BRASIL, 
Constituição Federal, 1988)
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A qual garante um tratamento favorecido às empresas enquadradas e que “tal 
tratamento favorecido não surgirá das empresas concorrentes ou do setor privado. Virá 
das autoridades, do Governo, do Estado, do Poder Público” (MARTINS, 1992, p.20) o qual 
os Poderes Públicos não podem negar com risco de ferimento da Constituição acaso não o 
façam.

E ainda no Art.º 179 que diz:

Art.º 179: A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão 
às microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, 
tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação 
de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, 
ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei. (BRASIL, Constituição 
Federal, 1988)

Com isso a Constituição já prevê quais tratamentos diferenciados serão aplicados. 
Martins (1992) afirma:

Que tal tratamento diferenciado será resultante de duas formas de 
incentivos, a saber: a) simplificação das obrigações administrativas, 
tributárias, previdenciárias e creditícias; b) eliminação ou redução de tais 
obrigações. (MARTINS, 1992, p.24-25)

Desse modo os benefícios são os meios de recolhimento de tributos de forma 
simplificada, ônus e obrigações, com mais apoio e auxílio do Poder Público.

A Lei Complementar nº. 123/06 busca regulamentar as atividades empresarias das 
micro e pequenas empresas o que garante um tratamento diferenciado para as empresas 
enquadradas, ao qual se pode destacar o regime simplificado de apuração e recolhimento 
de impostos e de obrigações fiscais acessórias, dispensa do cumprimento de algumas 
obrigações trabalhistas e previdenciárias e facilitação de acesso ao crédito e ao mercado, 
dentre outras. (SEBRAE, online, 2016)

Algo comum na grande maioria das pequenas empresas é ser de propriedade e mão 
de obra familiar, ou seja, o proprietário e sócios são de uma família, além de apresentar 
características como: baixa intensidade de capital, poder decisório centralizado, utilização 
de mão de obra não qualificada, baixo investimento em tecnologia, registros contábeis 
inadequados e altas taxas de mortalidade.

No entanto, com todas as mudanças sociais, políticas e econômicas que são resultado 
da globalização e da evolução da fiscalização de operações fiscais e contábeis, as soluções 
caseiras de gestão e produção tornam-se antiquadas e já não entendem mais a demanda 
de informações cobradas nas obrigações acessórias, e que para conseguir atendê-las “é 
inegável que as MPE suportam um custo desproporcional, sobretudo no cumprimento de 
suas obrigações legais” (VIOL, 2000, p.7).

Com isso, algumas das características apresentadas pela maioria das micro e 
pequenas empresas tendem a desaparecer e os índices de mortalidade do segmento 
aumentar consideravelmente nos próximos anos. Segundo Jesus (2016):

Mesmo as Micro e Pequenas empresas tendo uma legislação tributária 
diferenciada e simplificada, encontram dificuldades em cumprir com as 
suas obrigações, tornando-se necessário um sistema de gestão eficaz que 
as ajudasse em suas atividades financeiras. (JESUS, online, 2016)
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Anteriormente, os processos contábeis, administrativos e os processos produção 
nas pequenas empresas eram praticamente independentes, onde, apesar de ocorrer à troca 
de informações não havia uma interação que aperfeiçoasse o resultado de cada um dos 
setores. Na maioria das empresas de pequeno porte havia apenas um profissional, sócio ou 
proprietário, ainda que não qualificado de forma técnica. 

De acordo com Francisco (2008):

A maioria dos micro e pequenos empresários fazem o controle gerencial de 
forma artesanal: em uma caderneta, ou em uma agenda, ou, no máximo, em 
planilha eletrônica. Em alguns casos, os empresários implantam sistemas 
de informações, mas não tem qualificação para operá-lo. (FRANCISCO, 
2008, p.37)

Logo, com a crescente cobrança por parte do Fisco, as pequenas e médias empresas 
obrigam-se a adequar a nova regra. Para tanto houve uma evolução em todos os processos, 
principalmente com a criação do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED – instituído 
pelo Decreto nº. 6.022/2007 o qual integra o Programa de Aceleração do Crescimento do 
Governo Federal (PAC 2007-2010).

O SPED segundo a Receita Federal do Brasil:

Consiste na modernização da sistemática atual do cumprimento das 
obrigações acessórias, transmitidas pelos contribuintes às administrações 
tributárias e aos órgãos fiscalizadores, utilizando-se da certificação digital 
para fins de assinatura dos documentos eletrônicos, garantindo assim 
a validade jurídica dos mesmos apenas na sua forma digital. (RECEITA 
FEDERAL, online, 2016)

Considerando que as micro e pequenas empresas sofrem forte influência do 
proprietário que tem controle único e centralizado e por vezes não possuem qualificação 
para administrar um negócio, seguido das crescentes transformações tecnológicas que 
dificilmente são adotadas pela gestão, tornam esse segmento pouco competitivo e 
ainda prejudicam uma boa gestão, pois, não geram informações confiáveis ou até geram 
informações irreais.

Portanto, no novo cenário proposto, a importância do profissional contábil é notada, 
visto que sua participação é essencial para gerar as informações cobradas, pois, segundo 
Marion apud SANTOS (2009, p.19), a contabilidade é o único “instrumento que fornece o 
máximo de informações úteis para tomada de decisões dentro e fora da empresa”.

Com isso a responsabilidade da informação para a geração do SPED passou do 
Contador – que antes era visto como um representante fiscal que gerava as informações fora 
da empresa e agora visto mais como um consultor fiscal e gerencial – para a organização, 
que deverá apresentar informações suficientes para o profissional contábil gerar o SPED.

Com a aproximação da contabilidade com a realidade das pequenas empresas, 
onde os dados contábeis e fiscais muitas vezes eram divergentes com os dados gerenciais, 
demonstrando um distanciamento prejudicial à administração, os números apresentados 
nos relatórios tornam-se mais precisos e confiáveis. Isso marca uma mudança na cultura 
empresarial, que pode levar a empresa a se tornar mais ativa no mercado, onde apenas as 
empresas sérias e éticas estarão preparadas para atender a demanda fiscal.
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Francisco afirma (2008):

Gerencialmente, espera-se que o SPED seja um passo importante para 
as empresas começarem a apurar suas informações de forma legítima. A 
partir do momento em que elas tiverem essas informações devidamente 
armazenadas em sistemas de informação, iniciará a busca pelo correto 
gerenciamento dessas entidades a fim de maximizar seus resultados e dar 
continuidade ao negócio. (FRANCISCO, 2008, p.39)

Logo o SPED, em primeiro momento gera certo receio e grande preocupação entre 
os profissionais contábeis e empresários devido à quantidade e precisão das informações 
que são cobradas nessa obrigação acessória, mas de fato é uma ferramenta importante 
para a gestão, pois apresentará a situação real da empresa. Ainda mais com a implantação 
de dois novos blocos de informações que são o Livro de Registro de Controle da Produção 
e do Estoque, conhecidos como Blocos K e H, respectivamente. O qual será cobrado de 
estabelecimentos industriais e estabelecimentos equiparados a industriais, além de atacados.

O Ajuste SINIEF 8, de 2 de outubro de 2015 altera o Ajuste SINIEF 02/09:

Cláusula primeira Fica alterado o § 7º da cláusula terceira do Ajuste SINIEF 
02/09, de 3 de abril de 2009, com a redação que se segue: “§ 7º A escrituração 
do Livro de Registro de Controle da Produção e do Estoque será obrigatória 
na EFD a partir de: I - 1º de janeiro de 2016: a) para os estabelecimentos 
industriais classificados nas divisões 10 a 32 da Classificação Nacional de 
Atividades Econômicas (CNAE) pertencentes a empresa com faturamento 
anual igual ou superior a R$300.000.000,00; b) para os estabelecimentos 
industriais de empresa habilitada ao Regime Aduaneiro Especial de 
Entreposto Industrial sob Controle Informatizado (Recof ) ou a outro regime 
alternativo a este; II - 1º de janeiro de 2017, para os estabelecimentos 
industriais classificados nas divisões 10 a 32 da Classificação Nacional de 
Atividades Econômicas (CNAE) pertencentes a empresa com faturamento 
anual igual ou superior a R$78.000.000,00; III - 1º de janeiro de 2018, para: 
os demais estabelecimentos industriais; os estabelecimentos atacadistas 
classificados nos grupos 462 a 469 da Classificação Nacional de Atividades 
Econômicas (CNAE) e os estabelecimentos equiparados a industrial.” 
(AJUSTE SINIEF 08/15, online, 2016)

Apesar de atingir todos os contribuintes obrigados ao SPED apenas em 2018, a 
preocupação e processo de adequação das micro e pequenas empresas obrigadas a entrega 
já se sente atualmente, visto o despreparo e o acompanhamento que deverão ter para a 
geração da informação correta, além de um aumento considerável dos custos de produção, 
pois para a obtenção da informação confiável apenas profissionais especializados serão 
capazes de obtê-la de forma eficiente.

Desta forma, segundo Bertollo et al (2015) a principal dificuldade da implementação 
do Bloco K do SPED Fiscal é o mapeamento do processo produtivo e as movimentações de 
estoque, o que deve ser revisto principalmente referente a perdas, ou quebras de produção 
o que impacta diretamente no produto final e na matéria prima, que se não observado 
acarretará numa grande dificuldade na geração das informações. Outros pontos a serem 
observados são a capacitação profissional, e adequação de softwares que possibilitem a 
comunicação e troca de informações de todas as áreas envolvidas no processo.
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4. PROCESSO PRODUTIVO NAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE: É POSSÍVEL GERAR A 
INFORMAÇÃO DE FORMA EFICENTE?

Apesar de representarem a grande maioria das empresas em funcionamento no 
Brasil e de contribuírem de forma significativa no crescimento do país, as micro e pequenas 
empresas, assim com as médias empresas, ainda não contam com um sistema de gestão 
eficaz, o que dificulta e muito o acompanhamento das mudanças impostas tanto pelo fisco 
quanto pela concorrência. 

Raza apud Henrique (2008, p. 29) afirma que “o empreendedor deve tornar a sua 
contabilidade uma fonte de informações para que possa tomar decisões seguras e coerentes 
com seu negócio”.

Com isso a contabilidade surge com ferramentas que podem ser de grande utilidade 
para um aproveitamento melhor das informações que a empresa gera e transmite de forma 
clara o que se passa dentro da empresa.

Logo, falhas apresentadas na gestão ou na geração das informações podem ser 
evitadas pela assessoria do contador. No entanto, tanto os pequenos empresários como os 
escritórios de contabilidade estão cada vez mais preocupados com as obrigações acessórias 
e não se dão conta da importância da contabilidade e do impacto do seu uso como 
instrumento administrativo, porém esse quadro esta prestes a mudar.

As micros e pequenas empresas são as mais carentes desse tipo de acompanhamento 
visto o seu despreparo mediante as obrigações a serem cobradas, porém devem aproveitar 
a oportunidade de se beneficiarem da mudança que deverá ocorrer, e usar as informações 
geradas a partir do acompanhamento do contador na gestão da empresa.

Para Longenecker apud Henrique (2008):

Os administradores precisam ter informações precisas, significativas e 
oportunas, se quiserem tomar boas decisões. Isso é particularmente 
verdadeiro quando se refere à necessidade de informações financeiras 
sobre as operações da empresa. A experiência sugere que a falta de aptidão 
em sistemas contábeis é um fator básico de insucesso entre pequenas 
empresas (HENRIQUE, 2008, p.34).

Portanto, a contabilidade torna-se uma ferramenta fundamental para as micro e 
pequenas empresas, pois além de garantir o cumprimento das obrigações fiscais e acessórias 
deve auxiliar na administração das empresas para a geração das informações que serão 
cobradas nos Livros de Registro de Controle de Produção e do Estoque.

Como a entrega dos Blocos H e K do SPED Fiscal serão cobrados primeiramente dos 
estabelecimentos industriais ou equiparados destaca-se a importância do controle interno 
e da contabilidade de custos.

Franco e Marra apud Santos, Bôas e Moraes (2012) dizem que controles internos são:

Todos os instrumentos da organização destinados à vigilância, fiscalização 
e verificação administrativa, que permitem prever, observar, dirigir ou 
governar os acontecimentos que se verificam dentro da empresa e que 
produzem reflexos em seu patrimônio. (SANTOS; BÔAS; MORAES, 2012, 
p.11)
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Com isso o controle interno pode ser entendido como único para cada empresa 
visto que cada empresa apresenta características próprias e que os controles devem 
ser estabelecidos com base nas necessidades que cada uma tem e que possuem grande 
importância para garantir a continuidade da empresa.

Para Sá apud Santos, Bôas e Moraes (2012, p.12) “a finalidade do controle é a fidelidade 
da informação; a certeza de que as coisas aconteceram tal como deveriam.” Isto é, para uma 
empresa com um controle interno eficiente a possibilidade de erro é quase nula, visto a sua 
eficiência.

Além de poder ser implantado em qualquer empresa e em qualquer área desta, o 
controle interno busca criar uma cultura, ou seja, um padrão operacional dentro da entidade. 
Chiavenato apud Santos, Bôas e Moraes (2012, p.13) confirma que “o controle exerce uma 
função restritiva e coercitiva, no sentido de coibir ou restringir desvios indesejáveis”.

Mas para que de fato essa obrigação seja atendida e entregue de forma correta há de 
se aplicar várias mudanças de processos e culturas em todos os processos e procedimentos 
da empresa, desde a parte administrativa, isto é, da gestão até o chão de fabrica o qual deve 
ser o centro de todo processo de implantação e de acompanhamento.

A Contabilidade de Custos que é quase inexistente nas micro e pequenas empresas 
ou é aplicada de forma limitada, será o centro de todo o processo. 

Rocha e Almeida (2015) afirmam:

A Contabilidade de Custos é o ramo da Contabilidade Financeira ou 
Geral, que trata do processo de apropriação, acumulação e avaliação dos 
estoques de matérias primas, produtos em processo, produtos acabados e 
dos serviços prestados. (ROCHA e ALMEIDA, 2015, p.80)

E ainda a definem:

Como um conjunto de registros específicos, baseados em escrituração 
regular (contábil) e apoiada por elementos de suporte (planilhas, rateios, 
cálculos, controles) utilizados para identificar, mensurar e informar os custos 
das vendas de produtos, mercadorias e serviços. (ROCHA e ALMEIDA, 2015, 
p.80)

Diante disso a Contabilidade de Custos ajuda na avaliação dos estoques de matérias 
primas, produtos em elaboração, produtos acabados, entre outros, além de apurar os custos 
de produtos vendidos e serviços prestados, coisa que as micro e pequenas empresas não 
aplicam em seus processos de produção o que deverá ser revisto para entrega do Bloco K 
e H.

O Livro de Registro de Controle de Produção – Bloco K – deverá apresentar 
informações que permitirão ao fisco analisar a origem dos produtos nele expressos e sua 
destinação dentro de processos produtivos. Esse bloco tem como objetivo principal garantir 
um melhor controle de estoque, de forma a prevenir eventuais câmbios sem emissão de 
documento fiscal e de reajuste de inventario patrimonial de forma errônea, pois é nele 
que estarão inseridas todas as informações de produtos, desde quantidade até destinação 
específica dentro da atividade da empresa, além desse bloco interagir com o Bloco C, que 
apresenta os documentos fiscais, e com o Bloco H que apresenta o inventario físico,
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Rocha e Almeida (2015) enfatizam:

O sistema é tão perfeito que a integração do Bloco K – Controle de 
Produção e do Estoque com o Bloco C – Documentos Fiscais e com o Bloco 
H – Inventario, permitirá ao Fisco, além de apurar o saldo final dos estoques, 
calcular o valor do CPV (Custo de Produtos Vendidos) dos contribuintes. 
(ROCHA e ALMEIDA, 2015, p14)

Dessa forma impossibilita qualquer fraude, tornando possível até o cálculo do custo 
aproximado dos produtos vendidos para o Fisco.

Portanto, pode-se afirmar que o primeiro passo a ser tomado para a apresentação do 
Bloco K no SPED Fiscal de uma forma eficiente seria rever todos os processos produtivos da 
empresa analisando as informações que serão obtidas e como serão apresentadas.

 Para a obtenção e apresentação dessas informações será necessário avaliar os 
sistemas das empresas, visto a dificuldade dos lançamentos e padronizações na composição 
dos produtos, perdas nos processos produtivos, volumes de produção e a comunicação com 
o sistema de gestão, e contábil, visto que para a obtenção do custo real há de se aplicar ao 
processo produtivo a Contabilidade de Custos.

Segundo Rocha e Almeida (2015):

A Contabilidade de Custos é composta de dois sistemas: 1. Sistema de 
Controle de Estoques para controlar a movimentação física e financeira 
dos estoques de matérias primas, materiais e mercadorias; 2. Sistema 
Contábil de Custos para aprimorar os custos de fabricação e controlar 
física e financeiramente os estoques de produtos em processo e acabados. 
(ROCHA e ALMEIDA, 2015, p.20)

Visto que a principal dificuldade das empresas encontra-se no controle de estoque e 
apropriação de custos, a Contabilidade de Custos é essencial para a entrega das informações que 
serão cobradas pelo SPED de forma eficiente.

Para Parreiras (2015) há 11 processos que a empresa deve realizar para se preparar para o 
Bloco K:

1 - Cadastro de produtos; 2 - Cadastro de consumo específico; 3 - Registro 
de entradas e saídas; 4 - Separação de estoques por CNPJ; 5 - Criação de 
ordens de produção; 6 - Registro da quantidade consumida; 7 - Registro 
da quantidade produzida; 8 - Registro de outras produções; 9 - Controle de 
estoque confiável; 10 - Registro de movimentações internas; 11 - Utilização 
de sistema com PCP. (PARREIRAS, online, 2015)

Cada processo é fundamental e têm grande peso na implantação do processo de 
obtenção da informação, alguns deles serão ainda apresentados no Bloco K.

Já o Bloco H do SPED Fiscal é o livro do inventário físico, isto é, trata-se da apresentação 
da informação dos produtos que constam em estoque físico dentro da organização, além de 
ser escriturado por todos os contribuintes obrigados do ICMS.

As informações desse bloco devem ser entregues no mínimo uma vez a cada ano 
conforme apresentação do balanço. E, portanto, essencial visto que este será diretamente 
contrastado com o Bloco K.

III Encontro de Pesquisa da FATEB - Telêmaco Borba (PR), 27 e 28 de  Outubro de 2016

Vol. I  Ciências Contábeis



96

5. GESTÃO EMPRESARIAL É DESAFIADA A SE ADEQUAR A NOVA REALIDADE DIANTE 
DA FISCALIZAÇÃO

Desde a implantação do SPED as empresas realizaram grandes mudanças em seus 
processos organizacionais, isso gerou uma grande evolução tanto em sua estrutura física 
quanto econômica, pois este projeto sempre envolveu diversas áreas relacionadas tanto à 
produção quanto as áreas administrativas. Além disso, fez com que as empresas utilizassem 
diversas ferramentas administrativas e contábeis que até então não utilizavam.

A ferramenta que mais se destaca nessa nova fase é o controle de estoque, muitas 
empresas ainda apuram o custo das mercadorias vendidas utilizando o inventário periódico. 

Para Ribeiro apud Faveri (2010, p. 35) o inventário físico nada mais é que “um sistema 
simplificado do qual se apura o custo de todos os produtos fabricados, englobadamente, 
dispensando a pratica de controles rigorosos, bem como a utilização de pessoal especializado”.

Dessa forma, o inventário periódico pode ser realizado no final do período para 
apuração do resultado, onde é reconhecido o custo.

Com isso, após as mudanças no SPED as empresas obrigadas a entrega do Bloco K 
devem controlar seus estoques permanentemente. O inventário periódico passa a se tornar 
obsoleto e não atende as mudanças que deverão ser feitas.

Fernandes apud Faveri (2010, p.34) diz que “o inventário permanente é o realizado 
durante todo o exercício financeiro, de forma sistemática. Nesse aspecto ele pode ser feito 
após cada transação de entrada e/ou saída”. Logo, para cada produto fabricado é gerado um 
custo. 

Diante disso, após a implantação do SPED as movimentações das empresas ficarão 
mais expostas ao Fisco e essa exposição só tende a aumentar com a cobrança do Bloco 
K, o que ainda gera um grande atrito entre contribuinte e Fisco, pois, com as informações 
apresentadas na obrigação acessória os contribuintes entendem que o segredo do produto, 
isto é fórmulas e etc. poderão ser revelados.

Mesmo com todo o alvoroço referente às mudanças no SPED os impactos 
ainda tendem a ser considerados, em maior número positivo. Um dos benefícios que é 
considerado o mais importante é a melhora no gerenciamento das informações e na sua 
confiabilidade. Além da padronização dos processos produtivos, a visualização prévia de 
perdas, erros e falhas na produção com a verificação de todos os passos e posterior controle 
para comparação e análise dos dados obtidos. 

No entanto, a maioria dos administradores das empresas vê a mudança mais como 
um custo do que como um benefício em primeiro momento, mas a médio e longo prazo os 
efeitos das mudanças deverão ser notados principalmente nas empresas de pequeno porte 
que não tem um controle tão eficiente quanto as maiores.

O Administrador deverá se manter atualizado e atender às mudanças que deverão 
ser feitas de modo que a empresa se beneficie já no primeiro momento, isto é, antes da 
cobrança em si, pois para que as informações sejam fornecidas de forma correta já na 
primeira entrega a implantação dos controles devem ser realizados entre seis meses ou dois 
anos antes da cobrança (PARREIRAS, 2015).
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6. CONCLUSÃO

 Com base em todas as informações levantadas sobre o cenário que se encontram 
as micro e pequenas empresas no país, observou-se que muitas empresas ainda estão 
despreparadas para o Bloco K, e que ainda tem um longo caminho para percorrerem, diversas 
mudanças devem ser realizadas para apresentar as informações cobradas na obrigação.

Logo, o maior impacto sofrido pelas empresas é nos sistemas de controle interno, 
nos processos de produção, e na apuração de custos, além de logicamente no controle de 
estoque, pois empresas que até então utilizavam o inventario periódico deverão mudar 
para o inventário permanente e isso é uma grande mudança que poderá gerar grandes 
transtornos nos meios de produção e na administração para a implantação, mas que 
se observado sua eficiência e exatidão podem levar a empresa ao sucesso otimizando a 
gestão. Nos processos de produção devem ser observados a padronização, os controles de 
perdas, falhas nos procedimentos, entre outras, coisa que dificilmente é realizado nas micro 
e pequenas empresas.

A administração das empresas tem a oportunidade de usar a mudança a seu favor, 
com a inclusão dos Blocos H e K no SPED Fiscal, apesar de levar uma mudança radical para 
grande maioria dos contribuintes obrigados deve ser vista de forma positiva, pois garantirá 
maior confiabilidade das informações obtidas e ainda levará à administração da empresa 
uma visão privilegiada de todo o processo produtivo contribuindo de maneira significativa 
no processo de tomada de decisão.
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O VALOR DO CONHECIMENTO E ASSESSORIA DO PROFISSIONAL 
CONTABILISTA NA TRIBUTAÇÃO DA ATIVIDADE RURAL

Gilvane de Oliveira Pereira14 e Elisangela Lagos15

Área de Concentração: Contabilidade Tributária
Grupo de Trabalho: Ciências Contábeis

RESUMO
O presente estudo tem como objetivo geral demonstrar o valor do conhecimento 
contábil nas áreas tributária e fiscal garantindo benefícios, dando segurança e legalidade 
às transações na Atividade Rural explorada pela pessoa física. A problemática consiste 
em levantar a seguinte questão: se pelo fato da desobrigação de contabilidade formal ao 
produtor rural pessoa física, o mesmo tem ciência do valor do conhecimento contábil na 
tributação a que está exposto e dos direitos condicionados ao correto gerenciamento e 
registro das transações. Para atingir o objetivo geral foram abordadas três questões básicas 
e rotineiras que poderiam e/ou deveriam ser direcionadas, de forma que constituísse 
assim legalidade para usufruir de benefícios ou pelo menos isentar-se de possíveis 
complicações que a falta destas informações possam vir a causar, vinculadas a códigos 
fiscais, conhecimento de impostos e tributos que poderão incidir na venda da produção 
e processos administrativos com os registros feitos de forma correta. A metodologia 
quanto aos procedimentos técnicos foi a pesquisa bibliográfica e documental, quanto 
à problemática quantitativa/qualitativa; e quanto aos objetivos, explicativa. O objetivo 
geral foi atingido pela mensuração dos resultados aplicando tais conhecimentos e 
demonstrado qualitativamente o quanto um profissional contábil pode contribuir nesse 
gerenciamento, pois conta com o conhecimento e a visão desse universo complexo que 
é o nosso ordenamento jurídico, contribuindo para melhores resultados também na 
Atividade Rural explorada pela modalidade Pessoa Física, mesmo estando desobrigado 
de contabilidade formal.
Palavras-chave: Atividade Rural; Tributação; ICMS.

ABSTRACT
This study has the general objective to demonstrate the value of accounting knowledge in 
tax and fiscal areas guaranteeing benefits, providing security and legality of transactions in 
Rural Activity exploited by individuals. The problem is to raise the question whether the fact 
that the formal accounting release to farmers individual, it is aware of the value of accounting 
knowledge in taxation to which it is exposed and rights conditioned on the correct 
management and recording of transactions. To achieve the overall goal were addressed three 
basic and routine questions that could and / or should be targeted, so that thus constituted 
legality for benefits or at least exempt themselves from possible complications that the lack 
of such information might cause, linked to tax codes, tax knowledge and taxes that will focus 
on the sale of production and administrative processes with the records made correctly. The 
methodology and the technical procedures was bibliographic and documentary research, 
as the quantitative / qualitative problem; and about the objectives; 
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explanatory, the overall objective was achieved by measuring the results by applying such 
knowledge and qualitatively demonstrated as an accounting professional can contribute to 
this management, as has the knowledge and vision of this complex universe that is our legal 
system, contributing to better results too Activity in Rural exploited by mode Individual, 
even though not required to formal accounting.
Keywords: Rural activity; Taxation; ICMS.

1. INTRODUÇÃO

Contextualizando a Atividade Rural com a Economia, podemos dizer que dentre 
as diversas demandas antecipadas pelos cenários futuros, está a inegável alimentação da 
crescente população mundial que já ultrapassa os sete bilhões de habitantes com uma 
população cada vez menor no campo produzindo esses alimentos, além de estarmos entre os 
principais exportadores de alimentos ao mundo; temos também a demanda pela renovação 
da matriz energética com o uso de combustíveis renováveis, os chamados biocombustíveis 
que têm em sua composição a matéria prima vinda do campo ou “meio rural”.

De acordo com a Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Oleaginosas e Biodiesel, o 
Brasil vem se destacando entre os poucos países que podem aportar volumes consideráveis 
de oleaginosas, tem solos férteis e nesse nicho “o Mundo espera que o Brasil seja uma das 
soluções para atender a necessidade de expansão da produção de oleaginosas no curto e 
médio prazo” (VILELA e ARAÚJO, online, 2015).

E nessa enorme cadeia situa-se um dos principais elementos que direta ou 
indiretamente contribui para o fortalecimento da Economia Brasileira, representado pelo 
nível estrutural de onde surge a matéria prima ou o “produto” que será base para as demais 
prospecções e cenários relacionados, contudo como já é de conhecimento dos envolvidos 
foi reforçado pelos profissionais que fazem parte das 43 entidades, órgãos e Secretarias que 
Compõe a Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Oleaginosas, e biodiesel, aonde vem 
sendo estudado e discutido soluções para entraves que limitam os resultados positivos e 
a competitividade do setor, dentre eles está o que eles chamam de “Estrutura Tributária 
Perversa” devido à forma de organização da Economia Brasileira, o agronegócio é muito 
dependente das ações do Governo e de Políticas Públicas.

O termo Agronegócio é amplo, contudo, o presente trabalho está delimitado ao 
estudo da tributação aplicada na pessoa física equiparada à pessoa jurídica na exploração 
da Atividade Rural, abrangendo incidência de ICMS na venda da produção in natura, correto 
preenchimento da Nota Fiscal de Produtor no código fiscal e restituição do ICMS pago na 
compra de combustíveis e lubrificantes.

A Modalidade de exploração pela pessoa física é a forma de tributação da maioria 
hoje no Brasil; em Tibagi 90% dos produtores optam por desenvolver a sua a atividade 
rural através das obrigações de pessoa física, ou seja, mediante abertura de um cadastro 
específico no INSS – CEI - onde o produtor fica equiparado a uma empresa, podendo inclusive 
empregar, porém, está desobrigado à contabilidade formal e obrigado apenas ao livro caixa 
onde constam as entradas de receitas relacionadas à sua atividade e as despesas de custeio, 
essa apuração é feita e declarada no anexo da atividade Rural na declaração de Ajuste Anual 
de Imposto de Renda ao final do mês de abril de acordo com as Instruções Normativas da 
Receita Federal, atendendo as disposições do Decreto nº. 3.000, de 26 de março de 1999.
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Diante disso, o presente estudo justifica-se pela importância de demonstrar ao 
Produtor Rural que apesar da simplificação nas exigências envolvendo a escrituração de 
Pessoa Física há inúmeras questões a serem observadas de forma criteriosa, coordenando 
os fatos geradores de tributos de forma legal, reduzindo o impacto da carga tributária 
se apropriando de seus direitos aos benefícios de incentivos e eximindo-se de possíveis 
prejuízos ou complicações devido à falta de informação direcionada a sua atividade. 

Dessa forma tem como problemática a questão: em virtude da desobrigação de 
contabilidade formal ao produtor rural pessoa física, o mesmo tem ciência do valor do 
conhecimento contábil na tributação a que está exposto e nos direitos condicionados ao 
correto gerenciamento e registro das transações?

O objetivo geral será atendido em demonstrar o valor do conhecimento contábil nas 
áreas, tributário e fiscal garantindo benefícios e dando segurança e legalidade às transações 
na atividade Rural explorada pela pessoa física.

Para alcançar esse resultado serão trabalhados os seguintes objetivos específicos:

a) Demonstrar a aplicação do ICMS na venda da produção;
b) Demonstrar as implicações relacionadas ao preenchimento do Código Fiscal na 

Nota Fiscal de Produtor;
c) Demonstrar o benefício de restituição do ICMS pago sobre a compra de combustíveis 

utilizados na exploração da Atividade Rural e a exigência vinculada a este direito.

2. METODOLOGIA

Para o desenvolvimento deste trabalho, em relação aos procedimentos técnicos, 
utilizou-se uma pesquisa bibliográfica que segundo Marconi e Lakatos: “a pesquisa 
bibliográfica, ou fontes secundárias, abrangem toda a bibliografia já tornada pública em 
relação ao tema de estudo.” (Marconi e Lakatos, 2011, p.57) 

Utilizou-se também a pesquisa documental ao estudar notas fiscais e relatórios 
de livro caixa e guias e relatórios utilizados. Segundo Gil a pesquisa documental é muito 
parecida com a bibliográfica. A diferença está na natureza das fontes, pois esta forma vale-
se de materiais que não receberam ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem 
ser reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa. Além de analisar os documentos 
de primeira mão (documentos de arquivos, igrejas, sindicatos, instituições etc.), existem 
também aqueles que já foram processados, mas podem receber outras interpretações, 
como relatórios de empresas, tabelas etc. (GIL, 2002, pg. 45-46)

Com base na problemática abordada foi realizada uma pesquisa quantitativa/
qualitativa, demonstrando a importância gerencial nos resultados. Em relação aos objetivos, 
caracteriza-se com uma pesquisa explicativa, uma vez que a pesquisa qualitativa tem 
o ambiente de trabalho como fonte direta de dados e a problemática foi levantada com 
relação às questões do dia a dia embasadas na legislação que rege essa atividade.

Para Sabino (1966) apud Marconi e Lakatos (2006, p 285), a análise quantitativa se 
efetua “com toda informação numérica resultante da investigação”.

E por metodologia qualitativa os autores explicam: 
Metodologia qualitativa preocupa-se em analisar e interpretar aspectos mais 

profundos, descrevendo a complexidade do comportamento humano. Fornece análise 
mais detalhada sobre as investigações, hábitos, atitudes, tendências de comportamento, 
etc.  (MARCONI e LAKATOS, 2006, p. 269)
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O resultado esperado será demonstrado através da aplicabilidade em exemplos 
práticos.

3. DESENVOLVIMENTO

No que tange a exploração da atividade rural, a Lei faculta que seja feita através 
da Pessoa Jurídica ou Física, porém com muitas particularidades na questão tributária, 
consolidadas por meio da Instrução Normativa SRF nº 83, de 11.10.2001 e que serão 
determinantes devendo ser avaliadas no desenvolver de cada atividade rotineiramente. 
Independente se essa atividade é explorada dentro de uma estrutura familiar ou patronal, 
se profissionalmente administrada, garantirá a perpetuação do patrimônio e obtenção de 
lucros, sendo a tomada de decisões eficaz na gestão de cada área, com maior participação 
no mercado. Garante também maior autonomia no negócio, isto é, o produtor consegue 
direcionar os seus esforços e optar pela melhor oportunidade sem necessidade de 
atravessadores onerando as transações e influenciando o resultado.

Salientando que a tributação na atividade rural é um desafio dinâmico e complexo 
como em qualquer empresa, pois essa atividade está intimamente ligada e influenciada 
por questões que fogem ao domínio do produtor, demandando reavaliação constante da 
tributação aplicada, viabilidade ou vantagens em atender, ou mesmo optar por um ou outro 
mercado de acordo com as análises específicas, a exposição a inúmeros convênios entre os 
Estados. Sendo assim, afirma-se a necessidade e a importância de um profissional contábil 
especializado detentor deste conhecimento, atuando juntamente no negócio, coordenando 
os fatos mesmo sem estar obrigado, pois esse profissional tem na sua formação fundamentos 
que o possibilitam atuar na área requerida demonstrando de forma mensurável os ganhos 
que as informações corretas podem trazer, sem esquecer que há constantes alterações nessa 
área, demandando aprimoramento contínuo.

Hoje o Brasil tem em sua maioria a formatação da atividade rural pela pessoa física, 
propiciada pela escrituração simplificada, ou mesmo por acreditar de uma forma genérica 
que a tributação Pessoa Jurídica possa ser mais onerosa, entre outros aspectos. Porém, essa 
simplificação não coloca esta categoria à margem dos tributos, apenas isenta das inúmeras 
obrigações acessórias incutidas às empresas, pois devido à grande representatividade do 
setor, seria uma ingenuidade dizer que o Governo renunciaria seus direitos de arrecadação 
através dos mais variados tributos e impostos apenas para incentivar e favorecer o setor que 
provê a alimentação do mundo. 

O que podemos perceber são apenas meios distintos, ditos simplificados de se fazer 
isso, contudo está presente direta ou indiretamente em cada ato de comércio dessa grande 
indústria que é o campo, influenciando e sendo influenciados, esses impactos são sentidos, e 
talvez sejam ainda maiores que os conhecidos, caso seja considerado um período de tempo 
e várias questões relacionadas.

Um texto publicado na edição imprensa de 15 de novembro de 2015 pela Gazeta 
do Povo resume uma intensa discussão do Fórum da Agricultura da América do Sul 2015, 
ocorrida nos dias 12 e 13/11/2015, com o tema “Sociedade Urbana de Economia Rural”, onde 
centenas de pessoas ligadas à área, empresários do setor e especialistas no ramo defenderam 
e demonstraram a representatividade do Agronegócio, um dos trechos publicados pela 
Gazeta do Povo que reforçam a relevância e a contribuição na Macroeconomia foi “mais 
que produzir alimentos, o agronegócio foi o grande responsável pela abertura de mercado 
internacional e das divisas comerciais à America do Sul”. (GAZETA DO POVO, 2015)
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Quando buscamos entender o que pensam as bancadas, órgãos e representatividades 
no setor, não demora em identificar a questão chave do tema em estudo, já se sabe produzir, 
agora é necessário desenvolver as demais habilidades como vender e isso implica em 
conhecimento de todas as demais áreas e absorve as implicações como qualquer outro 
setor tropeçando muitas vezes no despreparo frente a nossa complexa estrutura tributária.

Em 05 de outubro de 2016, a Constituição Federal completa 27 anos. De 1988 até 
o momento atual, foram editadas mais de 5,2 milhões de normas, o que representa cerca 
de 764 regras por dia útil, entre Leis, Medidas Provisórias, Instruções Normativas, Emendas 
Constitucionais, Decretos, Portarias, Atos Declaratórios, entre outras. A pesquisa apontou 
ainda que foram majorados praticamente todos os tributos e, em média, cada norma tem 
três mil palavras.

No âmbito federal, foram editadas 161.582 normas desde a promulgação da 
Constituição Federal, o que representa cerca de 16,39 normas federais por dia ou 23,55 normas 
federais por dia útil nestes 27 anos. Já os Estados foram responsáveis por publicar 1.363.073 
normas e os municípios 3.717.259 legislações. Dessas, 30.680 são normas tributárias federais; 
103.867 estaduais e 217.819 das cidades. O cálculo foi feito pelo Instituto Brasileiro de 
Planejamento e Tributação – IBPT, que detectou que no que diz respeito à matéria tributária, 
foram editadas 352.366 normas, a maioria exigente em excesso e responsável por exaurir os 
contribuintes, confundindo-os e exigindo de pessoas físicas e jurídicas um trabalho infinito 
para a compreensão e o cumprimento de todas as regras. (IBPT, online, 2016)

O texto citado só reforça o quão árido é o ambiente tributário e que é extremamente 
aconselhável que haja essa busca de conhecimento agregando valor, segurança e legalidade 
a todo o processo e que não se pague literalmente pela desinformação. É possível essa 
constatação quando se consulta o sítio do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário 
onde há estudos que demonstram que desde 1986 vem gradativamente sendo elevado a 
carga tributária brasileira, alcançando em 2015 32,71% do PIB, sendo o PIB do Agronegócio 
de acordo com estudos do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada – CEPEA 
- com apoio da Confederação da Agricultura e Pecuária – CNA - o percentual de 21,46% do 
PIB total em 2015, entretanto mesmo em tempos de crise, enquanto economistas prevêem 
retração do PIB geral ainda assim mantêm-se o desempenho no agronegócio possibilitando 
certa estabilidade no setor, portanto, pautando o desenvolvimento ou mantendo o equilíbrio 
da balança comercial.

Gráfico 01 - Participação do PIB do Agronegócio no PIB Total – Brasil

0,00

3,00

6,00

9,00

12,00

15,00

18,00

21,00

24,00

27,00

22,47

24,07

20,83 21,79
19,82 20,24 20,56

21,46

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20152014

Fonte: CEPEA, online, 2016.
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Reafirmando a necessidade ou a vantagem em contar com o conhecimento contábil, 
fiscal e tributário nas questões do dia a dia da atividade Rural, analisamos dentro de uma 
atividade rural na Pessoa Física que geralmente não conte com contínuo assessoramento 
tributário, quando as causas e consequências relativas à tributação são pouco trabalhadas 
desde um orçamento de produção e vendas, vai passando silenciosamente e causando 
impacto pelas diversas áreas que formam o negócio como as áreas financeira, econômica, 
tributária, fundiária e até mesmo no departamento pessoal, pois tem ligação direta com a 
escolha de tributação pela Contribuição Patronal ao Instituto Nacional da Seguridade Social 
– INSS - ou percentual de Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural – FUNRURAL - que é 
cobrado sobre a receita bruta do período.

Contudo o presente trabalho não está aprofundado em todos estes temas mais em 
somente três principais, sendo eles:

1. Incidência do ICMS na venda da produção;
2. Implicações relacionadas ao preenchimento do Código Fiscal de Operações e 

Prestações – CFOP - na Nota Fiscal de Produtor;
3. Benefício de restituição do ICMS pago sobre a compra de combustíveis utilizados 

na exploração da Atividade Rural e a exigência vinculada a este direito.

Com relação à primeira questão:

1. Incidência do ICMS na venda da produção:

No momento da comercialização, por exemplo, partindo do princípio que os custos 
e despesas já estão alocados no produto com toda a tributação indireta já previamente 
reconhecida, há itens a serem avaliados como:

Qual será o produto e como será comercializado? Produtos que compõem ou 
derivam outros que fazem parte da cesta básica, como é o caso da soja, etc.? Será in natura, 
grãos, farelo, processado? Isto determinará incidências ou isenções de tributos.

Onde está localizado o destinatário? Lembrando que temos uma legislação 
extremamente heterogênea entre as regiões produtoras e consumidoras. 

Destacadas as possíveis situações tributárias que geram incertezas na venda de um 
determinado produto com relação aos convênios estaduais como:

• Crédito presumido na venda de determinados produtos;
• ICMS diferido na venda para industrialização para alguns Estados;
• Isenção de ICMS na venda para consumidor final;
• Isenção nos produtos que compõe a cesta básica;
• Isenção na venda para pessoa física dentro do Estado;
• Isenção na venda para pessoa física fora do Estado;
• Tributação na venda para pessoa física dentro do Estado;
• Tributação na venda para pessoa física fora do Estado.

Quem será o adquirente? Indústria, consumidor final, varejista, atacadista ou ainda 
outro produtor Rural? Então surge a importância do conhecimento do Regulamento do ICMS/
PR – RICMS/PR - e dos Estados com os quais o Paraná mantém convênio, isto determinará 
a alíquota aplicada de ICMS, os benefícios fiscais de diferimento, isenção, alíquotas zero ou 
reduzidas para a geração de guia para o recolhimento do ICMS devido.
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Atrelado à questão da obrigatoriedade de recolhimento de ICMS surge a obrigação 
secundária de emitir a Guia de Recolhimento ao Estado do Paraná – GR-PR -, advindo desta 
operação o risco no caso de falta de entendimento ou mesmo despreparo do responsável, 
o qual não tendo um correto assessoramento de um profissional conhecedor e em 
sintonia com as legislações vigentes poderá incorrer em recolhimento a maior ou menor 
gerando transtornos financeiros e burocráticos ao produtor rural na comercialização de 
sua produção.

De acordo com o RICMS-PR, aprovado pelo Decreto nº. 6.080 de 28.09.2012, 
atualizado pelo Decreto nº. 4.434, de 29.6.2016, toda vez que ocorrer uma venda de 
produção cujo produto e adquirente se enquadrem na obrigação de recolhimento do 
imposto ICMS pelo vendedor, a partir da emissão da nota fiscal de produtor, deverá ser pelo 
estabelecimento de origem, ou seja, o contribuinte vendedor produtor rural pessoa física, 
acessando o sítio eletrônico da Secretaria da Fazenda do Paraná – SEFAZ - e na guia GR-PR, 
abastecida com o valor da nota fiscal, o Estado e estabelecimento de origem, o de destino, 
o adquirente, data, valor de ICMS a recolher, gerando um boleto para recolhimento do 
imposto, porém, caso por imprudência, imperícia ou qualquer outro fator, o contribuinte 
recolha um valor a maior ou a menor, isto não será fato impeditivo para o recolhimento, 
a concretização da operação e pagamento do valor incorreto será possível ainda assim, 
porém, a autoridade tributária tratará essa forma de declaração que gerará uma obrigação 
de pagamento como uma informação por homologação, ou seja, a responsabilidade é 
de quem declara e paga, colocando-se à disposição para confirmação das informações 
pelo fisco, fica assim o contribuinte com o ônus da prova da veracidade e legalidade 
em recolher tal valor no caso de uma fiscalização. Partindo deste princípio, destacamos 
algumas situações ocasionadas por incorreto preenchimento da Guia de Recolhimento 
do ICMS:

• Caso pague a menor, estará sujeito à fiscalização que pode aplicar cobrança de 
multa, correção e juros se assim entender como de má fé a transação ou ainda ter a carga 
retida até a regularização no caso de fiscalização rodoviária;

• Caso pague a mais, poderá deixar de usufruir de benefício de isenções, diferimento 
e terá um recurso congelado nas mãos do Governo, ou seja, financeiramente desfavorável, 
pois, reduz a disponibilidade de caixa, e só poderá ser restituído em forma de crédito 
tributário em conta gráfica para posterior compensação no pagamento de ICMS devido ou 
outro imposto estadual;

• Quando o recolhimento for feito a maior, deverá ser emitida nova via com o valor 
correto, solicitado declaração de não aproveitamento do crédito à empresa adquirente, 
declaração da Transportadora confirmando que a transação é verídica, Carta do próprio 
produtor à Receita Estadual informando o acontecido com citação da base legal, cópia da 
NFP, da guia recolhida a maior e da guia recolhida corretamente.
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Figura 01 – Fluxograma - Orientação para a geração da guia de recolhimento de ICMS 
incidente sobre a comercialização
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Fonte: Elaborado pela Autora (2016).
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No exemplo, de recolhimento de uma GR-PR referente à venda de trigo para o estado 
de Minas Gerais (Figura 2) que mantêm convênio com o Paraná de crédito presumido de 
10% sob alíquota de 12% cabendo, portanto, recolhimento de 2%, foi gerada uma GR-PR 
e recolhido integralmente ficando, portanto, em processo de restituição no valor de R$ 
3.320,79 (três mil trezentos e vinte reais e setenta e nove centavos).

Item 52 do Anexo III do ICMS/PR, aos produtores agropecuários e aos 
estabelecimentos que promoverem saídas de TRIGO EM GRÃO em 
operações interestaduais com destino a contribuintes localizados nos 
Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, no percentual de 10% 
(dez por cento) sobre o valor das saídas, o benefício de que trata este item 
será utilizado sem prejuízo dos demais créditos e somente se aplica às 
operações com mercadorias industrializadas ou produzidas em território 
paranaense. (SEFAZ-RICMS, Item 52, Anexo III)

Tabela 01 - Tabela Demonstrativa de GR-PR ICMS

CASO XY VALOR DA NOTA ICMS CRÉDITO 
PRESUMIDO

VALOR A 
RECOLHER

FORMA CORRETA

FORMA ERRADA

DESEMBOLSO 
TOTAL

 R$ 27.673,25 

R$ 27.673,25

12% 10%

12%

R$ 533,47 

R$ 3.320,79 

R$ 3.854,26 

Fonte: Elaborado pela Autora (2016).

Com relação à segunda questão abordada:

2. Implicações relacionadas ao preenchimento do CFOP na Nota Fiscal de Produtor:

• Qual o correto preenchimento do documento fiscal com relação ao CFOP, suas 
implicações, destacando as responsabilidades fiscais nele embutidas;

• Influenciando a receita para o Imposto de Renda – IR - maior ou menor do que a 
real, se preenchido incorretamente passiva de fiscalização e autuação;

• Escrituração incorreta de livro caixa, pois não coincide com a transação.

Dentre as formas de confrontação das despesas da atividade tributada pelo Produtor 
Rural pessoa física com relação ao recolhimento dos impostos incidentes na comercialização 
e receita tributável para o IR, segue a descrição da mais comum que requer muito cuidado 
com a escrituração. Refere-se ao procedimento das notas de produtor que são preenchidas 
na propriedade e entregues à prefeitura e obedece ao seguinte procedimento fiscal: é 
retirada em bloco numerado pelo setor de tributação municipal, têm quatro vias onde cada 
via terá uma destinação:
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1. Primeira via é destinada ao adquirente da mercadoria dando garantia a negociação e base 
para notas fiscais de entrada no seu estabelecimento, lembrando que no caso de venda de 
pessoa física para pessoa jurídica, seja indústria ou não, esta tem a obrigação de emitir a 
nota fiscal de entrada ou a contra nota referente aquela nota fiscal de produtor e enviá-la ao 
mesmo, essa é mais uma obrigação legal de ambas as partes e garantia da receita auferida 
para a declaração do IR pelo produtor rural.
2. A segunda via é separada e no início de cada mês enviada à prefeitura, lá ela é registrada 
no sistema que gera informações ao setor de tributação do município em conjunto com 
a SEFAZ-PR, as informações são repassadas pelo Estado à União que normatiza, regula e 
fiscaliza o IR, numa data específica todas as notas físicas são juntadas e enviadas a Secretaria 
Estadual para verificação das informações, principalmente do ICMS declarado e recolhido, 
pois o mesmo é repassado parte dele às Prefeituras, após a verificação, não havendo 
inconsistências elas são devolvidas e arquivadas por cinco anos na prefeitura e só então 
serão incineradas;
3. A terceira via é destinada Fisco, segue com a mercadoria se necessária a apresentação e 
entrega em fiscalização rodoviária;
4. A quarta via é retida com o produtor Rural e deve ser corretamente escriturada em seu 
Livro Caixa e arquivada, pois constitui prova das informações homologadas por ele, no IR e 
demais possíveis fiscalizações.
No caso de nota fiscal de produtor cancelada, deverão ser enviadas todas as vias à prefeitura 
para a baixa e arquivada uma cópia de segurança com o produtor rural para excluir tal receita 
do seu IR. Só será possível o requerimento de um novo bloco de notas fiscais de produtor 
após a entrega de todas as vias retiradas do bloco anterior, para que não haja omissão de 
receitas, ou seja, que alguma venda de produção tenha sua nota extraviada para não recolher 
os tributos incidentes sobre ela

Tabela 02 - Tabela Demonstrativa de Escrituração Correta de Remessa para Armazenagem 
e Venda

NFT DATA NAT.
OPERAÇÃO

(CFOP)

PRODUTO ADQUIRENTE VALOR
TOTAL

NFE FUNR ICMS

2708

2709

05/01/16

05/01/16

36850

36850

REMESSA
PARA

TRASNP

TRIGO

TRIGO

QDE

ARMAZÉM
FORA DA UF

142.000,00

142.000,00

142.000,00

01

01

ISENTO ISENTO

VENDA
FORA
DA UF

IND. EM MG 3.266,00

3.266,00

2.840,00

2.840,00

TOTAL DE RECEITA TRIBUTÁVEL

TOTAL DE DESPESAS DE FUNRURAL

TOTAL DE DESPESAS DE ICMS

RECEITA TRIBUTÁVEL 20% DA RECEITA TOTAL 28.400,00

IMPOSTO DE RENDA DEVIDO FORMA ARBITRADA 7.810,00

TOTAL DE IMPOSTOS INCIDENTES (ICMS, FUNRURAL E IR) 13.916,00

* O FUNRURAL RETIDO DEVERÁ SER RECONHECIDO COMO DESPESA NO IR, MESMO  SENDO RECOLHIDO PELO
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Fonte: Elaborado pela Autora (2016).
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Tabela 03 - Tabela Demonstrativa de Escrituração Incorreta de Remessa para Armazenagem 
escriturada como Venda

NFT DATA NAT.
OPERAÇÃO

(CFOP)

PRODUTO ADQUIRENTE VALOR
TOTAL

NFE FUNR ICMS

2708

2709

05/01/16

05/01/16

36850

36850

VENDA TRIGO

TRIGO

QDE

ARMAZÉM
FORA DA UF

142.000,00

142.000,00

284.000,00

01

02VENDA
FORA
DA UF

IND. EM MG 3.266,00

6.532,00

2.840,00

3.266,00 2.840,00

5.680,00

TOTAL DE RECEITA TRIBUTÁVEL

TOTAL DE DESPESAS DE FUNRURAL

TOTAL DE DESPESAS DE ICMS

RECEITA TRIBUTÁVEL 20% DA RECEITA TOTAL 56.800,00

IMPOSTO DE RENDA DEVIDO FORMA ARBITRADA 15.620,00

TOTAL DE IMPOSTOS INCIDENTES (ICMS, FUNRURAL E IR) 27.832,00

Fonte: Elaborado pela Autora (2016).

Demonstrado na Tabela 3 que a não utilização do CFOP correto com relação à 
operação que está sendo realizada, pode ocasionar acréscimo na carga tributária, no 
exemplo, da forma correta de escrituração, os impostos incidentes sobre a comercialização 
representam 9,80%.

A mesma venda com uma escrituração da forma incorreta com relação ao CFOP 
elevou esse percentual para 19,60%, pois, foi tomada como base uma receita tributável 
duplicada, o que ocasionou aumento de ICMS, de FUNRURAL e de IR.

Não devendo esquecer ainda que, outras complicações poderiam ocorrer devido à 
escrituração incorreta como:

Divergência de informações entre as prestadas pelo produtor no IR e as abastecidas 
pela Secretaria de Tributação do Município à Receita Estadual e Federal;

Carga travada em uma fiscalização rodoviária pelo não recolhimento dos tributos 
incidentes sobre aquela remessa para armazenagem ou transporte, a qual saiu com uma 
nota de venda.

E com relação à terceira questão estudada:

3. Benefício de restituição do ICMS pago sobre a compra de combustíveis utilizados 
na exploração da Atividade Rural e a exigência vinculada a este direito.

Temos que cumprir com a observância para a restituição de ICMS na compra de 
combustíveis à Norma de Procedimento Fiscal CRE nº. 53 de 01/06/2009 que determina para 
ter acesso a tal benefício, com relação à documentação seriam os que seguem:
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• Nota fiscal original e cópia obrigatoriamente em nome e CPF do produtor, afirmando a 
destinação do combustível ou lubrificante adquirido, impressa no verso de ambas as notas 
e assinadas pelo proprietário;
• Boleto bancário quitado no valor exato da nota;
• Caso haja incidência de multa e juros sobre o valor da nota, deverá ser pago a parte;
• Comprovante de pagamento, depósito ou transferência com identificação expressa do 
emitente e do destinatário visível no comprovante;
• Recibo assinado, emitido pela empresa fornecedora do combustível ou lubrificante no 
mesmo valor do pagamento;
• No caso de um pagamento que quite várias notas é necessário uma declaração especificando 
em detalhes o fato;
• Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR - do imóvel onde se é explorada a 
atividade rural que deu base para o crédito;
• Matrícula do imóvel rural;
• Cadastro do Produtor Rural junto a Receita Estadual – CAD/PRO;
• Ficha de Autorização e Controle de Crédito – FACC - padrão impressa do site da Receita 
Estadual completa com diversos dados da Nota Fiscal do fornecedor e do produtor rural, 
inclusive a sua assinatura, com a soma dos valores de crédito que se pretende restituir;
• Habilitação do motorista e documentos do caminhão que fez a entrega do combustível ou 
lubrificante;
• O produtor rural tem até cinco anos retroativos para requerer junto à Receita Estadual os 
créditos gerados por suas compras de combustíveis e lubrificantes.

Sendo estes alguns dos principais pontos a serem observados, visando otimizar o 
resultado e demonstrando o valor de um profissional contábil dando suporte na condução 
da atividade rural explorada pela pessoa física.

4. CONCLUSÃO

Com um acompanhamento contínuo e eficaz, há possibilidade de mensuração 
do que representa cada decisão considerando aspectos diversos, pois em muitos casos o 
produtor comercializa vários tipos de produtos que devem obedecer à legislação flutuante, 
instável que acompanha as tendências políticas e econômicas vinculadas.

Portanto, todo o conhecimento dinâmico tributário pode ser um diferencial, onde 
a única coisa de que se tem certeza é a mudança, a legislação está posta proporcionando 
benefícios, porém, é uma via de mão dupla onde o Produtor Rural, mesmo não estando 
obrigado a manter contabilidade formal, como qualquer outro não pode alegar 
desconhecimento da Lei, deixando muitas vezes de usufruir daquilo que lhe é de direito 
como importante representatividade para a economia do país.

Direitos estes de benefícios fiscais, formas de alavancar e tornar a atividade rural 
sustentável.
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Na primeira questão trabalhada com relação à incidência do ICMS na venda 
da produção, verificamos a complexidade do RICMS na comercialização da produção 
tornando extremamente confusa e variada a tributação, propiciando o erro e colocando 
entraves nas negociações, alterando o resultado e demandando contínua atualização e 
planejamento tributário para acompanhar as mudanças impostas pela lei e conseguir 
manter-se competitivo e no mercado. Devendo ainda total observância para uma correta 
geração da GRPR para o recolhimento do ICMS, evitando desembolsos desnecessários 
que reduzem a disponibilidade do caixa e compõe documentação fiscal para transporte 
da carga, sendo de total responsabilidade do contribuinte vendedor.

Nas implicações relacionadas ao preenchimento do CFOP na Nota Fiscal de Produtor, 
se mostrou de extrema importância na escrituração correta, pois é ele que dá base para a 
receita tributável do Imposto de Renda apurado anualmente sendo, portanto, passivo de 
fiscalização e autuação da Receita Federal até seu prazo de decadência, visto que uma vez 
assim escriturado na Nota Fiscal de produtor e homologado pela Secretaria de Tributação do 
Município, compõe a documentação legal que fundamenta o Imposto de Renda declarado, 
portanto poderá ser reclamado o direito e aplicado multa inclusive pela não contabilização 
daquela receita na apuração.

O benefício de restituição do ICMS pago sobre a compra de combustíveis utilizados 
na exploração da Atividade Rural e a exigência vinculada a este direito, verificou-se a extrema 
burocracia para restituir tal valor, devendo ser seguido passo a passo, pois, é um recurso 
considerável que deixa de compor o custo da produção quando recuperado.

O produtor rural tem os preços ditados pelo mercado e não somente o interno, mas 
também sofre com influência da produção nos demais países dividindo a demanda, está 
a mercê da política monetária absorvendo os impactos da oscilação da nossa moeda com 
relação às demais, pois os insumos adquiridos na sua maioria são cotados pelo Ptax dia, 
Ptax, é uma taxa de câmbio calculada durante o dia pelo Banco Central do Brasil, é a taxa de 
referência para o valor do dólar de D2 em dois dias úteis, além disso, os fatores climáticos 
ocasionam quebras de safras o que pode ocasionar prejuízos em larga escala devido 
ao montante de investimento necessário para custear a produção ou ainda num cenário 
oposto, até mesmo uma superprodução acaba puxando os preços de venda para baixo, o 
que também desequilibra as finanças. 

Com isso reafirma-se a importância de trabalhar o seu custo, demonstramos aqui 
como é relevante o custo tributário a fim de garantir uma margem viável que assegure 
financeiramente a salvaguarda de seu patrimônio rural, pois na maioria das vezes é o 
patrimônio a garantia real de altos financiamentos de custeio, possibilitando a continuidade 
das atividades e de forma rentável e baseado nos pilares da sustentabilidade como uma 
entidade constituída na pessoa jurídica, devendo ainda assim como tal, observar nos seus 
registros de operações não confundir o que está vinculado ao seu patrimônio, bens e dívidas 
relacionados à sua atividade rural, trabalhando com resultados positivos comprovando 
origens para justificar sua variação patrimonial e a manutenção da sua atividade.

Poderíamos inclusive demonstrar a correlação de diversos princípios contábeis no 
dia a dia da administração da atividade rural como Entidade, Continuidade, Prudência, 
Oportunidade, Registro pelo Valor Original, que um profissional contábil está apto a aplicar 
junto com o conhecimento de legislação tributária e fiscal, tendo forte impacto, portanto, 
nos aspectos qualitativos e quantitativos na atividade rural explorada pela pessoa física.
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Portanto, o campo é árido para a produção e também para o planejamento, 
demandando profissionais que tenham a visão do todo, mas também com o conhecimento 
específico requerido e a aplicação de forma particular que se adeque à atividade rural 
desenvolvida pelo seu cliente, possibilitando a maximização do resultado aplicando os 
conhecimentos adquiridos através da Ciência Contábil que é uma Ciência Social Aplicada, 
ou seja, capaz de compreender aspectos como Administração, aspectos políticos, Economia, 
Direito, dentre outros.
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RESUMO
Muitas empresas utilizam o marketing para tentar fortalecer suas marcas junto aos 
consumidores, mas a grande maioria não sabe que, através de lei, elas podem utilizar 
doações para fortalecer sua imagem junto aos consumidores. Assim, este trabalho tem 
como objetivo demonstrar, do ponto de vista contábil, quais as vantagens que uma 
empresa tem em fazer doações e/ou colaborar com ações sociais. O resumo foi elaborado 
utilizando a metodologia bibliográfica, qualitativa e exploratória, utilizando como estudo 
de caso uma Instituição sem fins lucrativos que produz mantas para mães carentes da 
cidade de Telêmaco Borba. Ao final do estudo, fica entendido que muitas empresas não 
sabem que podem destinar 1% dos tributos que devem pagar e com isso fazer doações 
para o Fundo Especial para a Infância e Adolescência (FIA). Foi evidenciado também, 
através de um estudo de caso, que tal doação colabora para a produção de 86 mantas 
que poderiam ser doadas para uma Instituição sem fins lucrativos da cidade de Telêmaco 
Borba.
Palavras-chave: Empresas. Doações. Tributos.

ABSTRACT
Many companies use marketing to try to strengthen their brands with consumers, but  
vast majority do not know that, by law, they can use donations to strengthen its image 
with consumers. This work aims to demonstrate, from the accounting point of view, the 
advantages that a company has to make donations and/or collaborate with social actions. 
This paper was prepared using the literature methodology, qualitative and exploratory, 
using as a case study a nonprofit institution that produces blankets for needy mothers of 
the town of Telêmaco Borba. At the end of the study, it is understood that many companies 
do not know they can allocate 1% of the taxes they must pay and thus make donations to 
the Special Fund for Childhood and Adolescence (FIA). It was also evidenced through a case 
study, that this donation contributes to the production of 86 blankets that could be donated 
to an institution nonprofit City Telêmaco Borba.
Key words: Companies. Donations. Taxes.
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1 INTRODUÇÃO

Nos dias atuais, as empresas, com a intenção de obterem maiores lucros e se 
destacarem no caótico ambiente econômico brasileiro, realizam consideráveis investimentos 
em marketing e comunicação, a fim de expor seus nomes na mídia, fortalecendo suas marcas 
no mercado em que atuam.

Pode-se dizer que o lucro é um retorno positivo de uma ação ou investimento 
realizado por uma pessoa ou entidade, e que em um mundo capitalista praticamente todas 
as ações visam ao lucro.

Uma empresa que visa ao lucro é, não apenas falsa, mas também irrelevante. O lucro 
não é a causa da empresa, mas sua validação. Se quisermos saber o que é uma empresa, 
devemos partir de sua finalidade, que será encontrada fora da própria empresa. E essa 
finalidade é criar um cliente. (BORGERT, 2011).

Diante disso, cada vez mais empresas de grande e médio porte estão adotando 
programas de ação social. O que foi constatado por uma pesquisa realizada pela Deloitte 
Touche Tohmatsu, “Benchmarking de Gestão do Capital Humano” onde segundo 
levantamento feito nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, 53% das companhias entrevistadas 
estão investindo em projetos sociais em prol da educação, meio ambiente, idosos, crianças 
e adolescentes. E com a concorrência cada vez mais acirrada, torna-se imprescindível para o 
desenvolvimento e fortalecimento de uma marca (FOLHA DE SÃO PAULO, 2002).

Esses investimentos se tornam ainda mais interessantes quando a empresa é capaz 
de contribuir com projetos sociais através da reciclagem de resíduos de seu próprio processo 
produtivo que, segundo Braga (2007), “... pode aproveitar os materiais contidos nos resíduos 
e transformá-los em outro produto” (BRAGA, 2007, p.24), que, se não puderem ser vendidos, 
poderão ser doados a quem necessita.

Existem muitas ações que podem projetar a imagem da organização como 
ambientalmente responsável, além de mostrar sua contribuição para o desenvolvimento 
social. Porém, projetos sociais não excluem a necessidade de ações de marketing, mas as 
doações e o apoio a projetos sociais trazem reconhecimento para a marca, podendo ser 
um diferencial, e tornar a empresa mais atraente aos consumidores. Diante desse contexto, 
surge a seguinte questão: por que as empresas em sua grande maioria não optam por fazer 
doações?

A partir dessa problemática, o objetivo geral deste trabalho é mostrar, do ponto de 
vista contábil, quais as vantagens que uma empresa tem em fazer doações e/ou colaborar 
com ações sociais.

E para atingir esse objetivo, outros foram propostos:

• evidenciar quais os incentivos recebidos pelas empresas na realização de doações 
e ações sociais;

• analisar, do ponto de vista contábil, através de um estudo de caso, quais os custos e 
benefícios para uma empresa hipotética, em produzir mantas na cidade de Telêmaco Borba.

Este trabalho se insere na proposta de Direitos Humanos de uma das quatro linhas 
transversais sugeridas. A proteção à gestante e ao novo cidadão que se forma é uma 
obrigação de toda a sociedade. Para isso, existem leis que buscam garantir a subsistência 
financeira da gestante e o acesso aos serviços de saúde. O artigo 2º. do Código Civil de 2002 
expõe com clareza que: “A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; 
mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro” (BRASIL, 2002).
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2 METODOLOGIA

Para a estrutura deste trabalho, foi utilizada, em relação aos procedimentos técnicos, 
uma pesquisa bibliográfica.

Segundo Gil (2002),

a pesquisa bibliográfica é elaborada com base em material já publicado. 
Tradicionalmente, essa modalidade de pesquisa inclui material impresso, 
como livros, revistas, jornais, teses, dissertações e anais de eventos 
científicos (GIL, 2002, p.29).

Com base na problemática abordada, utilizou-se uma pesquisa qualitativa. Conforme 
Triviños (2001), a pesquisa qualitativa tem o ambiente como fonte direta de dados e o 
pesquisador como instrumento chave. A pesquisa qualitativa não se apoia na estatística para 
fixar o tamanho da amostra, como ocorre na pesquisa quantitativa. O tamanho da amostra 
é fixado arbitrariamente e a escolha dos sujeitos na amostra própria da pesquisa qualitativa 
se realiza através de critérios.

Para melhor analisar o objeto de estudo, utilizar-se-á a pesquisa exploratória, 
como fonte do processo investigatório, visto que, para Gil (1992), a pesquisa exploratória 
visa proporcionar maior familiaridade com o problema com vistas a torná-lo explícito ou a 
construir hipóteses. Envolve levantamento bibliográfico, entrevistas e análise de exemplos 
que estimulem a compreensão. Assume, geralmente, as formas de pesquisa bibliográfica e 
estudo de caso.

O estudo de caso representa uma estratégia de investigação que examina um 
fenômeno no seu estado natural, empregando múltiplos métodos de escolha e tratamento 
de dados sobre uma ou algumas entidades (pessoas, grupos ou organizações). Diante dessa 
definição, salientamos dois aspectos: o estudo de caso fica intimamente ligado ao contexto 
ou processo estudado; esse tipo de abordagem não representa um método por si só, mas 
uma estratégia de pesquisa que permite o uso de métodos qualitativos e quantitativos 
(BENBASAT et al., 1987,apud MENDES, 2004).

O estudo de caso em questão refere-se à verificação do custo da produção de mantas 
que serão feitas tendo como principal fonte tecidos reaproveitados. O objetivo é verificar se 
essa produção é viável ao empresário no que tange à redução de impostos. A doação será 
feita para uma amostra simples de 20 gestantes que nos dará a veracidade entre o custo e 
redução de tributos. A escolha das gestantes será feita de forma aleatória junto a projetos 
que atendem crianças na cidade de Telêmaco Borba. 

A Amostra Aleatória Simples, de acordo com Gil (2002), é o procedimento básico 
de amostragem científica. A amostragem aleatória simples consiste em atribuir a cada 
elemento da população um número único para depois selecionar alguns desses elementos 
de forma casual.

3 A CONTABILIDADE E OS INCENTIVOS RECEBIDOS PELAS EMPRESAS NA REALIZAÇÃO 
DE DOAÇÕES E AÇÕES SOCIAIS

Ao se abordar o tema proposto, primeiramente há necessidade de se expor o que é 
a Contabilidade e demonstrar sua importância.
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No conceito de Hilário Franco (1997):

A Contabilidade é a ciência que estuda que estuda os fenômenos ocorridos 
no patrimônio das entidades, mediante o registro, a classificação, a 
demonstração expositiva, a análise e a interpretação desses fatos, com o fim 
de oferecer informações e orientação – necessárias à tomada de decisões – 
sobre a composição do patrimônio, suas variações e resultado econômico 
decorrente da gestão da riqueza patrimonial. (FRANCO, 1997, p.21).

A Contabilidade é uma ciência de extrema importância para ampliação, preservação 
do patrimônio e continuidade da empresa. Atualmente, esse objetivo está totalmente 
distorcido pelo fisco, pois hoje em dia profissionais da área contábil passam mais de 70% do 
seu tempo cumprindo obrigações impostas pelos governos, tais como preenchimento de 
declarações. E seu campo de aplicação são as entidades com fins lucrativos, as empresas ou 
as sem fins lucrativos que são as instituições.

Para Iudicibus (1995), “O objetivo básico da contabilidade, portanto, pode ser 
resumido no fornecimento de informações econômicas para os vários usuários, de forma 
que propicie decisões racionais”. (IUDICIBUS, 1995, p.21).

Fávero (1997) cita que:

na Contabilidade os objetivos estão definidos como as informações 
que deverão ser geradas para que os diversos usuários possam tomar 
conhecimento da situação da organização em dado momento, com a 
finalidade de tomar as decisões que considerarem necessárias. (FÁVERO, 
1997, p.13).

A Contabilidade deixou de ser um simples instrumento de registro e de controle, 
para desempenhar um papel de instrumento à disposição do administrador do patrimônio 
para a tomada de decisões.

A função da contabilidade, geralmente, não é destacada pelos autores, pois, eles se 
atêm ao seu objetivo especificamente. No entanto, nesse enfoque, destaca-se o conceito de 
Franco (1997), que evidencia que:

A função é registrar, classificar, demonstrar, auditar e analisar todos os 
fenômenos que ocorrem no patrimônio das entidades, objetivando fornecer 
informações, interpretações e orientação sobre a composição e as variações 
do patrimônio, para a tomada de decisões de seus administradores. 
(FRANCO, 1997, p.19).

Crepaldi (1995) diz que:

A contabilidade é um dos principais sistemas de controle e informação 
das empresas. Com a análise do balanço patrimonial e da demonstração 
do resultado do exercício é possível verificar a situação da empresa, sob 
os mais diversos enfoques, tais como: análises de estrutura, de evolução, 
de solvência, de garantia de capitais próprios e de terceiros, os bancos, as 
financeiras, ao cliente etc. (CREPALDI, 1995, p.24).
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Pode-se afirmar que funções da contabilidade compreendem a classificação e o 
registro dos fatos contábeis, de maneira a garantir que sejam atingidos os objetivos da 
Contabilidade.

De acordo com a Resolução CFC 1.282/2010, temos sete princípios contábeis que, 
de forma simplificada, resumem-se em normas gerais que têm a função de delimitar a 
aplicação da Ciência Contábil. Sendo eles: Princípio da Entidade, Princípio da Continuidade, 
Princípio da Oportunidade, Princípio do Registro Pelo Valor Original, Princípio da Atualização 
Monetária, Princípio da Competência e Princípio da Prudência (ZANLUCA, 2013).

Entre eles, o Princípio da Continuidade é considerado um dos Pilares da Contabilidade, 
pois uma empresa é aberta com a intenção de continuar em operação no futuro, e não de 
interromper os negócios, entrar em liquidação, e nem reduzir materialmente a escala de 
suas operações. (MARION, 2009).

Diante disto e considerando que “o principal objetivo de uma empresa é gerar lucros” 
(FRAGOSO, 2011), podemos dizer que a mesma não deve medir esforços para que isso ocorra, 
caminhando sempre em direção ao sucesso.

No entanto, empresas têm mostrado interesse por outros objetivos não financeiros 
e sim sociais através de doações que, de certa forma, contribuem para o mesmo princípio, o 
da Continuidade.

Para Peliano (2001),

Com o crescente envolvimento em ações sociais, o setor privado passa a 
incluir essas atividades em sua estratégia empresarial, incorporando-as aos 
valores e interesses da própria organização. Aumenta a consciência dos 
empresários com respeito à necessidade de olharem além de seus próprios 
negócios e preocuparem-se, também, com o acúmulo de tantas carências. 
(PELIANO, 2001, p.37).

Ao realizar uma doação, a empresa pode ter benefícios monetários, visto que pode 
utilizar-se dos benefícios fiscais e também essas doações fazem bem à sua imagem, tendo 
em vista que ela está auxiliando a sociedade com os seus recursos.

Conforme o Decreto nº. 794, de 5 de abril de 1993, estabelece em seu art. 1º.. as 
empresas tributadas pelo regime de Lucro Real podem deduzir até 1% de seu Imposto de 
Renda para os Fundos da Infância e Adolescência (FIA), sem qualquer ônus ao contribuinte. 
(PLANALTO, online, 2016).

4 DO PONTO DE VISTA CONTÁBIL QUAIS OS CUSTOS E BENEFÍCIOS PARA UMA EMPRESA 
HIPOTÉTICA EM PRODUZIR MANTAS NA CIDADE DE TELÊMACO BORBA? – UM ESTUDO 
DE CASO

A operação de qualquer negócio gera custos. A palavra custos é aplicada a diversas 
coisas e situações. 

Podemos definir genericamente como sendo a mensuração econômica dos recursos 
adquiridos para a obtenção e a venda dos produtos e serviços da empresa. Pode-se dizer 
que é o valor pago por alguma coisa (PADOVEZE, 2011).

Custo é um gasto relativo de um bem ou serviço utilizado na produção de outros 
bens e serviços (MARTINS, 2010). Pode-se dizer que é todo desembolso que a empresa terá 
com a efetiva realização do bem ou serviço que a mesma realiza, por exemplo, em uma 
confecção, é considerado custo o gasto com mão de obra, energia elétrica, tecidos, entre 
outros. Esses custos podem ser diretos e indiretos.
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De acordo com Martins (2010), os custos diretos podem ser definidos como:

Podemos verificar que alguns custos podem ser diretamente apropriados 
aos produtos, bastando haver uma medida de consumo (quilogramas 
de materiais consumidos, embalagens utilizadas, horas de mão-de-obra 
utilizadas e até quantidade de força consumida). São os Custos Diretos com 
relação aos produtos. (MARTINS, 2010).

O custo direto é aquele que podemos verificar a qual produto ele pertence e mensurar 
o seu valor a cada um de forma objetiva; são aqueles diretamente incluídos no cálculo do 
produto.

São exemplos de custos diretos, a matéria-prima usada na fabricação do produto, 
mão de obra direta, serviços executados por terceiros e Energia elétrica consumida, isso se 
de fato há medidores que identificam quanto está sendo consumido em cada Item.

Ainda segundo Martins (2010), os custos indiretos podem ser definidos como:

Outros realmente não oferecem condição de uma medida objetiva e 
qualquer tentativa de alocação tem de ser feita de maneira estimada e 
muitas vezes arbitrária (como o aluguel, a supervisão, as chefias etc.). São 
os Custos Indiretos com relação aos produtos. (MARTINS, 2010).

O custo indireto são os gastos gerais da fabricação que, para serem apropriados nos 
produtos, usamos nos rateios; também usado para distribuir os custos que não são vistos a 
quais produtos são distribuídos.

Muitos dos custos pela dificuldade de se fazer a medição e pelo gasto de se fazer 
todo o controle, acabam sendo considerados indiretos e rateados.

São exemplos de custo indireto, a mão de obra indireta representada pelos 
departamentos auxiliares da indústria e a mão de obra de supervisores que não são 
direcionados a nenhum produto executado, Materiais indiretos que são os produtos 
irrelevantes, e por fim outros custos indiretos como depreciação, manutenção de 
equipamentos etc.

Além dos custos diretos e indiretos, temos os custos fixos e variáveis.
Para Nascimento (2001), custo fixo, por sua própria natureza, é o que não varia, seja 

qual for a quantidade produzida em determinado período, ou seja, é um fator que tem custos 
independentes do nível de atividade da entidade qualquer que seja a quantidade produzida 
ou vendida, mesmo que seja zero, os custos fixos se mantêm os mesmos. Por exemplo, 
honorários de diretoria, depreciação, prêmio de seguro e aluguéis. No que tange ao custo 
variável é o que, a qualquer variação da quantidade produzida ou vendida, acompanha 
essa mesma variação, ou seja, variam conforme o volume de vendas ou de produção. Por 
exemplo, embalagens, matérias primas, comissão sobre vendas, ICMS e fretes.

A mensuração desses custos são importantes  para verificar o quais os custos que as 
empresas teriam em fazer as doações.

Para fazer as doações, a empresa terá custos referentes à sua confecção; então faz-
se necessário saber os custos que incidem sobre o produto fruto da doação para verificar a 
viabilidade de realizar tal ato.

As mantas confeccionadas são de retalhos reaproveitados, que seriam supostamente 
descartados pelas empresas de confecção ou pelos profissionais que trabalham com costura. 
Dessa forma, os outros custos incorridos na confecção, tais como energia elétrica e mão de 
obra, foram orçados por três profissionais do ramo que consideraram inclusos no preço os 
valores referentes a estes custos.
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Utilizando-se de um caso hipotético, através de uma pesquisa de preços realizada 
com três orçamentos para a confecção das mantas na cidade de Telêmaco Borba, as quais 
se denominarão A, B e C, respectivamente, chegou-se aos seguintes resultados, conforme 
Quadro 1, abaixo.

Quadro 01 – Orçamentos para confecção de mantas.

COSTUREIRAS ORÇAMENTOS FIO DE COSTURA 1000m TOTAL QTDD P/ 20 UN

A

B

C

MEDIA

R$ 10,00 R$ 13,89 R$ 277,80

R$ 317,80

R$ 477,80

R$ 357,80

R$ 15,89

R$ 23,89

R$ 17,89

R$ 3,89

R$ 3,89

R$ 3,89

R$ 3,89

R$ 12,00

R$ 20,00

R$ 14,00

Fonte: os autores, 2016.

Assim, será utilizada a média total para a produção de 20 (vinte) unidades entre os 
três orçamentos, ou seja, R$ 357,80 (trezentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos), 
como referência para a aplicação do exemplo. 

Aplicar-se-ão os benefícios fiscais que uma empresa teria utilizando o Regime de 
Lucro Real, em fazer doações para a comunidade ou um determinado grupo. Vale lembrar 
que o lucro real consiste em uma forma de tributação complexa para a apuração do Imposto 
de Renda (IR) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) da pessoa jurídica (EQUIPE 
PORTAL TRIBUTÁRIO, online, 2016).

O Lucro Real, de acordo com o art. 247 do RIR/1999, é o lucro líquido do período de 
apuração ajustado pelas adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas pela 
legislação fiscal. A determinação do lucro real será precedida da apuração do lucro líquido 
de cada período de apuração, com observância das leis comerciais.

As empresas que optarem pelo lucro real terão seus impostos apurados, deduzindo 
todas as despesas e os custos que o contribuinte teve naquele período. Sendo assim, só 
restará o lucro mesmo e é em cima desse lucro que serão calculados o Imposto de Renda - IR 
e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL. 

Assim, como o próprio nome já diz, será utilizado o Lucro Real da empresa para a 
determinação do imposto.

Em geral, há um limite de receita que obriga as empresas a utilizarem o lucro real:

Cuja receita bruta total, no ano-calendário anterior, seja superior a R$ 
78.000.000,00 (quarenta e oito milhões de reais), ou a R$ 6.500.000,00 
(quatro milhões de reais) multiplicados pelo número de meses de atividade 
do ano-calendário anterior, quando inferior a 12 (doze) meses (limite fixado 
pela Lei 12.814/2013 (FIGUEIREDO, online, 2016).

Conforme o Decreto nº. 794, de 5 de abril de 1993, estabelece em seu art. 1º. as 
empresas tributadas pelo regime de Lucro Real podem deduzir até 1% de seu Imposto de 
Renda para os Fundos da Infância e Adolescência (FIA), sem qualquer ônus ao contribuinte. 
(PLANALTO, online, 2016).
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O Fundo da Infância e da Adolescência (FIA) trata-se de um fundo especial criado 
por Lei Federal 8.069 de 13 de julho de 1990 para captar recursos que serão destinados 
especificamente para área da infância e adolescência, tendo a finalidade específica de 
financiar programas, projetos e ações voltados para a promoção e a defesa dos direitos da 
criança e do adolescente e suas respectivas famílias.

Os recursos são destinados ao atendimento das políticas, programas e ações 
voltados para a promoção, proteção, defesa e garantia dos direitos de crianças e 
adolescentes, distribuídos mediante deliberação dos Conselhos de Direitos nos diferentes 
níveis de governo (União, Estados e Municípios). 

É composto por um conjunto de receitas (recursos financeiros depositados em uma 
ou várias contas bancárias), as quais são investidas a partir da deliberação dos Conselhos 
de Direitos da Criança e do Adolescente. Em âmbito municipal, o FIA é gerido pelo CMDCA, 
com o apoio (administrativo) dos órgãos encarregados do planejamento e finanças do 
município, seguindo as regras da Lei nº 4.320/64, bem como as demais normas relativas à 
gestão de recursos públicos. Algumas de suas fontes de receita são previstas pelo próprio 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), como é o caso das multas administrativas 
aplicadas em razão da prática de algumas das infrações tipificadas nos arts. 245 a 258, 
do ECA (cf. arts. 154 c/c 214, do ECA), das multas impostas em sede de ação civil pública 
(cf. art. 214, do ECA) e as chamadas “doações subsidiadas” de pessoas físicas ou jurídicas, 
previstas no art. 260, caput, do ECA, que poderão ser deduzidas do imposto de renda dos 
doadores até o limite legal de 1% para pessoa jurídica tributadas com base no lucro real e 
6% para pessoa física.

http://www.crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/campanha_fundo/perg_e_resp_a4.pdf)

Ao realizar uma doação, a empresa pode ter benefícios monetários, visto que pode 
utilizar-se dos benefícios fiscais e também essas doações fazem bem à sua imagem, tendo 
em vista que ela está auxiliando a sociedade com os seus recursos.

Para um melhor entendimento desse benefício, temos como exemplo a empresa A, 
na qual foi apurado um IRPJ de R$ 120.000,00 (Cento e Vinte Mil Reais), conforme os dados 
apresentados no Quadro 2, abaixo.

Quadro 2 – Demonstrativo de dedução de IRPJ.

IRPJ apurado (alíquota de 15%) R$ 120.000,00

R$ 51.199,99

R$ 171.199,99

R$ 170.842,19

R$ 357,80

Adicional IRPJ

Total

(-) Dedução a título de incentivo fiscal

Total de IRPJ devido

Fonte: Adaptada de Valor Tributário, online, 2016.
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Conforme o Quadro 2, a empresa A pode deduzir o valor utilizado nas doações 
do seu imposto de renda e recolher a diferença do imposto devido, pagando assim um 
valor de R$ 170.719,99 (cento e setenta mil, setecentos e dezenove reais e noventa e nove 
centavos).

Vale lembrar que, mesmo se o valor da doação ultrapassar R$ 1.200,00, a empresa 
deve deduzir somente até R$ 1.200,00, pois pode descontar até 1% do valor apurado.

Tendo como base o orçamento mais baixo que é o da costureira onde cada manta 
tem o custo de R$ 13,89 (treze reais e oitenta e nove centavos) e os valores deduzidos para 
doação de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), a empresa poderá doar em torno de 86 
mantas.

5 CONCLUSÃO

Analisando os dados apresentados, podemos constatar que, do ponto de vista 
financeiro, nem sempre a dedução dos impostos torna-se viável, pois conforme relatado, 
o Decreto nº. 794, de 5 de abril de 1993, implica que através dessas ações as empresas 
conseguem apenas 1% de dedução de impostos, o que faz com que poucas se interessem 
em contribuir. Porém, as empresas que optam por fazer doações podem ter em contrapartida 
alguns benefícios, sendo um dele, marketing social, que causa o enriquecimento moral 
perante a sociedade. As doações quando feitas de forma adequada e precisamente analisada 
por um contador, podem ser viáveis tanto do lado financeiro quanto ecológico. O exemplo 
que se pode citar é o tema abordado pelo presente projeto (a reciclagem de tecidos que 
iriam para o lixo), pois, a empresa também acaba contribuindo para o meio ambiente.

Portanto há de se verificar o entendimento do gestor, como sendo uma despesa ou 
investimento

Partindo de uma iniciativa do Colegiado do Curso de Ciências Contábeis da FATEB, 
a iniciativa, transformada em projeto, investiu na área social, teve um retorno mais do que 
físico ou contábil acadêmico, o projeto propiciou que os acadêmicos se empenhassem na 
coleta dos materiais necessários para a confecção das mantas, atuando com responsabilidade 
social e, principalmente, o aprendizado na entrega das mantas para as mães carentes da 
comunidade telêmaco-borbense.
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A IMPORTÂNCIA DA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS NO 
MERCADO DE CAPITAIS

Adiléia Ribeiro Santos19 e Leirisane Martins Prestes20 

Área de Concentração: Ciências Contábeis
Grupo de Trabalho: Contabilidade Financeira

RESUMO
Em um ambiente competitivo que é o Mercado de Capitais, as empresas devem se tornar 
o mais atraente possível para conseguir investimentos. Para isso ela deve ser analisada e 
de certa forma, mensurada. Através da Análise das Demonstrações Contábeis é possível 
verificar a saúde da empresa e com isso identificar se é rentável ou não aos olhos dos 
investidores. Tem-se como objetivo geral deste artigo verificar quais as análises extraídas das 
Demonstrações Contábeis que podem ser utilizadas nas empresas no Mercado de Capitais. 
O resumo foi elaborado utilizando a metodologia bibliográfica, qualitativa e explicativa. Ao 
final do estudo fica entendido que a Análise das Demonstrações Contábeis é uma ferramenta 
Contábil que facilita o acesso da informação real das empresas. A análise fundamentalista 
e gráfica servem de direcionadores para analisar a posição frente a preços das ações no 
mercado. 
Palavras-chave: Análise das Demonstrações Contábeis; Mercado de Capitais; Análise 
Fundamentalista; Análise Gráfica.

ABSTRACT
In a competitive environment which is the capital market, companies must become as 
attractive as possible to get investment. For this it must be analyzed and somewhat measured. 
Through the analysis of accounting statements is possible to check the health of the company 
and thereby identify if it is profitable or not in the eyes of investors. It has been the general 
objective of this article verify which analysis drawn from the financial statements that can be 
used at the companies in the capital market. The summary was prepared using the literature 
methodology, qualitative and explanatory. At the end of the study it is understood that the 
analysis of accounting statements is an accounting tool that get easier the access of the real 
information from companies. Fundamental and graphical analysis serve as drivers to look 
forward position to the stock price in the market.
Keywords: Analysis of Accounting Statements; Capital market; Fundamental Analysis; 
Graphical Analysis.
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1. INTRODUÇÃO

Com o advento da internacionalização da contabilidade e das necessidades do 
mercado, o profissional de contabilidade teve que se adequar às mudanças em sua rotina de 
trabalho e ampliar seu mercado de atuação, uma vez que este profissional não realiza mais 
somente a prestação de serviços contábeis, mas também, desbrava outras áreas de atuação 
tendo que gerir informações para as tomadas de decisões. 

Entre as ferramentas da contabilidade utilizada como fonte de informações temos 
a Análise das Demonstrações Contábeis que proporciona ao Contador uma visão ampla 
da empresa e principalmente no que se refere aos investimentos no mercado de capitais 
que ao longo dos anos passou a ser uma alternativa e fonte rentável de investimentos para 
pessoas físicas e jurídicas. 

Frente a essas informações, levantou-se o seguinte questionamento: Quais as 
informações dadas pela Análise das Demonstrações Contábeis na avaliação de empresas no 
Mercado de Capitais?

A partir dessa problemática o objetivo geral deste artigo é verificar quais as análises 
extraídas das Demonstrações Contábeis que podem ser utilizadas nas empresas no Mercado 
de Capitais. 

E para atingir esse objetivo, outros foram propostos:

• Mostrar o que vem a ser a Análise das Demonstrações Contábeis e as informações 
fornecidas e utilizadas por elas no Mercado de Capitais;

• Demonstrar o que é a Analise Fundamentalista e a Análise Gráfica (Técnica) e 
confrontar as informações fornecidas por elas na tomada de decisões.

Muito se fala das teorias de análise fundamentalista e análise gráfica (técnica) 
para tentar prever o comportamento dos preços das ações e identificar oportunidades de 
investimento. Entender o funcionamento de cada uma dessas ferramentas serve para ajudar 
o investidor a escolher uma ação e a hora de determinar a sua estratégia para investir no 
mercado financeiro (PEREIRA, 2012). 

2. METODOLOGIA

Para a estrutura deste trabalho, foi utilizada, em relação aos procedimentos técnicos, 
uma pesquisa bibliográfica, que segundo Gil “a pesquisa bibliográfica é elaborada com base 
em material já publicado. Tradicionalmente, esta modalidade de pesquisa inclui material 
impresso, como livros, revistas, jornais, teses, dissertações e anais de eventos científicos” 
(GIL, 2002, p. 29). 

Com base na problemática abordada, utilizou-se uma pesquisa qualitativa. Em 
relação aos objetivos, o trabalho caracteriza-se com uma pesquisa explicativa, buscando 
fatores para compará-los a situações reais.

Para Gil (2002), “a pesquisa explicativa tem como propósito identificar fatores que 
determinam ou contribuem para a ocorrência de fenômenos. Como finalidade explicar a 
razão, o porquê das coisas.” (GIL, 2002, p. 28).
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3. DESENVOLVIMENTO

3.1. Análise das Demonstrações Contábeis e as Informações Fornecidas e Utilizadas 
por elas no Mercado de Capitais

A análise das demonstrações contábeis é complexa, sendo que esta busca fazer 
todas as verificações possíveis da situação da empresa. Este processo de análise tende a 
relatar, com base nas informações contábeis fornecidas pela empresa, a situação econômico-
financeira atual da empresa, as causas que determinam sua evolução e as suas tendências 
futuras. (ASSAF NETO, 2010, p.35).

Com base nisso, é possível ressaltar que as informações fornecidas pelas análises são 
de suma importância no Mercado de Capitais, pois são elas as responsáveis por determinar 
quão saudável uma empresa é diante de seus investidores e são resultantes no preço das 
ações. O resultado é apurado através de índices. Matarazzo (2007), defendia que os índices 
podem constituir uma grande utilidade para os administradores da empresa para a tomada 
de decisão.

 A análise de uma determinada empresa é realizada através de pontos fundamentais: 
Liquidez, Rentabilidade e o Endividamento. O resultado dessas análises é identificado através 
de índices que são indicadores para o diagnóstico da empresa. 

Quanto à Liquidez pode-se ressaltar que, este índice mensura a capacidade de 
pagamento de dívidas de uma empresa no curto prazo (MARION, 2002, p.83), e também a 
mesma capacidade em saldar dívidas no médio e longo prazo. A análise de Liquidez também 
pode ser verificada com ou sem Estoques, neste caso deve haver cautela ao contar com os 
valores de Estoques, já que depende da venda deste para concretizar como disponibilidade. 

Para o mercado de capitais esta informação mostra a capacidade de a empresa de 
cumprir seus compromissos financeiros e de suas decisões de investimento e financiamento 
e ainda, delimitar quão rentável e aceita são suas ações, fazendo com que mais investidores 
sintam-se seguros em investir.

Quanto à rentabilidade, é uma análise da situação econômica da empresa, podendo 
demonstrar o quanto ela é lucrativa ou não, através do seu capital investido. A análise de 
rentabilidade é verificada através dos lucros e mostra o quanto suas vendas podem resultar 
positivamente no sucesso da empresa, podendo mensurar seu tamanho. Utiliza-se como 
base para a comparação dos resultados empresariais o retorno sobre o Ativo, sobre o 
Investimento (capital) e sobre o Patrimônio Líquido.

O resultado positivo desta análise é obtido quando o valor de seus lucros em 
determinado período de tempo consegue superar os valores de seu Ativo, de seu 
Investimento inicial e de seu Patrimônio Líquido. Esse resultado é importantíssimo no 
mercado acionário, pois pode influenciar na decisão dos acionistas, uma vez que este se 
preocupa com o resultado financeiro que a empresa tem.
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Quando se fala em Endividamento, fala-se do posicionamento do capital próprio 
em relação ao capital de terceiros, ou seja, o quanto de capital de terceiros é utilizado para 
financiar sua atividade em proporção ao que é utilizado de capital próprio. Este índice pode 
mostrar a Participação de Capital de Terceiros da empresa, podendo mensurar o quanto 
do seu Ativo total é financiado por recursos obtidos junto a terceiros como empréstimos, 
financiamentos e outros afins. Pode-se também verificar se suas dívidas estão no curto ou no 
longo prazo determinado pelo resultado obtido da Composição de Endividamento, quanto 
maior o resultado significa que a empresa possui um caixa muito apertado para cumprir 
com suas obrigações de curto prazo.

 Isso pode influenciar no seu aspecto econômico no mercado de ações. Visto que 
se a empresa apresenta uma participação muito grande capital de terceiros, significa que 
ela possui muitas dívidas para suprir e se possui um caixa apertado pode evidenciar que 
a empresa além de comprometer seu Ativo, ainda não conseguirá em nenhum momento 
investir em custo de oportunidade. 

Para fins de investimento, estas informações influenciam na posição da empresa no 
mercado de ações e consequentemente, no preço de suas ações.

3.2. Demonstrar o Que é a Analise Fundamentalista e a Análise Gráfica (Técnica) e 
Confrontar as Informações Fornecidas por elas na Tomada de Decisões

A Análise Fundamentalista é uma linha de estudo que utiliza-se dos demonstrativos 
contábeis para através de técnicas buscar vincular o preço de uma ação ao real valor de 
negócio de uma empresa. 

Segundo Esteves (2009), análise Fundamentalista avalia as empresas por meio das 
demonstrações financeiras. Há uma análise dos demonstrativos contábeis e um comparativo 
com seus pares no mercado, ou ainda com outras empresas listadas em bolsa. Com isso, 
criam-se condições de projetar os resultados da empresa, encontrando o preço justo da 
ação, e assim é possível fazer a recomendação de compra, venda ou manutenção dos papéis. 

A análise fundamentalista se configura com a análise mais tradicional, sendo 
utilizada há mais tempo e considerada de mais confiança entre os analistas de mercado. 
Ela se compõe pelo conjunto de estudos e análises debruçados nos fundamentos macro e 
microeconômicos das empresas que operam no mercado (PEREIRA, 2012). Ela representa 
uma importante ferramenta para o investidor de longo prazo que busca o investimento em 
empresas sólidas e com boa perspectiva de crescimento.

Dentre as técnicas existentes nessa escola de análise, destacam-se algumas métricas 
chamadas de indicadores de balanço. Os indicadores são fórmulas matemáticas aplicadas 
aos dados do balanço e aos preços de negociação das ações, que resultam em valores 
padronizados que permitem ao investidor extrair conclusões que apoiarão a decisão de 
investimento na ação desejada.

Quando falamos em Análise Gráfica nos referimos ao estudo dos movimentos 
históricos dos preços de determinados ativos negociados no mercado financeiro para que a 
partir disso possa estabelecer uma estratégia de compra e venda desses ativos. 

Podemos conceituar a análise técnica como “um estudo dos movimentos passados 
dos preços e dos volumes de negociação de ativos financeiros, com o objetivo de fazer 
previsões sobre comportamento futuro dos preços” (PINHEIRO, 2005, p. 278)
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As ferramentas gráficas e técnicas matemáticas buscam tentar prever os movimentos 
futuros nas cotações de títulos e ações, pares de moedas, índices, preços de commodities 
etc., negociados em mercado aberto. Seus estudos gráficos realizados buscam sugerir 
padrões de comportamento nos preços de ativos voláteis e de difícil previsão e dedução 
matemática (PEREIRA, 2012).

As análises fundamentalista e a gráfica são complementares.
A Análise Fundamentalista busca mapear e mensurar os fundamentos econômico-

financeiro da empresa buscando estimar como estes números irão crescer ao longo do 
tempo e projetando seu fluxo de caixa. A análise utiliza-se dos demonstrativos contábeis 
da empresa para extrair os indicadores financeiros que ajudam a avaliar como está sua 
saúde financeira e se ela está crescendo operacionalmente.

Já a Análise Gráfica utiliza indicadores gráficos para identificar tendências, 
variabilidade, reversões e rompimentos nos movimentos dos preços, buscando identificar 
um padrão de crescimento dos preços históricos a fim de identificar um bom momento 
para compra e venda dos ativos 

A análise gráfica, por poder ser aplicada a qualquer frequência dos gráficos dos 
preços e em qualquer corte temporal pode ajudar a montar estratégias de compra e 
venda. Tanto para obter lucros ou minimizar perdas, seja qual for o movimento dos preços 
(queda, alta, estáveis) (PEREIRA, 2012).

4. CONCLUSÃO

A posição de uma empresa dentro do mercado de capitais está diretamente ligada 
à sua avaliação, ou seja, as análises de suas demonstrações contábeis influenciam na 
sua conquista por novos acionistas. Por isso, as informações da Contabilidade devem ser 
expressas com fidedignidade e qualidade para que os índices mensurados possam mostrar 
a situação econômico-financeira real da empresa.

A grande diferença entre a análise fundamentalista e a gráfica está na finalidade 
que o investidor deseja dar para seus investimentos. Se ele é conservador e quer guardar 
seu dinheiro como uma alternativa à forma tradicional de poupança deve utilizar a análise 
fundamentalista onde deverá avaliar se a empresa em que está investindo irá gerar lucro no 
longo prazo.

Já o investidor que deseja ganhar dinheiro em operações de compra e venda no 
curto prazo utiliza-se da análise gráfica onde através dela, ele poderá enfrentar as oscilações 
do mercado através das estratégias montadas para a compra e venda de ativos garantindo 
assim um bom retorno ou minimizando as perdas.
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COMO SERÁ REALIZADA A APLICAÇÃO DO ESOCIAL NAS EMPRESAS E A 
CONSCIENTIZAÇÃO DOS EMPREGADORES

Glazieli de Paula Siqueira21 e Rosana Aparecida Rodrigues22 

Área de Concentração: Ciências Contábeis
Grupo de Trabalho: Contabilidade Gerencial

RESUMO
O presente estudo aborda a importância da conscientização sobre as novas regras que 
serão exigidas pelo eSocial (Sistema de Escrituração Fiscal Digital das Obrigações Fiscais, 
Previdenciárias e Trabalhistas), que é um projeto do Governo Federal e tem por objetivo 
o desenvolvimento de um sistema de coleta de dados, armazenando-as em Ambiente 
Nacional, possibilitando aos órgãos participantes do projeto, sua efetiva utilização para fins 
previdenciários, fiscais e apuração de tributos e do FGTS. Com a participação do Ministério do 
Trabalho, da Previdência Social e da Caixa Econômica Federal, o eSocial tornou-se mais do que 
uma folha de pagamento digital, através de um único canal de transmissão de informações 
relativas à folha de pagamento, garantindo melhoria na qualidade das informações, dos 
direitos dos empregados e diminuição da informalidade. As informações enviadas exigirão 
dos empregadores uma revisão dos processos e sistemas de informação até então adotados, 
e também do cumprimento das obrigações trabalhistas com empregados, trabalhadores 
avulsos e prestadores de serviço.
Palavras-chave: Escrituração Digital; Tributos; Unificação de Dados.

ABSTRACT
The present study addresses the importance of awareness of the new rules that will be 
required by eSocial (Digital Tax Bookkeeping System of Taxes, Social Security and Labour) 
which is a project of the federal government and aims at the development of a data collection 
system, storing them in the National Environment, enabling project participants organs, 
their effective use for social security, tax purposes and calculation of taxes and FGTS. With 
the participation of the Ministry of Labour, Social Security and Caixa Econômica Federal, 
the eSocial became more than a digital payroll through a single information transmission 
channel on the payroll, ensuring improved quality of information, the rights of employees 
and decreased informality. The information sent require employers a review of the processes 
and information systems hitherto adopted, and also the enforcement of labor obligations 
with employees, temporary workers and service providers.
Keywords: Digital Bookkeeping; Taxes; Unification of Data.
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1. INTRODUÇÃO

Atualmente as empresas brasileiras, além do recolhimento de tributos e 
contribuições a quais estão sujeitas, devem prestar informações referentes ao recolhimento 
de tais tributos e contribuições por meio de documentos e declarações instituídas 
principalmente pelos Órgãos Oficias arrecadadores. Portanto, as obrigações acessórias 
que as empresas devem cumprir consistem, em essência, na obrigatoriedade de declarar 
tal cumprimento de suas responsabilidades tanto quanto aos aspectos relacionados na 
garantia dos direitos trabalhistas.

Para que estas informações sejam coletadas com rapidez, criou-se o eSocial (Sistema 
de Escrituração Fiscal Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas), 
programa desenvolvido pelo Governo, com o objetivo de desenvolver um sistema de coleta 
de dados que possibilitará aos órgãos participantes  efetiva utilização dos mesmos para 
o correto cumprimento das leis trabalhistas e previdenciárias, de apuração de tributos do 
FGTS. Vale ressaltar que o programa faz parte do Sistema Público de Escrituração Digital 
(SPED), lançado em 2007.  

As principais mudanças que acontecerão nas empresas do Brasil, serão na forma 
como todas lidam com as obrigações tributárias, previdenciárias e trabalhistas. Sendo 
assim o envio acontecerá através de transmissão eletrônica evitando papelada e inúmeros 
envios de informação ao INSS, Ministério do Trabalho e ao Fisco. O programa abrangerá 
as informações prestadas à Previdência Social, Caixa Econômica Federal, Receita Federal e 
Ministério do Trabalho e Emprego.

O planejamento para a aplicação do programa seguirá em fases, na primeira fase 
o eSocial será obrigatório para empresas com faturamento superior a R$ 78 milhões, já 
numa segunda fase, as empresas de outros níveis deverão se enquadrar, tais como os 
participantes do Simples, MEI e por fim os Empregadores Domésticos. A legislação não 
será alterada, e sim a forma de envio e apresentações das informações, tendo em vista 
que hoje a maioria das empresas se preocupa com a mesma, quando acontece auditoria 
da Receita ou do Ministério do Trabalho, assim a fiscalização será automática e a empresa 
que não se adequar poderá sofrer punições, já previstas nas legislações.

Para a aplicação nas empresas, diversas áreas serão envolvidas, entre elas: Recursos 
Humanos, Tecnologia, Contábil, Logística, Folha de Pagamento, Medicina do Trabalho e 
Financeiro. Nesse aspecto de envolvimento de várias áreas é importante o entendimento 
e engajamento com o projeto para que o impacto seja absorvido de forma apropriado, 
realizando treinamentos e revisando rotinas, uma reestruturação na organização será a 
forma ideal para a correta adaptação. 

Esse processo demandará que as informações sejam prestadas com qualidade 
tempestividade exigindo assim, processos internos que reduzam ou eliminem o tempo 
existente entre o fato ocorrido e as informações geradas (FANTONI, 2015; RODRIGUES, 
2014).

2. METODOLOGIA

A metodologia utilizada nesse trabalho será a pesquisa de informações e legislação, 
no campo de aplicação das leis trabalhistas e previdenciárias, incluindo as inovações e 
projetos do governo, que estão sendo criados com o objetivo de simplificar essa aplicação, 
através de lançamento único em Ambiente Nacional de fácil acesso, para o correto e ideal 
cumprimento dessas legislações.
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A pesquisa para Franco (1986) tem sido como aquela que:

Assentada num modelo dialético de análise, procura identificar as 
múltiplas facetas de um objeto de pesquisa contrapondo os dados obtidos 
aos parâmetros mais amplos da sociedade abrangente e analisando-os 
à luz dos fatores sociais, econômicos, psicológicos, pedagógicos, etc. 
(FRANCO, 1986, p. 36)

Para Gil (1999) a pesquisa tem um caráter pragmático, é um:

Processo formal e sistemático de desenvolvimento do método científico. 
O objetivo fundamental da pesquisa é descobrir respostas para problemas 
mediante o emprego de procedimentos científicos. (GIL, 1999, p. 42)

3. DESENVOLVIMENTO

O eSocial, ou formalmente chamado de Sistema de Escrituração Fiscal Digital das 
Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas, tem causado opiniões contraditórias 
entre os empresários. Criado pelo Ato Declaratório Executivo nº5, de 17 de julho 2013, tem 
o objetivo de unir informações cadastrais dos empregados, de forma a simplificar o envio 
das mesmas. Apesar disso, o número de informações parece complicar o que já existia.

A dificuldade, entretanto, parece estar no lado dos empresários. Vinculado ao 
Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, o eSocial compreende o envio de nove 
obrigações fiscais, feitas mensal e anualmente. 

Entre as obrigações fiscais que serão substituídas pelo eSocial, estão o Cadastro 
Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), a Declaração de Imposto de Renda 
Retido na Fonte (DIRF), o Guia de Recolhimento do FGTS, as informações à Previdência 
Social (GFIP), a Relação Anual de Informações Sociais – RAIS, entre outras.

O maior impacto será na gestão, na cultura no fluxo dos processos das empresas e 
entidades, na medida em que as obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais em seus 
próprios ambientes, sem uma padronização e controle desses registros, permitindo que 
cada um adotasse processos internos e pautados em seus próprios interesses. 

O descumprimento das obrigações referente ao eSocial impedirá a expedição 
da Certidão Negativa da prova de Regularidade Fiscal perante a Fazenda Nacional 
e do Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (CRF) 
(EMPREENDEDORES, 2016;  RODRIGUES, 2014).

3.1 DAS PREMISSAS DO PROJETO

Será necessária a construção coletiva e gestão compartilhada, tendo autonomia 
no tratamento das informações e a utilização das informações no limite das atribuições e 
competências. 

O registro da informação deverá ser uma única vez, no momento de seu nascedouro 
devidamente validada, possuindo flexibilidade e simplicidade no envio e na retificação 
das informações. No entanto com prestação única da informação e com segurança na 
guarda dessas informações.

As informações serão prestadas por meio dos eventos iniciais e tabelas do 
empregador/contribuinte, seguida de eventos não periódicos e eventos periódicos, e 
serão enviados por meio de arquivos no formato XML, o qual será validado e armazenado 
no ambiente nacional e disponibilizado aos entes partícipes do eSocial.
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Com todo esse procedimento o resultado esperado será de direitos garantidos, 
processos simplificados, informações consistentes e a transparência fiscal. Para a segurança 
de toda essa mudança, será obrigatório o uso do certificado digital ICP – Brasil A1 ou A3 
(ESOCIAL, 2016; EMPREEENDEDORES, 2016).

3.2 TRANSMISSÕES DE DADOS

A Transmissão de arquivos relativos deverá ser feita pelo empregador considerando 
o sequenciamento lógico, para as informações posteriores serem transmitidas de forma 
constantes no sistema, e obedecer aos prazos já vigentes na lei atual determinada para 
cada evento. De acordo com o layout que foi estabelecido pelo Ato Declaratório Executivo 
Sufis nº 5, de 17 de julho de 2013, algumas regras foram estabelecidas, as entregas do 
eSocial estão baseadas em momentos distintos. Podendo acontecer de três maneiras.

No momento de implantação, será feita a carga inicial, um tipo de prestação de 
informações em que os empregadores e trabalhadores serão cadastrados no sistema da 
Receita. Esta carga ocorrerá uma única vez. Posteriormente, serão feitos envios à medida 
que eventos acontecerem na relação do trabalhador com a empresa. Estes eventos são 
definidos através da nomenclatura RET – Registro de Evento Trabalhista e serão enviados 
individualmente. Por último, haverá o envio da folha de pagamento, totalizando todas 
as verbas pagas e descontadas, inclusive aquelas constantes das rescisões de contrato 
e férias, bem como um resumo das bases de cálculo de FGTS e INSS para um posterior 
recolhimento dos mesmos. Este procedimento de entrega só estará completo quando a 
empresa efetivar o pagamento destas guias, assunto este que estará em um site dentro do 
portal principal da Receita Federal do Brasil, o qual está sendo designado por DCTF Web. 
Neste, um programa da Receita fará toda a apuração dos dados declarados e montará 
as guias, bastando um aceite do responsável devidamente amparado pela certificação 
digital. Assim, será encerrada a última etapa para os empregadores.

A comunicação se dará de duas formas. A primeira estará disponível somente 
para as empresas com até dez trabalhadores e poderá ser feita diretamente no Portal 
eSocial. Assim, será permitida a introdução de dados manualmente para envio ao fisco. A 
segunda maneira consistirá no envio de arquivos no formato XML através de Webservices 
conectados através dos softwares, que darão carga em tais arquivos. Portanto, os softwares 
terão obrigatoriamente que estar adaptados a essa metodologia, semelhante à utilizada 
para a emissão das Notas Fiscais Eletrônicas (ESOCIAL,2016; FANTONI, 2015).

3.3 IMPLANTAÇÃO DO SIMPLES DOMÉSTICO JÁ ESTÁ EM VIGOR

O Simples Doméstico é o regime – instituído pela Lei Complementar 150/2015 – 
que unificou o pagamento dos tributos e dos encargos trabalhistas e previdenciários que 
deverão ser recolhidos pelos empregadores domésticos em função dos trabalhadores a 
eles vinculados. 
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Desde outubro de 2015, está disponível a ferramenta que possibilitará o 
recolhimento unificado dos tributos e do FGTS para os empregadores domésticos: 
Módulo Empregador Doméstico. A ferramenta surge para viabilizar a determinação dada 
pelo texto da Lei Complementar 150, publicada em 02/06/2015, que institui o SIMPLES 
DOMÉSTICO com as seguintes responsabilidades que serão recolhidas em uma única guia 
o DAE (Documento de Arrecadação do eSocial):

• Imposto sobre Renda Pessoa Física, se incidente – Trabalhador;
• 8% a 11% de contribuição previdenciária – Trabalhador;
• 8% de contribuição patronal previdenciária – Empregador;
• 0,8% de seguro contra acidentes do trabalho – Empregador;
• 8% de FGTS – Empregador;
• 3,2% de indenização compensatória (Multa FGTS) – Empregador.

Para evitar problemas na hora de efetivar o registro do seu trabalhador, o empregador 
poderá utilizar a ferramenta de Consulta Qualificação Cadastral para identificar possíveis 
divergências associadas ao nome, data de nascimento, cadastro de Pessoa Física – CPF e o 
número de identificação Social – NIS (PIS PASEP NIT SUS) de seus empregados domésticos. 
Ao informar os dados citados, o sistema indicará onde há divergência e orientará sobre o 
procedimento para o acerto. (DECRETO LEI nº 5.452, 1943; ESOCIAL, 2016).

4. CONCLUSÃO

É fato que o projeto tem objetivos de garantir aos trabalhadores seus direitos 
estabelecidos por lei, e em contra partida facilitar os envios de informações realizadas 
pelo empregador, mais em meio a várias informações desencontradas sobre esse objetivo, 
acreditamos que será um projeto inovador, e se contar com o período de aplicação para 
efeito de testes como tem sido citado, poderá ocorrer as correções necessárias a tempo de 
sua funcionalidade definitiva. 

Sendo assim a aplicabilidade do projeto será exigível uma nova cultura para gestão 
de pessoas nas empresas, pois processos deixarão de existir, e outros serão executados em 
tempo real. As mudanças do eSocial são obrigatórias, por isso, é importante planejá-las e 
executá-las dentro do prazo. 

Para as empresas, fica a lição de casa de irem se adaptando, revendo os sistemas e 
controles internos atuais, verificando os detalhes nos cadastros e processos e a integração 
do RH com as demais áreas envolvidas no eSocial para se adequarem conforme a legislação, 
leiautes e outros em tempo hábil porque está chegando a hora e não tem mais volta.

Enfim, o eSocial irá resumir as obrigações acessórias, entrando para a modernidade 
na prestação de informações ao Governo Federal.
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RESUMO
O presente trabalho visa demonstrar os desafios do profissional contábil no encerramento 
do Balanço Patrimonial, demonstração contábil que é destinada a evidenciar, qualitativa e 
quantitativamente, numa determinada data, a posição patrimonial e financeira da Entidade. 
A previsão da obrigatoriedade de escrituração contábil e apuração do Balanço Patrimonial 
é decorrente de Lei (Código Civil Brasileiro, artigo 1.179 e seguintes e Lei 6.404/1976 - Lei 
das S/A, artigo 176 e seguintes). Não obstante, além de o contador ter que se adequar e 
acompanhar as mudanças da legislação, ainda há de se preocupar com faltas de informações e 
problemas recorrentes que enfrenta com seus clientes, como falta de informações, deixando 
a mercê de uma contabilidade obsoleta. O trabalho mostra os principais erros encontrados 
nos balanços e suas causas. Diante disso mostra a situação que o contador vivencia no seu 
cotidiano.
Palavras-chave: Análise; Demonstrações Contábeis; Balanço Patrimonial.

ABSTRACT
This study aims to demonstrate the main financial statements required by Brazilian tax 
authorities and the difficulties of professional accounting at the closing of the balance sheet, 
financial statement that is intended to show, quantitatively and qualitatively, a given date, 
the financial position of the entity. The forecast of mandatory bookkeeping and calculation 
of the balance sheet is a result of Law (Civil Code, Article 1179 et seq and Law 6.404 / 1976 - 
Law S / A, Article 176 and following). Nevertheless, in addition to the counter have to adapt 
and keep up with changes in legislation, there are still worrying about information shortages 
and recurrent problems it faces with its clients, such as lack of information, leaving the mercy 
of an obsolete accounting. The work shows the main errors found on the swings and their 
causes. Given this situation shows that the counter experiences in their daily lives.
Key-words: Analysis; Accounting Statements; Balance sheet.

1. INTRODUÇÃO

A Contabilidade sempre foi muito influenciada pelos limites e critérios fiscais, 
particularmente os da legislação de Imposto de Renda. Esse fato, ao mesmo tempo em que 
trouxe a Contabilidade algumas contribuições importantes e de bons efeitos, dificultou a 
adoção prática de princípios contábeis adequados, já que a Contabilidade era feita pela 
maioria das empresas com base nos preceitos e formas de legislação fiscal, a qual nem 
sempre se baseava em critérios contábeis corretos.

A Lei 6.404/76, segundo Silva (2005), obriga a elaboração de algumas demonstrações 
financeiras. Vejamos o que diz em seu artigo 176, o qual foi alterado em 28 de dezembro de 
2007 pela Lei 11.638:
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Ao fim de cada exercício social, a Diretoria fará elaborar, com base na escrituração 
mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir 
com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício:

I – Balanço Patrimonial;
II – Demonstrações dos Lucros ou Prejuízos Acumulados;
III – Demonstração do Resultado do Exercício;
IV – Demonstração de Fluxo de Caixa;
V – Demonstração do Valor Adicionado.

As Demonstrações Contábeis possuem o objetivo definido através da Resolução do 
Conselho Federal de Contabilidade - CFC nº 1.121/2008 como sendo: 

Fornece informações sobre a posição patrimonial e financeira, o 
desempenho e as mudanças na posição financeira da entidade, que sejam 
úteis a um grande número de usuários em suas avaliações e tomada de 
decisão econômica. (BRASIL, Res. CFC 1121/08 Art 12)

2. METODOLOGIA

Para que os objetivos propostos pudessem ser alcançados realizou-se uma pesquisa 
bibliográfica explicativa, onde segundo Gil (2008):

A pesquisa explicativa procura identificar os fatores que determinam ou 
que contribuem para a ocorrência dos fenômenos. É o tipo de pesquisa 
que mais aprofunda o conhecimento da realidade, porque explica a razão, 
o porquê das coisas. (GIL, 2008, p 28)

Certificando dessa maneira, com conhecimentos de causa, vividos pelos profissionais 
em seus escritórios, apresentando maneiras de solucionar essas lacunas.

3. BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial tem por finalidade apresentar a posição financeira e patrimonial 
da empresa em determinada data, representando, portanto, uma posição estática.

Conforme o art. 178 da Lei nº 6.404/76, “no balanço, as contas serão classificadas 
segundo os elementos do patrimônio que registrem, e agrupadas de modo a facilitar o 
conhecimento e a análise da situação financeira da entidade”.
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Todos os recursos da organização devem ser citados na estrutura do balanço, pois 

é através desta disposição entre ativo e passivo que se verifica como organização está 
financeiramente. A partir disso, é que o profissional contábil tem que cumprir obstáculos em 
sua elaboração.  Em seu dia a dia, o contador acaba encontrando dificuldades no encerramento 
do balanço patrimonial, e várias são as causas para que isto aconteça. Uma das principais é 
a falta de documentação repassada aos profissionais, onde muitas vezes os gestores não 
sabem a importância de tal documento e de sua consequência que pode gerar ao final de 
um exercício social. As conciliações, com os movimentos externos da empresa confrontados 
com a contabilidade nem sempre são exatas, por isso, usualmente são registrados ajustes, no 
final do período. Isto se deve porque princípios da contabilidade se misturam nas ações do 
empresário. Podemos citar as movimentações bancárias como exemplo, onde se confunde 
patrimônio particular com o patrimônio da entidade. Na ausência de informação, deve-se 
efetuar a contabilização com base nos valores encontrados nos extratos e controles internos 
que assegurem sua origem e levem em consideração sua materialidade.

3.1 Principais Etapas para Fechamento de Balanço

A princípio, para que um balanço patrimonial seja demonstrado de forma correta 
deve-se manter um plano de contas específico para cada atividade de empresa. Deve 
demonstrar objetivos em suas diretrizes, pois como instrumento gerencial é utilizado para a 
análise e evolução dos negócios.

A preparação do fechamento de balanço deve conter todas as informações de 
movimentação financeira, bancária, aplicações, capitais de giro, financiamento e todas 
as movimentações feitas pela empresa. No fechamento do exercício deve-se fazer 
o levantamento dos saldos de todos os meses, para conferir sua exatidão, caso haja 
necessidade, os ajustes de avaliação patrimonial no levantamento do balanço, conciliação 
dos saldos contábeis, onde se deve realizar o cruzamento de informações. O que acontece 
nesta situação é que os empresários muitas vezes não entregam estes dados, por exemplo, 
os extratos bancários e aplicações financeiras, obrigando o contador a realizar ajuste que 
muitas vezes pode não ser a situação verdadeira. Ou ainda, entregam atrasados, perdendo 
prazos e ferindo o princípio contábil da Oportunidade, por exemplo. 

Antes do encerramento ainda, o balancete de verificação é utilizado como 
instrumento de conferência, pois através dele podem-se averiguar erros e ajustá-los para 
eliminar diferenças.  A verificação das contas de resultados, encontradas no Livro Razão 
e na Demonstração do Resultado do Exercício, equivalentes às receitas, custos, despesas, 
depreciações, amortizações, juros e receitas financeiras, observados o princípio de 
competência, devem ser efetuados no período em que ocorreu o fato gerador. 

A adequação dos saldos e constituição das provisões, devem sempre observar 
os princípios, tendo o máximo de informações e elementos que possam demonstrar sua 
veracidade, pois acarretará transformações na situação patrimonial da entidade no período, 
tendo como exemplo provisões do 13º salário e de férias, as quais devem ser provisionadas 
desde o primeiro mês, até que no último mês do exercício, para efetuar o pagamento, este 
valor esteja totalmente contabilizado, sem acarretar um grande dispêndio num único mês.
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As transferências de valores do passivo em longo prazo para o circulante, por ocasião, 
os saldos a pagar e a receber devem ser representados pelo grau de liquidez, assim, valores 
do passivo não circulante que irão se extinguir no exercício social é transferido para o 
circulante, modificando também um ponto importante na análise dessa demonstração.  Os 
financiamentos a curto e longo prazo, ainda podem causar equívocos em sua contabilização, 
por exemplo. Uma das causas para isso é a falta das informações, mais uma vez, de contratos 
de financiamentos com os valores, a taxa de juro deste financiamento, etc., no qual o 
profissional não poderá contabilizar de maneira correta.  

No final de cada exercício, deve ser feito o levantamento do inventário de estoque, 
o método aceito para avaliação é o custo médio ponderado. As empresas que não mantém 
controle de estoque devem enfrentar alguns critérios de avaliação, com o inventário 
periódico. Encontra-se aqui de maneira praticamente unânimes em pequenas empresas, 
uma situação onde os empresários não mantêm controle de estoques e também não realizam 
levantamentos periódicos. Algo que pode ocasionar cálculos e tributações equivocadas. 

O encerramento das contas de resultado é um procedimento obrigatório para a 
apuração do resultado do exercício, constituindo a DRE para fins de cálculo do IRPJ e CSLL e 
podendo assim, fazer distribuições de lucro ou compensação de prejuízos. Deve-se também 
conter notas explicativas, servindo como informações adicionais às demonstrações contábeis, 
de forma narrativa são necessárias e úteis para melhor entendimento dessa demonstração. 
Com relação à obrigatoriedade legal, encontra-se no artigo 176 da Lei 6.404/76 onde:

As demonstrações serão complementadas por notas explicativas e 
outros quadros analíticos ou demonstrações contábeis necessários para 
esclarecimento da situação patrimonial e dos resultados do exercício. 
(BRASIL, LEI 6.404/76 art. 176)

Outras dificuldades encontradas pelos profissionais de contabilidade, segundo 
Marcos Rebello, Mestre em Contabilidade/UFSC, Pós Graduado em Finanças, Auditoria e 
Controladoria/FGV, derivam das recentes alterações ocorridas nas legislações contábeis e 
tributárias trazendo insegurança no momento do encerramento do resultado do exercício, 
principalmente, para as empresas tributadas ao lucro presumido ou lucro real que estejam 
obrigadas a Escrituração Contábil Digital (ECD), visto que ao elaborar a Escrituração Contábil 
Fiscal (ECF), deverão recuperar os dados da ECD, ou seja, a contabilidade deverá estar 
conciliada por completo com a apuração dos tributos realizada durante todo o exercício 
social.

 Também foi criada outra ferramenta em relação ao Livro Físico de Apuração do Lucro 
Real que foi extinto para os fatos contábeis ocorridos a partir de 01/01/2014, sendo exigida a 
partir desta data a transmissão ao Sped por meio do programa validador da ECF.

 Com a substituição da DIPJ pela ECF, obteve-se muito trabalho para a entrega 
dessa declaração mesmo com o prazo sendo prorrogado, o programa da ECF estava em 
constante mudança e atualizações até nos últimos dias da entrega da declaração, uma das 
informações que tiveram muitos erros foi do bloco M, onde se encontra a LALUR e o LACS, no 
qual são realizadas as demonstrações dos cálculos do IRPJ e CSLL, por falta de informações 
dos profissionais e pela dificuldade do preenchimento na declaração. A recuperação da 
ECF anterior e da ECD também sobreveio grandes erros, pois se alguma informação foi 
modificada ou está inconsistente terá erro na entrega da declaração atual.
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4. CONCLUSÃO

Em relação às dificuldades enfrentadas pelos profissionais de contabilidade na 
elaboração das demonstrações contábeis, o gestor ainda tem pouco conhecimento da 
importância da contabilidade. Ainda não consegue visualizá-la como ferramenta de 
gestão, um instrumento que pode ser utilizado para sua tomada de decisão, e que permite 
que sua empresa sobreviva no mercado competitivo em qual vivemos atualmente. E em 
consequência disto, deixa de transmitir informações e dados de maneira oportuna àqueles 
que registram e detêm o poder de transformá-la em algo útil a sua empresa.

Diante disso, a conscientização dos profissionais na divulgação da importância da 
contabilidade se faz necessária, tanto pelo conselho de classe dos profissionais, os órgãos 
normativos, quanto pelos empreendedores, para que realmente a contabilidade brasileira 
visualizada pelos gestores deixe de ser extremamente direcionada ao fisco e tome sua 
posição fundamental de gerencial que ela o é. Garantindo assim, exímio desempenho nos 
negócios e na continuidade de uma entidade. 
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MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL

Edimar Messias Campos23 e Roberto Miranda De Oliveira24 

Área de Concentração: Empresarial
Grupo de Trabalho: Micro Empreendedor Individual

RESUMO
Este trabalho apresenta um estudo que aborda a importância do micro empreendedor 
individual, e o que mudou para a classe desde a criação da lei  mostra como é fácil o 
empreendedor proceder e aderir a essa alternativa simplificada de regularizar sua situação e 
fazer jus a todos os benefícios e direitos de um empresário. 
Palavras-chave: Benefícios; Microempreendedor Individual; Trabalho Informal.

ABSTRACT
This paper presents a study that addresses the importance of micro individual entrepreneur, 
showing how the entrepreneur active in the informal sector should proceed to adhere to 
this simplified alternative to regularize their situation and be entitled to all the benefits of 
an entrepreneur.
Key-words: Benefits; Microenterprise Individual; Informal work.

1. INTRODUÇÃO

O Brasil desde o início de sua história, sempre foi um país com um grande número de 
trabalhadores que prestavam suas atividades na informalidade, trabalhadores que não 
contribuíam com a Previdência, ou qualquer outro tributo obrigatório para um trabalhador 
formal, em 2007 a taxa de informalidade era de 39,1% no ano de 2008 os trabalhadores na 
informalidade eram 38,1% com uma leve redução da informalidade mas mesmo assim um 
grande número de pessoas, cidadãos que buscam no setor informal um meio de sobreviver, 
através de atividades como vendedores ambulantes, cabelereiros, motoboys, pedreiros, 
mecânicos entre outros da totalidade.
Tendo em vista esse número tão elevado, o Governo sancionou a lei complementar 128, de 19 
de dezembro de 2008  alterando a Lei  Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, que 
foi um importante marco para os trabalhadores informais, que ganharam a oportunidade 
de se regularizar e trabalhar de forma correta, organizada e tranquila, podendo concorrer e 
crescer profissionalmente, consolidando a sua cidadania empresarial.
Com a Lei Complementar 128/2008, foi instituída a figura jurídica do M.E.I. Micro 
Empreendedor Individual que tem direito à inclusão no Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas (CNPJ), mas fica isento de praticamente todos os tributos, à exceção de taxas 
simbólicas de ICMS (indústria e comércio) e ISS (serviço) quem trabalha por conta própria e 
fatura, no máximo, R$60.000,00 por ano R$5.000,00 por mês.

23 Bacharel em Administração de Empresa com MBA em Capital Humano. Acadêmico do Curso de Ciências 
Contábeis da Fateb de Telêmaco Borba – e-mail:<guto.midi@hotmail.com>.
24 Bacharel em Administração de Empresa com MBA em Capital Humano. Acadêmica do Curso de Ciências 
Contábeis da Fateb de Telêmaco Borba – e-mail:<aman_dinha05hotmail.com>.
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2. METODOLOGIA

O método de pesquisa utilizado é o bibliográfico, que de acordo com Marconi e 
Lakatos (2007, p. 71), “[...] é colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que foi 
escrito, sobre determinado assunto, inclusive conferências seguidas de debates que tenham 
sido transcritos por alguma forma”. Assim, utilizou-se como base a LC nº. 128/2008, que 
institui a figura do Microempreendedor Individual. 

3. DESENVOLVIMENTO

O primeiro passo para abrir uma empresa na categoria de M.E.I é a formalização 
que faz com que a empresa seja criada, o registro da empresa concretiza a regularização da 
situação do cidadão para que venha a exercer uma atividade econômica de acordo com os 
órgãos do Governo, Junta Comercial, Receita Federal, Prefeitura e demais órgãos que sua 
atividade necessite de liberações, etc.

Essa formalização deve ser feita no Portal do Empreendedor, ou se preferir pode ser 
através de escritórios contábeis, optantes pelo Simples Nacional que farão a formalização do 
MEI (micro empreendedor individual) gratuitamente. Dessa forma sendo feita pela internet, 
o CNPJ, a inscrição na Junta Comercial, o INSS, e o Alvará Provisório de funcionamento são 
obtidos imediatamente, gerando então um único documento, que é o CCMEI (Certificado 
da Condição de Micro Empreendedor Individual).  Portanto tudo feito eletronicamente 
sem assinaturas nem documentos ou cópias. Podendo ser feita quando o cidadão achar 
necessário. Sem custo, nenhuma tarifa ou taxa, no entanto após todo o processo de 
formalização terá os tributos mensais de R$44,00 referente ao (INSS), mais o acréscimo de 
R$5,00 (para os Prestadores de Serviço) ou R$1,00 (para o comércio e indústria) por meio do 
DAS (Documento de Arrecadação Simplificada). Não tem necessidade de enviar nenhum 
documento para a Junta Comercial, tudo pronto será gerado um único documento que é o 
certificado da condição de microempreendedor individual- CCMEI. A idade mínima é de 18 
anos, mas se o empreendedor tiver 16 anos e for emancipado legalmente, nesse caso tem 
a obrigatoriedade de preencher eletronicamente a declaração de capacidade desta forma: 
“Declaro sob as penas da lei, ser legalmente emancipado”

Após o registro a qualquer momento e quando julgarem necessário, poderá ser 
fiscalizado pela Secretária da Receita Federal, Secretária da Fazenda do Estado, Secretária 
Municipal de Finanças. Poderá também ser fiscalizado pelas Leis Trabalhistas, Sanitárias, 
Ambientais, Metrológicas, e de segurança contra incêndio, sendo estas, obrigatoriamente 
orientadoras na primeira visita, conforme prevê o artigo 55 da Lei Complementar 123/2006, 
e, também fiscalização orientadora quanto ao uso e ocupação do solo, lei complementar 
147/2014.

O Micro Empreendedor Individual não pode ter sócio, pois é um empresário individual 
com atividade econômica em nome próprio. Podendo inclusive a qualquer momento 
cadastrar um nome fantasia.  Além da sua atividade principal, pode ser registrado até 15 
(quinze) ocupações secundárias, que serão vinculadas ao código do CNAE (Classificação 
Nacional de Atividades Econômicas).
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O micro empreendedor individual não tem necessidade de emitir nota fiscal 
para consumidor pessoa física, porém é obrigado a emitir nota fiscal das mercadorias ou 
serviços para outras empresas. O empreendedor deve ter controle de toda a sua atividade, 
registrando mensalmente em formulário simplificado, o total das suas receitas. Deverá 
imprimir e preencher todo mês o relatório de receitas brutas mensais, disponível no portal 
do empreendedor. Arquivando notas fiscais de compra e venda pelo prazo de 5 anos, da 
data da nota.

Os benefícios que terá o empreendedor, aposentadoria por idade: mulher aos 60 
anos e homens aos 65 anos, observando a carência obrigatória, que é tempo mínimo de 
contribuição de 15 anos. Aposentadoria por invalidez contribuir por no mínimo 12 meses, 
auxilio doença contribuir por no mínimo 12 meses, salário maternidade contribuição de 10 
meses. Família terá pensão por morte, auxilio reclusão.

4. CONCLUSÃO

Com esse estudo mostramos os procedimentos para o trabalhador que hoje 
atua de maneira informal possa regularizar sua situação, e desta forma seja inserido no 
meio empresarial como micro empreendedor individual, tornando-se mais acessível seu 
crescimento, tendo todos os direitos que um empresário tem, como financiamentos e 
oportunidade de participar de licitações.
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GESTÃO DE CUSTO NO TRANSPORTE

Augusto Demetrio Kosx25 e Amanda Cordeiro Ferreira26

RESUMO
O presente trabalho consiste em analisar a logística que é uma atividade primária e de 
suporte dentro das organizações. As atividades primárias envolvem as atividades ligadas 
ao transporte, manutenção de estoque e processamento de pedidos, as de suporte estão 
vinculadas a armazenagem, manuseio de materiais, embalagem de proteção, obtenção, 
programação da produção e sistema de informação, porém, as de suporte funcionam 
como complemento das atividades primárias, podendo não estar presente dependendo do 
ramo ou atividade desenvolvida pela organização. Dentre todas as atividades logísticas, o 
transporte caracteriza-se como o elemento de significativo custo dentro da cadeia logística, 
podendo alterar o preço final do produto, motivo pelo qual há uma relevante preocupação 
em adotar as melhores estratégias para reduzir os impactos desta atividade nos lucros. O 
transporte é um elemento de alto custo dentro da cadeia produtiva, por isso as avaliações de 
desempenho as quais a transportadora é submetida fazem com que haja um melhoramento 
no padrão do serviço oferecido, aumentando a satisfação da empresa e a eficiência no do 
serviço prestado.  
Palavras-chave: Transporte Rodoviário na Logística, Gestão de Custo e Avaliação de 
Desempenho

ABSTRACT
This study is to analyze the logistics that is a primary and support activities within 
organizations, the primary involve activities related to transportation, inventory maintenance 
and order processing, the support are linked to warehousing, materials handling, packaging 
protection, procurement, production and information system programming, but support 
the work in addition to the primary activities, and may not be present depending on the 
industry or activity developed by the organization of all the logistics activities, transport is 
characterized as the element significant cost within the supply chain may alter the final price 
of the product, for which there is a relevant concern in adopting the best strategies to reduce 
the impact of this activity on profits. transportation is a high cost item in the production 
chain, so the performance evaluations which the carrier is subjected mean that there is an 
improvement in the standard of service offered, increasing the satisfaction of the company, 
and the efficiency of service .
Keywords: Road Transport in Logistics Cost Management and Performance Evaluation.

25 Bacharel em Administração de Empresa com MBA em Capital Humano. Acadêmico do Curso de Ciências 
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1. INTRODUÇÃO

O transporte é um elemento de alto custo dentro da cadeia produtiva, o que 
faz necessário um estudo minucioso da modalidade adotada pelo gestor, por isso as, 
avaliações de desempenho as quais a transportadora é submetida fazem com que haja um 
melhoramento no padrão do serviço oferecido, aumentando a satisfação da empresa, e a 
eficiência no do serviço prestado. 

Para tanto, este trabalho será guiado pelo seguinte problema: dentre todas as 
atividades logísticas, o transporte caracteriza-se como o elemento de significativo custo 
dentro da cadeia logística? Porque alinhar os custos na organização dentro de padrões 
aceitáveis se tornou essencial para a sobrevivência em um mercado cada vez mais competitivo. 
A logística do transporte representa um dos maiores custos dentro das empresas, motivo 
pelo qual todas as atividades correlacionadas na área devem ser bem desempenhadas e 
acompanhadas de forma ostensiva, para não comprometer a rentabilidade da empresa.

É com base nesse contexto que se apresenta a importância do tema proposto: a 
análise e avaliação do desempenho de uma empresa do ramo de transporte rodoviário 
contratada a valor fixo mensal.

Avaliação de desempenho é uma ferramenta que possibilita o desenvolvimento 
pessoal, profissional, financeiro, operacional e técnico, podendo assim prever melhoria 
constante dos resultados.

2. METODOLOGIA 

A metodologia utilizada neste artigo foi delineada de acordo com Gil (1999), onde 
a natureza da pesquisa é aplicada, quanto à abordagem do problema é qualitativa, do 
ponto de vista dos objetivos como pesquisa exploratória. As fontes primárias e secundárias 
utilizadas para a coleta dos dados foram bibliografias e casos concretos.

3. DESENVOLVIMENTO 

3.1. Transporte Rodoviario na Logistica

De acordo com Godinho (2004), as atividades primárias são os pilares das atividades 
logísticas que tem fundamental importância para obtenção do fluxo de informações, desde 
a aquisição que é quando a matéria-prima entra na empresa passando por todas as etapas 
do processo até chegar ao ponto final.

Para muitas empresas o transporte é a atividade mais importante dentro do sistema 
logístico, devido a isso se observa que as pessoas confundem o conceito de logística como 
sendo apenas o ato de transportar.  

Segundo Dias (1993), uma das vantagens do modal rodoviário é a rapidez na entrega, 
agilidade no carregamento e descarregamento, não sendo preciso utilizar equipamentos 
especiais, e tem maior pontualidade, controle e segurança, não somente pelo contador, 
mas por sistema de controle via satélite ao longo do percurso, menores exigências com 
embalagem, acessibilidade, sendo o único modal a oferecer o serviço porta-a-porta, 
sem transbordo ou movimentação intermediaria, versatilidade, pois pode operar com 
expedidores e consignatários situados em locais mais distantes ou mais próximos. 
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3.2. Gestão De Custo

Segundo Bertaglia (2009), empresa possuidora de frota de veículos destinados à 
prestação de serviços de transporte, precisam conhecer e controlar efetivamente os seus 
ativos visando reduzir custos e viabilizar contratos com empresas que demandam este tipo 
de serviço, a gestão de frotas é um componente importante no processo de administração 
dos transportes, já que a movimentação de carga tem peso significativo na formação 
dos custos logísticos e na qualidade do serviço, para Ballou (2010), o transporte barato 
contribui igualmente para a redução dos preços dos produtos, isso acontece não apenas em 
decorrência da crescente concorrência no mercado.

Os preços reduzidos no transporte de produtos apresentam-se como uma excelente 
vantagem tanto para o produtor, quanto para o consumidor, o que configura a importância 
do sistema logístico escolhido para o escoamento de cargas.

Segundo Bertaglia (2009), a qualidade da mão-de-obra diretamente empregada e 
fundamental para se obter os principais objetivos operacionais e estratégias da empresa. 
O condutor do veiculo deve ser rigorosamente selecionado, na área administrativa, 
responsáveis por trafego e programação de veículos deve ser competentes para atender as 
necessidades básicas, objetivando a relação ótima entre custo e qualidade de serviço.

 De acordo com Schier (2006), mão de obra compreende não só os salários, mas 
também os encargos de providências e outros criados pela legislação trabalhista (previdência 
social, 13º salário, férias, indenizações, gratificações, seguro de vida, seguro de acidente de 
trabalho, salário família, FGTS).

3.3. Avaliação de Desempenho
 
Segundo Bergamini e Beraldo (1988), embora haja vários conceitos sobre avaliação 

de desempenho, pode-se evidenciar em sentido mais prático, que ela serve para avaliar ou 
incentivar o valor, a excelência e as qualidades de um ser humano e, principalmente, para a 
contribuição para o negócio das organizações, especificamente no desempenho no cargo, 
ou seja, no comportamento do cargo.

Segundo Lima(2001), a principal razão é a sobrevivência da organização, que só 
consegue agir adequadamente se tiver noção do seu desempenho, avaliar é importante para 
que a organização saiba até que ponto os objetivos estão sendo atingidos, se as metas estão 
sendo alcançadas, para verificar a necessidade de melhorias e treinamentos das pessoas 
envolvidas no processo logístico.

4. CONCLUSÕES

 Por meio deste artigo, foi possível perceber que a avaliação de desempenho é 
muito importante para conhecer os resultados dos colaboradores e dos equipamentos, para 
assim torná-los mensuráveis, a fim de possibilitar as projeções de lucros, torna-se relevante 
que a empresa trabalhe com indicadores de desempenho, cuja eficácia e eficiência desses 
indicadores depende de monitoramento mensal.

A avaliação de desempenho é muito importante para conhecer os resultados e torná-
los mensuráveis, a fim de possibilitar as projeções de lucros.
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EXAME DE SUFICIÊNCIA

Fernando Luis Batista

Área de Concentração: Contabilidade Geral
Grupo de Trabalho: Ciências Contábeis

RESUMO
Sob a influência e preocupação de informações mais seguras, precisas e éticas, o Conselho 
Federal de Contabilidade implantou o Exame de Suficiência objetivando a qualificação do 
profissional contábil. O exame foi instituído por meio da Resolução 853/99, e teve como 
requisito a obtenção do Registro Profissional no Conselho Regional de Contabilidade. O 
exame teve sua primeira edição no ano de 2000, sendo aplicado a Técnicos Contábeis e 
Contadores. Em 2005, as avaliações foram suspensas retornando apenas em 2011, após 
ser sancionada a Lei nº 12.249 que decretou sua obrigatoriedade em todo o país. O Exame 
de Suficiência do Conselho Federal de Contabilidade tem como finalidade a comprovação 
da obtenção dos conhecimentos necessários para o exercício da profissão e também 
requisito para a obtenção do Registro Profissional. O presente estudo baseou-se em uma 
pesquisa bibliográfica constituindo principalmente em artigos e livros, buscou mostrar 
a precocupação do conselho em implantar o Exame de Suficiência para Técnicos em 
Contabilidade e Bacharéis em Ciências Contábeis, onde mostrará os reflexos positivos que 
o Exame trouxe para profissão. Ao final do estudo constatou-se a precupação do Conselho 
Federal de Contabilidade em fiscalizar e certificar a qualificação profissional, onde visa 
diminuir infrações por meio dos Conselhos Regionais. 
Palavras-chave: Exame de Suficiência; Conselho Federal de Contabilidade; Profissional 
Contábil.

ABSTRACT
Under the influence and concern safer, accurate and ethical information, the Federal 
Accounting Council implemented the Sufficiency Test aiming the qualification of professional 
accounting. The test was set up by Resolution 853/99, and had the requirement to obtain 
the Professional Register at the Regional Accounting Council. The examination had its first 
edition in 2000, applied the Accounting and Accountants Technicians. In 2005, evaluations 
were suspended returning only in 2011, after being sanctioned Law No. 12,249 which enacted 
its mandatory across the country. The Sufficiency Examination of the Federal Accounting 
Council aims proof of obtaining the knowledge necessary for the exercise of the profession 
and also requirement for obtaining the Professional Registry. This study was based on a 
literature search constituting mainly in articles and books, he looks to the preconception 
advice in implementing the Sufficiency Exam for Technical Accounting and Bachelor of 
Accounting, which show the positive effects that the examination brought profession. At 
the end of the study it was found to precipice the Federal Accounting Council to audit and 
certify the professional qualifications, which aims to reduce offenses through the Regional 
Councils.
Key-words: Test of Sufficiency; Federal Accounting Council; Accounting Professional.
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1. INTRODUÇÃO

Conhecido como Exame do CFC ou Exame do CRC, o Exame de Suficiência Contábil 
é um teste que tem o objetivo de comprovar o conhecimento médio para que o Técnico e o 
Bacharel em Ciências Contábeis possam exercer as suas prerrogativas funcionais no mercado 
de trabalho. Foi implantado com a publicação da Lei 12.249, sancionada em junho de 2010. 
Houveram alterações nos artigos do Decreto-Lei n° 9.295/46, fazendo com que ele passasse 
a ser Lei, permitindo assim, a viabilidade  da regulamentação da profissão contábil em áreas 
da contabilidade para a comprovação de conhecimento dos estudantes.

A Lei 12.249/10 altera alguns requisitos para o profissional contábil. Segundo a Lei, 
é necessário o diploma de conclusão de curso devidamente reconhecido pelo Ministério 
da Educação,  a aprovação em  Exame de Suficiência e o registro no Conselho Regional de 
Contabilidade do Estado de seu domicílio profissional. Dessa forma com a obrigatoriedade do 
exame, o contabilista passou a ser a segunda categoria profissional regulamentada a possuir 
este tipo de avaliação. Assim, o Exame de Suficiência habilita para o mercado de trabalho 
com vistas a avaliar a qualidade, eficácia e clareza dos fatos contábeis. O exame busca não 
somente avaliar os conhecimentos acadêmicos, mas de certa forma, poder preparar para o 
mercado, pois ele dará credibilidade e respeito ao  profissional que irá exercer a profissão. 

Diante disso, faz-se o seguinte questionamento: O por quê da implantação do Exame 
de Suficiência para Técnicos em Contabilidade e Bacharéis em Ciências Contábeis?

Através desse questionamento, nosso principal objetivo é demonstrar a preocupação 
do CFC com a capacitação e qualificação dos profissionais contábeis, onde tem o objetivo 
de proteger a sociedade, assegurando a entrada no mercado de trabalho de profissionais de 
qualidade.

Com base para a pesquisa bibliográfica, voltado para a temática acima apresentada, 
tem-se as considerações sobre este método nas palavras de Gil (2002) é:

[...] desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente 
de livros e artigos científicos. Embora em quase todos os estudos seja exigido algum tipo 
de trabalho desta natureza, as pesquisas desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes 
bibliográficas. (GIL, 2002, p. 44).

Assim, o presente trabalho tem como finalidade colaborar com o desenvolvimento 
científico, repassando informações com clareza.

2. INSTITUIÇÃO DO EXAME DE SUFICIÊNCIA NO BRASIL

Foi instituído em 1999 por meio da Resolução CFC n° 853/99, que considerou os 
seguintes aspectos para a sua implementação:

• O art. 12 do Decreto-Lei n° 9.295, de 27 de maio de 1946, que determina que o 
exercício da profissão de contabilista somente poderá ocorrer após o deferimento do 
registro profissional em Conselho Regional de Contabilidade;

• A estrutura federativa do Conselho de Contabilidade, que coloca o Conselho 
Federal de Contabilidade investido na condição de órgão coordenador do Sistema CFC/
CRCs, cabendo-lhe, por esse motivo, manter a unidade de ação;

• A análise e discussão da implantação do Exame de Suficiência durante anos nos 
eventos de contabilistas e de Contabilidade como uma necessidade decorrente do interesse 
da classe de resguardar a qualidade dos serviços prestados aos seus usuários;
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• O atendimento de um nível mínimo de conhecimento ncesário ao desempenho das 
atribuições deferidas ao contabilista como objetivo do Exame de Suficiência;

• O Exame de Suficiência como requisito para obtenção de Registro Profissional em 
CRC se reveste da função de fiscalização do exercício profissional, em caráter preventivo;

• O inciso XXXII do art. 17 do Estatuto dos Conselhos de Contabilidade (Resolução 
CFC n° 825/98), que declara que ao Conselho Federal de Contabilidade compete dispor 
sobre o Exame de Suficiência como requisito para a concessão de registro profissional.

3.  PREOCUPAÇÃO DO CFC E OS REFLEXOS POSITIVOS COM A INSTITUIÇÃO DO EXAME 
DE SUFICIÊNCIA

O mercado nacional e mundial está mais exigente, tornando-se cada vez mais 
competitivo devido à abertura de novos mercados comuns. Com isso, há  necessidade 
de informações contábeis mais seguras, mais precisas e éticas. Essas e outras questões 
despertaram no Conselho Federal de Contabilidade a preocupação com o profissional 
contábil que se integrará no mercado de trabalho, passando a exigir dele um conhecimento 
básico durante a sua formação de modo mais efetivo e profundo  das técnicas e normas 
contábeis. O sistema CFC/CRCs tem atuado como incentivador da melhoria da qualidade 
profissional deste contingente, seja pela aplicação do Exame de Suficiência, seja por meio do 
programa de educação continuada, que vem incentivando o aperfeiçoamento profissional e 
a formação de professores em cursos de mestrados. 

Atualmente a contabilidade tem se tornado um instrumento de grande importância 
no setor econômico do país. Para suprir as necessidades do mercado, diante das diversas 
mudanças que a sociedade vem apresentado, a classe contábil tem como aliado o Exame 
de Suficiência. Dentre essas mudanças pode destacar a Lei 11.638/2007, que altera a Lei 
6404/76, auxiliando na convergência brasileira aos padrões internacionais, destacando um 
novo perfil profissional contábil, profissional esse que ingressará em um mercado em grande 
expansão com uma certificação. Perante os avanços da sociedade, é possível perceber que 
o contador está ligado a diversos setores relacionados às atividades de uma organização,  
que interessados na situação econômica financeira das entidades faz com que o profissional 
tenha importantes responsabilidades e venha a desempenhar suas principais habilidades: 
esforço, ética, seriedade e confiança, oferecendo assim informações bastante confiáveis à 
sociedade.

Segundo o CFC, a fiscalização do exercício profissional em caráter preventivo se 
promove a cada dia. Em 1999, foram notificados 19.985 profissionais e atuados 20.215 (sobras 
do ano de 1998). Em 2004, foram notificados 20.391 e atuados 12.340 profissionais. Durante 
os anos de aplicação do exame, pode-se notar a diminuição em 61% das notificações e 
atuações, o que para o Conselho tem sido satisfatório. Com isso, os profissionais já atuantes, 
diante da postura de novos profissionais, passaram a se atentar para os aspectos éticos e 
normativos editados pelo Conselho. 
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Tabela 01 - Estatístico de notificações e autuações procedidas pelos CRC no Brasil

ANO NOTIFICAÇÕES AUTOS

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006*

*ATÉ NOVEMBRO

16.080 33.929

19.526

21.845

20.125

16.710

13.930

15.208

13.018

12.340

9.121

9.676

19.520

22.033

19.985

17.173

20.122

18.989

18.002

20.391

29.167

11,275

Fonte: Caderno Analítico do Exame de Suficiência.

Observando a tabela, pode-se perceber a preocupação do CFC com a formação dos 
acadêmicos que irão ingressar na profissão contábil. Desde o início da aplicação do Exame 
de Suficiência o Conselho pode verificar grandes avanços para Contabilidade e fatores que 
contribuíram para o fortalecimento da profissão no país. Nesse sentido, é possível considerar 
o Exame de Suficiência e a fiscalização são formas preventivas para que não haja infrações 
e irregularidades, tendo como referência o cumprimento do dever dos Conselhos Regionais 
de Contabilidade de fiscalizar. 

4. CONCLUSÃO

Diante dos fatos conclui-se que o Exame a princípio pode parecer aos graduandos 
de Ciências Contábeis um pesadelo, mas deve levar-se em conta que tal realidade é 
consequência do fortalecimento da profissão no país, que vem conquistando cada dia mais 
o mercado de trabalho.

A visão do Conselho é buscar, fiscalizar e melhorar os serviços prestados pelos 
profissionais para a sociedade. Com isso o CFC, conta com os CRC regionais que estão 
fiscalizando ativamente. O Conselho Federal de Contabilidade certificou que após a volta do 
Exame, houve uma diminuição de autuações e notificações por parte destes profissionais, 
isso em decorrência de uma ação preventiva que se tornou com a instituição do Exame.

Portanto, o objetivo do Conselho Federal de Contabilidade em conjunto com 
Instituições de Ensino é poder preparar o acadêmico para o Exame de Suficiência, para este 
poder apresentar conhecimentos médios de modo a obter a certificação profissional junto 
à classe reguladora, bem como preparar profissionais de qualidade para assumir o mercado 
de trabalho visando zelar e proteger a sociedade.
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GERENCIAMENTO MATRICIAL DE GASTOS

Franciele Oliveira da Silva Pedroso27

Área de Concentração: Contabilidade gerencial
Grupo de Trabalho: Ciências Contábeis

RESUMO
O estudo deste trabalho apresenta o conceito de controle orçamentário, através do método 
de Gerenciamento Matricial de Gastos. O intuito principal é explicar como funciona esta 
ferramenta, que tem como objetivo acompanhar e controlar os gastos da empresa 
comparando com o orçado e buscando oportunidades de economia. Para isso o método 
trabalha com a entidade analisando todas as contas contábeis que contemplam seus centros 
de custos e um gestor de pacote de contas contábeis que olhará as contas que pertencem 
ao seu grupo de gestão em todas as entidades. Desta forma a ferramenta contempla um 
controle cruzado, que tem por finalidade minimizar os gastos da empresa. Para isso a 
ferramenta conta com uma série de análises que procuram as causas raízes dos desvios 
prosseguindo com um plano de ação eficaz para mitigar o desvio e também buscando novas 
oportunidades de economias. Hoje, toda empresa tem como meta produzir com o menor 
gasto possível sem perder a qualidade do seu produto, mantendo assim a continuidade 
da empresa e competindo em novos patamares de mercado. Para isso o Gerenciamento 
Matricial de Gastos se torna uma ferramenta relevante para a empresa atingir meus objetivos.
Palavras-chave: Contabilidade Gerencial, Controle Orçamentário, Gerenciamento Matricial 
de Gastos.

ABSTRACT
This study presents the concept of budget control by matrix management costs. Its main 
purpose is to explain how this tool works, which aims to monitor and control the company’s 
spent comparing to its budget and looking for savings opportunities. For this purpose, the 
method works with the company analyzing all the financial accounts, which includes their 
cost centers and a package manager ledger accounts who will look at the accounts that 
belong to its management groups across all entities. This way, the tool comprises a cross 
control which aims to minimize the company’s expenses. For this, the tool has a number of 
analysis that seek the root causes of deviations, pursuing an effective action plan to mitigate 
the deviation and also seeking for new savings opportunities. Nowadays every company 
aims to produce at the lowest possible cost without losing the quality of their product, 
maintaining the continuity of the company and competing in new market levels. For this 
purpose, the matrix management costs becomes an important tool for the company to 
achieve their goals.
Key-words: Management accounting, Budget Control, Matrix Management Costs.

27 Acadêmica do Curso de Ciências Contábeis na Faculdade de Telêmaco Borba – email: <franciele8@gmail.
com>.
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1. INTRODUÇÃO

Nos últimos anos o Brasil vem enfrentando crise econômica, corrupção, aumento da 
inflação, queda do Produto interno bruto PIB, aumento do desemprego e vários fatores que 
levam as empresas a entrarem em crise e até mesmo fecharem suas portas.

Para a contabilidade este momento de crise se torna um desafio, pois o contador 
detém todo banco de dados da empresa, o qual pode transformar em uma ferramenta 
estratégica de tomada de decisão para aumento das receitas e diminuição das despesas de 
uma forma sustentável.

Dentre tantas ferramentas da contabilidade gerencial a adoção do gerenciamento 
matricial de gastos vem ganhando importância, pois planeja um orçamento coerente com 
metas desafiadoras e possíveis de serem alcançadas, busca novas oportunidades de ganhos, 
cria ferramentas para consolidar os resultados alcançados, analisa os desvios para criar um 
plano de ação para eliminá-los, reduz o desperdício, gera aumento do comprometimento 
das áreas, redução sustentável dos gastos, sem corte e postergações e com a busca de 
oportunidades de ganho.

Desta forma este trabalho visa explicar os conceitos de orçamento e compreender 
a ferramenta de acompanhamento e controle orçamentário, baseado no Gerenciamento 
Matricial de Gastos - GMG em seguida verificar se as empresas de pequeno a médio porte 
de Telêmaco Borba têm conhecimento e interesse em utilizar o Gerenciamento Matricial de 
Gastos.

2. METODOLOGIA

Esta pesquisa tem caráter bibliográfico de cunho qualitativo, segundo Gil (1991, 
p.28) este tipo de pesquisa assim caracteriza-se “quando elaborada a partir de material já 
publicado, constituído principalmente de livros, artigos de periódicos e atualmente com 
material disponibilizado na internet”.

3. DESENVOLVIMENTO

3.1 Conceitos

3.1.1 Despesa

Souza (2009) destaca que despesas na contabilidade geral são consideradas custos 
do período. Em termo gerencial, custos e despesas não guardam diferenças. Segundo Martins 
(2010), as despesas são itens que reduzem o patrimônio líquido e que tem característica 
de sacrifícios no processo de obtenção de despesas. Para que a empresa possa estabelecer 
despesas coerentes, será necessário um processo orçamentário eficaz.

3.1.2 Custo

Segundo Gonçalves e Baptista (2011), Custo está relacionado com bem ou serviço 
empregado na produção de outro bem ou serviço, ou seja, é todo dispêndio que está direto 
ou indiretamente vinculado ao esforço de produção de bens ou serviços. Desta forma 
podemos considerar que o custo é a recuperação de receita, pois o custo gera o produto ou 
serviço que será vendido e transformado em receita.
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3.1.3 Orçamento

Segundo Frezatti (2007) “O orçamento é o plano financeiro para implementar a 
estratégia da empresa para determinado exercício. É mais do que uma simples estimativa, 
pois deve estar baseado no compromisso dos gestores em termos e metas a serem 
alcançadas.”

Orçamento deve ser acompanhado diariamente e sempre comparando com o 
realizado para que seja feito as ações necessárias para manter-se dentro do orçamento 
proposto.

3.2 Gerenciamento Matricial De Gastos (GMG)

O GMG é uma dentre as três ferramentas componentes do mesmo, as outras duas 
são: GMR (Gerenciamento matricial de receitas), buscando a maximização dos resultados 
e DDO (Diagnóstico de desempenho operacional), redução das despesas operacionais. 
(VIEIRA, 2011 apud ALCOBA, 2011). 

O GMG conforme afirma ALCOBA (2011), “é um instrumento gerencial utilizado para 
o planejamento e controle orçamentário e que identifica as oportunidades a curto e médio 
prazo de redução de gastos fixos, examinando-os de forma detalhada.” Consiste em um 
planejamento estruturado de controle das despesas desmembrando em contas, o qual parte 
de uma matriz orçamentária com contas agrupadas em pacotes, os quais englobam contas 
da mesma natureza. Esta ferramenta não vem para cortar despesas ou posterga-las, mas 
sim encontrar oportunidades de melhor aproveitamento de recursos, buscando possíveis 
economias sem comprometer o bom andamento da respectiva atividade.

Segundo Santos (2008) o orçamento matricial de despesas é baseado em três 
princípios, os quais são:

• Controle cruzado;
• Desdobramento dos gastos;
• Acompanhamento constante e sistemático dos gastos.

O controle cruzado é o acompanhamento das despesas orçadas nos centros de 
custo e contas contábeis por duas pessoas: a entidade responsável pelo centro de custo e o 
gestor do pacote de gastos. O Gestor de Centro de Custo é o funcionário responsável pela 
entidade dona do respectivo centro de custo.  O Gestor de Pacote é o responsável direto 
pelo resultado de uma determinada Família de despesa, o mesmo trabalhará em conjunto 
com diversos gestores de centro de custo, ficando responsável por uma determinada família 
de contas.

O desdobramento dos gastos consiste em detalhar todos os gastos até o nível de 
atividade para a definição de metas.

O acompanhamento sistemático é a constituição de uma metodologia padrão de 
acompanhamento dos resultados, comparando as metas orçadas com o realizado, em busca 
de ações para corrigir os desvios.

De acordo com Horngren (1985), a principal característica do orçamento matricial 
de despesas é deixar claro as regras e um controle permanente das atividades por diretoria, 
gerência, área e setor.
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O planejamento orçamentário fundamenta-se em cinco etapas:

• Estruturação da matriz orçamentária
• Coleta de dados
• Definição preliminar das metas
• Negociação
• Consolidação

Segundo Beber (2007), empresas que já estão estruturadas dentro da perspectiva 
funcional e que apresentam contabilidade de custos organizada sob a lógica de centros de 
custos tendem a adaptar-se mais facilmente ao GMD. Para isso o GMG tem como premissa 
utilizar o método PDCA (Plan, Do, Check e Action); estas quatro etapas irão compor a 
metodologia da ferramenta.

Conforme aborda Campos (1992), a primeira etapa Plan (planejamento), define as 
metas ideais e o método para atingi-las . As metas deverão ser arrojadas, mas com chances 
de serem alcançadas.

A etapa Do (execução) compõe o treinamento dos recursos humanos e a efetiva 
execução das metas definidas.

O Check (verificação) aborda o que foi realizado comparando com a meta estipulada, 
analisando os desvios. 

A etapa Action (ação) será realizada caso haja desvio negativo no determinado 
pacote. Desta forma, será elaborado um plano de ação para tratar o desvio, identificando a 
causa raiz e atacando na solução do mesmo. Esta analise poderá ser feita através dos métodos 
brainstorming, diagrama de pareto, porque porque, 5W2H. Em caso de desvio positivo, esta 
etapa atuará na padronização do processo.

4. CONCLUSÃO

O Gerenciamento matricial de Gastos trás diversos benefícios para as empresas, tais 
como: detalhamento dos gastos, avaliação do desempenho entre contas e centro de custo, 
estabelecendo metas de redução de custos arrojadas, mas que possam ser alcançadas, 
garantia da qualidade da base de dados para tomada de decisão, eficácia na gestão de 
recursos, propicia um orçamento coerente e competividade no mercado. Além de todos 
estes benefícios a função principal desta ferramenta é fazer com que no final do ano letivo 
a empresa consiga cumprir seu orçamento ou até realizar seus gastos abaixo do orçamento, 
trazendo redução de custo para a empresa. 

Vale ressaltar que todo o esforço deste método é sempre pensando em conseguir 
economizar perante o orçado, mas mantendo ou até melhorando a qualidade do seu 
produto e serviços, sem realizar cortes que possam ocasionar lesões na continuidade da 
empresa.

 O segundo problema desta pesquisa será estudado na transformação deste resumo 
expandido para um artigo.
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CONTABILIDADE DE UMA INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA: UM ESTUDO DE 
CASO SOBRE O ASILO SÃO VICENTE DE PAULA

Agnes Betim de Oliveira28 Emanuele Hartman de Andrade29 e Thalissa de Souza Gonçalves30 

Área de Concentração: Ciências Contábeis
Grupo de Trabalho: Contabilidade Pública

RESUMO
Com a crise econômica que nosso país tem vivenciado buscamos destacar o modo em que 
o Asilo São Vicente do município de Telêmaco Borba tem-se estabelecido financeiramente, 
ressaltando os projetos que colaboram com o mesmo. Desse modo, o presente trabalho 
busca mostrar as dificuldades que a instituição tem em cuidar dos idosos e como seus 
recursos financeiros são precários, para que possa atender as necessidades básicas da pessoa 
idosa. Como instrumentos de coleta de dados foram utilizados pesquisas e entrevistas com 
funcionários e colaboradores para coletar o máximo de dados e esclarecimentos. A pesquisa 
demonstra que muitas pessoas disponibilizam parte do seu tempo para se dedicar as pessoas 
idosas que se mantem no asilo e que também auxiliam em manter financeiramente o Asilo 
São Vicente. 
Palavras-chave: Asilo; Contador; solidariedade.

ABSTRACT
With the economic crisis our country has experienced seek to highlight the way in which 
the Asylum Saint Vincent in the municipality of Telemaco Borba has financially established, 
highlighting the projects that collaborate with it. Thus, this paper seeks to show the 
difficulties that the institution has in caring for the elderly and how financial resources are 
precarious, so you can meet the basic needs of the elderly. As data collection instruments 
were used surveys and interviews with employees and collaborators to gather as much data 
and clarifications. Research shows that many people offer part of their time to devote to the 
elderly who keeps on asylum and also assist in maintaining financially Asylum St. Vincent. 
Key-words: Asylum; Counter; solidarity;     
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1. INTRODUÇÃO

A necessidade deste trabalho se deu pelo fato de observarmos que existem 
milhares de idosos esquecidos por suas famílias, e que vivem em condições precárias nos 
asilos, pois a renda mensal é escassa.

O presente trabalho tem por objetivo principal ressaltar a falta de recursos que 
o Asilo São Vicente de Paula encontra para fornecer saúde, bem estar e conforto para os 
idosos que abriga, e destacar a importância dos projetos realizados por empresas, escolas 
e faculdades da região.

Neste trabalho desejamos expressar a dificuldades que um asilo tem, em cuidar 
desses idosos, pela precariedade de recursos financeiros, mas que, mesmo com a falta de 
recursos as instituições asilar não deixam de fornecer todo amor, cuidado e atenção que 
um humano merece receber nos seus últimos anos de vida.

2. METODOLOGIA

Para o desenvolvimento deste trabalho foi realizada uma pesquisa de natureza 
básica, tendo abordagem qualitativa, buscando adquirir o máximo de informações e 
esclarecimentos que contribuíssem para a resolução dos problemas levantados. 

Sobre a importância da pesquisa Demo afirma:

“...a concepção de pesquisa como princípio educativo – não só científico – 
deve ser considerada como a chama da competência inovadora, portanto, 
para conseguir esse intento, é necessário entender que a pesquisa 
se alimenta de questionamentos elaborados com argumentação, 
fundamentação e manejo crítico do já mencionado”. (DEMO, 2012, p. 8)

Todos os dados foram coletados por meio de um estudo de caso, realizado com 
pesquisa qualitativa.

3. DESENVOLVIMENTO

Segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), no ano de 
2010, aproximadamente 83 mil idosos são abrigados em asilos no país. Pesquisas mostram 
que os asilos geralmente são mantidos por recursos dos idosos.

O Processo de envelhecimento é visto como uma virtude para poucos, pelo 
simples fato de conseguir ver o crescimento dos filhos, nascimento e formação dos netos, 
por conseguir uma aposentadoria e curtir seus últimos momentos de felicidade; Mas essa 
não é a realidade dos senhores que hoje habitam e recebem cuidados de asilos, públicos 
e privados, aos quais muitas vezes são abandonados por seus familiares, e/ou não tem 
condições físicas e psicológicas de cuidarem de si próprios.
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Segundo Figueredo:

“A perda de autonomia importa muitas vezes, pelos filhos que consideram 
seus idosos incapazes de ir e vir, impondo limites a eles, a luta pela perda 
de laços afetivos, hospitalização ou a obrigação de permanência em asilos, 
faz com que o idoso enfrente um nível de ansiedade gerando um grau de 
tensão constante, impotência, angustia, fragilidade emocional levando-
os a incapacidade de realizar tarefas simples de atividades da vida diária 
(AVDI) e a sentimentos depressivos (FIGUEREDO ET. Al, 2002).”

Atualmente, 21 idosos residem no asilo São Vicente de Paula, do município de 
Telêmaco Borba, sendo que todos são aposentados, e recebem em média um salário 
mínimo.

De acordo com informações fornecidas por funcionários do Asilo São Vicente de 
Paula, os familiares dos idosos não pagam nenhum tipo de taxa ou mensalidade para que 
a instituição forneça os cuidados necessários. Além disso, o único recurso fornecido pela 
prefeitura é um enfermeiro, portanto, não fornecem ajuda financeira.

Ao todo são 10 colaboradores, que recebem pouco mais de um salário mínimo. 
Uma indústria de Papel da região fornece telas e feltros para a venda, trazendo uma renda 
adicional para os habitantes do asilo.

O colegiado de Ciências Contábeis da FATEB (Faculdade de Telêmaco Borba) 
desenvolve dois projetos:

• “Fralda para a melhor idade” com o intuito de colaborar com os idosos do Asilo 
São Vicente, visando atender as necessidades do da pessoa idosa;

• “Páscoa solidária da melhor idade” que visa oferecer doces aos idosos durante a 
páscoa;

Além destes projetos, outras instituições do município realizam trabalhos com o 
intuito de arrecadar fundos para o asilo.

4. CONCLUSÃO

 Com este trabalho podemos concluir que apesar de muitas vezes serem 
abandonados, e esquecidos pela sociedade e até mesmo pelos familiares, existem pessoas 
que se dedicam inteiramente para cuidar e mantar financeiramente bem esses asilos. 
Mesmo estando todos cientes do estatuto do idoso que visa o bem estar deles, sabendo 
que existem leis que respaldam o cuidado, ainda nos deparamos com tanta decadência e 
necessidade. 

E é sem dúvidas que podemos afirmar com base nos dados que obtivemos que, se 
tivesse mais colaboração e mais investimento do governo, da sociedade, e de instituições 
privadas as condições de vida seriam muito melhores, podendo garantir um excelente 
atendimento e conforto. 
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PLANO DE NEGÓCIOS: UMA IMPORTANTE FERRAMENTA PARA A VIDA 
DAS EMPRESAS

Deborah Campos Schneider31 e Gleice Zuleide da Silva de Andrade32

Área de Concentração: Ciências Contábeis
Grupo de Trabalho: Contabilidade Gerencial

RESUMO
A falta de planejamento é listada hoje como a principal causa de falência das empresas no 
Brasil. Segundo o SEBRAE (2012), três a cada dez pequenas empresas abertas vão à falência 
nos dois primeiros anos de operação. O presente trabalho é apresentado para demonstrar 
o que é e qual a importância do plano de negócios para a vida útil das empresas. Busca 
evidenciar as principais causas de falência das empresas e apresenta o plano de negócios 
como ferramenta de gestão empresarial desde o nascimento de uma entidade ou até para a 
expansão de um negócio já existente, podendo evitar assim que estas empresas fechem suas 
portas. O trabalho busca também expor as principais características do plano de negócios, 
seus benefícios e sua estrutura.
Palavras-chave: Plano de negócios; Falência; Gestão empresarial.

ABSTRACT
The lack of planning is listed today as the leading cause of business failure in Brazil. According 
to SEBRAE (2012), three to ten small open companies will bankrupt in the first two years of 
operation. This study appears to demonstrate what is and what is the importance of the 
business plan for the life of businesses. Seeks to show the main causes of business failure and 
present the business plan as a business management tool since the birth of an entity or even 
to the expansion of an existing business already can avoid so these companies close their 
doors. The work also seeks to highlight the main features of the business plan, its benefits 
and its structure.
Keywords: Business plan; Bankruptcy; Business management.

1. INTRODUÇÃO

Os objetivos deste trabalho estão voltados para a demonstração do plano de 
negócios como ferramenta de gestão: evidenciar as principais causas de falências das 
empresas e esclarecer as dúvidas mais frequentes de como, quando e por que fazer um plano 
de negócios, apresentar a estrutura de um plano de negócios bem como seus principais 
benefícios.

31 Acadêmica do 6° Período do Curso de Ciências Contábeis da Faculdade de Telêmaco Borba – FATEB. Email: 
<deborahcamposschneider@outlook.com>.
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2. METODOLOGIA

Para elaboração deste trabalho, foi utilizado o método de pesquisa bibliográfica, 
ao qual se utilizou livros e sites da internet a partir de registros disponíveis decorrentes de 
pesquisas anteriores. 

Segundo Gil (2002):

A pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material já elaborado, 
constituído principalmente de livros e artigos científicos. Embora em quase 
todos os estudos seja exigido algum tipo de trabalho desta natureza, há 
pesquisas desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes bibliográficas. 
(GIL, 2002, p.44)

3. DESENVOLVIMENTO

No ano de 2015 foram realizados 1990 pedidos de falência no Brasil, destes 1078 
foram decretados, conforme dados da Boa Vista SCPC (Serviço Central de Proteção ao 
Crédito). O número de pedidos de falência é 16,4% maior comparado com o ano de 2014, 
onde foram 1709 pedidos. (IG SÃO PAULO ONLINE, 2015)

A maioria dos pedidos de falência vem das pequenas empresas representando 83% 
dos pedidos realizados e 91% das falências decretadas. 

Falta de dedicação ao negócio, má administração do fluxo de caixa, produtos e 
serviços que não atendem às necessidades dos clientes, falta de experiência ou conhecimento 
suficiente no ramo, falta de planejamento prévio são os principais motivos de falência. 

A falta de planejamento está listada como a principal causa de fechamento das 
empresas, isso porque muitos empresários começam atuar sem fazer um plano de negócios. 
Ao iniciar um empreendimento é preciso fazer um levantamento de aspectos importantes 
que envolvem o negócio, tais como, público alvo, custos fixos e variáveis, concorrência, 
localização adequada. As chances de sucesso serão grandes se o empresário estiver de posse 
de um plano de negócios com informações imprescindíveis sobre seu ramo de atividade.

3.1. Iniciando um Empreendimento 

Depois de tomada a decisão de dar início a sua atividade empresarial, o empreendedor 
precisa começar a trabalhar, colocar seus projetos no papel e começar a dar formas às suas 
ideias. Um dos primeiros passos a dar para iniciar bem seu negócio é decidir o que fazer, 
como fazer e para quem fazer, e o melhor meio de começar a fazer isso é fazendo um plano 
de negócios.

Fazer o planejamento do negócio é fundamental para o sucesso da empresa, porém, 
muitos empreendedores ainda não entenderam a importância real do plano de negócios. De 
acordo com o SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, mais de 
30% das empresas encerram suas atividades no primeiro ano de funcionamento e este índice 
cresce para 60% até o quinto ano de abertura. Segundo Paulo Valery, consultor do SEBRAE 
a principal causa de fechamento destas empresas é a falta de um plano de negócios bem 
definido. “O que tenho visto é que essas empresas acabam focando mais nas oportunidades 
do que no próprio plano de negócios”, afirma Paulo. Para ele isso é muito comum, pois 
sem um plano de negócios a empresa acaba sem rentabilidade para prosseguir adiante. 
(MENEGHETTI, 2015)
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3.2. O Que é Plano de Negócios?

O plano de negócios é um documento que descreve a ideia de um empreendimento 
e suas respectivas considerações necessárias para sua abertura. Ele cristaliza os sonhos e 
desejos que motivam o empreendedor a iniciar seu empreendimento e nele devem constar 
informações que explicam onde você está agora, aonde quer chegar e o que pretende fazer 
para chegar lá.

Os usuários de um plano de negócios dividem-se em pessoas internas, pessoas 
que trabalham na instituição como o empreendedor, gestor do novo negócio e seus 
empregados e também em pessoas externas que são os clientes, fornecedores e investidores. 
(LONGENECKER, 2012)

O plano de negócios deverá ter três objetivos fundamentais: 

1. Identificar a oportunidade do negócio – ou seja, por que existe essa necessidade? 
2. Apresentar as medidas que o empreendedor planeja adotar para realizar esta 

necessidade.
3. Analisar e verificar os fatores que determinarão se o empreendimento dará certo 

ou não.

Na definição do plano de negócios o empreendedor contará com duas opções 
básicas para a sua elaboração: o plano sumário também conhecido como resumido ou o 
plano abrangente. 

Plano de negócios sumário (ou resumido): Seu objetivo é apresentar apenas as 
questões mais importantes para a empresa e é o plano mais indicado para o empreendedor 
que procura financiamento externo. Fornece poucas informações de apoio, seu foco está 
nos assuntos de mercado, como definição de preços, concorrentes e canais de distribuição. 
Este tipo de plano é limitado se houver grau de incerteza no ambiente ou quando o tempo 
for essencial na busca de uma oportunidade, mas ainda é indispensável na falta de qualquer 
outro plano. (LONGENECKER, 2012)

Plano de negócios abrangente: É o mais utilizado pelos empreendedores, pois, 
fornece informações completas, análises aprofundada dos fatores que ditarão o sucesso ou 
não da empresa. Muito eficiente quando descreve um novo negócio, quando o negócio ou 
o ambiente passa por mudanças de impacto ou quando explica situações complexas sobre 
o empreendimento. 

Para elaborar um plano de negócio é importante definir o formato da apresentação 
escrita e o conteúdo do plano.

3.3. Como Preparar e Escrever um Plano de Negócios?
 
Ter habilidade com a comunicação escrita se faz necessário visto que o plano 

tem que ser redigido de forma clara e objetiva para que transmita credibilidade às ideias 
apresentadas no plano de negócios. 

Iniciando o processo de elaboração do plano de negócios o empreendedor deve 
pensar e descrever primeiramente o conteúdo relacionado com a oportunidade do negócio. 
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Pontos a relacionar: 

Equipe do empreendimento: os sócios e demais empreendedores do negócio são 
muito importante e devem ser citadas no plano as suas experiências que serão levadas ao 
negócio.

Oportunidade: o perfil da empresa deve ser traçado e inserido junto com 
informações que respondam a questões como: O que vamos vender? Para quem? E quando 
vamos prosperar? Deve ser incluso também uma avaliação dos aspectos que possam dar 
certo ou errado e atitudes consideráveis pelo empreendedor para reagir frente aos desafios.

Recursos: recursos para um empreendimento vão além do monetário, os ativos 
humanos (fornecedores, contadores, advogados, investidores etc.) e ativos imobilizado 
também são essenciais. 

Quadro ampliado: Os fatores externos de uma oportunidade incluem fatores que 
podem estar fora do controle do empreendedor. Ambientes reguladores, taxas de juros, 
tendências demográficas, inflação entre outros fatores que inevitavelmente se alteram. 
(LONGENECKER, 2012)

Um bom plano de negócios apresenta um conjunto integrado de informações 
relevantes sobre todo o empreendimento. Imprevistos podem acontecer, mas certamente 
de posse de uma estrutura bem elaborada o empresário saberá lidar com as incertezas que 
possivelmente aparecerão.

 Existem diretrizes específicas que o empreendedor deverá seguir ao redigir o plano 
de negócios. Ele é separado por seções que fornecem informações precisas do negócio, 
como:

• Folha de rosto;
• Índice do conteúdo;
• Sumário ou resumo executivo;
• Declaração da missão;
• Descrição geral da empresa;
• Plano de produtos e/ou serviços;
• Plano de marketing;
• Plano de gestão;
• Plano operacional;
• Plano financeiro; 
• Apêndice dos documentos de suporte. (LONGENECKER, 2012)
 
Quando alguém elabora um plano de negócios deve ter ciência de que o processo é 

tão importante quanto ao resultado final e que esse processo é continuo e não apenas um 
meio para chegar ao fim. Ele desempenha papel relevante tanto na abertura da empresa, 
assim como no crescimento dela.

4. CONCLUSÃO

Procuramos neste trabalho destacar a importância de se ter um planejamento e de 
se preparar para colocar em atividade um negócio.
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Podemos concluir com esta pesquisa que o plano de negócios por si só não garante o 
sucesso da empresa, porém tem o papel de minimizar os riscos e as incertezas, considerando 
as oportunidades e ameaças que podem ocorrer futuramente. Sendo assim uma ferramenta 
indispensável para o empreendedor, pois nele estará descrito toda a estrutura da empresa. 
O plano de negócios é obrigatório para as empresas que necessitam solicitar recursos com o 
BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), por exemplo.

Para as pequenas empresas, que são as que mais abrem pedidos de falências, seria 
viável a obrigatoriedade da apresentação de um plano de negócios no ato de abertura da 
empresa, podendo assim prevenir a mortalidade desta empresa por falta de planejamento.
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A GESTÃO DEMOCRÁTICA NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE 
TIBAGI - PARANÁ 

Elizete Antunes Nunes

RESUMO
O presente artigo tem por objetivo analisar como vem sendo implantada a Gestão Democrática 
em duas escolas municipais de Tibagi-Paraná, no ano de 2015. Abordou-se, também o papel 
do diretor na gestão democrática, o que é gestão escolar, suas ligações e possibilidades na 
conjuntura educacional, distinguir os fatores que necessitam ser separados para podermos 
alcançar uma gestão democrática de qualidade. Na sequência discutem-se os conceitos e 
as competências de cada Instâncias Colegiadas e a Lei da implantação do Plano Municipal 
de Educação, trataremos também da metodologia usada que será de    cunho qualitativa e 
análise de dados através de estudo de casos com anotações, observações e entrevistas. 
Palavras chaves: Gestão Democrática, Diretor Escolar, Plano Municipal de Educação. 
 
ABSTRACT
The present article has as objective the analysis of how has been implanted the Democratic 
Management in two county school of Tibagi City - PR in the year of 2015.It is also talked 
about the function of a director referring the democratic management, as well as what 
is a scholar management, and its links and possibilities in the educational conjuncture, 
distinguishing the factors which have to be parted in order to the obtain a high quality 
democratic management. In the nearest, it is discussed the concepts and the competences 
of each Collegiate Instances and the Law of Implanting of County Plan on the Education, and 
it is still talked about the used methodolgy which is qualitative form, and the analysis of data 
through the study of cases with notes, observation, and interviewing. 
Keywords: Democratic Management, Director Scholar, Plan On The Education.

1. INTRODUÇÃO

O presente artigo tem como finalidade apresentar como está sendo implantada a 
gestão democrática em duas escolas municipais de Tibagi-Paraná. Através deste estudo, 
buscou-se identificar a compreensão teórica que estas instituições têm em relação ao 
modelo de gestão compartilhada e ainda verificar se a mesma vem sendo vivenciada. Outro 
ponto importante que destacamos é o papel que cada indivíduo exerce na comunidade 
escolar: pais, alunos, professores e funcionários; argumentando com os mesmos acerca dos 
mecanismos necessários para efetivação da gestão democrática no contexto escolar.

Vislumbrou-se desta forma, como objetivo, discutir a importância da gestão 
democrática no âmbito escolar, que tem como propósito democratizar o ensino; levantar 
questionamentos acerca da melhoria da qualidade na educação, salientar a importância da 
participação da comunidade escolar na tomada de decisões. O respaldo teórico utilizado 
para embasar o presente estudo vem dos pensadores da área: Vitor Henrique Paro, José 
Carlos Libâneo, Heloísa Lück e Carlos Jamil Cury.

Percebeu-se que no âmbito escolar, em relação à Gestão Democrática, existe ainda 
certa resistência por parte de alguns profissionais das escolas em aplicar e vivenciar a gestão 
compartilhada, o que acarreta consequências negativas ao sistema de ensino municipal.
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Ao analisar a problemática da Gestão Democrática levantamos os seguintes 
questionamentos: como acontece esta Gestão nas escolas municipais de Tibagi? E por que 
as escolas ainda não praticam, mantendo-a somente no papel?

Ao tentar pôr em prática a Gestão Democrática encontramos muitos desafios, porém 
devemos compreender que toda e qualquer forma de mudança, requer um entendimento 
crítico e força de vontade dos envolvidos para que se consiga colocar em prática tudo que 
se pensou anteriormente e que se encontra embasado teoricamente.

A implantação do referido modelo de gestão está amparada pela legislação brasileira 
a partir da Constituição Federal de 1988 no Artigo 205, como um dos princípios para 
Educação Brasileira. Posteriormente pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional-
LDB, nº 9.394/96 em seus arts.  14 e 15, nos quais implementa os princípios norteadores da 
Gestão Democrática. No Plano Nacional da Educação aprovado no ano 2014, na meta 19, 
que garante as condições necessárias até o ano de 2016 para efetivação desta Gestão, da 
educação associando a critérios técnicos de mérito e desempenho da comunidade escolar 
no âmbito das escolas públicas.

Esta forma de administrar as escolas vem romper com o autoritarismo, onde 
professores, funcionários, pais e alunos são participativos na organização e planejamento 
escolares, auxiliando em ações e decisões. Cada indivíduo tem papel importante para a 
construção de uma escola democrática. Nesta perspectiva, Paro (1986, p. 28) afirma que:

No sentido restrito da administração, seu caráter contraditório é reforçado 
pelo confronto dos interesses de classe no interior dos processos de trabalho 
coletivo. O que vai definir o perfil de uma administração, se autoritária ou 
democrática, se “reiterativa e conservadora ou criativa e progressista”, será 
a qualificação de seus fins e escolha dos processos utilizados.

Vivenciar uma nova forma de administrar a escola não é fácil, pois romper com o 
antigo para que haja uma mudança real é encarar um desafio. Ceder a um novo processo 
exige dos envolvidos uma mente aberta e bastante força de vontade para que se alcance 
resultados. 

Por isso buscou-se observar junto a duas escolas municipais como vem acontecendo 
a participação da comunidade escolar na perspectiva democrática. Outro ponto que merece 
destaque é a participação da comunidade no Conselho Escolar.

Sendo assim, trataremos da compreensão e implantação da Gestão Democrática 
nas escolas municipais pesquisadas e como acontece a participação dos pais, alunos e dos 
professores nesse processo. 

2. O PAPEL DO DIRETOR NA GESTÃO DEMOCRÁTICA

A concepção de Gestão Democrática na escola surge com a Constituição Federal de 
1988, através do sistema de processo de descentralização da gestão escolar. Em seguida, com 
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) de 1996 são estabelecidas as incumbências dos 
estabelecimentos de ensino. No artigo 12, desta lei, são abordadas a construção e execução 
da proposta pedagógica. No artigo 15 a extensão progressiva da autonomia pedagógica, 
administrativa e de gestão financeira da escola.
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Atualmente a proposta está presente nos discursos da reforma educacional quando 
nos referimos à gestão. Esta legislação é uma estrutura reguladora da Gestão Democrática, 
a qual  impõe critérios de participação aos segmentos organizados da comunidade escolar, 
por meio da qual consegue-se desencadear uma participação social nas tomadas de 
decisões como a utilização dos recursos financeiros e fiscalização do uso dos mesmos, nos 
apontamentos das necessidades de investimentos, na execução das decisões coletivas, além 
da participação nas escolhas dos métodos de avaliação escolar.

Na Gestão Democrática, o diretor desempenha um papel de suma importância, 
podendo dificultar ou facilitar o sistema de implantação nos processos participativos. De 
acordo com Lück (2001), em algumas gestões escolares participativas, os diretores dedicam 
grande parte do tempo na capacitação profissional, no desenvolvimento de um sistema de 
acompanhamento escolar e em experiências pedagógicas baseadas na reflexão-ação. As 
escolas precisam ter gestores/diretores que trabalhem e facilitem a solução de problemas 
em grupo, que desempenhem um trabalho de equipe com os professores e os auxiliem a 
identificar suas necessidades de capacitação para que os mesmos adquiram as habilidades 
necessárias para obter uma formação de qualidade, onde sejam capazes de ouvir o que as 
outras pessoas têm a dizer, delegando autoridade e dividindo o poder.

Para obter uma gestão participativa, a comunidade precisa comprometer-se com 
a proposta da escola, estimulando o gestor/diretor no desenvolvimento de seu trabalho 
propondo ações e incentivando avanços. Uma união em prol de uma educação de 
qualidade e democratizada vislumbrando sempre a melhoria no processo de aprendizagem, 
respeitando as diferentes opiniões, tornando a escola um lugar mais agradável de trabalhar, 
assim todos os envolvidos no processo podem desenvolver o gosto pelo conhecimento, 
pela aprendizagem e proposta coletiva de ação.

Conforme Lück (2001), os diretores participativos baseiam-se no conceito da 
autoridade compartilhada, cujo poder é delegado aos representantes da comunidade 
escolar e as responsabilidades são assumidas por todos.

Quando falamos sobre Gestão Democrática a proposta é de uma educação 
fundamentada no valor social, ou seja, uma escola pode ser construída a partir de uma 
ação coletiva tendo como objetivo maior formar cidadãos responsáveis, capazes de serem 
participativos em sua comunidade, cientes de seus direitos e deveres, responsáveis perante 
sua família, trabalho e comunidade. Cidadãos com uma visão em prol do coletivo, engajados 
para melhoria de condições de um todo e não somente em proveito próprio, onde o poder 
deixa de estar nas mãos de uma única pessoa e passa a estar nas mãos de toda a coletividade, 
o que realmente efetiva a democracia. 

2.1. A Gestão Escolar Democrática

A Gestão Democrática é uma forma de administrar uma instituição de maneira que 
possibilite a participação, transparência e democracia. Esse modelo de gestão, segundo Vieira 
(2005), representa um importante desafio na operacionalização das políticas de educação 
e no cotidiano da escola. Seu objetivo é superar a divisão entre concepção e execução, o 
pensar e o fazer, entre teoria e prática. 

III Encontro de Pesquisa da FATEB - Telêmaco Borba (PR), 27 e 28 de  Outubro de 2016

Vol. I  Educação



170

O conceito de gestão está associado à participação da comunidade de maneira 
que aconteça a democratização do processo educativo, responsável por todas as decisões 
necessárias e a sua execução através de um compromisso coletivo com a educação cada vez 
mais eficaz e resultados significativos. 

De acordo com Lück (2000), a gestão escolar é considerada uma dimensão, uma 
abordagem de atuação. O objetivo é que os alunos consigam aprender e este aprendizado 
tenha significado, ampliando as competências que a sociedade demanda: pensar 
criativamente, analisar as informações de forma contextualizada, resolver seus problemas 
utilizando a aritmética e a estatística, e bem desenvolver a escrita e a oralidade através do 
bom uso da língua portuguesa, enfim ser capaz de assumir decisões fundamentadas para o 
exercício de uma cidadania responsável.

Os termos “administração da educação” ou “gestão da educação” têm sido utilizados 
na área educacional ora como sinônimos, ora como termos distintos. Antes da implantação 
de qualquer modelo de gestão na escola deve-se fazer uma análise do que pretende-se 
alcançar com o mesmo, uma vez que: 

Analisar a gestão da educação, seja ela desenvolvida na escola ou no sistema 
municipal de ensino, implica em refletir sobre as políticas de educação. Isto 
porque há uma ligação muito forte entre elas, pois a gestão transforma 
metas e objetivos educacionais em ações, dando concretude às direções 
traçadas pelas políticas. (BORDIGNON; GRACINDO, 2004, p.147).

De acordo com Jamil Cury (2007) a Gestão Democrática na escola é colocada por 
como eixo articulador de uma proposta pedagógica que garanta o padrão de qualidade do 
ensino, necessário para que todos tenham acesso à educação como bem cultural e possam, 
nas palavras de Paulo Freire, ler o mundo para pronunciá-lo.

Da mesma forma vem como perspectiva de extinguir o autoritarismo fixado no 
processo educativo no interior das escolas. O que, segundo Paro (2004, p. 11), “significa em 
conferir poder e condições concretas para que ela alcance objetivos educacionais articulados 
com os interesses da comunidade”. 

É importante que o aluno entenda sua condição junto ao meio em que vive e para 
tanto a escola assume papel importante neste contexto de descentralização de poder, 
tornado todos os envolvidos no processo de educação indivíduos de mesma importância 
e dignos de oferecer melhorias no âmbito escolar. Trabalhar junto a formação do aluno um 
pensamento crítico mostrando ao mesmo que sua participação na comunidade é importante 
e o mesmo tem condições de oferecer ideias e melhorias ao seu meio.

De acordo com Libâneo, (2004):

A participação é o principal meio de assegurar a gestão democrática da 
escola, possibilitando o envolvimento de profissionais e usuários no 
processo de tomada de decisões e no funcionamento da organização 
escolar. Além disso, proporciona um melhor conhecimento dos objetivos 
e metas, estrutura e organização e de sua dinâmica, das relações da escola 
com a comunidade, e favorece uma aproximação. (LIBÂNEO, 2004, p. 102)
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A partir dos elementos conceituais discutidos apontamos o pensamento de Libâneo 
(2003) onde a gestão escolar é vista como um processo múltiplo de ação que visa redirecionar 
a forma de gerir a escola, descentralizando o poder de decisão, tendo a comunidade 
como uma referência para as discussões sobre as necessidades reais concebida na escola, 
envolvendo no processo de ensino e dimensões administrativas, onde a participação é a 
palavra-chave.

Uma gestão escolar democrática nas escolas municipais, precisa contar com os 
Conselhos Municipais de Educação e o Conselho Escolar como estratégias de participação 
social prevista no último Plano Nacional de Educação (PNE).  Entre seus objetivos e 
prioridades: a democratização da gestão do ensino público, obedecendo aos princípios da 
participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola 
e a participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. 
Como estratégias privilegiadas de Gestão Democrática são instituídos os conselhos de 
educação nos sistemas de ensino e, na gestão das escolas, os conselhos escolares.

2.2. As Instâncias Colegiadas 

As instâncias colegiadas são organizações compostas por representantes da 
comunidade escolar e local; sua finalidade é fazer funcionar a gestão democrática no ensino 
público. São instâncias colegiadas: APMF- Associação de Pais e Mestres, Conselho Escolar, 
Grêmio Estudantil e o Conselho de Classe.

A escola que possui participação ativa das instâncias colegiadas consegue obter um 
caráter mais democrático ganhando com isso mais força para suas reivindicações perante o 
governo, além de mais clareza e credibilidade perante a comunidade, que assume um papel 
mais participativo no âmbito escolar. É evidente que as instâncias colegiadas assumem 
papel importante na Gestão Democrática, pois quando utilizados como instrumentos 
comprometidos com a construção de uma escola de qualidade conseguem desenvolver um 
excelente trabalho atingindo metas importantes para melhorias na educação.

Destacamos o Conselho Escolar, que é o instrumento de extrema importância 
quando se trata de democratização, pois através dele é que se caracteriza a descentralização 
do poder na gestão da escola, uma vez que o mesmo divide com a direção da escola as 
decisões acerca de questões administrativas, pedagógicas e até mesmo financeiras. Auxilia 
nas tomadas de decisões e na execução e avaliação das ações.

O Conselho Escolar é um colegiado composto por pessoas que representam a 
comunidade escolar: pais, alunos, professores, funcionários e direção, e também comunidade 
externa para tomada de decisão no interior da escola. De acordo como Pepe e Mercado. 
(2005, p. 38): 

A criação do conselho escolar, neste contexto toma-se fundamental, pois 
o processo de discussão nas comunidades escolares pode possibilitar a 
implantação da ação conjunto com a corresponsabilidade de todos no 
processo educativo, o que se constitui um mecanismo de ação coletiva, 
que canaliza os esforços da comunidade escolar em direção a uma escola 
renovada [ ...].
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Cada Conselho Escolar tem suas ações respaldadas através do próprio Estatuto que 
normatiza a quantidade de membros, formas de convocação para as reuniões ordinárias e 
extraordinárias, como é realizado o processo de renovação dos conselheiros, dentre outros 
assuntos que competem a essa instância. Com base na articulação entre os membros dos 
Conselhos e comunidade, é possível consolidar a identidade da escola.

O Conselho de Classe, segundo Dalben (2004), é capaz de dinamizar o coletivo escolar 
pela via da gestão do ensino, foco central do processo de escolarização. É o lugar importante 
de discussão pedagógica e parte integrante do processo de avaliação desenvolvido pela 
escola. Pode redefinir práticas pedagógicas com o objetivo de superar a divisão do trabalho 
escolar e oportunizar formas diferenciadas de ensino que realmente garantam a todos a 
aprendizagem, concede oportunidade para o aluno (s) e resolve conflitos entre professores 
e alunos. 

No que se refere ao Conselho de Classe, Paro (1997 p. 162) relata que não deixa de 
constituir um espaço de encontro de posições diversificadas relativas ao desempenho do 
aluno, que não fica assim restrito à avaliação de apenas uma pessoa.

Percebe-se, que o Conselho de Classe tem o papel de propiciar subsídios para resolver 
importantes dificuldades didático – pedagógicas e que suas probabilidades educativas se 
desenvolvam, permitindo uma ação-reflexão na equipe de professores estimulando-os a ver 
este conselho como essencial prática de incluir um ensino com avaliação de aprendizagem 
de qualidade.

O Grêmio Estudantil é a instância colegiada da qual os estudantes se organizam de 
modo sistemático. É fundamental que os alunos se apropriem a partir de situações reais, do 
conceito de evidenciação e do que significa representar seus pares em diferentes espaços, 
com vistas a assegurar luta pelos interesses e das necessidades do segmento dos alunos. 

Tem como finalidade reunir os alunos da escola, para debater e proteger os 
interesses coletivos, incentivar a cultura literária, artística e desportiva, sabendo que eles 
iram promover as palestras e os debates que aconteceram na escola sobre questões de 
interesse do ensino.

Associação de pais, mestres e funcionários - APMF é a participação dos pais, 
professores, funcionários e equipe diretiva. É outra estrutura de fortalecimento de ação 
democrática, instituída com estatuto civil com originalidade jurídica competente, sem 
caráter lucrativo, composto pelos pais dos alunos matriculados na escola, tendo como 
alvo a afirmação de ligamento entre escola e família como subsídios indispensável para o 
método educativo. 

As Instâncias Colegiadas fazem parte das decisões das escolas, ressaltamos a 
importância de toda comunidade escolar fazer-se presente nesse processo de tomada de 
decisões, pois a transparência é fundamental na construção de uma gestão democrática e 
participativa. 

Portanto implantar tais instâncias na instituição de ensino é buscar a democratização, 
oferecer a comunidade escolar meios para participar das decisões, não só agir de forma 
articulada, mas contribuir para que todas as pessoas inseridas possam dar a sua contribuição 
para que os objetivos traçados possam ser alcançados. 

Uma escola onde se busca uma Gestão Democrática deve implantar as instâncias e 
desta forma, trazer para escola a comunidade democratizando o seu ensino e delegando 
poder aos envolvidos.
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Enfim, a Gestão Democrática só é efetiva se houver a participação da comunidade 
escolar nos processos decisórios e nas discussões realizadas na escola sobre a educação. 
Isto contribui para a formação e ampliação de uma concepção de mundo e também, para a 
conquista cada vez mais aprimorada da cidadania como um todo. 

2.3. Os Princípios que Regem a Gestão Democrática

Obteve-se um grande avanço na legislação nas décadas de 1980 e 1990 com a 
promulgação da Constituição Cidadã e aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (Lei 9.394/96), que contemplou em seus artigos 14 e 15 os princípios norteadores 
da gestão democrática, in verbis: 

Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do 
ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades 
e conforme os seguintes princípios: I - participação dos profissionais da 
educação na elaboração do projeto pedagógico da escola; II - participação 
das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. 

Art. 15. Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas 
de educação básica que os integram progressivos graus de autonomia 
pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas as normas 
gerais de direito financeiro público. 

Os princípios que regem a Gestão Democrática nas escolas são: a descentralização, a 
participação e a transparência. 

O princípio da descentralização é aquele no qual a administração, as decisões e as 
ações devem ser elaboradas e executadas de forma não hierarquizada, ou seja, todos os 
envolvidos possuem nível de importância igual nas tomadas de decisões, não há alguém 
que possua poder maior, todos são iguais.

Ao descrever sobre a descentralização, Machado ressalta que: 

A descentralização favorece a gestão com responsabilidade, na medida em 
que envolve muito mais atores na decisão final dos resultados. Propicia a 
quebra de colocar nos outros a culpa pelo fato de que as coisas não vão bem. 
Num sistema educacional centralizado cada qual coloca no outro a culpa 
do insucesso. Ninguém é responsável. Há uma sensação que a educação vai 
mal porque todos se sentem sem poder para fazer mudanças que julgam 
necessárias. O diretor da escola culpa os professores, estes os pais dos 
alunos, que por sua vez culpam o Ministério da Educação, que vai jogar 
a culpa na situação sócio econômica das famílias e vai se formando uma 
cadeia que não termina nunca. Na medida em que esta situação é rompida 
e se entrega a uma responsabilidade compartilhada pelos resultados, cada 
qual se sente comprometido com o que pode fazer para inverter a situação. 
(MACHADO, 2000, p. 4)

Já no princípio da participação todos os envolvidos: professores, estudantes, 
funcionários, pais ou responsáveis, pessoas que participam de projetos na escola e toda a 
comunidade ao redor da instituição escolar, devem participar da gestão.  A este respeito, 
Lück (2006, p.  30) reflete sobre a participação:
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A participação em sentido pleno é caracterizada pela mobilização efetiva 
dos esforços individuais para a superação de atitudes e acomodação, de 
alienação, de marginalização, e reversão desses aspectos pela eliminação 
de comportamentos individualistas, pela construção de espírito de 
equipe, visando a efetivação de objetivos sociais e institucionais   que   são 
adequadamente entendidos e assumidos por todos.

O princípio da transparência defende que qualquer decisão e ação tomada ou 
implantada na escola tem que ser de conhecimento de todos. Desta forma, Araújo descreve 
que:

A transparência afirma a dimensão política da escola, sua existência 
pressupõe a construção de um espaço público vigoroso e aberto às 
diversidades de opiniões e concepção de mundo, contemplando a 
participação de todos que estão envolvidos com a escola. (ARAÚJO, 2000, 
p. 155)

Verificando os princípios analisados evidencia-se um conceito de democratização da 
educação, pois através da utilização desses princípios possibilita-se mais autonomia a escola 
garantindo dessa maneira o pluralismo de ideias para solução de problemas e melhoria do 
ensino.

Estes princípios legais estão voltados para a necessidade de ofertar uma educação 
que se preocupa com o desenvolvimento do aluno enquanto cidadão crítico e reflexivo. São 
os pilares básicos da Gestão Democrática, pois voltam-se para prática social da educação, 
sempre na perspectiva da efetivação da mesma. 

3.  LEI 2568/2015 QUE REGE A GESTÃO DEMOCRÁTICA NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA 
MUNICIPAL DE TIBAGI

Assim como o Estado, cada município estabelece suas leis para direcionar as escolas 
públicas. No município de Tibagi, a Lei que aprova o Plano Municipal de Educação, é a de nº 
2.568/2015

A Prefeita Municipal, no uso de suas atribuições legais faz saber que a Câmara 
Municipal de Vereadores aprovou e ela sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica aprovado o Plano Municipal de Educação do Município para o decênio 
2015/2025 constante do Anexo Único integrante desta Lei com vistas ao cumprimento do 
disposto no art.8º da Lei 13.005 de 25 de junho de 2014 e na Lei Orgânica do Município de 
Tibagi.

Art. 2º. O Poder Legislativo por intermédio do Conselho Municipal de Educação 
procederá às avaliações previstas no Plano Municipal de Educação através do Fórum 
permanente que será instituído sob forma de lei.

Parágrafo único. A execução do Plano Municipal de Educação e o cumprimento de 
suas metas serão objeto de monitoramento contínuo e de avaliações periódicas a serem 
realizadas pela Comissão Permanente de Educação. Saúde e Assistência Social do Poder 
Legislativo Municipal.

A construção deste PME obedeceu a um processo participativo e democrático, para 
o qual a Secretária de Educação reuniu Diretores, Pedagogos e Professores, proporcionando 
a reflexão sobre as metas e estratégias do Plano Nacional de Educação.
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Essa lei vem transformar em realidade uma solicitação feita anteriormente pela 
Constituição Federal de 1988 e amparado pela LDB, dando direito à comunidade escolar 
de participar de forma efetiva na escolha do diretor, estes diretores foram indicados para o 
cargo pela Secretária Municipal de Educação escolhido por motivos não mencionados nas 
escolas.

De acordo com Plano Municipal e Educação em Tibagi, os elementos fundamentais 
da Gestão Democrática, podem se apresentar de várias maneiras na esfera escolar, sendo as 
principais: constituição e atuação do Conselho Escolar; (re) elaboração do projeto político-
pedagógico, definição e fiscalização da verba da escola pela comunidade escolar; divulgação 
e transparência na prestação de contas;  avaliação institucional da escola, participação de 
professores, dirigentes, estudantes, equipe técnica na eleição direta para diretor(a)

A escola vista como uma organização social, cultural e humana, para que cada 
sujeito envolvido tenha o seu papel definido no processo de participação efetiva para o 
desenvolvimento de propostas a serem executadas. De acordo com esse contexto, o diretor 
é um dos principais responsáveis pela execução de uma política que promova o atendimento 
às necessidades e anseios dos que compõe a comunidade escolar.

Torna-se essencial estimular o exercício da democracia nas escolas, mediante a 
criação de Conselhos Escolares, visando propiciar a todos da comunidade educativa e 
comunidade local, oportunidades de exercício efetivo de cidadania.

A Gestão Democrática nas instituições educacionais, visto como exercício pleno da 
cidadania requer fundamentalmente, a participação da comunidade escolar e a discussão 
sobre o direito à tomada de decisão pelos usuários e profissionais da educação. Para que 
a gestão se efetive é imprescindível a realização de campanhas com materiais adequados, 
que incentivem a participação e o envolvimento das comunidades, garantindo condições 
adequadas (informações locais, horários, materiais. etc.) com ampla divulgação. 

A família deve estar participando ativamente nas instituições educacionais, a fim de 
que assuma seu papel na educação dos filhos (as), devendo está promoção, ser um dever 
das instituições e comunidades escolares, para que busquem as alternativas que viabilizem 
efetivamente esta participação familiar.

O PME deverá respeitar e cumprir a legislação educacional vigentes nas esferas 
estadual e municipal. Assim, buscará garantir a autonomia político -pedagógica - 
administrativa e financeira das instituições educacionais, considerando a realidade e as 
especificidades de cada esfera administrativa e respeitando as experiências já existentes. 
É necessário, para isso, garantir estrutura básica para o funcionamento das instituições 
educacionais, bem como a discussão das funções de cada rede de ensino, em termos de 
recursos físicos e humanos, contemplando todas as organizações curriculares.

A partir da aprovação do Plano Municipal de Educação do Município, em 2015, a 
escolha do diretor será através de eleições e não mais por indicação, também deverão ter 
formação no magistério e graduação em Pedagogia, na próxima eleição todos os candidatos 
a gestores terão de ter feito uma pós na área de gestão antes de se candidatar ao cargo.
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4. A PESQUISA DE CAMPO E ANÁLISE DOS DADOS

A pesquisa de campo aconteceu em duas em duas escolas municipais, escolhidas 
pela localização e de diferença de Classes Sociais das comunidades que atende; sendo elas 
a Escola Municipal Ida Viana de Oliveira e a Escola Municipal Professor Aroldo. Para facilitar 
a compreensão do leitor e não identificar as pessoas, as instituições, serão identificadas 
no decorrer do texto como escola “A” e escola “B”. A pesquisa é sempre um relato de longa 
viagem feita pelo próprio pesquisador. Nada de absolutamente original, portanto, mas um 
modo diferente de olhar e pensar determinada realidade a partir de uma experiência e de 
uma apropriação do conhecimento.  Sendo está uma pesquisa qualitativa, a qual considera 
que:

há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo 
indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que 
não pode ser traduzido em números. A interpretação dos fenômenos e a 
atribuição de significados são básicas no processo de pesquisa qualitativa. 
Não requer o uso de métodos e técnicas estatísticas. O ambiente natural é a 
fonte direta para coleta de dados e o pesquisador é o instrumento-chave. É 
descritiva. Os pesquisadores tendem a analisar seus dados indutivamente. 
O processo e seu significado são os focos principais de abordagem. (SILVA 
e MENEZES, 2005, p.20)

A pesquisa de campo é aquela que recolhe os dados in natura, percebidos pelo 
pesquisador. Normalmente se faz por observação direta. (SANTOS, 1999, p. 30).    

Utilizou-se de entrevista semiestruturada, na qual as questões norteadoras foram 
elaboradas a partir da fundamentação teórica adotada. A entrevista semiestruturada é:

Aquela que parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias 
e hipóteses, que interessam à pesquisa e que, em seguida, oferecem amplo 
campo de interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão surgindo à 
medida que se recebem as respostas do entrevistado.(MARTINS e BÓGUS, 
2004 p,7)

Esse tipo de entrevista faz surgir informações de forma livre permitindo que o 
entrevistado seja espontâneo explicando o que foi analisado para melhor compreensão.

Foram entrevistados nas escolas oito pessoas, sendo quatro na escola “A”, diretor, 
coordenador e dois professores também o mesmo número na escola “B”, todos responderam 
as mesmas perguntas relacionadas a Gestão Democrática. Participaram das entrevistas 
da escola “A”, o diretor, identificado como D1, Coordenador Pedagógica como CP1 e dois 
professores P1, sendo que dois professores um com mais tempo de atuação nas escolas 
municipais e outro recém contratado. Dos entrevistados todos possuem formação superior 
em Pedagogia e pós-graduação em Educação e não possuem formação em Administração 
Escolar. 

O D1 e CP1 e os P1 foram indagados sobre à questão nº1, o que é Gestão 
Democrática todos responderam que a mesma ocorre através da participação de toda 
comunidade escolar e principalmente com o interesse dos pais, professores, funcionários 
e equipe pedagógica.

Sobre a questão nº2, se eles acreditam neste modelo de gestão o D1 afirmou que sim 
e ficara melhor porque todos trabalharam juntos, para o CP1 acredita que sim pelo motivo 
de ser uma gestão participativa.  
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De acordo com o P1, que trabalha há quatro anos na escola "A", acredita que somente 
com a Gestão Democrática e a participação dos pais e funcionários no Conselho Escolar é 
que a escola possa começar a mudar. 

A P1 da escola "A", que trabalha há vinte e um anos em escolas municipais, não 
acredita que este modelo de gestão possa vir a melhorar uma escola, sem a conscientização 
da participação para, dos pais e a comunidade, em relação a esta gestão. Acredita ser uma 
utopia. Pensa que a Gestão Democrática precisa do envolvimento, principalmente do gestor 
e de como ele vai trabalhar essa gestão. 

Concluímos a entrevista da escola “A”, com a pergunta nº3 sobre quais os principais 
desafios na implantação desse novo modelo de Gestão. Segundo o D1, espera não encontrar 
muitas dificuldades pois vem orientando os pais sobre esta gestão e a formação do Conselho 
Escolar. O CP1 diz que precisa chamar os pais para conversar explicando a importância e 
atuação neste Conselho. Enquanto isso, P1 acredita que através da conscientização dos 
envolvidos, a participação poderá acontecer de forma espontânea.

Na escola “B”, os entrevistados D2, CP2 e P2, também sobre a pergunta nº3, 
responderam que é a participação da comunidade escolar e principalmente ter a opção 
de eleger o gestor através do voto, os caminhos de compreensão e experimentação da 
democracia na escola. Em resposta à pergunta nº2, dizem acreditar neste modelo de gestão. 

O entrevistado CP2 da escola “B”, comentou sobre sua expectativa em relação a 
este modelo de gestão. Respondeu que é grande: sua expectativa reside em conseguir a 
participação constante dos pais no cotidiano escolar e a eleição por voto a forma ideal, pois 
antes o diretor era escolhido por indicação da Secretaria de Educação. A eleição de diretores 
pela comunidade contribui para o exercício da gestão de forma transparente e participativa.

Para P2, que trabalha há quase dois anos na escola “B”, tem muita esperança que este 
modelo venha a dar certo, pois sabe que a participação de da comunidade escolar é um dos 
elementos para que esta Gestão Democrática aconteça realmente. Comenta que falta a de 
participação dos pais/responsáveis nas reuniões dificulta a interação entre eles e escola, o 
que não colabora no processo de aprendizagem dos alunos.

Já para a P2 que trabalha há dezesseis anos na escola “B”, espera que dê certo. 
Também comenta que a escola precisa da participação da comunidade, pois o vandalismo e 
depredação, muitas vezes são promovidas por alunos e por quem estudou na escola.

Fizemos a mesma pergunta de nº3 para o D2 da escola “B”, sobre quais os principais 
desafios na implantação desse novo modelo de gestão.  Responde que sem dúvidas, 
é conseguir que os pais participem do Conselho Escolar. O entrevistado CP2 também 
diz que esse será um dos grandes desafios: a compreensão por parte dos pais sobre sua 
participação nas atividades da escola. Além disso, acredita que somente com a participação 
e conscientização dos pais e alunos, a escola começa a ter uma gestão participativa.

A interação entre família e escola precisa acontecer frequentemente, não apenas 
em datas marcadas, envolvendo os pais na construção da proposta pedagógica, Conselho 
Escolar e em outros eventos da escola. Como diz PARO (1997: p.30) 

a escola deve utilizar todas as oportunidades de contato com os pais, 
para passar informações relevantes sobre seus objetivos, recursos, 
problemas e também sobre as questões pedagógicas. Só assim, a família 
irá se sentir comprometido com a melhoria da qualidade escolar e com o 
desenvolvimento de seu filho como ser humano.
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Concluímos que a família e escola devem traçar metas comuns, proporcionando ao 
aluno confiança durante o processo de aprendizagem, no qual os profissionais da escola 
possam conduzir a formação de cidadãos críticos e reflexivos, capazes de enfrentar, discutir, 
tratar e atuar nas situações que surgem na sociedade e afetam a comunidade local.

Constata-se que o município está fazendo sua parte para a construção de escolas 
democráticas com ensino de qualidade e participativo. Nas próximas eleições, apenas 
poderá concorrer à direção somente quem estiver cursado pós-graduação em Gestão 
Escolar. Acredita-se que assim poderão desenvolver melhor seu trabalho na gestão das 
escolas e implantar a Gestão Democrática conforme as Leis determinam e a própria história 
sinaliza como a mais adequada.

Identificou-se com a pesquisa de campo que a diretora da escola “A” está mais 
comprometida e empolgada com a Gestão Democrática, pois relata ações e atividades 
de participação da comunidade e dos profissionais da escola. Já a diretora da escola “B”, 
devido ter passado pela direção da mesma escola por indicação da Secretaria de Educação, 
não mostrou-se tão empolgada, por ações de Gestão Democrática compreende que sua 
participação é muito importante.

Os professores de ambas escolas estão acreditando neste modelo de gestão além de 
considerarem justa a eleição direta de diretores, deixando de existir a por indicação política.    

Compreende-se com esta pesquisa que a escola, pelos princípios democráticos, deve 
ser de qualidade para todos, onde os envolvidos neste processo podem mudar a estrutura 
organizacional verticalizada. 

Ainda há muito que se fazer para que a Gestão Democrática seja realmente entendida 
por toda comunidade escolar, é preciso ter consciência de que a democracia em uma em 
uma comunidade escolar não pode ser considerada um sistema político.

O município de Tibagi-Paraná, entende que é importante desenvolver programas 
de formação voltados para o trabalho dos gestores, por isso a Secretaria de Educação 
disponibiliza o local para que os professores possam ter aulas aos sábados com datas 
diferentes de realização. Este curso é semipresencial e custeado pelos professores, para 
que possam ter uma articulação entre as dimensões administrativas e pedagógicas, na 
integração entre tecnologias e metodologias.

Por fim, entende-se que ao inserir esta nova prática de gestão embasada na 
democracia e na participação coletiva não vai ser fácil, pois precisa romper com antigos 
padrões e práticas enraizadas no contexto escolar.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo teve como finalidade observar a realidade do município, que a partir 
deste ano, com a aprovação do Plano Municipal de Educação, as escolas passarão a trabalhar 
com o modelo de Gestão Democrática e estão implantando o Conselho Escolar nas escolas 
existentes. 

As escolas irão adotar o modelo de Gestão Democrática no município através da lei nº 
2.568/2015, que regulamenta o Plano Municipal de Educação. Com isso, pode-se notar que 
está havendo novas atitudes estão sendo estabelecidas e tornando a prática democrática 
em realidade. 

No início deste ano letivo de 2015 houve eleições para direção nas escolas municipais. 
Ficou estabelecido que as eleições serão realizadas a cada três anos. Isso demonstra que já 
estão sendo tomadas medidas para pôr em prática a Gestão Democrática na rede municipal.
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O trabalho participativo e a valorização de ideias novas trazidas pela comunidade 
escolar é um dos processos para que todos se sintam integrantes do processo educativo e 
da gestão das escolas. A responsabilidade coletiva favorece a reflexão e ação.

Sabemos que as mudanças de uma prática não acontecem em curto espaço de 
tempo, porém estão caminhando para essas mudanças e percebemos que para que aconteça 
a Gestão Democrática é necessário a compreensão do termo e o exercício da democracia 
nas escolas.

Em tempos de mudanças na sociedade brasileira percebe-se a necessidade de se 
reorganizar e conduzir a Gestão Democrática, adotar formas criativas que contribuam para 
que a escola esteja a serviço da formação de alunos críticos, reflexivos e participativos.

Ao mencionar que as escolas vêm enfrentado vários problemas como a falta de 
participação da maioria dos pais com relação à  aprendizagem de seus filhos, o desinteresse 
em aprender dos alunos e questões administrativas da escola são fatores que apontam a 
necessidade de mudanças no sistema de ensino.

Sendo assim, apresentamos parte da realidade de escolas municipais de Tibagi. 
Concluímos que esta forma de administrar as escolas rompe com o autoritarismo e permite 
que a comunidade interna e externa, professores, funcionários, pais e alunos, sejam mais 
participativos no planejamento, ações e decisões, onde cada um sabe qual é seu papel para 
obtenção da escola de qualidade. 
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O USO DA FOTOGRAFIA COMO INSTRUMENTO METODOLÓGICO NAS 
AULAS DE ARTE

Adriana Cristina de Andrade33

Área de Concentração: Educação
Grupo de Trabalho: Educação: cultura e diversidade

RESUMO
Este trabalho tem a intenção de sensibilizar os professores quanto ao uso da fotografia 
como instrumento metodológico nas aulas de arte. Para tanto se procurou conceituar o 
que é Arte, sua relação com a cultura e o prazer. Foi realizada uma análise sobre fotografia 
buscando entendê-la como forma de expressão da arte, meio de perpetuação das memórias 
e das emoções das pessoas. Procurou-se compreender o papel da arte na escola e seu valor 
intrínseco como construção humana, como patrimônio comum a ser apropriado por todos, 
tendo como instrumento metodológico o uso da fotografia, considerando-a como meio de 
articulação da experiência e de significação da relação do indivíduo com o meio e consigo 
mesmo.
Palavras- chave: Arte; Ensino; Fotografia; Metodologia. 

ABSTRACT
This work intends to sensitize teachers on the use of photography as a methodological tool 
in art classes. Therefore it was tried to conceptualize what is art and its relationship between 
culture and pleasure. An analysis of photography was carried out in order to understand it as 
an art form of expression, through perpetuation of the memories and emotions of people. 
It was sought to understand the role of art in school and his intrinsic value as a human 
construction, as common heritage to be appropriate for all, with the use of photography as 
a methodological tool, considering it as a means of joint experience and significance of the 
individual's relationship with the environment and with himself.
Key-words: Art; Education; Photography; Methodology. 

1. INTRODUÇÃO

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96, conforme determina a LDB 
– a arte é uma disciplina obrigatória nas escolas. Porém, a mesma necessita ser vista através 
do seu valor como instrumento da construção humana, como veículo de conservação e 
expressão do patrimônio material e imaterial, a qual detém de conhecimento inestimável 
para o campo das artes. A disciplina de arte apoderasse de todo este universo de bem comum 
a ser apropriado por todos e não apenas como forma de promover o desenvolvimento de 
competências, habilidades e conhecimentos necessários a diversas áreas de estudo.

Sendo a arte uma forma de manifestação, a mesma precisa ser apreciada e cultivada 
por intermédio de oportunidades educativas, contextualizando e situando as criações 
presentes na época onde foram realizadas e deixaram suas contribuições.

33 Especialista em Metodologia do Ensino da Arte – Uninter; Graduada em Licenciatura em Artes Visuais - 
Universidade Estadual do Paraná – Fap/ Campus II;   Graduada em Design do Produto - Pontifícia Universidade 
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Mas para isso é necessário que seus conteúdos sejam fomentados e o desenvolvimento 
de seu processo de ensino/aprendizagem seja explanado, aplicado com seriedade e 
discernimento por professores da disciplina de arte, assim como todo arte educador e 
demais profissionais que atendem os espaços onde a arte transita. No sentido de despertar 
e deixar a contribuição de materiais e afins para que haja incentivo pessoal ou coletivo da 
percepção através da criatividade da curiosidade e do prazer estético que somente a arte 
pode proporcionar aos indivíduos, aqui especificamente para alunos de escolas públicas.

Sendo o professor o propositor principal para as transformações no ensino de arte, 
ele tem como ofício ser mestre, promover a humanização dos indivíduos enquanto alunos. 
E ter competência para realizar um bom aproveitamento dos conteúdos e na formulação de 
metodologias de ensino que levem os alunos a apreciar, a despertar o gosto pela criação, a 
fim de que o mesmo permaneça neste infinito universo da arte.

Dentro desta perspectiva este trabalho busca analisar, através de pesquisa 
bibliográfica, o uso da fotografia como instrumento metodológico nas aulas de arte, com o 
intuito de oferecer a oportunidade de investigar o mundo da fotografia não somente como 
estudo da imagem, mas como uma forma de ver e pensar o mundo, a arte e a história da 
humanidade.

A fotografia desperta um olhar próprio, em cada indivíduo que a observa, assim a 
fotografia é capaz de instigar várias interpretações, podendo ser trabalhada na sala de aula 
ou em qualquer outro espaço de fomento do conhecimento e da arte, trazendo aos alunos 
através do professor ou mediador os múltiplos sentidos da fotografia e desse modo abordar 
possibilidades aos alunos de percorrer e compreender a diversidade de criação de toda uma 
maneira de se expressar através da fotografia e entender e de construir toda uma história 
através dela.

Pois, utilizando de imagens fotográficas, com a intenção de uma melhora na prática 
de ensino, esta é uma maneira, dentre outras, para estimular e motivar os alunos. Entendida a 
fotografia como meio de conhecimento sua linguagem é muito favorável como instrumento 
metodológico na sala de aula, especialmente na disciplina de arte e indo mais além, no 
campo da modalidade das Artes Visuais, inserida na cultura visual da contemporaneidade.

2. METODOLOGIA

Segundo Minayo (1994) a metodologia estabelece os caminhos do pensamento e da 
prática, utilizada para se abordar a realidade com determinado objetivo.

O presente trabalho abarca uma revisão de literatura com referências bibliográficas 
e respaldo de autores como PEREIRA (2008), ZAGONEL (2008), OSTROWER (2009), BARTHES 
(1984), SONTAG (2004), KOSSOY (1998).

III Encontro de Pesquisa da FATEB - Telêmaco Borba (PR), 27 e 28 de  Outubro de 2016

Vol. I  Educação



183

3. A ARTE

A arte acompanha o homem desde o princípio, onde o mesmo já sentia a necessidade 
de se expressar e deixar sua marca como registro. No começo esta necessidade se satisfazia 
apenas pelo instinto quando demonstrava sua natureza, suas crenças, retratando seu 
instante de caça, seu ato de reprodução para registrar sua passagem como ser humano. 
Hoje, esta necessidade se dá pelo deleitar-se, pelo prazer em satisfazer seus anseios, seu 
forte instinto em criar o belo, o misterioso, o fascínio de ser compreendido através da sua 
arte. O homem se realiza em processo de criação, “aquele que cria está em diálogo com sua 
cultura e estabelece uma rede de ligações simbólicas dentro das quais encontrará material 
para a criação” (PEREIRA, 2008, p. 22), exterioriza os seus sentimentos e angustias, mesmo 
que em uma arte efêmera ou para permanecer em longínquas memórias, e atravessar o 
tempo. 

Por isso, fazer arte não é privilégio de alguns, ou de uma cultura, pois a mesma 
permanece e perdurará no homem pela eternidade, pela sua necessidade de expressão, 
porém para se fazer real este acontecimento é necessário o estimulo, a busca pelo 
conhecimento e o deleitar-se nesta maneira de ver e sentir o mundo.

A arte é um processo de criação intrínseca do conhecimento, “ela cria sentidos para 
ler o cotidiano, apresenta maneiras de superar o comum e aprofundar-se nas idéias sobre 
o convívio social” (PEREIRA, 2008, p.08), quando o homem se expressa ele esta deixando 
em seu fazer artístico sua identidade seu conhecimento, sua contribuição para o mundo 
sem limites pré-estabelecidos, sem regras. “No campo específico da arte, os movimentos 
artísticos da vanguarda libertaram de vez o artista de cânones preestabelecidos, valorizando 
a expressão individual”. (OSINSKI, 2002, p. 57).

Pougy (2012, p. 45) comenta que a arte abre um leque expressivo que abarca desde 
a arte popular, a qual se realiza em festejos e datas comemorativas, a arte erudita, que é feita 
por artistas os quais convivem diretamente e exclusivamente para arte, até a arte midiática, 
que contraria a arte erudita se manifesta mais para a população em massa.

A arte provou o seu valor e tem contribuído valiosamente para demonstrar que os 
homens são iguais em suas angústias em seus mais misteriosos devaneios, em seus íntimos 
sonhos, na procura do bom e do belo e na necessidade de se expressar. Onde, todos os 
povos e raças, de todas as épocas, têm deixado seu legado para formar um acervo artístico 
de importância imensurável o qual é disseminado por todo o mundo. 

3.1 A Fotografia

Entre as maneiras de configurar as imagens, está a fotografia. E como as demais artes 
visuais, a fotografia suscita muitas questões sobre o espaço, porque diz respeito àquilo que 
é efetivamente visível. Pois “o que a fotografia reproduz ao infinito só ocorre uma vez: ela 
repete mecanicamente o que nunca mais poderá repetir-se existencialmente”. (BARTHES, 
1984, p. 50).

Esta forma de expressão tão enigmática e misteriosa, este recorte do tempo, da 
realidade, fixado para a eternidade, executado pela fotografia, se impregnou no senso 
comum e passou a influenciar a maneira como percebemos e interpretamos as imagens 
fotográficas como fonte histórica e como arte.

A fotografia, em sua história, buscou o registro de um instante, de uma fração do 
tempo com o intuito de tornar nítida a realidade ali visível. “Cada foto é um momento 
privilegiado, convertido em um objeto diminuto que as pessoas podem guardar e olhar 
outras vezes” (SONTAG, 2004, p. 28).
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A fotografia se constitui num dos mais verdadeiros meios de perpetuação das 
memórias e das emoções das pessoas, sejam elas retratando as famílias, as paisagens, os 
lugares, os acontecimentos, os festejos populares, os fatos históricos, que de uma maneira ou 
de outra serão os registros que servirão para as futuras gerações como fonte de preservação 
da cultura e da sociedade, como forma de narrativa da história e como formação de memórias, 
“a fotografia é um intrigante documento visual cujo conteúdo é a um só tempo revelador de 
informações e detonador de emoções”. (KOSSOY, 1998, p. 16).

Deste ponto de vista podemos concluir, então, que toda a fotografia é detentora 
de um suporte visual imagético de grande mérito e contém em si um caráter de registro, 
testemunho, e ao mesmo tempo, de criação e construção, seja ela no campo documental 
ou artístico.

Quando se pensa a fotografia como forma de expressão artística contemporânea 
podemos afirmar que os limites entre as diferentes técnicas artísticas, não existem mais. As 
diversas possibilidades do processo de leitura de imagens que abarcam a fotografia fogem 
de qualquer regra de tentar determinar uma técnica como artística e excluir outra, a partir 
do momento em que toda forma é expressão. Por isso não há duvidas de que a fotografia 
como linguagem visual é uma forma de arte, assim, o que torna a arte original, é a forma 
como o artista se expressa, como ele absorve as impressões sutis do universo que o cerca. 

Quando olhamos para imagens e nos sensibilizamos, comprovamos que sempre 
existiram fotógrafos dispostos a provar que a fotografia é mais que uma cópia do real, e que 
ela ganhou seu espaço e seu status também como forma de arte. 

A informação visual do fato representado na imagem fotográfica nunca 
é posta em dúvida. Sua fidedignidade é em geral aceita a priori, e isto 
decorre do privilegiado grau de credibilidade de que a fotografia sempre 
foi merecedora desde seu advento. (KOSSOY, 1989, p.69)

Porém, os aspectos técnicos da fotografia também são de grande importância, pois 
uma imagem concebida sem preocupação formal, estética e poética constitui em um mero 
disparo, e não em uma imagem fotográfica.

Hoje em dia, diferentemente de algum tempo atrás, qualquer indivíduo detém 
mesmo que pouco, de um conhecimento sobre tecnologia, e os mesmos na sua maioria 
possuem um celular o qual já possui acoplado no aparelho uma câmera fotográfica.

Visto este fato muito relevante, considera-se que é ainda mais favorável quando 
nos referimos a jovens, exclusivamente em idade escolar. Fica entendido que a partir disto, 
trabalhar com a fotografia em sua forma de memória, patrimônio e registro documental e 
muito valioso ao aluno, e este com o seu próprio recurso pode se deleitar e experimentar 
esta forma de expressão, aprendendo através da arte, a manter e a construir sua cultura, 
expressando sua individualidade, construindo sua identidade e colecionando histórias e 
memórias do presente e mantendo um legado para quem a de vir.

3.2. A Arte Na Escola

A Arte é uma disciplina indispensável nas escolas, sendo uma importante fonte de 
conhecimento, conforme determinação da LDB 9394/96. Porém, atualmente o que se pode 
verificar nas escolas de ensino básico é um ensino de arte tratado como pura atividade de 
distração caminhando num sentido contraditório do objetivo proposto e aprovado. 
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Hoje, percebe-se que “o ensino artístico no Brasil só agora, e muito lentamente, se 
vem libertando do acirrado preconceito com a qual a cultura brasileira o cercou durante 
quase 150 anos que sucederam à sua implantação.” (BARBOSA, 2005, p.15). 

Partindo do pressuposto de que a disciplina de arte conquistou um importantíssimo 
reconhecimento somente a partir da última década, convém ressaltar que a mesma ainda 
passa por grandes transformações no que diz respeito a currículos e profissionais, os quais 
ainda adentram na disciplina com pouco conhecimento do que é ser professor de arte. Muitos 
ainda na faculdade imaginam serem artistas, e não possuem a vocação para a licenciatura, 
porém por necessidade, caem de pára-quedas em uma sala de aula.

É preciso que, pelo contrário, desde o começo do processo, vá ficando 
cada vez mais claro que, embora diferentes entre si, quem forma se forma 
e refor-ma ao formar e quem é formado forma-se e forma ao ser formado. 
(FREIRE, 2011, p. 25)

Outro fator que deve ser mencionado é o fato do professor ter que administrar todas 
as cinco linguagens da arte, levando-se em conta que o mesmo deterá de conhecimentos 
apenas sobre uma linguagem durante todo o período da sua formação acadêmica. 

Então, até o momento cabe às equipes de profissionais do Núcleo, aos educadores 
das escolas e redes de ensino, realizar um trabalho de qualidade, a fim de que os alunos em 
seus respectivos níveis de ensino se interessem em apreciar, em aprender sobre arte e se 
expressar através dela. “Ensina-se a gostar de aprender arte com a própria arte”. (IAVELBERG, 
2007, p.12)

Ressaltando que fica a cargo dos núcleos de formação de professores a 
responsabilidade em investir cada vez mais em projetos de pesquisa e de formação 
continuada para que os professores sejam os protagonistas de práticas atualizadas em 
sala de aula, além de que, “o professor completa sua formação com o conhecimento que 
advém da prática”. (ROMANOWSKI, 2010, p. 37), aplicando oficinas, trabalhando com as 
novas tecnologias, realizando visitas a museus, ou a locais que detenham de histórias sobre 
sua cultura sua identidade, seu patrimônio histórico material e imaterial e reafirmando a 
importância da arte para nossas vidas, realizando uma ponte entre o cotidiano dos alunos e 
as criações contemporâneas.

Dentro deste contexto entra o uso da fotografia como instrumento metodológico 
para ser utilizado nas aulas de arte, pois a mesma propicia meios de apreciação estética e 
valorização cultural. “A ideia de cultura abrange toda a produção simbólica de um coletivo, 
significada nas relações sociais”. (PEREIRA, 2008, p. 11).

A arte na escola é a possibilidade do aluno explorar, desenvolver suas habilidades, 
competências, e conhecimentos necessários a diversas áreas de estudo; mas o que a justifica 
no currículo escolar, é o seu valor intrínseco como construção humana, como patrimônio 
comum a ser apropriado por todos. “O grande objetivo das aulas de Arte, tendo em vista 
uma educação crítica e multiculturalista e uma metodologia de ensino pós-moderna, é 
ampliar o repertório cultural dos estudantes”. (POUGY, 2012, p. 48).

Cabendo à escola contemplar a educação em arte para que seu estudo não fique 
reduzido à experiência cotidiana, da ideia de que arte é artesanato. É necessário que 
se contemple conteúdos “das diversas culturas e épocas a partir de critérios de seleção 
adequados à participação do estudante na sociedade como cidadão informado.” (BRASIL, 
2000, p. 49).
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Aprender arte envolve a ação de muitos caminhos de aprendizagem: fazer, apreciar 
e refletir sobre a produção social e histórica da arte, abarcando os objetos artísticos e seus 
conteúdos.

Segundo os PCN’s (BRASIL, 2000, p.51):

(...) acredita-se que para a seleção e a organização dos conteúdos gerais 
de Artes Visuais, Música, Teatro e Dança por ciclo é preciso considerar os 
seguintes critérios: conteúdos que favoreçam a compreensão da arte 
como cultura, do artista como ser social e dos alunos como produtores e 
apreciadores; conteúdos que valorizem as manifestações artísticas de provas 
e culturas de diferentes épocas e locais, incluindo a contemporaneidade 
e a arte brasileira; conteúdos que possibilitem que os três eixos da 
aprendizagem possam ser realizados com grau crescente de elaboração e 
aprofundamento.

O papel do professor é importante para que os alunos aprendam a fazer arte e a 
gostar dela ao longo da vida. Tal prazer, por aprender surge também da qualidade e da 
forma da mediação que os professores propõem entre os aprendizes e a arte. 

Quando vivemos a autenticidade exigida pela prática de ensinar-aprender, 
participamos de uma experiência total, diretiva, ideológica, gnosiológica, 
pedagógica, estética e ética, em que a boniteza deve achar-se de mãos 
dadas com a decência e com a seriedade. (FREIRE, 2011, p. 26)

Os alunos pr.ecisam aprender por interesse, curiosidade, e motivação e não por 
obrigação, dever. Sendo assim, o processo de ensino necessita estar articulado com os 
conhecimentos o mais próximo possível da realidade, social e cultural, inserida no cotidiano 
da sua cultura visual dos educandos. Hernández nos lembra que este é um dos principais 
desafios da educação atualmente. 

Uma educação para indivíduos em transição, que construam e participem 
de experiências vivenciadas de aprendizagem, pelas quais aprendam a 
resolver questões que possam dar sentido ao mundo em que vivem de suas 
relações com os outros e consigo mesmo. (HERNÁNDEZ, 2007, p. 15).

Para qualquer indivíduo a arte é um meio de expressão de seus pensamentos, 
sentidos, percepções, sensações, em suma, suas reações ao seu meio, e deve ser apreendido 
no seu momento, em seu status de aluno. “Ele deve se expressar por meio do fazer artístico, 
ao mesmo tempo em que adquire conhecimento e desenvolve suas habilidades.” (ZAGONEL, 
2008, p. 79). E partindo deste princípio, o professor de arte como propositor não pode 
deixar que a experiência educativa, criadora e cultural de seus alunos se torne um simples 
treinamento, esta prática não vem de encontro com a ética educativa, e indo mais além é ir 
contra todos os princípios do seu exercício educativo, o seu caráter formador.
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3.3. O Uso da Fotografia como Instrumento Metodológico nas Aulas de Arte

Os meios disponibilizados para o crescimento e entendimento da cultura visual 
contemporânea atualmente desafia nosso próprio conceito de ensino e aprendizagem, 
assim como desafia também os sentidos e definições da própria arte e representa um passo 
decisivo para contemplar as muitas formas de ensinar e aprender arte na contemporaneidade, 
inserida nas diversas linguagens que a mesma possui. A imagem mais propriamente a 
fotografia como meio de expressão é utilizada cada vez mais em forma de ilustrações como 
instrumento na alfabetização e ensino de crianças.

[...] De uma maneira ou outra, os paradigmas histórico-visuais influenciaram 
as imagens destinadas às crianças. Além disso, o próprio conceito de 
criança é alterado: hoje, ilustrações e os textos visuais convocam as crianças 
a conhecê-los, a percorrê-los e racioná-los com uma realidade maior, 
imaginada ou real. (CUNHA, apud PILLAR, 2001, p. 164). 

Cada vez mais, o uso de imagens está sendo utilizado nos conteúdos educacionais 
para representar uma determinada época, um lugar, relatando a história da humanidade 
e também a história da arte e conseqüentemente das obras de artes. Vivemos em um 
mundo de visualidades. Cercados por imagens, viver nos espaços urbanos é deparar-se com 
múltiplos estímulos visuais.” (PEREIRA, 2008, p. 08). O aluno aprende com mais facilidade 
quando o conteúdo estudado vem enriquecido por imagens. Quando o aluno escolhe um 
livro para ler, ele de imediato vai à busca de imagens. Já foi constatado que uma aula com 
materiais alternativos rendem um melhor aproveitamento para o processo de ensino e de 
aprendizagem. 

Hoje com a importante cultura visual que nos cerca, através da publicidade, da 
televisão, do cinema, e da fotografia, a utilização de imagens na escola garantiu uma 
visibilidade mais entendida, com isso a utilização da fotografia no ensino da arte vem 
ganhando espaço também nas demais áreas do conhecimento, levando os educandos a 
conhecer e refletir sobre sua cultura, sua identidade e sua memória.

O uso da imagem expõe os alunos não só ao conhecimento formal, conceitual e 
prático em relação às Artes, mas também à sua consideração como parte da cultura visual 
de diferentes povos e sociedades.

De acordo com os PCNs (2000, p. 05) os conteúdos de arte

Precisam ser cuidadosamente escolhidos, no sentido de possibilitar aos 
jovens o exercício de colaboração artística e estética com outras pessoas 
com as quais convivem, com a sua cultura e com o patrimônio artístico da 
humanidade.

O rápido avanço das tecnologias, com a evolução de dispositivos portáteis, a 
fotografia tornou-se a mais popular forma de arte visual nas últimas décadas.

A utilização destas novas tecnologias na cultura visual pode contribuir de maneira 
significativa no processo de ensinar e aprender Arte. Especificamente no que diz respeito 
aos recursos para a edição de imagens, a troca de informação, à busca de aperfeiçoamento 
a qual ela disponibiliza enfim, um aporte onde o aluno pode penetrar e interpretar, 
contextualizando-o ao seu cotidiano.
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A tecnologia não é mais algo distante da vida das pessoas, está perto de 
nós e faz parte do nosso cotidiano. É possível usar o que ela pode oferecer 
de maneira criativa e tornar o trabalho escolar mais atraente. (ZAGONEL, 
2008, p.103)

O uso da fotografia enquanto imagem, e como meio metodológico para o ensino da 
arte permite contextualizar a realidade social, cultural e patrimonial, que é um processo de 
articulação da experiência e de significação da relação do indivíduo com o meio e consigo 
mesmo, buscando fazer com que o aluno aprenda tendo como base o seu dia-a-dia, suas 
emoções e vivências, utilizando das fotografias para registrar sua livre expressão, deixando 
demarcado sua vida pessoal, do seu grupo, do seu bairro, seus conflitos, conhecimentos e 
hábitos.

É nesse sentido que Boechat convida a refletir na ideia de que a 

Educação que aponta para o ensino e a pesquisa das artes ajudam a construir 
uma vida significativa numa perspectiva social mais ampla e mais profunda. 
De conhecedor de artistas e estilos, o aluno passa a leitor, intérprete e crítico 
de todas as imagens presentes no seu cotidiano. (BOECHAT, 2012, p.22).

O uso da fotografia na disciplina de Arte busca desenvolver conhecimentos o mais 
próximo possível da realidade cultural dos educandos, no processo de ensino/aprendizagem 
que se contextualiza hoje como cultura visual. 

Desta forma, fazer uso da imagem especificamente da fotografia na disciplina de arte 
é uma atividade enriquecedora, “pois as imagens são referenciais construídos ao longo de 
nossas experiências”, (OSTROWER, 2009, p. 57), que deve ser feita de forma significativa, para 
que haja aprendizagem. Porém para esta metodologia ser mais intrínseca com a atividade 
proposta, “o professor precisa criar situações desafiadoras em contextos significativos ao 
aluno, permitindo que ele explore várias possibilidades, mesmo que sejam contraditórias ou 
falsas”. (LAKOMY, 2008, p. 46). Buscando desenvolver o conhecimento técnico e interpretativo 
do ato fotográfico, assim como seu valor estético e como obra de arte.

[...] na instituição chamada escola ensinar e aprender é fruto de um 
trabalho coletivo. Aprendizes e mestre celebram o conhecimento a cada 
dia quando ensinam e quando aprendem, cabe ao professor mediador 
organizar estratégia que permitam a manifestação das concepções prévias 
dos alunos. (VYGOTSKY, 1984, p.18)

A arte tem um poder socializador e cabe ao professor como autoridade instigá-la 
por meio de suas formas artísticas entre as suas várias linguagens um meio de tomada de 
consciência para a reflexão critica e social entre outras, a fim de envolver seus alunos.

4. CONCLUSÃO

Na conclusão deste trabalho pode-se considerar que as origens da arte coincidem com as do 
próprio homem e a mesma está intrínseca em todos os indivíduos através da sua cultura, dos seus 
valores, da sociedade a qual está inserida. Porém a mesma vem se modificando de acordo com os 
padrões e as necessidades da sociedade na qual está contextualizada.
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Que estamos envoltos em um mundo cada vez mais visual, e neste universo de 
imagens que são apresentadas na contemporaneidade com uma velocidade efêmera, 
porém detalhista e sensorial, buscando através do olhar perceber e entender tudo.

Que a fotografia como linguagem visual vem com consonância absoluta no encontro 
com esta cultura visual, trazendo uma percepção do olhar além do banal, do que nos revela 
o cotidiano, fazendo com que o indivíduo se expresse e tenha mais facilidade na oralidade 
com a leitura destas imagens. Que seu acesso se popularizou ao longo dos anos e hoje 
além de diversas funções, também pode ser utilizada como instrumento metodológico 
para o desenvolvimento do processo de ensino/aprendizagem. No intuito de preservar a 
construção de uma memória, sentimental, de patrimônio, de uma cultura e de toda uma 
sociedade.

A partir deste ponto a educação em arte propicia o desenvolvimento do pensamento 
artístico e da percepção estética, que caracterizam um modo próprio de ordenar e dar sentido 
à experiência humana. A fotografia permite ao indivíduo no caso no status de aluno, o qual 
se trata este trabalho, desenvolver sua sensibilidade, sua percepção e sua imaginação, tanto 
ao realizar formas artísticas, quanto na ação de apreciar e conhecer as formas produzidas 
por ele pelos colegas pela natureza e nas diferentes culturas, abarcando toda uma sociedade 
na qual está inserido. E que seu uso na educação pode contribuir de forma significativa 
no processo de ensinar e aprender Arte, pois com a eventual facilidade que a tecnologia 
oferece hoje, a utilização de qualquer aparato disponibilizado pela fotografia, seja por 
câmeras, celulares e imagens em sala de aula propiciam uma abordagem metodológica que 
estimula à criatividade, a livre expressão, a reflexão e desenvolve a capacidade de criticar, e 
estabelecer através de sua subjetividade uma identidade própria.

Que a fotografia como linguagem da arte e como forma de arte a qual constitui uma 
forma ancestral de manifestação, através de sua apreciação pode ser cultivada por intermédio 
de oportunidades culturais e educativas, abordadas como instrumento metodológico na 
sala de aula no ensino de arte, e na formação enquanto cidadão.
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ALGUMAS PRÁTICAS DE LEITURA E ESCRITA REALIZADAS NAS AULAS DE 
LÍNGUA PORTUGUESA 

Donizeth Aparecido dos Santos34

Área de Concentração: Educação
Grupo de Trabalho: Educação: metodologias e mídias

RESUMO
O artigo apresenta o relato de algumas práticas de leitura e escrita, realizadas por meio da 
leitura de textos jornalísticos, produção de artigos de opinião e análise linguística, utilizadas 
nas aulas de Língua Portuguesa dos cursos de bacharelado em Ciências Contábeis, Direito e 
Engenharia Química da Faculdade de Telêmaco Borba/PR. Essas atividades foram realizadas 
durante o ano letivo de 2015 com objetivo de associar leitura e escrita numa relação 
dialética que levasse ao desenvolvimento das habilidades de leitura, escrita e reescrita de 
textos. Ao final das atividades muitos dos textos produzidos foram publicados no jornal 
Expresso Notícias de Telêmaco Borba, publicação de periodicidade semanal. Dessa forma, 
essas atividades também visaram o desenvolvimento da cidadania dos alunos.
Palavras-chave: Língua portuguesa; Leitura, Escrita. 

ABSTRACT
This article presents a summary of reading and writing exercises undertaken during 
Portuguese language classes of Telêmaco Borba College’s accounting, law, and chemical 
engineering undergraduate courses, in the form of production of opinion articles, reading 
of journalistic texts and linguistic analysis. These activities were realized during the 2015 
academic year, and sought to establish a dialectic association between reading and writing 
abilities, so as to further develop them, along with the skill of rewriting. At the end of these 
exercises, many of the resulting texts were published in one of Telêmaco Borba’s weekly 
publications, Jornal Expresso Notícias, in an attempt to encourage active citizenship in the 
students by means of literary expression.
Keywords: Portuguese language, Reading, Writing. 

1. INTRODUÇÃO

Apresento, neste artigo, o relato de algumas práticas de leitura e escrita realizadas 
por meio da leitura de textos jornalísticos, produção de artigos de opinião e análise 
linguística, utilizadas nas aulas de Língua Portuguesa para alunos dos cursos de bacharelado 
em Ciências Contábeis, Direito e Engenharia Química da Faculdade de Telêmaco Borba/PR, 
durante o letivo de 2015.

Para realização dessas atividades, me embasei nas metodologias sugeridas por Maria 
Alice Faria (1996), Roxane Rojo (2002), Claudete Moreno Ghiraldelo (2006), Clecio Buzen e 
Márcia Mendonça (2006), João Wanderley Geraldi (1984), e Angela Kleiman e Silvia Moraes 
(1999). 

A primeira metodologia a ser adotada foi a leitura de mundo através de diversos 
gêneros textuais jornalísticos sobre problemas contemporâneos, procurando mostrar aos 
alunos que um mesmo fato pode ser visto e noticiado de maneiras diferentes pelos meios 
de comunicação, de acordo com suas respectivas linhas editoriais/ideológicas. 

34 Doutor em Letras e professor de Língua Portuguesa da Faculdade de Telêmaco Borba (Fateb). 
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Seguida a essa leitura, os alunos foram desafiados a produzirem um artigo de 
opinião sobre um dos assuntos lidos e discutidos durante as aulas. A atividade valeria como 
trabalho bimestral e também poderia ser publicada num jornal da cidade, de periodicidade 
semanal. Após essa prática de escrita, seguiu-se uma atividade de análise linguística, onde 
foram abordados os principais problemas de escrita encontrados nos textos. Alguns artigos 
ficaram adequados já na primeira reestruturação, mas outros precisaram de duas ou três 
reestruturações. 

2. METODOLOGIA

Primeiramente, foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre metodologias e 
práticas de leitura e escrita utilizadas em aulas de Língua Portuguesa no Ensino Médio e 
Ensino Superior em obras de renomados autores da área. Depois, foram escolhidas três 
dessas práticas (leitura de textos jornalísticos, produção de artigos de opinião e análise 
linguística, com reescrita dos textos) para aplicação em sala de aula. Por último, foi realizada 
a aplicação das três atividades.

3. ALGUMAS REFLEXÕES INICIAIS

Quais conteúdos devem ser abordados na disciplina de Língua Portuguesa para 
alunos do Ensino Superior que não se tornarão professores e nem revisores do idioma? Ou 
seja, para alunos que não cursam Letras? Quais atividades de linguagem são realmente 
importantes para alunos que se tornarão engenheiros, contadores, advogados ou 
administradores? 

Essas questões me incomodam há muito tempo, mas começaram a incomodar 
mais no início de 2015, quando retornei às aulas de Língua Portuguesa para cursos de 
bacharelado, ministrando aulas nos cursos de Ciências Contábeis, Direito e Engenharia 
Química. Pois já tinha plena consciência de que a metodologia utilizada em Letras não 
era adequada aos alunos bacharelandos, pois eles não se tornariam professores e nem 
revisores de Língua Portuguesa. Eles necessitavam de conteúdos que propusessem 
um letramento pessoal, que os tornassem leitores do mundo, e profissional, de acordo 
com suas futuras áreas de atuação. Ou seja, era “necessário adequar o estudo da língua 
materna ao universo linguístico próprio do futuro exercício profissional” (ADORNO-SILVA, 
2006, p. 93), de modo a prepará-lo para o mercado de trabalho e para o uso adequado da 
linguagem na vida pessoal e acadêmica.

 Nesse sentido, concordando com Angela Kleiman e Silvia Moraes (1999), é preciso 
formar indivíduos plenamente letrados que sejam capazes de continuar aprendendo no 
decorrer de suas vidas, utilizando-se das preciosas ferramentas da leitura e da escrita, 
porque:

Um sujeito plenamente letrado transita livremente, com familiaridade, 
entre diversas práticas sociais de diversas instituições. Ele conhece as 
práticas de uso da escrita da escola, da mídia, da igreja, do local de trabalho, 
da repartição pública, enfim das instituições próprias de uma sociedade 
tecnológica. (KLEIMAN; MORAES, 1999, p. 96)
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Dessa forma, era preciso pensar em atividades de linguagem que pudessem 
desenvolver nos alunos a conscientização da importância da linguagem no exercício da 
cidadania. Assim, procurei conteúdos nos poucos manuais de ensino de Língua Portuguesa 
voltados ao Ensino Superior que encontrei. Mas, para minha total decepção, eles não 
ajudavam em absolutamente nada, pois traziam uma concepção metalinguística de ensino 
de Língua Portuguesa, ensinando sobre o funcionamento da língua e não sobre a sua 
utilização adequada em diferentes contextos, bem ao contrário do que eu procurava. A meu 
ver, o uso desses manuais, adotados por muitos cursos e instituições de Ensino Superior, 
não levam ao letramento pleno do indivíduo, à cidadania e nem à instrumentalização para 
o exercício profissional. 

Mas além da seleção de conteúdos, havia dois outros problemas: 

1) Uma parte dos alunos que ingressavam nos nossos cursos, embora tivessem 
estudado a Língua Portuguesa por cerca de 11 anos na Educação Básica, apresentavam 
problemas em relação à leitura e à escrita. Além dos corriqueiros problemas gramaticais 
e de ortografia, alguns deles não conseguiam se expressar corretamente por escrito por 
meio de textos que contivessem um mínimo de coerência e coesão, e também apresentam 
dificuldades de leitura e interpretação de textos, algumas vezes diante de textos sem grandes 
dificuldades de compreensão. 

2) O outro problema era que a Língua Portuguesa era considerada pelos alunos uma 
disciplina menor, de menos importância dentro da matriz curricular do curso, mesmo em 
Direito, onde a linguagem é a principal ferramenta para quem atua na área. Até mesmo 
alguns alunos que apresentavam dificuldades de leitura e escrita torciam o nariz para a 
disciplina. 

Diante desse cenário, fui pesquisar no mercado editorial livros que trouxessem 
novas reflexões e metodologias para o ensino de Língua Portuguesa no Ensino Superior. 
Mas encontrei apenas um livro que vinha ao encontro das minhas angústias e necessidades: 
Língua portuguesa no ensino superior (2006), organizado por Claudete Moreno Ghiraldelo 
(2006), que trazia importantes reflexões e experiências realizadas em algumas instituições 
no ensino de Língua Portuguesa para alunos do ensino superior. 

Após a leitura desse livro, que me apontou um caminho a seguir, fiz a releitura de 
alguns livros e artigos sobre o ensino de Língua Portuguesa na Educação Básica que me 
pareceram adaptáveis ao Ensino Superior. E muito me valeram as práticas de leitura e escrita 
que (re) encontrei nas obras de Maria Alice Faria (1996), sobre a leitura de textos jornalísticos 
na prática pedagógica; Kátia Lomba Bräkling (2002), sobre a produção escrita de artigos de 
opinião; João Wanderley Geraldi (1984) e Márcia Mendonça (2006), sobre a análise linguística; 
e Angela Kleiman e Silvia Moraes (1999) sobre leitura e interdisciplinaridade.

A partir de então, iniciei um trabalho de conscientização dos alunos sobre a 
importância do domínio da língua falada e escrita, tanto no aspecto pessoal quanto 
no profissional, aliado a práticas significativas de ensino da linguagem que pudessem 
fazer sentido a eles, colhidas das experiências nos autores citados anteriormente, que fui 
adaptando às minhas necessidades pedagógicas.
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4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

A partir da sugestão feita aos professores por Maria Alice Faria (2002, p. 12) para se 
trabalhar “atividades de língua portuguesa que associassem leitura e escrita numa relação 
dialética” (FARIA, 2002, p.12), de modo a deixar claro para o aluno que os atos de ler e 
escrever são exercícios da cidadania, planejei para o primeiro bimestre três atividades 
interligadas:  leitura de textos jornalísticos, escrita de artigos de opinião sobre os temas 
abordados nas leituras realizadas e análise linguística dos textos escritos, com posterior 
reescrita dos artigos.

Essas atividades foram realizadas no primeiro semestre de 2015 com as turmas 
iniciantes dos cursos de Ciências Contábeis e Engenharia Química, e no segundo semestre 
de 2015 com a turma iniciante de Direito. As duas primeiras turmas eram pequenas, 
possuíam em média 20 alunos, e a terceira era bem maior, possuía cerca de 40 alunos. 

4.1. A Leitura de Textos Jornalísticos

A primeira atividade desenvolvida foi a leitura de mundo através de diversos gêneros 
textuais jornalísticos (reportagens, artigos, editoriais e entrevistas) sobre problemas 
contemporâneos (violência, corrupção, crise econômica e política), procurando mostrar 
aos alunos que um mesmo fato é visto e noticiado de maneiras diferentes pelos meios de 
comunicação (televisão, revista, jornal), de acordo com suas respectivas linhas editoriais/
ideológicas. O embasamento teórico/metodológico dessa atividade foi todo extraído da 
obra O jornal na sala de aula, de Maria Alice Faria (1996). Para essa autora, o trabalho 
pedagógico com textos jornalísticos é um bom instrumento para a associação dialética da 
leitura e da escrita em atividades em sala de aula, 

pois partindo da sua leitura crítica, poderíamos chegar à redação de 
textos jornalísticos e de jornais escolares, numa atividade prática de 
língua, pragmática, sem a interferência direta do treinamento gramatical 
ou da sistematização da língua” (FARIA, 2002, p. 12).

Amparando-se no texto “Comunicação educativa – presença do jornal na escola: 
iniciação ao exercício da cidadania”, de José Marques de Melo, Maria Alice Faria observa:

O texto de Marques de Melo (...) sugere a utilização do jornal na sala de 
aula como uma forma de desenvolver a consciência da cidadania. Mas 
fazendo-se uma leitura crítica dos jornais; fornecendo-lhes instrumentos 
eficazes para tornar os alunos leitores críticos, não só de textos mas do 
mundo que os rodeia; mostrando-lhes que “não existem jornais neutros, 
nem tampouco informações puras”, uma vez que a verdade dos jornais é 
“sempre uma verdade relativa, porque permeada pela ideologia ou pelas 
interesses específicos de seus proprietários”. (FARIA, 2002, p. 12)

Nesse sentido, a primeira atividade desenvolvida foi a leitura de dois textos que 
traziam pontos de vista e concepções ideológicas diferentes sobre a Operação Lava Jato: 
uma reportagem da Revista Veja e outra da Revista Caros Amigos.
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A reportagem da Revista Veja, “A Operação Lava Jato e o PT”, publicada na edição nº 
2403, de 10 de dezembro de 2014, estabelecia uma vinculação do escândalo do petrolão 
ao do mensalão de 2005, acusando o PT de ser reincidente na montagem de esquemas de 
corrupção que favoreciam a ele e a partidos aliados e apontava que o petrolão poderia ser 
um esquema de corrupção muito maior que o mensalão.

Já na reportagem intitulada “Petrobras: a construção de um escândalo”, publicada 
na Revista Caros Amigos, nº 213, de dezembro de 2014, o jornalista Raimundo Rodrigues 
Pereira fazia uma desconstrução do escândalo da Petrobras, procurando demonstrar que ele 
foi construído pelos setores antipetistas e que grande parte das informações divulgadas pela 
mídia não correspondia à verdade dos fatos, se opondo frontalmente ao que fora publicado 
pela Veja.

Com essa atividade, pretendia “encontrar um meio de aproximar o que se ensina na 
escola e o que acontece no mundo” (SARGENTINI; GOES, 2006, p.34), proposta considerada 
pelos autores citados como um dos grandes desafios da Educação na atualidade. Dessa 
forma, esperava que os alunos pudessem, a partir da leitura dos dois textos jornalísticos, 
refletir sobre a atual crise política brasileira deflagrada pela corrupção sistêmica na maior 
estatal do país, a Petrobrás, tendo como parâmetros para reflexão dois pontos de vista 
antagônicos sobre a mesma questão.

Para a realização dessa atividade, utilizei como instrumentos de leitura e análise as 
seis funções da linguagem estabelecidas por Roman Jakobson (2007): Emotiva, Apelativa, 
Fática, Poética, Referencial e Metalinguística, com ênfase na Função Referencial por ela ser 
considerada a função predominante na linguagem utilizada nas notícias de jornais, revistas, 
portais de informação, livros científicos e todo tipo de produção textual que envolva 
imparcialidade na informação; e também na Função Apelativa por seu caráter persuasivo, 
que busca convencer o leitor sobre algum ponto de vista defendido, de modo que o emissor 
procura influenciar o comportamento do receptor em relação a alguma coisa ou ideia. 

Outro instrumento de leitura utilizado foi a Análise do Discurso (AD) de linha francesa, 
pelo seu pressuposto de que o sentido de um discurso sofre, conforme a teorização realizada 
por Michel Pêcheux, “alterações de acordo com as posições ocupadas pelos sujeitos que 
enunciam” (MUSSALIM, 2001, p. 105), ou seja, os sujeitos do discurso “são condicionados por 
uma determinada ideologia que predetermina o que poderão ou não dizer em determinadas 
conjunturas histórico-sociais”. (MUSSALIM, 2001, p. 113). Segundo Fernanda Mussalim:

Calcada no materialismo histórico, a AD concebe o discurso como uma 
manifestação, uma materialização da ideologia decorrente do modo de 
organização dos modos de produção social. Sendo assim, o sujeito do 
discurso não poderia ser considerado aquele que decide sobre os sentidos 
e as possibilidades enunciativas do próprio discurso, mas como aquele que 
ocupa um lugar social e a partir dele enuncia, sempre inserido no processo 
histórico que lhe permite determinadas inserções e não outras. Em outras 
palavras, o sujeito não é livre para que dizer o que quer, mas é levado, 
sem que tenha consciência disso (...), a ocupar seu lugar em determinada 
formação social e enunciar o que lhe é possível a partir do lugar que ocupa. 
(MUSSALIM, 2001, p. 110)
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Um ponto muito Importante dentro da AD é o conceito de Formação Discursiva 
(FD), tomado de empréstimo de Michel Foucault, que a define como:

Um conjunto de regras anônimas, históricas, sempre determinadas 
no tempo e no espaço que definiram em uma época dada, e para uma 
área social, econômica, geográfica ou linguística dada, as condições de 
exercício da função enunciativa” (apud. MUSSALIM, 2001, p. 119).

Dessa forma, a visão que temos das coisas, dos homens, da vida, do mundo, é 
constituída a partir da FD. Nesse sentido, conforme observa Adilson Citelli (1994), o ponto 
de vista que temos sobre alguma coisa não é algo absolutamente individual, algo que 
elaboramos independentemente de outras pessoas, fora das circunstâncias econômicas, 
sociais e culturais que as envolvem. Quando emitimos simples opiniões, o fazemos 
orientados por concepções que estão embutidas nos discursos com os quais convivemos. 
Por exemplo, quando nos posicionamos contra ou a favor do aborto, estamos reproduzindo 
uma Formação Discursiva que se tornou dominante sobre o assunto, seja do ponto de vista 
de quem é contra ou a favor. Assim, conforme, observa Fernanda Mussalim (2001, p. 119), 
“uma FD determina o que pode/deve ser dito a partir de um determinado lugar social”. 

Esses conceitos foram importantes para a leitura e análise das duas reportagens, 
pois permitiu aos alunos verificar e identificar os lugares-sociais antagônicos ocupados 
pelas revistas Veja e Caros Amigos, e que isso transparecia nas linguagens utilizadas por 
ambas as revistas, por meio da mescla das Funções Referencial e Apelativa. Assim, os 
alunos constataram que há uma luta permanente entre as Formações Discursivas, pelo 
fato de expressarem diferentes interesses sociais e políticos, sendo que essas FDs impõem-
se umas sobre as outras por força, muitas vezes, dos veículos de comunicação de massa. 

As leituras das reportagens foram realizadas em atividades extraclasse para que o 
tempo das aulas fosse dedicado à discussão e análise dos textos. 

4.2. A Escrita de Artigos de Opinião 

Seguida a essa leitura, interpretação e reflexão, os alunos foram desafiados a 
produzirem um artigo de opinião sobre um dos assuntos abordados nas reportagens 
das revistas Veja e Caro Amigos: corrupção, crise política e crise econômica. Segundo a 
professora Kátia Lomba Bräkling, o artigo de opinião é:

... um gênero de discurso em que se busca convencer o outro de uma 
determinada ideia, influenciá-lo, transformar os seus valores por meio 
de um processo de argumentação a favor de uma determinada posição 
assumida pelo produtor e de refutação de possíveis opiniões divergentes. 
É um processo que prevê uma operação constante de sustentação das 
afirmações realizadas, por meio da apresentação de dados consistentes, 
que possam convencer o interlocutor. (BRÄKLING, 2000, p. 226)
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A escolha dessa atividade de escrita, a partir da leitura realizada, ia ao encontro 
da sugestão feita por Maria Alice Faria (2002) de se trabalhar atividades de Língua 
Portuguesa em que a leitura e a escrita estivessem relacionadas de forma dialética, 
porque, partindo de uma leitura crítica, poderia se chegar à redação de gêneros textuais 
jornalísticos, “numa atividade prática de língua, pragmática, sem a interferência direta 
do treinamento gramatical ou da sistematização da língua” (FARIA, 2002, p. 12), em que 
os atos de ler e escrever se mostrassem claramente aos alunos como exercícios plenos 
da cidadania.

Nesse sentido, justificando a escolha de uma atividade de escrita de artigos de 
opinião, Kátia Lomba Bräkling argumenta que a sua proposta de trabalho foi baseada 
em algumas reflexões fundamentais. Dentre elas, cito a primeira, na qual embasei a 
atividade:

I. Um compromisso claro com a formação de um cidadão que possa e saiba 
compreender criticamente as realidades socais, sabendo olhar para elas 
de diferentes pontos de vista, comparando-os reflexivamente de maneira 
a constituir o seu próprio. Mais do que isso, este compromisso implica 
possibilitar ao aluno vivenciar situações nas quais possa apropriar-se 
desse modo de olhar para o real, para organizar a sua ação para nele atuar, 
quer na direção de sua transformação ou não. (BRÄKLING, 2000, p. 222)

A atividade de escrita de artigos de opinião proposta valeria como trabalho 
bimestral e também poderia valer uma publicação num jornal da cidade, de periodicidade 
semanal, desde que estivesse bem escrito para ser aprovado pela editoria do jornal. Para a 
sua realização, me embasei no roteiro de atividades a serem desenvolvidas esquematizado 
por Kátia Lombo Bräkling (2002), adaptando-o ao nosso contexto de produção, o que levou 
ao descarte de alguns pontos e ao acréscimo de outros pontos que julguei relevantes na 
produção textual. Dessa forma, foi elaborado o seguinte roteiro:

a) Estudo inicial do gênero: leitura de diversos artigos de opinião publicados na 
mídia impressa e digital sobre as temáticas trabalhadas, procurando-se identificar as 
marcas linguísticas, discursivas e formais para se estabelecer uma caracterização geral 
do gênero em questão, quais sejam: debate de uma questão polêmica, posição do autor 
a respeito dela, argumentação suficiente para a defesa da opinião, desconstrução das 
opiniões contrárias, uso do presente do indicativo (ou do subjuntivo) na apresentação da 
tese e na argumentação, articulação da coesão por meio de operadores argumentativos.

b) Produção do gênero: após essa primeira fase do estudo inicial do artigo de 
opinião, foi solicitada aos alunos a produção de um primeiro texto do gênero (um esboço), 
a partir da assimilação das suas principais caraterísticas.
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c) Estudo para aprofundamento: finalizadas as produções, elas foram analisadas 
por mim e pela turma, levando-se em conta se elas atendiam às principais caraterísticas do 
gênero. Para tanto, nos valemos das questões utilizadas por Kátia Lombo Bräkling (2002, p. 
233), abaixo elencadas, na sua proposta de escrita de artigos de opinião:

- Existe uma questão polêmica que está sendo debatida?
- O autor apresenta uma posição a respeito?
- O que diz para sustentar a sua opinião?
- O que diz para descartar opiniões contrárias à sua?
- Pode-se dizer que esse texto é um artigo de opinião?
- Falta alguma coisa para esse texto ser considerado um artigo de opinião? 

d) Revisão da produção inicial (reestruturação do texto): após o estudo de 
aprofundamento do gênero e da análise das produções, os alunos retomaram seus textos 
para adequação completa às características do gênero. Nessa etapa, além das adequações 
necessárias, trechos foram reescritos, cortados ou acrescentados.

4.3. A Análise Linguística

Depois dessa prática de revisão e reescrita, seguiu-se uma atividade de Análise 
Linguística (AL), conforme orienta João Wanderley Geraldi (1984), onde foram abordados 
os principais problemas de escrita encontrados nos textos: ortografia, pontuação, coesão 
e concordância verbal e nominal. Essas questões linguísticas/gramaticais foram abordadas 
em dois momentos separados para um melhor aproveitamento das atividades: primeiro a 
ortografia e concordância verbal e nominal, e depois a pontuação e a coesão. 

A Análise Linguística teve seu embasamento teórico-metodológico em João 
Wanderley Geraldi (1984), criador do termo para “denominar uma nova perspectiva de 
reflexão sobre o sistema linguístico e sobre os usos da língua, com vistas ao tratamento 
escolar de fenômenos gramaticais, textuais e discursivos” (MENDONÇA, 2006, p. 205), e em 
Márcia Mendonça (2006), para quem a Análise Linguística engloba os estudos gramaticais 
num paradigma diferente, na medida em que os objetivos a serem alcançados são outros. 
Assim, numa perspectiva interacionista da linguagem, ela se constitui num dos três eixos 
básicos do ensino de língua materna, junto com a leitura e a produção textual. Por isso, 
o seu objetivo principal é a “reflexão sobre elementos e fenômenos linguísticos e sobre 
estratégias discursivas, com o foco nos usos da linguagem” (MENDONÇA, 2006, p. 206). Ou 
como afirma Geraldi:

O uso da expressão “análise linguística” não se deve ao mero gosto por 
novas terminologias. A análise linguística inclui tanto o trabalho sobre as 
questões tradicionais da gramática quanto questões amplas a propósito 
do texto, entre os quais vale a pena citar: coesão e coerência internas do 
texto; adequação do texto aos objetivos pretendidos; análise dos recursos 
expressivos utilizados (metáforas, metonímias, paráfrases, citações, 
discurso direto e indireto etc.); organização e inclusão de informações 
etc. Essencialmente, a prática de análise linguística não poderá limitar-
se à higienização do texto do aluno em seus aspectos gramaticais e 
ortográficos, limitando-se a “correções”. Trata-se de trabalhar com o aluno 
o seu texto para que ele atinja seus objetivos junto aos leitores a que se 
destina. (apud. MENDONÇA, 2006, p. 206-207)
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Por meio da Análise Linguística, os alunos puderam fazer uma nova reestruturação 
de seus textos, desta vez fazendo as correções gramaticais.  Essa atividade direcionava 
para a produção final/definitiva do artigo. Alguns artigos ficaram adequados já na primeira 
reestruturação, mas outros precisaram de duas ou três reestruturações, dependendo do 
grau de dificuldade de escrita apresentado pelo aluno.  

A avaliação final da atividade teve como critério básico o texto final apresentado 
pelo aluno, considerando-se a evolução do seu texto. 

4.4. A Publicação dos Artigos

Após o cumprimento de todas essas etapas, todos os textos que se apresentaram 
plenamente adequados ao gênero e sem problemas linguísticos-gramaticais foram 
encaminhados para publicação no jornal Expresso Notícias, de Telêmaco Borba, de 
periodicidade semanal. É importante ressaltar que nem todos os textos escritos foram 
publicados, pois muitos deles, ainda que estivessem adequados ao gênero, não estavam 
com qualidade satisfatória para publicação. Nesse caso, foi dada a possibilidade ao aluno 
que estivesse nessa condição de continuar refazendo o texto (mesmo depois de concluída 
a disciplina) até que ele estivesse em condições de publicação. Alguns o fizeram, mas 
outros, infelizmente, desistiram da publicação, se dando por satisfeitos com a evolução 
que tiveram e a nota alcançada. 

Foram publicados, de junho de 2015 a agosto de 2016, um total de 40 artigos, 
resultados dessa atividade de produção textual desenvolvida em 2015. Apenas é 
necessário lembrar que nas atividades realizadas com os alunos do curso de Direito no 
segundo semestre, outros temas foram acrescentados para a escrita dos artigos, como 
a crise ambiental, provocada pelo desastre de Mariana, o terrorismo, o problema dos 
refugiados, e análise de problemas contemporâneos sob o olhar da filósofa Hannah 
Arendt, aproveitando-se um seminário que o curso de Direito tinha organizado sobre ela. 

Outra alteração feita foi a possibilidade da escrita de artigos em duplas e em trios. 
Para tanto, foram realizadas duas produções com essa turma: uma individual e outra em 
dupla ou trio. 

Artigos publicados:

1 – O caos econômico e político brasileiro – Larissa de Camargo Gonçalves
2 – Crise econômica e protestos no governo Dilma – Mateus Levi Eidam
3 – O que esperar dos próximos dias - Edinei de Jesus Bueno de Camargo 
4 - A atual crise econômica e política – Alana Maria Quadra
5 – A corrupção na Petrobras – Marlene da Silva Guemra Borriero
6 – Estagnação econômica – Laryssa Souza Moreira
7 – Presidência da república: credibilidade em baixa – Rodrigo Otávio Safraiter
8 – O Brasil ainda tem jeito -  Leonan de Albuquerque Piasentim
9 – O impeachment de Dilma- Letícia Florêncio da Costa 
10- A legalização do aborto e a redução da morte materna – Alana Mayse Campos, 

Bruna Soares e Caroline Mattos
11 – O bairrismo da dor – Geraldo Conrado de Oliveira e Ricardo Machado de 

Oliveira
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12 - A as vítimas da síria – Louise Moraes e Paola Almeida
13 – A questão da legalização da maconha – Bruno Yossan Kawano, Matheus Eli 

Bueno e Thiago Felipe Belinski de Oliveira
14 – A manipulação da mídia na sociedade – Amanda de Fátima Ferreira Matos, 

Geovanna Grígio Araújo e Maressa Cristina Lopes Copele
15 – O politicamente (in)correto e (in)competência do estado brasileiro – Fábio 

César Prado – Jefferson Barbosa – Jonny Fabrício Novak
16 – Cara ou coroa – Ricardo Machado de Oliveira
17– Enxugando gelo – Marcos Rogério Silva Mello
18 – O poder da boa comunicação – Francimar Robert de Lara Martins, Márcio 

Diogo Bonfim e Renan Lenon Marcondes Marcelino
19 – A desatualização da legislação penal brasileira – Jonny Fabrício Novak
20 – O movimento feminista na sociedade atual – Ketlen Mayra Barbosa e Larissa 

da Rosa Fialka
21 – Sobre a mulher – Loren Iaros-
22 – A redução da maioridade penal seria a melhor solução? – Emanuelle Prestes, 

Julianne Guides e Amanda Pádua
23 – Política penal brasileira e a visão equivocada quanto aos adolescentes 

infratores – Fernanda Silva Cardoso Cortez
24 – Atentados contra a dignidade humana – Everson de Oliveira Pinto
25 – Os ataques terroristas e o drama dos refugiados – Lais Aparecida Motta de 

Almeida
26 – Viciado eu? - Thiago Felipe Belinski de Oliveira
27 – Tempos sombrios - Matheus Eli Bueno 
28 – Uma sociedade consumista – Geovanna Grígio Araújo
29 – Auxílio-reclusão – Thyago Carretero
30 - Uber: vilão ou necessidade – Louise dos Santos Moraes
31 – A imaginação em óbito – Paola Fagundes de Almeida
32 – Cotas raciais – Amanda de Fátima Ferreira Matos
33 – Coleta seletiva, o mínimo que se pode fazer – Renan Lenon Marcondes 

Marcelino
34 – Os excessos de uma sociedade movida por uma ideologia política – Ketlen 

Mayara Barbosa e Larissa da Rosa Fialka
35 – O mundo pede socorro – Lais Aparecida Motta de Almeida e Larissa Gabriela 

Rodrigues
36 – Desigualdade e discriminação social: problemas a serem enfrentados pelo 

Brasil – Julianne Guides
37 – A violência contra a mulher na sociedade brasileira – Maressa C. Lopes da Silva 

Copele
38 – Algumas reflexões sobre o Brasil – Giovani Dangui Girardello
39 – Educação ambiental: uma preocupação mundial – Simony do Rocio Alves de 

Lima
40 – O sistema eleitoral brasileiro é confiável? – Fábio César Prado e Renan Lenon 

Marcondes Marcelino
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5. CONCLUSÃO

As atividades de leitura de textos jornalísticos e produção dos artigos de opinião 
foram realizadas durante um bimestre, num total de 36 horas-aula. Essas atividades serviram 
para abrir os olhos dos alunos para as lutas que são travadas na sociedade por meio da 
linguagem e veiculadas pelos órgãos de comunicação e que por isso é importante saber 
ler o mundo, ter consciência dos diferentes pontos de vista das muitas narrativas midiáticas 
que são oferecidas diariamente e também que escrever é uma prática social. Ao escrever 
e publicar um artigo num meio de comunicação eles estão participando ativamente dos 
debates contemporâneos da cidade, do estado, do Brasil e do mundo.

Aliada a essa prática de leitura e escrita, durante o 2º bimestre foi desenvolvido 
um trabalho interdisciplinar em conjunto com professores de outras disciplinas da turma, 
onde foram trabalhados textos acadêmicos, como o resumo e a resenha, e técnicos como o 
relatório, de acordo com as necessidades dos alunos. Todas essas práticas de escrita foram 
acompanhadas de Análise Linguística.

REFERÊNCIAS

ADORNO-SILVA, D. A. O ensino de língua portuguesa na universidade: o discurso e a técnica. 
In. GUIRALDELO, C. M. (org.). Língua portuguesa no ensino superior: experiências e 
reflexões. São Carlos/SP: Claraluz, 2006, p. 93-102.
BRÄKLING, K. L. Trabalho com artigo de opinião: re-visitando o eu no exercício da (re) 
significação da palavra do outro. In. ROJO, R. (org.). A prática de linguagem em sala de 
aula: praticando os PCNs. São Paulo: EDUC; Campinas: Mercado de Letras, 2000, p. 221-247.
CITELLI, A. O texto argumentativo. São Paulo: Scipione, 1994.
FARIA, M. A. O jornal na sala de aula. 12 ed. São Paulo: Contexto: 2002. 
GERALDI, J. W. (org.) O texto na sala de aula. 3 ed. Cascavel/PR: Assoeste, 1984. são 
GUIRALDELO, C. M. (org.). Língua portuguesa no ensino superior: experiências e reflexões. 
São Carlos/SP: Claraluz, 2006.
JAKOSON, R. Linguística e comunicação. 24 ed. Trad. Izidoro Blikstein e José Paulo Paes. São 
Paulo: Cultrix, 2007. 
KLEIMAN, A. B.; MORAES, S. E. Leitura e interdisciplinaridade: tecendo redes nos projetos 
da escola. Campinas/SP: Mercado de Letras, 1999.
MENDONÇA, M. Análise linguística no ensino médio: um novo olhar, um outro objeto. In. 
BUNZEN, C.; MENDONÇA, M. (orgs). Português no ensino médio e formação do professor. 
São Paulo: Parábola, 2006, p. 199-226.
MUSSALIM, F. Análise do Discurso. In. MUSSALIM, F.; BENTES, A. C. (orgs). Introdução à 
linguística: domínios e fronteiras. V. 2. São Paulo: Cortez, 2001, p. 101-142.

III Encontro de Pesquisa da FATEB - Telêmaco Borba (PR), 27 e 28 de  Outubro de 2016

Vol. I  Educação



202

ESTUDO FILOSÓFICO SOBRE O TEMA: MEMÓRIA BASEADO NA TEORIA DE 
PAUL RIOCUER E LUDOPEDAGOGIA - UMA EXPERIÊNCIA BEM SUCEDIDA 

COM ALUNOS DO ENSINO MÉDIO

Cinthia Celene Benck de Lima35

RESUMO
Este artigo consiste na apresentação de um relato sobre aulas-oficinas que ocorreram 
com alunos do primeiro ano do ensino médio no período noturno dos colégios estaduais 
Professora Maria Aparecida Militão e Professor Custódio Netto, ambos localizados no 
município de Telêmaco Borba- PR. Tendo como objetivo demonstrar que estudos com 
questões filosóficas podem e devem utilizar-se da metodologia didática da ludopedagogia, 
conduzindo os alunos ao melhor entendimento nas reflexões filosóficas. O tema memória foi 
trabalhado sob o subsídio teórico do filosofo contemporâneo Paul Ricouer, e a metodologia 
da ludopedagogia utilizou de cadernos culinários antigos. A preocupação em utilizar 
cadernos de culinária antigos estava baseada em integrar a realidade dos alunos com 
questões filosóficas, demonstrando que muito além de simples “cadernos” eles eternizam 
memória, recordações, e sentimentos, o ato de manusear as receitas traz a tona uma memória 
vivida e suas reflexões filosóficas.
Palavras- chave: memória, Paul Ricouer,ludopedagogia.

1. INTRODUÇÃO

Atualmente muito se questiona sobre o ensino de Filosofia e sua importância 
educacional em nível de Ensino Médio principalmente na esfera pública. A Filosofia como 
disciplina específica dos currículos do Ensino Médio no Brasil foi aprovada recentemente, 
trata-se da Lei 11.684, assinada pela Presidência da República em junho de 2008. Desde 
então muito se tem discutido sobre o trabalho da disciplina de Filosofia em sala de aula, sua 
complexidade e domínio que a disciplina requer.

Observa-se por parte dos alunos certa repulsa e desinteresse pela disciplina de 
Filosofia, devido, a mesma não possuir um caráter imediatista, contrapondo-se a realidade 
atual da sociedade contemporânea. Na prática diária dos docentes em sala o relato sobre 
a dificuldade dos alunos do 1º ano do ensino médio em compreender a importância da 
disciplina e sua interligação à informação e ao conhecimento com situações cotidianas e 
com a razão do viver dos indivíduos de forma geral. Frente à situação real em sala de aula 
foi proposta uma reflexão e modificação da metodologia didática em relação à disciplina de 
Filosofia, tendo como objetivo trabalhar de forma mais dinâmica e concreta com reflexões 
sobre assuntos filosóficos tendo como subsídio a fundamentação teórica de um filósofo 
contemporâneo.

O procedimento metodológico utilizado foi a dinâmica em sala de aula tendo como 
subsídios cadernos de receitas culinárias antigos (cadernos até 1980) foram aceitos para 
a realização da atividade. Foi solicitado aos alunos que trouxessem de casa cadernos de 
receitas de culinárias, sendo estes de sua família ou de amigos próximos.

35 Aluna do Curso de Pós Graduação do Ensino de Filosofia do Ensino Médio UEPG. Graduada em Farmácia- 
Bioquímica (UEPG),Licenciatura em  História (UEPG) e Tecnologia Superior em Gestão Pública (UTFPR). Pós-
graduação em Homeopatia (Associação Médica do Paraná), Pós-graduação em Ensino de Ciências (UTFPR), 
Pós-graduação em Gestão Pública (UTFPR).Pós- graduação em História Arte e Cultura (UEPG), Mestranda em 
História (UEPG).  Orientadora: ProfªMs. Vania Fernandes.
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Partindo se da afirmação de Waternberg (2007) que a Filosofia se debruça sobre 
“questões eternas” e de preocupações humanas. O tema memória é de grande relevância 
para o entendimento da articulação entre a questão histórica e a identificação de 
sujeitos coletivos. Em sala de aula principalmente na disciplina de filosofia observa-se um 
distanciamento de questões tão centrais e objetivas por parte dos alunos, no que se refere a 
partir de reflexões e questionamentos filosóficos.

Ao trabalhar com questões filosóficas de Paul Ricouer sobre a memória e cadernos 
de receitas culinárias antigos buscou-se a introdução de uma metodologia onde os alunos 
foram levados a questionar e discutir sobre o que aqueles cadernos guardam em relação a 
memória. Muito mais de simples receitas, estes cadernos eternizam “memórias” e constituem 
em registros preciosos de sabores, aromas, histórias, de pessoas, e do jeito de perceber o 
mundo, refletindo um momento histórico, econômico e cultural de um determinado período.

A utilização da ludopedagogia na aula de Filosofia buscou apresentar aos alunos uma 
visão diferenciada do estudo, envolvendo-os nas questões filosóficas de maneira prática e 
integrante do cotidiano.

A didática planejada buscou substituir o verbalismo das aulas expositivas e as 
atividades baseada na leitura e a interpretação de resumos apresentados em livros didáticos 
e ou apostilas por uma atividade interativa e participativa conduzindo o aluno a pensar, 
levantar problemas, questionar, e refletir sobre questões relativas a memória sobre os estudos 
do filosofo Paul Ricouer. A atividade com os cadernos de receitas antigos representa um 
modelo cognitivo, na qual o ensino e a aprendizagem são vistos como “convite” à exploração 
e descoberta do “aprender a refletir e questionar’’ assuntos pertinentes a filosofia, assumindo 
maior importância do que o simples assimilar informações.

Por meio de aulas-oficina procurou-se demonstrar aos alunos uma visão real sobre o 
que a disciplina Filosofia e seu objetivo prático. Para tanto o tema filosófico escolhido para 
ser desenvolvido como os alunos foi o tema Memória.

A memória traz reflexões filosóficas desde a antiguidade uma vez que o tema 
compreende um processo ativo de criação, de significação, de reconstrução do passado.   

Na busca da melhor contextualização dos temas filosóficos foi desenvolvida uma 
aula-oficina aliando assuntos relacionados ao tema memória com técnicas didáticas da 
ludopedagogia.36

 O trabalho da aula-oficina (ocupou-se de três horas- aulas) houve a interação com 
alunos do 1º ano do ensino médio, do período noturno de dois colégios do município 
de Telêmaco Borba- PR. Alunos do Colégio Estadual Professora Maria Aparecida Militão, 
localizado no bairro Vila Esperança, e do Colégio Estadual Professor Custódio Netto, localizado 
no bairro Jardim Bandeirantes, tendo ocorrido em dezembro de 2015. Em comum os dois 
colégios têm como clientela alunos trabalhadores da indústria madeireira, e do comércio 
local. Uma das dificuldades relatadas por docentes da disciplina de Filosofia de ambos 
os colégios, foi a falta de interesse dos alunos em relação aos temas propostos e a falta e 
interação dos mesmos nas aulas. De acordo com as informações colhidas pelos professores 
houve a preocupação de motivar os alunos com temas relacionados com sua realidade de 
vida, e que trouxe à tona o compartilhamento de suas “memórias” 

36 Ludopedagogia consiste em um conjunto de técnicas didáticas que se sobrepõem aos jogos educativos, 
contemplando várias formas lúdicas de aprendizagem. Fonte:Luckesis (2007).
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Como subsídio teórico envolvendo questões relacionadas à memória foi escolhido o 
filósofo contemporâneo Paul Ricouer. E como material lúdico para a aula-oficina foi trabalho 
com cadernos de receitas culinários antigos, como o objetivo de concretizar por parte dos 
alunos um elemento familiar, que faz parte do seu contexto, do seu dia- a- dia.

Muito mais que simples materiais didáticos os cadernos de receitas de culinária 
são registros de uma memória coletiva que devem ser analisados e questionados, pois se 
constituem em um elemento que possibilita o olhar da caminhada de uma determinada 
sociedade.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1. Memória

A memória é um dos suportes essenciais para encontrar-se dos sujeitos coletivos 
(Félix, 2004, p.32). Mnemosynea memória em grego era uma deusa identificada como mãe 
das musas e das divindades responsáveis pela memória e inspiradoras da imaginação criativa 
dos artistas e poetas. Poetas (aedos) e historiadores, diferentemente dos filósofos, aceitavam 
o conceito grego de grandeza (FÉLIX, 2004, p.34).

Sobre a memória é importante pontuar alguns atributos. Sabe-se que a memória 
liga-se à cultura e imuniza o organismo coletivo contra a desordem da agressão. Ela é uma 
espécie de guardiã da integridade de um “nós’, que garante a sobrevivência de um grupo 
pela partilha entre indivíduos que são comuns”. Desta maneira, opera como corpo, para fazer 
de ontem para hoje o corpus de conhecimentos, valores ou experiências que consolidam a 
identidade de um grupo. (BARRETO, 2007).

De acordo com Barreto (2007) quando falamos em memória, logo nos salta à mente 
certa propriedade particular de conservar informações, o que incide sobre um conjunto de 
funções psíquicas e nos remete aos estudos da biologia, da psicologia, da psicofisiologia, da 
neurofisiologia. Talvez por isto, a memória é vista articulada aos sistemas de educação, pois 
a noção de  aprendizagem  a ela remete; vê-se também a memória como reflexão filosófica.

Aristóteles que compreende o conhecimento pela articulação das faculdades 
sensível e intelectiva fala em graus de conhecimento, sendo a memória um deles e resultado 
da convergência entre percepção e imaginação. O filósofo concebe o conhecimento como 
potencial em formação, que se configura e enriquece pelo acúmulo de informações. Neste 
aspecto, a memória é percebida na interseção sujeito/cultura, o que amplia sua propriedade 
estática de conservar informações, imputando-lhe certo dinamismo, exigência própria para 
a ação de reconstrução das experiências passadas, já que é esta uma forma encontrada pela 
sociedade para pensar a si própria, quer seja por meio da sua relação com o passado.

Muitos filósofos e historiadores contemporâneos têm-se dedicado a desenvolver 
trabalhos que tratam sobre o assunto memória, considerando que o mesmo não é apenas 
um elemento depositário passivo de fatos, mas um processo ativo de criação de significações 
que exigem a combinação dos conhecimentos filosóficos da fenomenologia.
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2.2. Memória Filosofia e Ludopedagogia

Tradição, memória e história são posições diferentes   com  que o presente vê 
o passado.(RODRIGUES, 1980).O sociólogo Maurice Halbwachs  defende a ideia que a 
memória liga-se à lembrança das vivências, e esta só existe quando laços afetivos criam 
o pertencimento ao grupo, e ainda os mantém no presente. Portanto, não é o físico ou o 
territorial que permite a existência do grupo, e, sim, a dimensão do pertencimento social, 
criado por laços afetivos que mantém a vida e o vivido no campo das lembranças comuns, 
geradora de uma memória social. Só existe memória quando há sentimento de continuidade 
presente àquele que se lembra. ( HALBWACHS, 1990).  Piere Nora (1993) sintetiza muito bem 
a concepção de memória: memória é por natureza, múltipla e desacelerada, coletiva, plural 
e individualizada. A memória se enraíza no concreto, no espaço, no gesto, na imagem, no 
objeto.

Quando se utiliza da Filosofia para compreender questões ligadas à memória, leva-
se em consideração que esta se interessa por aquele instante em que a realidade natural 
(o mundo das coisas) e a história (o mundo dos homens) tornam-se estranhas, espantosas, 
incompreensíveis e enigmáticas, quando o senso comum já não sabe o que pensar e dizer e 
as ciências e as artes ainda não sabem o que pensar e dizer. Percepção, imaginação, memória 
linguagem, inteligência, experiência, reflexão, comportamento, vontade, desejo e paixões 
são alvos da filosofia, modalidades de relação entre o homem e o mundo do ser humano 
conseguem mesmo e com os outros (FEROLDI, 2015). 

Se abandonar a ingenuidade e os preconceitos do senso comum for útil; 
se não se deixar guiar pela submissão às ideias dominantes e aos poderes 
estabelecidos for útil; se buscar compreender a significação do mundo, da 
cultura, da história for útil; se conhecer o sentido das criações humanas 
nas artes, nas ciências e na política for útil; se dar a cada um de nós e à 
nossa sociedade os meios para serem conscientes de si e de suas ações 
numa prática que deseja a liberdade e a felicidade para todos for útil, então 
podemos dizer que a filosofia é o mais útil de todos os saberes que os seres 
humanos são capazes (CHAUÍ, 2002).

Para Luckesi o que caracteriza a ludicidade é a experiência de plenitude que ela 
possibilita a quem a vivencia em seus atos (2007). Para Almeida (2007) na atividade lúdica 
há a necessidade de integrar a ação, o pensamento e o sentimento. Diante da definição dos 
dois termos pode-se concluir que: a linguagem lúdica é uma das formas pela qual o homem 
assimila a cultura do meio em que vive e se constitui enquanto sujeito histórico.

Do ponto de vista filosófico, o lúdico é abordado com um mecanismo para contrapor 
a racionalidade. Há séculos, vivemos uma relação de competição entre razão e emoção, 
como se fossem aspectos irreconciliáveis do ser humano (TOMELIN, 2010).

Estamos vivendo um novo tempo, no qual é preciso estabelecer uma 
convivência harmoniosa entre esses dois aspectos os sejam, a razão e a 
emoção não devem atuar em conflito, mas sim em parceria na busca de um 
novo paradigma para a existência humana. Nesta perspectiva, a ludicidade, 
entendida com um mecanismo de subjetividade, afetividade, valores e 
sentimentos, portanto da emoção, deverá estar junto da razão na ação 
humana. (TOMELI, 2010).
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A ludicidade era vista até então como alguma coisa sem importância no processo 
de desenvolvimento humano, mas hoje é estudada como algo fundamental do processo, 
fazendo com que cada vez mais se produzam estudos de cunho científico para entender 
sua dimensão no comportamento humano e se busquem novas formas de intervenção 
pedagógica como estratégia favorecedora de todo processo de aprendizagem ( NEGRINE, 
2000).

A utilização do lúdico como estratégia de aprendizagem também é defendida por 
Palangana. Na visão da autora, é evidente que precisamos de ambas as coisas, aprendizagem 
e motivação, para o desempenho de uma tarefa. A motivação sem aprendizagem redundará, 
simplesmente, numa atividade às cegas; aprendizagem sem motivação resultará meramente 
em inatividade, como o sono. (PALANGANA, 1994).

A necessidade de integrar ação, o pensamento e o sentimento nas atividades lúdicas 
estão presentes, também, na visão de Almeida (2007). A interpretação da citação pelo autor 
refere-se a importância da  contextualização do cotidiano do aluno com temas trabalhados 
no contexto escolar. 

2.3. Memória e Paul Ricouer

Paul Ricoeur é um filósofo francês, nascido a 27 de fevereiro de 1913, em Valence 
e falecido a 20 de maio de 2005, em Chatenay- Malabry, Paris. Sua vasta e complexa obra 
reflete uma tentativa de conciliar, criativamente algumas correntes mais significativas da 
filosofia contemporânea: a fenomenologia, a hermenêutica, o existencialismo e a psicanálise. 
Renovou a hermenêutica, associando-a à fenomenologia37. Segundo o filósofo quando 
trabalha com o tema memória esta não corresponde somente a um trabalho de captação 
do sentido dos textos e dos símbolos, mas também a um esforço efetivo de compreensão 
de nós próprios e do mundo. Numa segunda fase sobre seus estudos Ricoeur reflete sobre 
a narrativa, salientando o seu caráter “inventivo’’. A narração permite a compreensão de nós 
próprios numa dimensão temporal. Finalmente, o filósofo desenvolve o conceito do “agir 
ético’’, considerando que este se afirma em três momentos essenciais: o “momento da moral’’ 
e o “estádio da sabedoria prática’’.

De acordo com Kussler (2009)as leituras de Ricoeur frente aos filósofos precedentes 
tentam mostrar a capacidade da memória como algo que não é significado de imaginação. 
Mas a capacidade de poder ser remetido ou se fazer remeter ao passado, por determinados 
dados que estão arquivados, de certa forma, na mente humana.

De acordo com a pesquisa de Andrade, (2012) sobre o livro de Paul Ricouer intitulado 
A Memória, a história o esquecimento, este poderia ser resumido da seguinte maneira: trata-
se de afirmar o caráter espistêmico-veritativo da memória contra aqueles que lhe apõem, no 
mínimo, uma desconfiança. Ricouer esboça uma fenomenologia da memória pautada por 
uma tradição filosófica que extrapola em muito a fenomenologia. O primeiro capítulo de sua 
fenomenologia da memória é intitulado “memória e imaginação’’; o ponto decisivo desse 
capítulo é a última parte “lembrança e imagem’’.

37 Fenomelogia refere-se aquilo que apresenta ou que mostra a importância dos fenômenos do consciente. 
Fonte: Chauí (2004).
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Segundo Andrade (2012) as palavras que iniciam o capítulo Memória e Imaginação 
dão o tom da importância atribuída por Ricoeur ao problema da relação entre lembrança e 
imagem, além de sugerir a dificuldade que o filósofo deve enfrentar a partir desse ponto e 
inicia a discussão pontuando o que há em comum e diverso entre a imaginação e a memória:

A afirmação do caráter veritativo da memória está diretamente relacionada com essa 
“posição de um real anterior’’sobre o qual a memória se refere quando presentificada; como 
Paul Ricoeur insiste ao longo de todo livro a memória é do passado, ou seja, a referencialidade 
ao passado garante a uma determinada lembrança sua fidelidade. (ANDRADE, 2012)

Ao inverso da função irrealizante que culmina na ficção exiladada no que 
está fora do texto da realidade inteira, é a função visualizante, sua maneira 
de dar a ver, que é exaltada aqui (RICOUER, 2007, p.68)).   

Segundo Almeida (2012) poderíamos dizer que há nesse caso uma dupla forma de 
apresentação da imagem, que tende ora para uma função visualizante uma vez que dá a 
ver uma lembrança pura, quando esta se atualiza; ora para a sua função irrealizante quando 
a imagem se “exila’’ do real, seja ele passado, presente ou futuro, e produz um livre jogo da 
faculdade imaginativa.

Quando escreve sobre a memória exercitada: uso e abuso Ricoeur afirma que 
lembrar-se é não somente acolher, receber uma imagem do passado, como também buscá-
la, fazer alguma coisa. Em seus trabalhos ele observa que o fenômeno da lembrança se dá 
como uma imagem do que foi antes visto, ouvido, experimentado, aprendido, adquirido.

O que se sabe é que memória é resultado dos entrelaçamentos das experiências de 
um tempo e que o “transmitimos para que vivemos, cremos e pensamos não venha a morrer 
conosco (DEBRAY,2000), pelo puro desejo de imortalidade.

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA

O procedimento metodológico utilizado foi às aulas-oficinas e avaliação sobre a 
aplicabilidade da ludopedagogia,

O local de estudo das aulas oficinas foram os Colégio Estadual Prof. Custódio Neto 
e Colégio Professora Maria Aparecida Militão respectivamente localizados nos bairros 
Bandeirantes e Vila Esperança no município de Telêmaco Borba-. 

A atividade proposta envolveu alunos do 1º ano do ensino médio de ambas as escolas. 
A Dinâmica Prática em Sala de Aula teve como ponto inicial o questionamento sobre o que 
é memória? Qual a relação da memória como os indivíduos sociais? Qual a preocupação e 
discussão da filosofia em relação à memória? Qual o trabalho do filósofo Paul Ricouer em 
relação à memória?

 Após a explanação expositiva sobre as questões apresentadas, iniciou-se o trabalho 
com os cadernos de receitas onde os alunos foram direcionados a discutir o ponto de vista 
de Paul Ricouer sobre conhecimentos filosóficos inerentes a memória.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Em um primeiro momento, os alunos receberam a informação teórica sobre os 
conceitos de memória em relação aos conhecimentos filosóficos de forma geral e após sob 
o aspecto do filosofo Paul Ricouer.
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A dinâmica com a utilização  dos  cadernos  de    culinária antigos foi a metodologia 
utilizada para que os alunos inicialmente e depois de forma coletiva  iniciassem o  trabalho 
reflexivo com a questão da memória.

Os alunos ao desenvolver a atividade observaram a necessidade da concentração ao 
analisar os cadernos de culinária e a correlação dos conhecimentos teóricos filosóficos.

A empolgação foi grande e muitos alunos trouxeram os cadernos de receitas 
embrulhados em pacotes plásticos, o carinho, cuidado e zelo dos alunos em relação a 
esses objetos foi muito grande. Eram cadernos na grande parte de suas avós, manuscritos, 
machados, folhas amareladas pelo tempo, muitas vezes com erros de português, mas todos 
foram unânimes em tratar os cadernos como relíquias e sempre apresentando esta e aquela 
receita como sendo sua favorita; ou citando os nomes de alguma guloseima especificando 
uma determinada pessoa ou evento. Outra observação importante a ser considerada 
é a forma como cada aluno mantinha consigo os cadernos, como um objeto precisoso, 
expressões como “cuidado”, ‘‘por favor, o caderno é da minha avó’’, ‘‘ adoro esta receita, ela 
me faz lembrar...’’.

Um dos objetivos propostos na atividade foi atingido com êxito o de proporcionar ao 
aluno um olhar para dentro da sua casa e de sua família, da memória afetiva, com a técnica 
da ludopedagogia.

A atividade oportunizou aos alunos desenvolver capacidades que neles despertem 
a inquietação diante desconhecido, buscando reflexões, desenvolvendo posturas críticas, 
realizando questionamentos fundamentados na teoria apresentado.

Constatou-se por parte dos alunos maior interesse e reflexão pelo assunto referente 
a memória. Através da utilização dos cadernos de culinários eles puderam construir o 
conhecimento, trocar ideias, compartilhar lembranças de afeto e principalmente discutir 
e refletir sobre a questão da memória não somente ligado à teoria, mas a sentimentos 
guardados não apenas em folhas de papel, mas dentro de cada um como individuo 
constituinte de uma família com suas lembranças e recordações.

4.1. Análise de Alguns Cadernos de Culinária

Cadernos de receitas culinárias fazem parte do nosso cotidiano, fazem parte da 
nossa família, muitas vezes escrito à mão são guardados com tanto carinho e aguçam nossa 
memória. Eles vão além de simples anotações sobre receitas, eles refletem o cotidiano de um 
período vivo por nossas mães, avós, tias, madrinhas e de outras pessoas. Possibilitando através 
de suas análises o reflexo do momento histórico e social de um período, proporcionando o 
registro da memória e um olhar para a caminhada de uma determinada sociedade onde 
nossos familiares estavam inseridos. 

De acordo com Ana Holanda as anotações culinárias nos revelam história e 
recordações de uma época.

Escritas à mão e guardadas com apreço, essas anotações são registros 
preciosos de sabores e aromas, e também do jeito de perceber o mundo. 
Basta uma análise breve de um caderno desses para descobrir em que 
década ele foi produzido: o formato da letra, a grafia de algumas palavras, o 
tipo de recorte de receitas coladas nas últimas páginas. (HOLANDA, 2015).

III Encontro de Pesquisa da FATEB - Telêmaco Borba (PR), 27 e 28 de  Outubro de 2016

Vol. I  Educação



209

Todos os cadernos possuíam ricas informações e trazendo à tona informações 
sobre um determinado acontecimento. Vários cadernos foram analisados entre eles cita-se 
um caderno de culinária da década de 1980. Em uma das páginas observa-se uma receita 
datilografada que reflete a utilização da soja como ingrediente principal. Na década de 1980 
o governo do Paraná promoveu um grande programa de introdução de receitas que levam 
soja como ingrediente principal das receitas. Uma série de cursos foi promovida em centros 
comunitários religiosos e em escolas públicas para que as receitas fossem difundidas, como 
o objetivo que a soja fizesse parte da culinária paranaense. A aluna relata que as receitas de 
soja eram muitos apreciados pela família principalmente os docinhos feitos com soja que 
sua avó fazia.

Um caderno da década de 1940  pertencente à bisavó de aluna chamou atenção. O 
caderno de culinária  pertencia a senhora já falecida, imigrante alemã que residia na região 
Lagoa Funda, localidade do município de Irati. Os erros ortográficos refletem a dificuldade 
na escrita do português e a maneira da culinária praticada na época. Constando apenas 
anotações somente dos ingredientes, visto que o modo de fazer estava relacionado ao 
antigo “olho de medidas”, no saber antigo, e na tradição oral passada de mãe para filha em 
relação ao modo de fazer, o tempo de cozimento.

  Ao folhear o caderno pertencente a sua tia já falecida o aluno Luiz, por muitas vezes 
fez referência ao “cuque’’, um bolo feito com massa de pão, mas de sabor doce, assado no 
forno a lenha. O bolo estava presente nas festividades da família. Tanto mamãe como a avó e 
as demais tias quando reunidas contam estórias sobre o cuque e como ele representava um 
momento de encontro. Pois o cuque era servido sempre no final do puxirão do faxinal onde 
eles residiam. Ao relatar sobre a receita uma série de lembranças e recordações estavam 
presente ativando mecanismos de uma memória vivida pelo aluno.

A receita do bolo de chocolate, tão descrita pela aluna Marcela transmite a alegria 
com que o bolo era feito por ela e sua mãe. Relembra a aluna quando a mãe servia o bolo em 
seus aniversários, ela adorava o bolo de chocolate de sua mãe. 

Sabe professora quando me recordo deste bolo eu chego a sentir o gosto 
do bolo e sentir o cheirinho do chocolate. Hoje eu faço esse bolo para 
minha filha, mas ela parece que nem gosta muito. Mas para mim vem à tona 
toda uma memória, uma lembrança, uma recordação muito boa da minha 
infância. É um bolo simples, muitas vezes a mãe nem colocava a cobertura. 
Mas quando ela fazia eu sabia que era uma festa de aniversário, minha ou 
do meu irmão. Um sentimento muito bom vem a minha memória, tenho 
vontade de voltar ao tempo. ( MORAES, 2015).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A atividade proposta foi positiva e atingiu seus resultados propostos, pois 
favoreceu o processo de ensino aprendizagem. Através do uso dos cadernos de culinária 
e da metodologia da ludopedagogia houve a disponibilização de meios necessários para 
os alunos entender e compreender o mundo ao qual está inserido, proporcionando uma 
metodologia que disponibilizou meios para tornar o indivíduo um ser capaz de pensar, agir, 
e refletir sobre a ação por si mesmo.
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Este tipo de atividade direcionada à disciplina de Filosofia a um estudo que tem como 
função formar alunos críticos, reflexivos, fornecendo meios para analisar cada teoria, cada 
pensador, cada perspectiva de questionamento filosófico. O que leva o aluno ao reverso 
da sociedade atual automatizada e pronta do modo de pensar, proporcionando ao aluno 
formar o nosso senso crítico.

A interação dos alunos como questionamento sobre o assunto memória levou-
os a chegarem a respostas distintas sobre o assunto, não apresentando um consenso 
comum sobre o tema apresentando, mas o processo de questionar e arriscar respostas e 
reflexões, sem dúvida ocorreu trilhando os caminhos para a compreensão de nós mesmos. 
Mas todos foram unânimes quando retornamos à teoria de Ricouer que afirma que a 
memória está diretamente relacionada com a “posição de um real anterior’’. A importância 
da fundamentação teórica sobre a fenomenologia também foi referenciada várias vezes. 
Cabe aqui à afirmação de Saviani (2002) qualquer questionamento leva o indivíduo a uma 
reflexão por mais simples que seja.

Em suma as coisas que ignoramos são muitas e nós ignoramos são muitas 
e nós sabemos disso. Todavia, esse fato, como também a consciência desse 
fato, ou mesmo a aceitação, da existência, de fenômenos que ultrapassam 
irrefutavelmente e de modo absoluto a nossa capacidade de conhecimento, 
nada disso é suficiente para caracterizar o significado essencial da palavra 
encerra (SAVIANE, 2002).

O objetivo proposto foi atingindo demonstrando que cabe a nós como educadores 
abandonarmos as velhas posturas convencionais e passar a utilizar-se de modo mais 
frequentes metodologias pedagógicas que favoreçam uma nova forma de pensar nas aulas 
de filosofia, despertando o potencial de questionamento, argumentação e reconhecimento 
dos alunos. Por sugestão e solicitação dos alunos a oficina acontecerá novamente com 
outros alunos, com novos cadernos de receitas de culinária antigos e com o objetivo que 
refletir sobre assuntos filosóficos.
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REFLEXÕES SOBRE A ACESSIBILIDADE NO ENSINO SUPERIOR

Marcelo Rugiski38

Área de Concentração: Educação
Grupo de Trabalho: Acessibilidade

RESUMO
A presente pesquisa tem como objetivo introduzir o tema acessibilidade e inclusão de 
pessoas com necessidades educacionais especiais no processo acadêmico. O procedimento 
utilizado para este trabalho exploratório foi a pesquisa bibliográfica com uma abordagem 
qualitativa. Buscaram-se elementos para propiciar uma discussão sobre a possibilidade de 
inclusão e a garantia da permanência de pessoas com deficiência ao universo do ensino 
superior. É apresentada uma discussão sobre a terminologia relacionada ao termo pessoa 
com deficiência. Em seguida passa-se a apresentar a pessoa com deficiência e ainda descrever 
as deficiências e suas peculiaridades. Por fim são elencadas as dificuldades de acessibilidade 
encontradas por pessoas com deficiências físicas em Instituições de Ensino Superior.
Palavras-chave: Acessibilidade, Instituição de Ensino Superior.

ABSTRACT
The present research aims to introduce the theme: "accessibility and inclusion of people with 
special educational needs in the academic process". The procedure used for this exploratory 
study was a bibliographic research with a qualitative approach. It sough to provide elements 
that propitiate a discussion about the possibility of inclusion and ensuring the permanence 
of people with disabilities in higher education universe. It presented a discussion about 
terminology related to the 'disabled person' term. After that occurs to present the disabled 
person and also describe the deficiencies and its peculiarities. Finally are listed accessibility 
difficulties encountered by these people in Higher Education Institutions.
Key-words: Accessibility, Higher Education Institutions.

1. INTRODUÇÃO

A função social da Instituição de Ensino Superior implica em produzir conhecimento, 
de maneira a promover o acesso à cultura, promoção da ciência e desenvolvimento de 
novas tecnologias bem como modificar o próprio ho¬mem, enquanto ator e construtor de 
sua sociedade. Partindo deste princípio a pesquisa, tem fundamental importância nesse 
contexto, por ser uma atividade de investigação, avaliação crítica e de criação, agindo de 
referência na busca de soluções para problemas e dificuldades do meio social. O motor 
principal da vida acadêmica é constituído pela ação da pesquisa, por sua importância 
científica ou educativa, sendo ela, uma estratégia de geração de conheci¬mento e de 
promoção da cidadania. Desta forma a pesquisa é um item fundamental num con¬texto de 
uma Instituição de Ensino Superior.

38 Mestre em Engenharia de Produção e Professor-pesquisador no curso de graduação em Engenharia de 
Produção – e-mail: <mdrugiski@hotmail.com>.
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O procedimento utilizado para este trabalho exploratório foi a pesquisa bibliográfica 
com uma abordagem qualitativa e tem como objetivo introduzir o tema acessibilidade 
e inclusão de pessoas com necessidades educacionais especiais no processo acadêmico. 
Desta maneira, proporcionando de forma efetiva a aquisição de conhecimento no que diz 
respeito à inserção de pessoas deficientes, bem como sua real inserção em uma instituição 
cidadã de Ensino Superior.

A relevância desta pesquisa está em possibilitar a sistematização de informações que 
permitam auxiliar na qualidade do trabalho que vem sendo realizada em uma Instituição 
de Ensino Superior no que diz respeito à acessibilidade e inclusão educacional e social de 
alunos com necessidades educacionais especiais no ensino superior.

2. ACESSIBILIDADE NO ENSINO SUPERIOR

A sociedade vem definindo normas e ditando padrões para o ser humano, as 
pes¬soas com necessidades educacionais especiais frente a esta realidade, são discriminadas 
e estigmatizadas, o que acarreta, ainda na atualidade dificuldades de aceitação do indivíduo 
descrito como diferente, tanto na família como no meio social, incluindo neste, o meio 
acadêmico. 

Frente a isso, percebe-se que a inclusão torna-se um instrumento de fundamental 
importância para a construção de uma sociedade realmente democrática. O respeito torna-
se necessário, as diferenças não podem ser mais tidas como barreiras a necessidade de 
igualdade de oportunida¬des requer a ação do incluir, fazendo assim uma ruptura com o 
movimento de excluir.  Este assunto vem sendo elencado em diferentes instâncias e países 
inclusive no Brasil. 

Portanto a acessibilidade torna-se necessária para possibilitar a inclusão e a garantia 
a todos da possibilidade de acesso da pessoa com deficiência participar do universo comum 
na vida em sociedade incluindo a acadêmica. Esta sociedade que deverá estar organizada 
e orientada, para poder proporcionar-lhe a cidadania através do respeito à diversi¬dade 
humana, às diferenças individuais e desta forma promover a igualdade de oportunidades 
para que os portadores de necessidades especiais possam gozar de uma vida acadêmica 
plena e com possibilidades de desenvolvimento de um futuro melhor apesar de suas 
dificuldades (PIECZKOWSKI, 2014). 

Para que este indivíduo disfrute de forma plena sua passagem pelo ensino superior 
torna-se indispensável que a instituição possa lhe oferecer uma educação de qualidade, 
pois além de lhe ser garantido o direito, plenamente reconhecido, torna-se um dever da 
organização de ensino superior implementar ações que favoreçam não só seu ingresso, 
como sua permanência e sua diplomação de forma eficaz e satisfatória em sua conclusão no 
ensino superior (LACERDA, 2013).
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Para tanto, acredita-se que além de modificações no espaço físico das instituições 
de ensino superior torna-se iminente a modificação da prática docente, frente a alunos 
com necessidades educacionais especiais. Além de políticas públicas, a inserção de ações 
compartilhadas capazes de orientar o educador na for¬mação de sujeitos, valorizar a 
diversidade nos espaços acadêmicos e fazer valer o verdadeiro princípio da inclusão 
enquanto processo que reconhece e respeita diferentes identidades e que aproveita 
essas diferenças para beneficiar o processo ensino aprendizagem. Sendo assim torna-se 
evidente a necessidade de que as instituições de ensino superior devem elencar em sua 
gestão política/pedagógica a inclusão e iniciar um processo contínuo de eliminação de 
atitudes excludentes, dando o devido valor a ações pautadas no respeito à diversidade, e 
em um pensamento dedicado a acessibilidade como um dos princípios evidenciados em 
sua intenção de se tornar uma instituição cidadã e assim cumprindo sua função social na 
sociedade a qual esta inserida. 

Esse novo desafio, a Educação Superior inclusiva, é uma realidade no campo 
universitário, levando à necessidade de capacitação tanto de profissionais da área de gestão 
quanto de ensino, tornando-os responsáveis pelo atendimento educacional de pessoas com 
necessidades especiais que incluem os alunos com dificuldades no campo da aprendizagem, 
originadas quer de deficiência física, sensorial, mental ou múltipla, quer de características 
como altas habilidades, superdotação ou talentos. Assim sendo fica evidente a necessidade 
de uma maior preparação da comunidade acadêmica para receber estes alunos. Qualificar os 
profissionais do ensino superior para uma docência inclusiva permitirá que seja possível não 
apenas proporcionar ao seu aluno uma preparação igualitária, mas sim, também a formação 
de qualidade a que lhe é de direito. 

A herança de exclusão historicamente enraizada no Brasil e no mundo é evidente. E 
para que possa ser quebrada este continuo é necessário realizar ações afirmativas em direção 
de discriminações positivas, para que deficientes físicos possam ter acesso ao mercado de 
trabalho e possam desenvolver suas capacidades pessoais e habilidades e potencialidades 
profissionais. “Essas ações são alicerçadas no princípio constitucional do valor social 
do trabalho e também na função social da empresa, o que a compele a adotar medidas 
no sentido de adaptar seu meio ambiente e seus procedimentos para o acolhimento do 
trabalhador com deficiência” (ARAUJO; FERRAZ, 2010, p. 8856).

Desta forma a Instituição de Ensino Superior que tem dentro de sua política 
pedagógica esta prática social, a acessibilidade, se torna uma protagonista no ato de 
possibilitar a inclusão da pessoa deficiente não só no mundo profissional, mas também em 
uma sociedade que lentamente vem se tornando cada vez mais capaz de tratar a todos de 
forma igualitária e fraternal.

Sendo assim, neste momento será apresentado no próximo capítulo o termo “Pessoa 
com Deficiência”, através da evolução da nomenclatura utilizada de forma pejorativa até o 
novo conceito de pessoa com deficiência encartado na Convenção Internacional sobre os 
Direitos da Pessoa com deficiência da ONU apresentada em 13 de dezembro de 2006.

III Encontro de Pesquisa da FATEB - Telêmaco Borba (PR), 27 e 28 de  Outubro de 2016

Vol. I  Educação



215

3. PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

No Brasil e em todos os demais países a nomenclatura utilizada para se referir aos 
indivíduos com deficiência vem se modificando e sofrendo alterações. Desde épocas em 
que a incapacidade era tratada de maneira pejorativa e em outra a deficiência fora tratada de 
maneira supervalorizada, desta forma, destacando a deficiência e realçando as características 
de tal forma a denegrir a pessoa acometida. Mais tarde passou-se a se tratar o assunto 
com um cuidado exagerado, a ponto de se ter receio de se utilizar determinadas palavras 
que viessem a descrever ou ainda identificar um indivíduo acometido por determinada 
deficiência (ALENCAR, 2013).

A história humana mostra que a pessoa com deficiência recebeu da sociedade um 
tratamento pautado em duas hipóteses: A primeira, a da exclusão, sendo essas exterminadas 
ou excluídas do convívio social, por serem considerados estorvos para suas famílias ou 
ainda um estorvo para a sociedade. Para exemplificar isso, pode-se ser utilizada a maneira 
que os Astecas tratavam as pessoas portadoras de deficiência. Por ordem de Montezuma, 
estes eram expostos em jaulas e tratados como atrações de um zoológico. Os espartanos, 
grandes guerreiros, eliminavam todos aqueles que não poderiam se tornar bons soldados, 
desta forma não consideravam os deficientes aptos para serem bons soldados. E por fim em 
pleno século XX, o nazismo exterminou milhares de portadores de deficiência ao apregoar a 
superioridade da raça ariana defendida por Adolf Hitler (FEIJÓ et al. 2010). 

A segunda hipótese é a da inclusão, quando estes eram protegidos por serem 
consideradas divindades para alcançar a simpatia dos deuses ou ainda por serem 
reconhecidos como merecedores de benefícios por esforços apresentados em guerra ou 
batalhas. Os Hindus acreditavam que portadores de deficiência visual eram capazes de 
poderes paranormais e os direcionavam para o exercício do sacerdócio. Em Atenas, os heróis 
de guerra tinham uma espécie de previdência social para eles e suas famílias. Feijó et al. (2010 
p.2) comentam que: “Assim, a proteção dos direitos das pessoas portadoras de deficiência 
salta de uma aridez intensa para uma visão assistencialista. Constata-se um progresso, é 
bem verdade, mas não podemos nos contentar com tão pouco”.

No decorrer de séculos os portadores de deficiência vieram sendo chamados de 
“inválidos”. Alencar (2013) apresenta uma linha temporal na qual descreve os termos e as 
mudanças sofridas na nomenclatura para se referir às pessoas com deficiência. Segundo 
esta autora, estes indivíduos eram desprezados por suas famílias e considerados seres 
sem valor, pois não poderiam levar uma vida produtiva em qualquer sentido, tanto para 
o trabalho quanto para a sociedade. No inicio do século XX até os anos 60, o termo que 
mais se utilizava era: “incapacitado”. Este termo “por tratar-se de uma palavra com denotação 
demasiado forte, acabava por minorar as pessoas com deficiência” (ALENCAR, 2013, p. 20). 
Entre as décadas seguintes o termo passou a ser “deficiente” e “excepcional”. Deficiente 
referia-se ao indivíduo com algum tipo de deficiência física e excepcional era utilizado para 
descrever quem apresentava deficiência intelectual. 
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O termo “pessoa deficiente” surge posteriormente o que traz consigo a ideia que 
a deficiência é uma característica da pessoa. Ao final da década de 80, surgem discussões 
através de associações que defendem os direitos dos portadores de deficiência em todo o 
mundo, que vem desmitificar essa visão, na qual é a pessoa que é deficiente, e passando 
a ver o indivíduo como um ser portador de uma condição ou estado que o leva a uma 
situação que apresenta maiores dificuldades que outras pessoas para enfrentar e realizar as 
atividades e tarefas do dia a dia. Sendo assim, segundo Alencar (2013), a denominação de 
“pessoa portadora de deficiência” começa a ser utilizada. Esse termo passou a fazer parte da 
constituição de 1998, passando a ser adotada em legislações e politicas referentes ao tema. 
Em paralelo a essa denominação, nos anos 90, passa a ser usado também “portadores de 
necessidades especiais”.

Quando são analisados os termos que são utilizados para descrever pessoas com 
deficiências sempre é percebida uma discriminação latente e certas ações diferenciadas na 
maneira de lidar com estes indivíduos. Palavras negativas sempre foram usadas para indicar 
pessoas com problemas na área auditiva, visual, mental ou motora. Termos pejorativos 
como aleijado e retardado, foram sempre utilizados e muitas vezes culturalmente aceitos. 
Com a entrada do novo milênio as discussões relacionadas ao assunto passam a seguir uma 
nova trajetória. Estudos recentes passam a retirar o foco da “deficiência” e dirigem-se para 
“pessoa”. O que se tenta mostrar é que a deficiência não pode ser aceita com imperfeição ou 
defeito, como é ressaltado no trabalho de Assis e Carvalho-Freitas (2014, p. 501): 

“a deficiência não pode ser traduzida como imperfeição ou defeito, 
porque não existe perfeição ou ausência total de defeitos em qualquer 
ser humano. Já o termo ‘portador de necessidades especiais’, em alguns 
momentos também empregado, é questionado por outros autores, pois 
todas as pessoas têm algum tipo de necessidade especiais. Esse é um termo 
abrangente e inclui, além de pessoas com deficiência, diabéticos e idosos, 
entre outros”.

Os portadores de necessidades especiais também são chamados como Pessoas 
especiais. Para encerrar, porém não concluir a apresentação da terminologia ligada a esta 
questão, destaca-se, que atualmente o termo oficial utilizado é “pessoas com deficiência”:

“o termo pessoas com deficiência vem sendo cada vez mais utilizado, pois 
permite o esclarecimento de que a pessoa possui uma deficiência, sem, 
portanto, utilizar um termo pejorativo, ou tentar camuflar a condição de 
deficiente da pessoa, como por exemplo, quando se utilizava o termo 
pessoas especiais ou portadores de necessidades especiais. Este termo foi 
oficialmente determinado pela Convenção Internacional para Proteção e 
Promoção dos Direitos e Dignidade das Pessoas com Deficiência aprovada 
pela ONU em 2003” (ALENCAR, 2013, p. 22).

No Brasil, a substituição da nomenclatura “Pessoa Portadora de necessidades 
espaciais” por “Pessoa com Deficiência” passa a vigorar a partir de 15 de outubro de 2012, 
com a resolução Nº 1, do Conselho Nacional dos Direitos Humanos da Pessoa com Deficiência 
da Secretaria de Direitos Humanos (Diário Oficial da União).
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Após esta breve apresentação sobre o caminho percorrido pelos termos que de 
diversas formas tentaram rotular as pessoas, que de certa maneira, eram e são vistas como 
diferentes, para este trabalho optou-se pela classificação oficial “pessoa com deficiência” pelo 
fato de ser reconhecida e utilizada mundialmente além de ser desprovida de preconceito e 
livre da conotação pejorativa que acompanhava as demais nomenclaturas.

4. QUEM SÃO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA?

O senso comum remete a uma cadeira de rodas ou uma pessoa debilitada e muitas 
vezes incapacitada e dependente do auxílio permanente de um cuidador. Porém estes 
exemplos são apenas uma amostra do universo composto pelas pessoas com deficiência. 
O contingente de deficientes é composto por elementos com deficiências mentais, físicas, 
motoras e intelectuais, produtivos e autônomos. Desta maneira as pessoas com deficiências 
não podem ser rotuladas e descriminadas, como se fossem apenas estorvo ou incapacitados, 
como já foi mostrado anteriormente neste texto. 

Para que se possa apresentar de forma satisfatória a pessoa com deficiência e ainda 
descrever as deficiências e suas peculiaridades, este texto tomara como eixo norteador 
o trabalho de Teixeira (2010) o que será permeado com outros autores para melhor 
entendimento sobre o assunto. 

A palavra “deficiente” tem sua origem no termo latino deficiens, o qual significado é: 
insuficiente, insatisfatório, medíocre. Esta palavra ao ser levada em seu significado radical, 
explica as conotações pejorativas históricas que as pessoas deficientes vêm recebendo 
desde antigamente. Porém para a aplicação ao ser humano, o termo pode ser compreendido 
como a falta ou diminuição de suas faculdades físicas ou mentais. Teixeira (2010) demonstra 
que o conceito de deficiência abrange um leque variado de características. A pessoa pode 
ter nascido deficiente ou esta pode vir a surgir no decorrer de sua vida, em consequência de 
uma doença ou um acidente. O impacto pode ser irrisório eu acentuado na capacidade de 
trabalho ou na interação com o meio físico e social, necessitando de apoio ou não, além de 
assistência proporcional conforme suas necessidades.

Na instituição de ensino superior o docente terá em mãos uma significante 
heterogeneidade em sua classe, e entre seus alunos poderá encontrar pessoas com alguma 
deficiência as quais são representantes e definidas dentro do conceito abrangente de 
deficiência citado a pouco por Teixeira, esta autora visualiza a deficiência como “um conjunto 
amplo de características”. Estas características necessitam várias adequações do ponto 
de vista da acessibilidade como as que são apresentadas por Siqueira e Santana (2010, p. 
129), ao se depararem com pessoas deficientes as instituições de ensino superior deverão 
perceber que:

“várias adequações se fazem necessárias do ponto de vista da 
acessibilidade a todos no que se refere ao acesso à literatura de apoio às 
disciplinas; utilização de laboratórios de ensino; acompanhamento das 
aulas, principalmente daquelas que exigem a interpretação de gráficos, 
esquemas, figuras, filmes não dublados, recurso áudio visuais, etc.; 
realização de provas em conjunto com a classe; socialização e locomoção, 
além da sensibilização dos demais estudantes e comunidade acadêmica 
para o convívio com o diferente. Existem formas para solucionar de maneira 
satisfatória alguns dos problemas anteriormente apresentados, formas 
estas que devem ser conhecidas pelos docentes não especializados em 
educação especial, antes que digam “não” a um aluno com algum tipo de 
deficiência, por desconhecerem o que pode ser a ele oferecido. 

III Encontro de Pesquisa da FATEB - Telêmaco Borba (PR), 27 e 28 de  Outubro de 2016

Vol. I  Educação



218

E para que este docente possa conhecer este aluno precisa-se compreender o que é 
deficiência. Teixeira (2010, p. 32) apresenta a pessoa deficiente como “aquela que apresenta 
em caráter permanente, perdas ou redução de sua estrutura ou função anatômica, 
fisiológica, psicológica ou mental que gerem incapacidade para certas atividades, dentro 
do padrão considerado normal para o ser humano”. A deficiência caracteriza-se por uma 
redução efetiva e de forma acentuada da capacidade de interagir socialmente. 

O Ministério da Educação (BRASIL, 2011) define a pessoa com deficiência como: 
“aquela que possui impedimento de longo prazo, de natureza física, mental ou sensorial 
que, em interação com diversas barreiras, podem restringir a participação plena e efetiva 
da pessoa na escola e na sociedade”. O texto ainda apresenta que na convenção da ONU 
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência/2016 todas as pessoas deficientes devem ter 
acesso a um sistema educacional inclusivo, sem que haja, nenhuma justificativa para o uso 
de atendimentos educacionais paralelos, ou ainda segregação devida as suas deficiências. 

O quadro a seguir apresenta os tipos de deficiências apresentados no trabalho de 
Teixeira (2010).

Quadro 01 – Tipos de Deficiências

TIPOS DE DEFICIÊNCIAS

Deficiências físicas
Paraplegia: perda total das funções motoras dos membros inferiores
Paraparesia: perda parcial das funções motoras dos membros inferiores
Monoplegia: perda total das funções de um só membro inferior ou superior
Monoparesia: perda parcial das funções de um só membro inferior ou superior
Tetraplegia: perda total das funções motoras dos membros superiores e inferiores
Tetraparesia: perda parcial das funções motoras dos membros superiores e inferiores
Triplegia: perda total das funções motoras de três membros
Triparesia: perda parcial das funções motoras de três membros
Hemiplegia: perda total das funções motoras de um hemisfério do corpo
Hemiparesia: perda parcial das funções motoras de um hemisfério do corpo
Amputação: perda total de um determinado segmento de um ou mais membros

Paralisia Cerebral:
Lesão de uma ou mais áreas do sistema nervoso central

Deficiência Mental:
Refere-se a padrões intelectuais reduzidos com manifestações antes dos dezoito anos.

Deficiência Visual:
Acuidade visual igual ou menor que 20/200 no melhor olho 

Deficiência auditiva: 
Perda total ou parcial das possibilidades auditivas sonoras.
Deficiências Múltiplas:
Associação de duas ou mais deficiências. 

Fonte: adaptado de Teixeira (2010)
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Essas deficiências podem ser congênitas ou adquiridas, de caráter temporário 
ou permanente, se desenvolver de forma progressiva ou regressiva, podendo ainda ser 
estáveis, intermitente ou continuas. Cabe ressaltar que as deficiências podem fazer parte 
ou representar uma condição de saúde, sem que sejam indicadores da presença ou não de 
doenças e nem que estes indivíduos sejam considerados doentes.

5. DIFICULDADES DE ACESSIBILIDADE

As pessoas com deficiência encontram dificuldades em todos os aspectos de sua 
vida, no ambiente particular, sua casa, no convívio familiar, social e profissional. A mobilidade 
urbana traz transtornos aos deficientes físicos, a arquitetura predial e o ambiente laboral 
ainda não estão preparados para receber de forma eficaz estes indivíduos.  Por sua vez os 
portadores de doenças ou problemas mentais sofrem com preconceito e a falta de preparo 
da sociedade para recebê-los de forma justa e respeitosa. Além desta conjuntura apresentada 
existe ainda o preconceito. O caminho do preconceito foi apresentado de forma breve neste 
trabalho, mas serve para mostrar que através do tempo ele vem ocorrendo e ainda perdura 
mesmo nos dias atuais, mesmo em época de atitudes “politicamente corretas”. 

Na Instituição de Ensino Superior estes problemas não são diferentes. Esta realidade 
é apresentada em trabalhos publicados, nos quais os pesquisadores demonstram as 
dificuldades percebidas e sentidas por alunos deficientes nas mais diversas instituições e com 
vários tipos de deficiências. A problemática de acessibilidade no Ensino Superior vem sendo 
discutida em diversas instituições e trabalhada pontualmente em relação à perspectiva do 
conhecimento, das atitudes e do espaço físico.

Em relação às deficiências físicas são apresentados estudos de adequação e adaptações 
do ambiente físico. Neste sentido Santiago (2011) apresenta dois problemas “imbricados”, a 
dificuldade e a iniciativa tardia do poder público e privado no trato das condições de oferecer 
à educação de pessoas deficientes, quanto à falta de acessibilidade ao meio ambiente e 
físico construído. O ambiente físico de uma instituição muitas vezes é construído sem a 
intenção de acessibilidade, na atualidade a arquitetura vem se preocupando com essa nova 
visão de acolhimento e acesso aos portadores de deficiência. As construções e instalações 
educacionais que possivelmente foram construídas anteriormente ao surgimento das 
políticas públicas inclusivas no Brasil, em que não se previa a participação dos alunos com 
deficiência nesse meio, não foram concebidas de forma ergonômica que possibilitassem 
a acessibilidade e atualmente estão buscando meios de permitir adaptações estruturais e 
físicas, no âmbito de permitir livre trânsito e conforto às pessoas com deficiência física. Em 
novas construções já é demonstrado o cuidado em se incluir detalhes arquitetônicos que 
permitam a esses, condições de poderem usufruir de maneira plena o que lhe é oferecido 
para sua formação acadêmica.

Nesse contexto cabe destacar o trabalho de Corrêa (2014), nele a autora apresenta 
por meio de sua pesquisa a análise das condições de acessibilidade e a satisfação dos alunos 
com deficiência em sete faculdades de uma Instituição de Ensino Superior do estado de São 
Paulo. Com relação às questões que dizem respeito à acessibilidade física da instituição a 
autora mostra que:
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“pode ser concluído que as características arquitetônicas de cada faculdade 
influenciaram as condições de acesso dos três tipos de deficiências 
apresentadas pelos seus alunos. Assim, os alunos entrevistados relataram 
dificuldades decorrentes: a) ao tipo de conexões utilizadas entre os 
diferentes setores da faculdade, ou seja, entre os principais caminhos 
realizados no seu cotidiano, como os que levavam até as suas salas de aula, 
aos serviços de reprografia, ou aos serviços de alimentação; b) com as vias 
internas presentes; c) as características dos tipos de acesso disponíveis e; d) 
as características dos banheiros” (CORREÂ, 2014, p.163).

A autora apresenta que a análise das condições de acessibilidade arquitetônica foi 
dividida em: tipo de acesso encontrado; elementos presentes; condições de sinalização e 
comunicação existente; condições de acessibilidade existentes nas dependências internas da 
Instituição de Ensino Superior; condições de acessibilidade dos corredores e das passarelas; 
condições de acessibilidade do ponto de ônibus da parte externa da unidade; condições 
de acessibilidade do banheiro; condições de acessibilidade da biblioteca; condições de 
acessibilidade dificultadas pelos objetos encontrados e atitudes pessoais.

Com relação ao tipo de acesso nas onze rotas pesquisadas em seu trabalho, Corrêa 
(2014) apresenta que em algumas destas rotas as rampas eram predominantes, esse tipo de 
elemento possibilita o acesso de todos os alunos, principalmente dos que se locomovem 
com o auxílio de algum equipamento, como a cadeira de rodas, muletas ou aos que possuem 
dificuldades motoras. Porém algumas escadas foram encontradas, o que impossibilitava 
o tráfego de cadeirantes. A falta de corrimão em algumas das rampas foi destacada pela 
pesquisadora. Além das rampas a largura do portão de entrada, a largura dos portões e 
portas, o tipo de maçaneta e as portas de correr foram apresentados como adequações 
necessárias para a acessibilidade.

Outros elementos que fazem parte da rota dos alunos entre a entrada de instituições 
e as salas de aulas foram destacados, a quantidade e as características de valetas de águas 
pluviais, tapetes e capachos. Grades defeituosas ou até a falta delas sobre valetas, tapetes 
ou capachos sobressalentes ao piso podem se tornar um perigo para qualquer pessoa 
que circule nesses espaços, entre eles pessoas com deficiência. E dentro da sala de aula os 
alunos devem ter privilégios que lhe permitam um bom posicionamento em relação à visão 
e proximidade com o quadro ou tela de projeção, bem como ao professor. Também mesa e 
cadeiras ergonômicas conforme a sua necessidade.

Estas dificuldades apresentadas não afetam apenas os deficientes físicos com 
comprometimento motores, mas também os visuais. Adaptações tornam-se necessária para 
que pessoas com baixa ou nenhuma visão possa ter acesso aos espaços em Instituições 
de Ensino Superior. Itens como piso podotátil, sinalização no Alfabeto Braille presente 
em elevadores, placas de sinalização, presença de sinalização nos corrimãos e degraus 
e mapa em relevo da Instituição de Ensino Superior, são acessórios primordiais para o 
bom deslocamento de portadores de deficiência visual nos espaços educacionais. O piso 
podotátil caracteriza-se como um trajeto em alto-relevo, o qual auxilia na indicação tanto 
das direções na qual se deve seguir em toda a rota quanto em entroncamentos presentes, o 
que é denominado, piso de alerta. Este piso de alerta deve ser fixado em portões e portas, nas 
guias rebaixadas, próximo e indicando equipamentos como bebedouros, rampas, escadas, 
telefones entre outros (CORRÊA; MANZINI, 2014).
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Com relação aos deficientes auditivos, pode parecer que não existam barreiras em 
rotas de deslocamento em instituições como estas, porém no trabalho de Corrêa e Manzini 
(20014) é mostrado que a falta de placas com sinalização em Libras para informação de 
alunos surdos podem prejudicar sua orientação e ainda a presença de telefones adaptados 
para surdos permita a inclusão deste no âmbito educacional. Sinais visuais tornam-se 
necessários para substituir sonoros, como por exemplo, em início e término de aulas bem 
como em um caso de evacuação de emergência. 

Este tópico buscou destacar as dificuldades apresentadas no trajeto entre a entrada 
de uma Instituição de Ensino Superior e a sala de aula, de forma sucinta e breve buscou-
se chamar a atenção para adaptações necessárias que possam ser feitas para permitir 
aos deficientes físicos acessibilidade em seu ambiente educacional de forma salutar e 
satisfatória. Cabe destacar que o foco predominou nas deficiências físicas, deixando as 
demais necessidades que possam acometer o ser humano no ambiente do ensino superior 
para próximas discussões.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Não se pretendia neste trabalho esgotar a discussão sobre o tema acessibilidade, mas 
sim introduzir o tema através da compreensão do termo deficiente, para que posteriormente 
possa-se ampliar a pesquisa no que diz respeito à inclusão da pessoa com deficiência e sua 
acessibilidade em Instituições de Ensino Superior. Além dos obstáculos arquitetônicos que 
podem encontrar, existem ainda os obstáculos metodológicos e a exclusão nos elementos 
midiáticos.

A acessibilidade não está apenas ligada às deficiências físicas, como motora, visual ou 
auditiva. O tema acessibilidade deve ser estendido a pessoas com necessidades educacionais 
especiais que incluem os alunos com dificuldades no campo da aprendizagem, originadas 
quer de deficiência física, sensorial, mental ou múltipla, quer de características como altas 
habilidades, superdotação ou talentos. Estas necessidades educacionais especiais não são 
necessariamente consequência de uma deficiência, bem como deficientes necessariamente 
devam apresentar estas necessidades. Estas estão relacionadas a pessoas que apresentam 
uma elevada capacidade de aprendizagem ou pela dificuldade de aprender, alunos como 
estes são aqueles que precisam respostas específicas na forma do mecanismo do processo 
do ensino aprendizagem.

A acessibilidade não aparece de um momento para outro. Ela não vem a ser 
determinada por um decreto ou ainda por apenas um projeto. A acessibilidade e a inclusão 
são consequência de um longo processo de adaptação e mudanças que ocorrem de forma 
continua e discreta no ato de eliminar barreiras nas mais diversas esferas da vida do aluno, 
de professores, de colaboradores e de administradores de instituições de ensino superior. A 
quebra do preconceito, a exclusão e segregação devem dar lugar a igualdade, a equidade e 
ainda a aceitação do que é tido como diferença. 
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A AVALIAÇÃO FORMATIVA NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM: 
UMA ABORDAGEM NO 3º ANO DO ENSINO MÉDIO 

Ádiny Cristine Miranda da Silva 39

Área de Concentração: Educação
Grupo de Trabalho: Metodologia e mídias

RESUMO
O presente artigo apresenta uma visão a respeito da avaliação formativa no contexto 
metodológico educacional. A pesquisa está centrada na relevância desta perspectiva 
avaliativa para o desenvolvimento do aluno enquanto sujeito do processo de ensino, o qual 
visa à aprendizagem. De forma sucinta apresenta-se o subsídio teórico em confronto com 
a metodologia prática da avaliação no ambiente escolar. A pesquisa de campo expressa 
neste trabalho especifica a percepção docente diante da proposta de avaliação formativa. 
Os objetivos que norteiam este trabalho estão pautados na compreensão deste sistema 
avaliativo e na sua contribuição para que a aprendizagem ocorra.
Palavras-chave: aprendizagem; avaliação; formativa.

ABSTRACT
The present article presents a vision regarding the formative evaluation in educational 
the methodological contexto. The research is centered in the relevance of this evaluation 
pesperctive for the development of the subject pupil while of the educacional process, 
which aims at to the learning. Of brief form it is presented subsidize the oreticianin 
confrontation with the methodology practice of the evaluation in the school environment. 
The Express research of field in this work a head specifies the teaching percption of the 
proposal of formative evaluation. The aims that guide this work are in the understanding of 
this evaluation system and in its contribution so yhat the learning process occurs.
Key-words: learning; evaluation; formative

1. INTRODUÇÃO

Ao longo de nossas vidas estamos propensos aos mais variados tipos de avaliação, 
nascemos e recebemos avaliação médica, crescemos sendo monitorados e avaliados por 
pais e familiares.  E a partir daí as avaliações nunca mais param, entretanto é no ambiente 
escolar que elas começam a ser feitas de uma maneira mais metódica e acabam interferindo 
de forma decisiva em nosso futuro. 

Através da educação o sujeito tem a oportunidade de ampliar seus conhecimentos, 
desenvolvendo–se como ser humano e social que é. Este processo de desenvolvimento é 
o que acaba por justificar a manutenção e a reprodução da hierarquia social. Existem três 
modalidades  educacionais que influem diretamente na vida social do sujeito, a educação 
não formal, a educação informal e a educação formal. 

Trataremos aqui da educação enquanto formal, ou seja, aquela que ocorre em 
instituições estruturadas de ensino, visando o compromisso com a aprendizagem dos alunos 
e a formação plena de suas capacidades  sociais, intelectuais, assim como o desenvolvimento 
de suas habilidades.  

39 Acadêmica do 6º período do curso de Pedagogia da FATEB.
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Para cumprir com tamanho propósito, as instituições de ensino necessitam da 
organização do trabalho pedagógico, a qual inclui dentre outras funções, a elaboração de 
um sistema avaliativo.  

O sistema avaliativo pode ser constituído a partir de uma de três modalidades 
de avaliação, sendo elas:  a avaliação diagnóstica, a avaliação somativa e a avaliação 
formativa. Esta pesquisa tem como objetivo geral, a compreensão da avaliação no contexto 
metodológico formativo, no 3º ano do ensino médio. 

Constituem os objetivos específicos da pesquisa, a fundamentação da concepção de 
avaliação formativa, a apresentação do sistema avaliativo adotado pela escola, a compreensão 
da prática da avaliação formativa e o reconhecimento dos aspectos qualitativos da avaliação 
no processo de ensino aprendizagem. 

2. METODOLOGIA

A metodologia utilizada neste trabalho é a pesquisa qualitativa. Pois, nas palavras 
de  Marconi e Lakatos (2011, p.269), “a metodologia qualitativa preocupa-se em analisar 
e interpretar aspectos mais profundos, descrevendo a complexidade do comportamento 
humano”.  Neste sentido, a abordagem qualitativa permitirá a análise das manifestações 
avaliativas educacionais, partindo do princípio teórico-prático. 

Para realizar a coleta de dados foi realizada uma pesquisa de campo, a qual segundo 
Marconi e Lakatos (2003, p.186),  

“é aquela utilizada com o objetivo de conseguir informações e/ou 
conhecimentos acerca de um problema, para o qual se procura uma 
resposta, ou de uma hipótese, que se queira comprovar, ou, ainda, descobrir 
novos fenômenos ou as relações entre eles.”   

Os dados analisados foram coletados no 3º ano do ensino médio, no campus do 
Instituto Federal do Paraná, no município de Telêmaco Borba. Foi realizada uma pesquisa 
com os professores da turma, abordando a visão destes quanto ao método de avaliação 
utilizado em sala e os resultados alcançados a partir disto. Possuindo o propósito de verificar 
em que condições a avaliação formativa se desenvolve no campo educacional. 

Por se tratar de uma pesquisa qualitativa, optou-se pelo método de observação 
direta extensiva, através de um questionário. Segundo Marconi e Lakatos (2003, p.201) 
“Questionário é um instrumento de coleta de dados, constituído por uma série ordenada de 
perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador.” 

O questionário em questão possuiu perguntas abertas, a fim de garantir que os 
docentes usufruíssem da liberdade para emitir suas opiniões. O questionário da pesquisa de 
campo deste artigo foi elaborado através dos formulários Google. 

Para tanto, foram estruturadas cinco perguntas abertas, sendo encaminhadas por 
correio eletrônico para vinte e cinco professores que compõe o quadro de aulas do 3º ano do 
ensino médio no Instituto Federal do Paraná no campus de Telêmaco Borba. As devolutivas 
dos questionários também foram realizadas através do correio eletrônico.
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3. AVALIAÇÃO FORMATIVA NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM

3.1. Percepções e Conceitos Sobre a Avaliação da Aprendizagem

É comum ao abordarmos o termo avaliação no contexto educacional, vislumbrarmos 
um cenário de classificação e exclusão, que se fundamentou nos ideais da concepção 
tradicional da educação e adquiriu representatividade ao referir-se à avaliação. Na 
perspectiva tradicional de ensino a avaliação possui seus parâmetros baseados na 
memorização e repetição do que fora ensinado. Assim, o que denominamos como avaliação 
da aprendizagem, na prática não revela o que está expressão significa. A escola hoje está 
mais voltada para os exames escolares do que para a avaliação da aprendizagem. Visto que 
examinar o que o estudante aprendeu requer a finalidade de verificar o quanto aprendeu 
em um determinado período, o que consequentemente trará os resultados de aprovação ou 
reprovação.

É pauta nesta prática examinatória que a maioria das escolas constrói o seu sistema 
avaliativo. No entanto, a avaliação da aprendizagem não é o produto final do processo de 
ensino. Sua significância está na continuidade da aprendizagem, ao ponto que acompanha 
o desenvolvimento do educando, permitindo que o educador tenha um panorama de sua 
evolução e trace caminhos para que os objetivos sejam alcançados. 

Nas palavras de Luckesi (2011, p.184):

"Seria insano investir em atos de avaliação, caso não houvesse desejo de 
investir na melhoria para o futuro. Nenhum empresário faz avaliação da 
sua empresa em funcionamento exclusivamente para classificá-la em 
boa, média ou ruim. Ele a avalia para encontrar a melhor solução para os 
impasses que enfrenta; ele a avalia voltado para as possibilidades futuras 
de sucesso. O mesmo ocorre em nossas ações cotidianas, o mesmo deveria 
ocorrer na escola."  

Sendo assim, a necessidade de superar esta prática errônea é um dos temas mais 
discutidos por autores quando o assunto é o acesso à educação de qualidade, o direito de 
aprendizagem e o desenvolvimento das capacidades de cada educando. 

Entretanto, sabe-se que ao passo que novas teorias são desenvolvidas, necessita-
se que novos profissionais estejam preparados  para aplicá-las, pois, avaliar é um conceito 
abstrato aos olhos de uma sociedade que aceitou a hierarquização do ensino como correta.  

Avaliar, portanto implica utilizar-se de instrumentos para medir o que fora aprendido. 
Ora, pois, se para avaliar é preciso medir, a avaliação feita na concepção tradicional está 
correta? Não, a diferença da avaliação tratada aqui, está na finalidade do processo avaliativo, 
ou seja, a utilidade dos resultados.

Na concepção tradicional do ensino, a aplicação de provas tem a finalidade de medir 
os resultados para que a capacidade intelectual do aluno seja representada através de um 
valor numérico, o qual se denominou nota. Como consequência disto, temos a explanação 
quantitativa da heterogeneidade presente em uma sala de aula, alunos nota 10, alunos que 
estão na média e alunos abaixo da média.

Por outro lado, o que compreendemos hoje como avaliação da aprendizagem está 
além disto. Embora para que se possa avaliar sejam necessários instrumentos como provas 
e trabalhos, estes servem apenas como um auxílio para que seja quantificado aquilo que o 
aluno desenvolveu, para que a partir de então sejam feitas análises e estratégias objetivando 
o desenvolvimento de suas capacidades e habilidades.
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Partindo deste ponto de vista, evidencia-se o caráter conotativo que a palavra 
avaliação recebe no âmbito escolar, pois para muitos, esta palavra tem associação ao 
significado de controle, disciplinamento e até mesmo de obrigação. Visando romper para 
com este paradigma histórico e cultural, muitos educadores vêm desenvolvendo novas 
concepções metodológicas e atribuindo uma nova conceituação ao termo avaliação no 
processo de ensino aprendizagem.  

Segundo Hoffmann (2010, p.24), 

"O significado da avaliação na escola alcança um significado próprio e 
universal, muito diferente do sentido que se atribui a essa palavra no  
nosso dia-a-dia. Percebe-se o aluno sendo observado apenas em situações 
programadas. É natural, portanto, que os governantes, os pais, os próprios 
alunos resistam a inovações nesse sentido, porque lhes parecem propostas 
de abandono." 

Nota-se que o sistema avaliativo passa de uma perspectiva aonde sua utilidade é o 
fim quantitativo, para fazer-se como um meio de análise do possível desenvolvimento do 
ser humano e o alcance da aprendizagem enquanto finalidade do processo educacional. É 
neste contexto, que surge a avaliação enquanto modalidade formativa.

3.2. Conceituação da Avaliação Enquanto Formativa

A Lei das Diretrizes e Bases Educacionais (Lei n°9394/96) estabelece que em se 
tratando de avaliação, esta deve ser contínua e cumulativa, com prevalência dos aspectos 
qualitativos sobre os quantitativos. E é justamente nestes critérios que a avaliação formativa 
se enquadra. É valido ressaltar que o que denominamos como avaliação formativa engloba 
uma série de terminologias distintas, como por exemplo, avaliação mediadora ou dialógica, 
utilizadas com frequência no âmbito educacional. 

Nesta modalidade a prática avaliativa progride através do diálogo, da interação, do 
compartilhamento de saberes entre educador e educando. Estando pautada no princípio de 
qualidade e objetivando o designo da educação, que é o aprendizado. 

Para CHIZZOTTI (2016, P.3): 

“Na escola e nos processos formais de educação, parte-se do princípio que 
é possível aprender por meio do ensino. Ensinar é algo externo ao aluno 
e supõe que alguém, com experiência e competência, pode promover 
novos conhecimento ao aprendiz. Aprender é o resultado esperado do 
processo de ensino. Há um vínculo indissociável entre aprender e ensinar 
na educação escolar, o resultado desse processo é atestado pela avaliação, 
consequência indeclinável do processo educativo.” 

Em se tratando de avaliação formativa da aprendizagem a visão do processo 
pedagógico torna-se ampla e apresenta maior detalhamento a respeito dos sujeitos envoltos 
na construção do aprendizado. A formatividade permite que o educador e o educando 
analisem suas práticas, utilizando de diferentes meios para melhorá-las. Em suma a avaliação 
formativa possui uma abordagem realista das vivências em sala de aula. 
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Os indicadores da existência da função formativa no sistema de avaliação de uma 
instituição são observados na prática. Pois, quando a avaliação está vinculada a formatividade, 
o educador utiliza-se dos mais variados instrumentos para promover a aprendizagem do 
educando.  

Este modelo avaliativo permite que o aluno remodele seus conhecimentos ao longo 
do processo de ensino, propondo que a aprendizagem esteja pautada em práticas que 
considerem o aluno como sujeito na construção do seu próprio conhecimento, admitindo 
práticas que viabilizam sua organização e reflexão, dirigindo-o para o conhecimento.

 É de notória importância reconhecer duas práticas que estão intrinsecamente 
associadas à formatividade. O feedback e a auto avaliação são elemento essenciais para 
construção de um sistema avaliativo que informe o aluno, orienta-o e disponibiliza meios 
para melhorar o seu desempenho escolar.

A prática do feedback anuncia ao aluno uma devolutiva, clara e concreta, relacionando 
os resultados de sua avaliação aos objetivos propostos previamente. Luckesi (2003, p.179) 
ressalta:

“Quanto à devolução dos resultados: penso que o professor deve, 
pessoalmente, devolver os instrumentos de avaliação de aprendizagem aos 
educandos, comentando-os, auxiliando o educando a autocompreender 
em seu processo pessoal de estudo, aprendizagem e desenvolvimentos.”

Autocompreender-se está intrinsecamente aliado à prática da autoavaliação. 
Autoavaliar é o princípio para que o aluno assimile o que é necessário para alcançar 
os objetivos, motivando-se para tal feito. Nas palavras de VILLAS BOAS (2011, p.26), a 
autoavaliação “consiste em dar oportunidade ao estudante de desenvolver sua capacidade 
de identificar e compreender as lacunas de aprendizagem, deixando que ele se responsabilize 
por planejar [...] as ações necessárias.”

Por reconhecer a qualidade como princípio, a avaliação formativa não admite o 
caráter quantitativo, classificatório e excludente. A avaliação formativa atribuiu ao educador 
o compromisso de trazer “vir a ser” do educando, oportunizando desafios para a manifestação 
do conhecimento (HOFFMANN, 2009). 

A prática do feedback e da autoavaliação possibilitam que o aluno visualize o seu 
nível de aprendizado, tenha controle sobre seu potencial e determine meios para alcanças 
os objetivos previamente definidos pelo professor, a fim de prosseguir para níveis mais 
elevados de desenvolvimento intelectual e humano. 

Para que o ocorra o real aprendizado, a trajetória de ensino demonstra através da 
avaliação formativa o seu dinamismo, o qual está inerentemente associado à continuidade 
do processo de ensino, permitindo que o aluno retome o que não aprendeu e utilize de 
outros instrumentos metodológicos para promover o aprendizado.

3.3. Panorama Geral a Respeito da Portaria nº 120 do Instituto Federal do Paraná 

A abordagem e a explanação de trechos deste documento fazem-se necessárias para 
que se compreenda em qual contexto metodológico a pesquisa de campo foi desenvolvida. 
Embora a proposta avaliativa desta instituição não esteja voltada somente para a avaliação 
formativa, é importante salientar que esta permeia por todo o processo de ensino e 
aprendizagem, podendo ser facilmente reconhecida na prática docente.
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O Instituto Federal do Paraná, estabelece através da Portaria nº 120 de 6 de agosto 
de 2009, os critérios de avaliação no processo de ensino aprendizagem da instituição. 
Considerando que alunos e professores são sujeitos ativos, com particularidades e 
culturas distintas. Evidencia-se a necessidade de uma abordagem prévia e sistematizada 
do conhecimento que o educando traz consigo, para que futuramente lhe proporcione o 
acesso ao conhecimento cientifico. 

O documento cita em seu Art. 4º, as considerações necessárias no processo de 
avaliação, contemplando a primordialidade de considerar o que é avaliado, como está sendo 
avaliado, e para que está sendo avaliado.  Assim, a avaliação deve possuir regras estabelecidas 
de forma clara, contando com a participação do educando, para que este saiba como será 
avaliada e compreenda-se como agente ativo no processo educacional. 

O processo de avaliação por competências são diagnóstico, formativos e somativos, 
quanto à competência formativa o documento estabelece em seu Art. 5º que: 

“II – formativo: ocorre durante todo o processo de ensino aprendizagem, 
é interna ao processo,  contínua, interativa e centrada no aluno de caráter 
diagnóstico, ajuda o aluno a aprender e o professor a ensinar e reavaliar  
todas as etapas do processo de ensino e aprendizagem, possibilita o 
acompanhamento da aquisição e domínio das competência e adéqua o 
ensino ás necessidades de ajustes na aprendizagem e desenvolvimento do 
aluno.”

Diante disto, a Portaria instrui os educadores a utilizar os mais variados instrumentos 
avaliativos para promoção da aprendizagem, utilizando-se dos resultados da avaliação para 
informar o aluno sobre o seu nível de aprendizagem, e caso não tenha atingido os objetivos 
propostos, orientá-lo para que estes sejam atingidos.

Segundo o art.9º desta Portaria, os resultados obtidos através das avaliações serão 
expressos através dos seguintes conceitos:

Conceito A - utilizado quando o aluno atingir todos os objetivos propostos no 
processo de ensino aprendizagem.

Conceito B - aplicado quando o aluno atingiu um nível de aprendizagem desejável 
em relação aos objetivos propostos.

Conceito C – utilizado para demonstrar que o conhecimento expresso pelo aluno é 
aceitável, sendo suficiente para dar continuidade ao processo de ensino aprendizagem.

Conceito D – emitido quando o aluno não atingiu os objetivos proposto, 
comprometendo a sua progressão no processo de ensino e aprendizagem.

O educando deve ser informado sobre os resultados do processo de avaliação, a fim 
de tenha conhecimento do seu alcance em relação aos objetivos previamente definidos. 
Caso o aluno não atinja os objetivos, este terá direito à recuperação paralela, qual será 
realizada em prol da promoção da aprendizagem.
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3.4. Análise e Discussão de Dados

As perguntas que constituíram o questionário eletrônico estão inteiramente 
associadas contraposição teórico-prática, visto que o objetivo desta pesquisa é compreender 
a visão docente acerca da avaliação escolar e a sua abordagem formativa. Participaram 
desta pesquisa 25 professores que compõe o quadro de aulas do 3º ano do ensino médio 
no Instituto Federal do Paraná no campus de Telêmaco Borba, aqui tratados como P1, P2 e 
assim sucessivamente, em virtude de manter anonimato dos participantes. 

A primeira indagação a ser discutida refere-se ao entendimento dos docentes em 
relação ao ato avaliativo. A maior parte dos entrevistados definiu o ato avaliativo como o 
momento de verificação da aprendizagem veja a definição expressa por P2: “É a verificação 
do alcance dos objetivos inicialmente pensados para a unidade didática. Pode-se dizer 
também que é a verificação do conhecimento, da criatividade e da autonomia atingidos 
durante o processo de ensino aprendizagem.”

Esta conceituação vai ao encontro com a concepção de Hoffman (2009, p.122), “Avaliar 
significa ação provocativa do professor desafiando o educando a refletir sobre as situações 
vividas, a formular e reformular hipóteses, encaminhando-se a um saber enriquecido.”

Em sequência, a questão 2, aborda a interpretação docente a respeito da avaliação 
formativa no ambiente escolar. As respostas apresentadas por alguns docentes demonstram 
o desconhecimento em relação a este método avaliativo, enquanto outros a determinam de 
uma maneira mais coerente.

É neste sentindo que P1, disserta: “Avaliação completa voltada à formação profissional 
e social”. P2 complementa: “ Uma avaliação realizada inicialmente para a verificação de 
conhecimentos prévios ou de pré-requisitos do aluno.”

O terceiro quesito a ser discutido refere-se à visão docente acerca da influência da 
formatividade no processo de aprendizagem do educando. Segundo Villas Boas (2008, p.20) 
a avaliação “formativa leva sempre em conta em que ponto o estudante se encontra em seu 
processo de aprendizagem, no que se refere a conteúdos e habilidades”. 

Em suma as respostas dos docentes varia entre a duas opiniões, alguns apontam a 
importância deste modelo avaliativo para formação profissional e social, enquanto outro 
destacam a importância do reconhecimento de falhas no processo de ensino para que a 
aprendizagem  aconteça. 

Estas duas opiniões podem ser compreendidas através da análise das respostas 
de P1 e P2. P1 revela, “ As contribuições da formatividade estão presentes ao simular as 
situações que serão vivenciadas pelo aluno em sua vida social e profissional. “ Para P2, estas 
contribuições estão associadas a “ Auxiliar o educando e o professor na determinação das 
potencialidades e das falhas do aprendizado.”

Na conseguinte, aborda-se a questão do desenvolvimento avaliativo metodológico 
formativo no ambiente escolar contrapondo-o aos requisitos burocráticos legais. As 
conclusões proferidas pelos professores, em sua totalidade, apontam a possibilidade real de 
se avaliar formativamente e atender aos requisitos burocráticos legais.

A homogeneidade nas respostas desta questão é justificada pela flexibilidade dos 
instrumentos avaliativos utilizados nesta metodologia, em conjunto com os aparatos legais 
da maioria dos sistemas de ensino, que admitem que a avaliação possa ser desenvolvida em 
diferentes perspectivas.
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Vejamos a resposta expressa por P2: “É possível desenvolver a avaliação formativa 
no âmbito escolar atendendo aos requisitos burocráticos legais. No caso da escola onde 
trabalho o processo de avaliação permite vários tipos de avaliação, a critério do professor.” 

Para finalizar, a última diz respeito à prática do feedback e a visão docente perante a 
sua utilização. As respostas distintas demonstram o desconhecimento por parte de alguns 
docentes à respeito da prática do feedback, ao mesmo tempo que outro revelam utilizá-la 
como prática frequente em sala de aula. 

Segundo P1, a prática do feedback é “ muito importante para a identificação, por 
parte do aluno, dos pontos críticos, especialmente aqueles relacionados aos possíveis erros 
cometidos.” 

4. CONCLUSÃO

O ato de educar envolve a sistematização metodológica da atividade humana, para 
tanto se faz necessário um subsídio teórico metodológico que efetive o processo de ensino 
aprendizagem.  A aprendizagem é o resultado do processo de apropriação do conhecimento 
científico, o qual só é possível através de uma prática bem fundamentada, estruturada e 
objetiva. 

A existência de inúmeras metodologias de ensino garante a fundamentação de 
estratégias curriculares e metodológicas adaptadas às necessidades históricas e culturais 
humanas.

Ao requerer uma prática educacional baseada na formatividade, a instituição escolar 
está assumindo a responsabilidade de elaborar o conhecimento do aluno atribuindo 
significância, ou seja, possibilitando o acesso a um saber concreto.

Assim, avaliar formativamente é reconhecer que a aprendizagem não consiste 
somente no acúmulo de conhecimentos e experiências, mas que demanda uma associação 
às condições da natureza pertinentes à vida humana. A aprendizagem no processo de ensino 
é validada em duas etapas indissociáveis, a primeira é a apropriação do conhecimento e a 
segunda, a sua utilização no permeio social.

Por outro lado, a formatividade exige também a sistematização do processo como 
um todo, tratou-se aqui da esfera avaliativa, sendo válido ressaltar que as demais esferas 
possuem igual importância para o alcance da aprendizagem do educando. 
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RESUMO
O presente artigo tem como objetivo compreender os conceitos implicados a tecnologia, 
englobando sua introdução no âmbito escolar, suas características e contribuições para com 
o processo de ensino e aprendizagem. A inserção das tecnologias educacionais permite que 
certas instituições iniciem estudos e intervenções para o desenvolvimento e aplicação de 
projetos educacionais voltados à exploração de recursos tecnológicos, especialmente pelo 
uso do computador e internet. Portanto, é viável analisar e discutir sobre a presença do 
Programa Nossa Língua Digital, adotado pelo município de Telêmaco Borba, conduzindo 
sua prática ao 5º ano do Ensino Fundamental, objetivando o desenvolvimento de diferentes 
habilidades, pelo uso constante de uma plataforma online. Os módulos de aprendizagem 
trabalham com uma série de propostas para dinamizar o planejamento do professor e 
aprofundar o conhecimento do aluno, que tem maior contato com a língua portuguesa pela 
produção textual. O relato das professoras participantes evidencia a presença do programa 
como um elemento transformador da realidade escolar, complementando o trabalho 
docente ao explorar novos conhecimentos em prol do sucesso da aprendizagem de seus 
alunos.
Palavras-chave: Tecnologia; Ensino; Programas; Aprendizagem.

ABSTRACT
This article aims to understand the concepts involved will technology, encompassing its 
introduction in schools, their characteristics and contributions to the process of teaching 
and learning. The integration of educational technologies allows certain institutions to 
initiate studies and interventions for the development and implementation of educational 
projects aimed at exploration of technological resources, especially the use of computer 
and internet. Therefore, it is feasible to analyze and discuss the presence of the Program Our 
Digital Language adopted by the municipality of Telemaco Borba, leading his practice to 5th 
grade of elementary school, in order to develop different skills by constant use of an online 
platform. Learning modules work with a series of proposals to boost teacher planning and 
deepen the student's knowledge, which has greater contact with the Portuguese by textual 
production. The report of the participating teachers highlights the program's presence as a 
transforming element of school reality, complementing the teaching work to explore new 
knowledge for the successful learning of their students.
Key-words: Technology; Teaching; Program; Learning.
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1. INTRODUÇÃO

O processo de globalização é marcado por numerosas transformações de nível 
político, econômico, cultural e, consequentemente, educacional. A presença de novas 
tecnologias modifica as concepções instituídas no currículo escolar, permitindo uma 
maior flexibilidade no que diz respeito ao processo de ensino e aprendizagem. Dentre tais 
tecnologias, o desenvolvimento da informática, possível pelo surgimento do computador 
e disseminação da internet, destaca-se como princípio para introdução das tecnologias no 
ambiente educacional. 

Cabe à escola se adaptar e buscar novas formas de trabalho para incluir seus alunos 
neste processo de apropriação de novos saberes e multiplicidade das informações, sendo 
que a intensificação destas tecnologias se constitui como instrumento para o alcance e 
produção do conhecimento científico. Em virtude disso, o uso de tecnologias sofisticadas 
na escola necessita da construção e aplicação de projetos educacionais, que tenham como 
finalidade a viabilização de estratégias para a melhoria do aprendizado e conhecimento 
do educando (COSTA, 2004, p.21).

Partindo desse pressuposto, o município de Telêmaco Borba adotou e 
implementou a metodologia concebida pelo Programa Nossa Língua Digital (NLD), que 
surge pela parceria entre a Secretaria Municipal de Educação, Instituto Jaborandi e uma 
das indústrias de papel e celulose da região. O projeto trabalha com a exploração das 
tecnologias educacionais em sala de aula, especificamente pelo uso do computador e 
de suas ferramentas, possibilitando o primeiro contato dos alunos com este universo 
tecnológico, além de garantir um gradativo desenvolvimento nas áreas da leitura e escrita, 
através das atividades contidas em uma plataforma online individual.

Compreender os conceitos para a tecnologia, suas características e intervenções é 
essencial para se explorar a presença do Programa Nossa Língua Digital, evidenciando a 
concepção teórico-pedagógica e métodos para sua aplicação em sala de aula.  Portanto, 
questiona-se sobre como o Programa NLD está inserido na prática pedagógica do 5º ano 
do Ensino Fundamental, além dos meios em que sua metodologia pode ser desenvolvida, 
considerando as tecnologias educacionais dentro da sala de aula, e quais são as 
contribuições e/ou dificuldades que permeiam o processo de aprendizado dos estudantes. 

O Programa Nossa Língua Digital não possui nenhuma produção ou material 
cientifico ou publicado sobre sua metodologia ou atividades desenvolvidas no município, 
exceto pelas temáticas introduzidas pelo projeto ao longo de sua mediação, fornecendo 
uma vivência significativa para aqueles que o aplicam em sala de aula. Investigar sobre o 
entendimento, opiniões e pontos de vista construídos pelos educadores que participaram 
do projeto permite iniciar uma discussão sobre a forma como a tecnologia está inserida na 
escola, sobre o planejamento, desenvolvimento e inclusão dos alunos participantes. 

Em vista disso, identificar as contribuições e dificuldades encontradas durante a 
realização do projeto é de suma importância para se evidenciar a influência que o projeto 
obteve ao longo de sua aplicação, englobando um número especifico de professores e 
gestores, a fim de explorar as formas de trabalho utilizadas pelos mesmos e mudanças 
visualizadas no processo de ensino e aprendizagem do educando, no que diz respeito ao 
uso das tecnologias em sala de aula.  
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2. METODOLOGIA

Através de uma investigação de natureza qualitativa, o estudo constitui-se por uma 
compreensão mais detalhada do contexto histórico, significados e metodologias pertinente 
a temática. Este tipo de método permite que o pesquisador tenha um maior contato com a 
situação-problema, interagindo com os indivíduos, grupos e ambiente analisado (LAKATOS; 
MARCONI, p. 272, 2011).

Diante disso, o estudo das tecnologias educacionais e, especificamente, a análise 
sobre o Programa Nossa Língua Digital (NLD) se mostra como princípio norteador de 
uma pesquisa acadêmica e bibliográfica, pois contempla o entendimento a cerca de um 
conjunto de referências e/ou livros pertencentes ao assunto. Conforme Ruiz (1996), o estudo 
bibliográfico contempla as produções escritas que servem para “esclarecer as fontes, para 
divulgá-las, analisá-las, para refutá-las ou para estabelecê-las”, identificando os conceitos 
existentes.

Evidentemente, para se explorar o contexto das tecnologias no âmbito escolar 
será preciso o levantamento de dados específicos que só podem ser encontrados por 
meio de um estudo bibliográfico. Entretanto, devido à ausência de fontes ou materiais em 
publicação sobre o Programa Nossa Língua Digital recorre-se a pesquisa documental, muito 
semelhante à pesquisa bibliográfica, porém inclui uma diferenciação na origem de suas 
fontes, englobando relatórios, documentos e demais arquivos que ainda não sofreram uma 
determinação analítica e, até mesmo, empírica sobre seu conteúdo (GIL, 2008). 

Além disso, a pesquisa apresenta objetivos de natureza exploratória, com intuito 
de adquirir maiores informações sobre o assunto e descrever quais são os procedimentos 
utilizados pelo Programa, promovendo uma “caracterização inicial do problema, de 
sua classificação e de definição”, explorando os materiais disponíveis para o estudo e 
concretização das ideias (RUIZ, p.50, 1996). 

É de suma importância realizar um levantamento sobre as opiniões e pontos de 
vista apreciados pelos professores, do município de Telêmaco Borba, que aplicam o projeto 
em suas instituições escolares, especificamente, no que diz respeito ao 5º ano do Ensino 
Fundamental, destacando as contribuições e possíveis dificuldades que podem surgir 
dentro do processo de aprendizado oportunizado pelas tecnologias educacionais. Logo, 
essa discussão pode ser evidenciada pelo desenvolvimento de uma pesquisa de campo 
semiestruturada, esclarecida por questionários ou entrevistas, que permitam visualizar o 
entendimento de cada participante. 

A pesquisa de campo engloba a observação dos fatos relevantes e busca correlações 
entre as variáveis do objeto estudado, permitindo que o pesquisador possa comprovar 
e estabelecer considerações sobre sua pesquisa. Deste modo, a entrevista, neste caso 
semiestruturada ou despadronizada, configura-se como alternativa viável para que se 
trabalhe com uma maior flexibilidade durante a coleta e levantamento dos dados. Segundo 
Lakatos e Marconi (2011, p. 281), este tipo de pesquisa, também chamada de assistemática, 
envolve a liberdade que o entrevistador tem em desenvolver sua pesquisa do modo mais 
conveniente e adequado, “é uma forma de poder explorar mais amplamente a questão”.  

Sendo assim, a metodologia de pesquisa é fundamentada por aspectos que garantem 
o desenvolvimento do artigo, explorando os meios para sua concretização e passos que 
devem ser definidos para o alcance dos objetivos predeterminados, considerando métodos 
apropriados para a conclusão da pesquisa cientifica. 
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3. DESENVOLVIMENTO

3.1.  As Tecnologias no Contexto Escolar

O fenômeno da globalização e sua intervenção nos mais diferenciados âmbitos da 
vida humana exige a criação e reinvenção de novos métodos e tecnologias. A necessidade 
pela comunicação sempre existiu, assim, a humanidade desenvolve formas para sua 
constante troca de experiências, inicializadas durante o período escolar e, particularmente 
enfatizadas pela presença de determinadas tecnologias educacionais. 

Para uma devida compreensão do processo de evolução do ser humano e dos 
meios ou recursos que o mesmo se utiliza para seu próprio desenvolvimento, faz-se 
necessário o entendimento sobre as conceituações aplicadas à tecnologia. De acordo com 
o Minidicionário Luft (2000), a tecnologia é tida como o “estudo ou aplicação dos processos 
e métodos utilizados nos mais diversos ramos da indústria”. Partindo de uma concepção 
mais simplificada, Reis (2008) classifica a tecnologia como o conjunto de procedimentos 
ou técnicas, distintos por meio da união entre ciência e técnica. A partir deste contexto, as 
tecnologias se encontram presentes desde o princípio da espécie humana, contribuindo 
para a resolução de suas problemáticas e elementos de sua própria sobrevivência. 

Como ferramenta facilitadora, a tecnologia pode ser aplicada aos mais diversificados 
ramos de atividades, promovendo o controle, organização, registro e aprimoramento dos 
processos idealizados. Esses benefícios podem ser encontrados nas metodologias propostas 
por meio das TICs, sigla referenciada ás Tecnologias de Informação e Comunicação, estas 
que podem ser conceituadas pela união de recursos tecnológicos, integrados entre si, que 
possibilitam a interatividade entre os inúmeros processos que constituem a vida humana. 
Essas tecnologias se fazem presentes desde os processos executados pela indústria e gestão 
comercial, como também em centros de investimentos e ambientes educacionais.

De acordo com Kampff (2006, p.137), o surgimento do computador, o desenvolvimento 
de softwares e hardwares e a criação da internet permitem a garantia e potencialização 
diante da criação de novos sistemas de informação, desmistificando as conservadoras ideias 
relacionados ao tempo e espaço. Esta interação promove a geração de novos conhecimentos 
e especialização profissional, especificamente, no que se trata a área educacional. Logo, 
as Tecnologias de informação e comunicação representam um avanço para a educação 
presencial e à distância, integrando-se ao processo de ensino e aprendizagem como 
tecnologias educacionais, que possibilitam o gradativo desenvolvimento das capacidades 
humanas, afetivas e cognitivas.

A sociedade, em sua generalidade, reconhece abertamente o papel fundamental 
que a escola representa para o desenvolvimento intelectual, afetivo e social do indivíduo, 
participando de uma efetiva formação para a construção da cidadania. Representava por 
sua função social, a escola precisa se manter atualizada diante das transformações que seu 
corpo social apresenta, incluindo sucessivamente as inúmeras formas de tecnologia dentro 
de sua metodologia. 

De acordo com Pocho et.al. (2012), no Brasil, as primeiras iniciativas escolares, com 
relação à introdução das tecnologias, se deram em meados da década de 60, contribuindo 
para esclarecer e desmistificar determinado preconceito criado com relação às mesmas 
dentro do contexto educacional. Progressivamente, a tecnologia se tornou um meio para 
o desenvolvimento integral do homem e sua inserção crítica no mundo, contextualizando 
inovações na prática política e pedagógica das instituições seguidoras. 
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Amplamente discutidas em âmbito escolar, as tecnologias educacionais 
correspondem a um conjunto de conhecimentos, objetivos e metodologias aplicados 
ao processo de ensino e aprendizagem. Tais tecnologias trazem consigo uma infinidade 
de recursos, tanto práticos como teóricos, visando atender as necessidades e possíveis 
dificuldades do educando no que diz respeito ao seu desenvolvimento e avaliação dentro 
da sala de aula.   

A introdução das tecnologias educacionais se constitui como uma realidade mundial 
e levam muitas instituições escolares a se manterem atualizadas ás mudanças crescentes em 
nossa sociedade, afastando uma concepção conservadora de que o docente deve ministrar 
suas aulas apenas pelo intermédio do quadro negro, livros, leituras ou cópias. A presença 
da tecnologia em sala de aula, de acordo com Oliveira (1977, p.31), "permite uma enorme 
descentralização da instrução", onde o educador pode se sentir livre para planejar suas aulas 
de forma diferenciada e simplificada, contando com a contribuição de inúmeros recursos 
para o alcance de seus objetivos predeterminados.   

A presença de diversos meios de comunicação, desde a televisão até os computadores, 
constitui-se como alternativa facilitadora para o planejamento do professor e mediação de 
suas aulas, onde o aluno pode conviver com métodos de ensino diferenciados, despertando 
sua curiosidade para as constantes inovações que o mundo globalizado pode trazer ao 
âmbito escolar. O uso desses recursos permite a constante transmissão de informações, 
descobertas e busca por novos conhecimentos, sendo a pesquisa elemento crucial para a 
investigação e otimização da aprendizagem. 

Objetivando trazer melhorias à prática educacional, numerosos são os investimentos 
em prol da inserção das tecnologias em ambiente escolar, concebendo-as como 
intermediárias para uma melhor utilização dos recursos e materiais que as instituições 
escolares possuem além daqueles que podem vir a ser inseridos. Esta concepção de 
tecnologia educacional intermediaria é vista por Oliveira (1977, p.144) como meio inclusivo 
de metodologias facilmente disponíveis, atingindo eficácia e eficiência nos recursos 
provenientes da educação. Por isto, a implantação de um sistema tecnológico deve receber 
atenção, representando um desafio para os educadores e unidades competentes, no que 
tange a preparação e fundamentação de uma devida formação e capacitação na área. 

Com a integração do computador, televisão, vídeo e de jogos eletrônicos 
educativos, as tecnologias educacionais se mostram convenientes ao contexto escolar e 
são progressivamente inseridas no planejamento do professor e também na reelaboração 
da proposta curricular. Portanto, se torna possível interagir pedagogicamente com esta 
realidade, de forma a desenvolver um ponto de vista criativo e inovador dentro da sala de 
aula, para a formação de cidadãos mais atuantes no que se refere a este contexto tecnológico.   

Voltando-se à inserção da informática e, especificamente à utilização dos 
computadores no âmbito educacional, Kampff (2006, p.54) acredita que, o arranjo e 
transmissão das informações podem ocorrer de modo diversificado, onde o indivíduo pode 
aprender a partir de suas preferencias, despertando sua curiosidade pela busca e encontro 
de novos saberes. 
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Evidentemente, a internet traz consigo infindáveis ferramentas para o ensino escolar. 
A exploração de novos espaços de aprendizagem permite a construção do conhecimento 
individual e coletiva entre os educandos e, neste caso, cabe ao professor encontrar-se 
devidamente capacitado para uma eficiente escolha diante das diferentes ferramentas 
disponíveis. A invenção, reinvenção e atualização de softwares permite que o sujeito possa 
aprender e adquirir novas habilidades, em todas as áreas das ciências, contando com o 
acesso às ferramentas de busca, sites de entretenimento, fóruns e demais ferramentas de 
comunicação, encontrados de modo aleatório e que devem se manter sistematizados à 
proposta e objetivos determinados pela conduta docente (KAMPFF, 2006, p.127). 

Essa nova abordagem permite que certas instituições iniciem estudos e intervenções 
para a aplicação e desenvolvimento de programas ou projetos educacionais voltados a 
aplicação constante dos recursos tecnológicos presentes no computador e internet. É 
importante destacar que cada nível da educação exige uma metodologia diferenciada, 
assim cada um dos programas ou projetos formulados deve ser cuidadosamente preparado, 
no que diz respeito aos conteúdos, para que as necessidades de cada um possam ser 
respeitadas para o alcance e aperfeiçoamento de determinadas habilidades.

Grande parte desses programas educacionais utiliza-se dos Ambientes virtuais 
de Aprendizagem, comumente conhecidos por AVA, que se integram pelas numerosas 
ferramentas de comunicação disponíveis na internet, desde o registro de documentos até a 
expansão das informações pelo auxílio de chats, fóruns de discussão ou dicionários online 
(KAMPFF, 2006, p.127).

Com base em um espaço virtual para a aprendizagem, muitos destes programas 
desenvolvem seus estudos e metodologia pela interação que o estudante pode efetuar com 
este ambiente, acessando-o em períodos flexíveis e adquirindo experiência no que tange 
aos meios de comunicação. O professor deve esclarecer os conteúdos e promover interações 
entre os alunos, intervindo e incentivando adequadamente, propagando as informações e 
dinamizando os materiais disponíveis para a realização do trabalho pertinente ao ambiente 
virtual de aprendizagem (KAMPFF, 2006, p.132). 

3.2.  Programa Nossa Língua Digital (NLD)

A implementação de programas de aprendizagem tem sido considerada como 
alternativa eficaz para o trabalho em sala de aula, onde educador e educandos podem 
conviver em um ambiente de interatividade e constante troca de conhecimentos. Aos olhos 
de Duarte (2009), trabalhar com projetos representa uma renovação do espaço educativo, 
onde o aluno “sai do papel de figurante para protagonista de sua própria aprendizagem”, 
sendo a pesquisa e reflexão, principais precursoras deste processo de busca pelo saber. 
O educador, por sua vez, se destaca como orientador do conhecimento e precisa estar 
capacitado para mediar tais tecnologias em sala de aula, incentivando positivamente o 
aluno em suas descobertas.

A atenção para com a inclusão digital norteia grande parte das redes privadas, 
contudo, é possível observar o crescente esforço com relação ao desenvolvimento de 
políticas públicas que possibilitem condições de infraestrutura, recursos e professores 
capacitados para suprir a implantação de tecnologias no ambiente escolar, especificamente 
pela instalação de laboratórios de informática. Essa proposta vem sendo instituída em 
muitas escolas pertencentes ao ensino público, com a finalidade de atingir os alunos menos 
favorecidos, garantindo o acesso e aprendizado norteado pelo uso de computadores e 
outras mídias.

III Encontro de Pesquisa da FATEB - Telêmaco Borba (PR), 27 e 28 de  Outubro de 2016

Vol. I  Educação



239

De acordo com o Projeto de Implantação do Programa Nossa Língua Digital, 
documentado pela Secretaria Municipal de Educação, o mesmo contempla numerosos 
objetivos, desde: 

Desenvolver habilidades essenciais que ajudem os jovens a usar a língua 
portuguesa com mais competência; evidenciar a importância da leitura 
para a ampliação cultural e melhoria da comunicação como um todo (...); 
proporcionar aos participantes o desenvolvimento da capacidade de sele-
cionar conteúdos para atualização e informação via Internet; problematizar 
e estimular situações que possam responder a necessidades de ordem pes-
soal e social (...).

Essa proposta inclusiva vem sendo implantada no município de Telêmaco Borba 
pela adoção do Programa Nossa Língua Digital (NLD). O programa tem como finalidade 
trabalhar com os conceitos de leitura e escrita, aprofundando-os por meio do diálogo e 
constante aperfeiçoamento da linguagem, utilizando-se das tecnologias educacionais para 
a concretização de tal objetivo. 

Seguindo um método de aprendizagem diferenciado, o Programa NLD enfatiza sobre 
a importância do constante uso das tecnologias de informação e comunicação (TICs) dentro 
da sala de aula, principalmente pelo uso do computador, contemplando e modificando 
positivamente o planejamento do professor, para que este possa ter maior facilidade no 
que se refere ao uso das tecnologias educacionais unidas ao conteúdo pertencente à grade 
curricular de seus educandos.

3.2.1. Histórico do programa

A Implantação do Programa Nossa Língua Digital torna-se possível por meio 
de uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba, representada pela 
Secretaria Municipal de Educação e o Instituto Jaborandi, contando com a contribuição 
de uma das indústrias de grande porte da região. Iniciando suas atividades no ano de 
2010, com o intuito de capacitar cerca de 120 alunos e professores da Rede Municipal de 
Ensino, voltando sua formação aos alunos pertencentes ao Contraturno Socioeducativo 
da Guarda Mirim, ambos desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Ação Social e 
Educação, contemplando diferentes faixas etárias, de 12 a 18 anos de idade. 

De acordo com o site do Instituto Jaborandi (2016), além de Telêmaco Borba, o 
projeto foi implantado por muitos municípios da região Sul do país, sendo atualmente 
encontrado na cidade de Concórdia, no estado de Santa Catarina, sempre firmando parceria 
entre a Prefeitura e empresas mais populares da região que está sendo desenvolvido, assim, 
o projeto já beneficiou cerca de 8.000 alunos, por meio de atividades online e presenciais.

O Programa é fornecido pelo Ministério da Educação (MEC) e tem como finalidade 
trabalhar com competências básicas e presentes na vida cotidiana do educando, levando 
ao desenvolvimento de habilidades convenientes com o mundo globalizado em que 
o aluno está inserido, neste caso, “promove a reflexão sobre o exercício da cidadania e 
introduz os jovens participantes no mundo da informática e da internet” (INSTITUTO 
JABORANDI, 2016).
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Desde seu primeiro ano de adoção, o projeto avançou significativamente, adentrando 
nas escolas municipais a partir do ano de 2012, desenvolvendo atividades com o 5º ano 
do Ensino Fundamental, sendo assim, acaba por alterar sua proposta inicial ao deixar de 
atender ao Contraturno Socioeducativo, devido ao crescente interesse das escolas perante a 
metodologia inovadora do Programa.

Com a orientação pedagógica da professora Adriana Ferreira, expande gradativamente 
suas atividades, chegando a atender cerca de dez instituições no ano de 2014, formando 
320 alunos. Segundo o site da Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba (2016), no ano de 
2015, o Programa Nossa Língua Digital expandiu sua linha de formação, capacitando cerca 
de 300 alunos e seus professores, englobando cerca de doze turmas, de oito escolas públicas 
que aderiram ao Programa. 

O projeto segue um conjunto de pré-requisitos para sua inserção no âmbito escolar, 
estes que devem ser atendidos por cada escola no momento da inscrição. A seleção das 
instituições escolares acontece anualmente, por intermédio da Secretaria Municipal de 
Educação, que se preocupa em despertar o interesse dos professores e seus diretores. 

Explorando inúmeras competências de aprendizado dentro do laboratório de 
informática, tem como finalidade maximizar e valorizar o tempo das aulas, constituindo 
aproximadamente 120 horas de aperfeiçoamento aos estudantes e seus educadores. O 
projeto se desenvolve durante o ano e contempla a mediação de conteúdos e atividades 
contidas em uma plataforma online, criada e atualizada regularmente por profissionais 
especializados do Instituto Jaborandi, que se assemelha ás disciplinas encontradas na 
Proposta Pedagógica do Município de Telêmaco Borba.  Cada aluno integrante pode ter 
acesso individual à plataforma, como atividade de lazer e, especificamente, no momento 
creditado à aula, convivendo e usufruindo das ferramentas ali encontradas.

3.2.2.  Plataforma online

O Programa Nossa Língua Digital utiliza-se de uma plataforma online e individual, 
que segue um método de ensino diferenciado dos demais, reconhecido como instrução 
programada. O acesso à plataforma é específico, somente aqueles que estão cadastrados 
no sistema podem ter conhecimento da metodologia, objetivos e conteúdo presentes no 
espaço online. 

A plataforma traz como introdução às aulas, uma serie de conceitos relacionados 
à tecnologia, ao uso do computador, internet e suas ferramentas. O mundo virtual é 
apresentado aos estudantes, que podem ter acesso imediato aos sites de busca e links 
para a navegação. A apresentação desses conceitos básicos e simplificados permite que o 
estudante possa absorver informações necessárias e reconhecer meios benéficos para sua 
inserção nas futuras atividades propostas.

A utilização dos processadores de texto, planilhas e programas de apresentação 
norteiam o estudo e disseminação das temáticas trazidas pela plataforma. A criação de 
documentos, exploração de tabelas, gráficos e figuras é possível por meio do uso constante 
do Microsoft Office Word, Excel e PowerPoint, onde o aluno pode adquirir noções básicas 
sobre formatação, edição e correção das informações dentro do texto. 

Esta formação inicial concebida pela plataforma possibilita que o aluno possa explorar 
as ferramentas presentes no computador e internet, descobrindo um novo mundo e novas 
formas de aprendizado que servem como base para a construção de seus próprios textos 
e estruturação do jornal elaborado pela turma ao final de cada módulo de aprendizagem. 
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O contato com a língua portuguesa é inevitável, reforçando e desenvolvendo novas 
habilidades para a comunicação oral e escrita, onde o aluno passa a escrever com maior 
clareza, corrige seus próprios erros e compreende e interpreta de forma correta aquilo 
que lê e escreve. O projeto objetiva que os alunos apliquem esses novos conhecimentos à 
produção de seus textos, que se dá pela exploração das temáticas trazidas pelos módulos de 
trabalho presentes na plataforma. 

Quando o aluno acessa seu login e senha, o sistema direciona-o para os módulos 
e, consequentemente, para uma tela de interação que o permite inserir uma nova matéria. 
Esse espaço possibilita que o aluno possa produzir ou digitar seu texto, em uma espécie de 
editor, que contem inúmeros tamanhos ou cores para a fonte, inserção de imagens, tabelas 
ou hiperlinks e demais dispositivos de formatação da matéria. O aluno precisa especificar o 
jornal, o título de sua matéria e a autoria do texto, publicando e salvando sua produção ao 
término da atividade. 

As contribuições deste tipo de pacote integrado são significativas, pois transcendem 
um método arcaico da escrita, apresentando uma forma mais rica e diferenciada para a 
produção textual, leitura e interpretação, em relevância com a pesquisa, permitindo que 
o aluno possa modificar seu texto em qualquer momento ou situação, contando com total 
acessibilidade para editar ou reelaborar sua proposta escrita inicial. O professor precisa estar 
capacitado para trabalhar com este tipo de ferramenta, exercitando os erros e acertos de 
seus alunos, estimulando a formação de novas palavras, além de prezar pela estética. 

3.2.3. Módulos de aprendizagem

O Programa Nossa Língua Digital conta com uma única estrutura e diferenciada 
organização dos conteúdos que devem ser explorados pelos professores em sala de aula. 
De acordo com o projeto de implantação do Programa Nossa Língua Digital, enviado à 
Secretaria Municipal de Educação, o trabalho com as temáticas a partir desta organização 
“visa ampliar os horizontes com relação à produção textual”, pois traz consigo um conjunto 
de atividades, que inclui a utilização de dinâmicas, roda de conversa, músicas, pesquisas e, 
especificamente, a busca por maiores informações, que permitam uma maior reflexão sobre 
o assunto que está sendo estudado. 

Segundo a plataforma online, o primeiro módulo, que recebe o nome de Eu, Nós e o 
Mundo, reflete sobre as questões de identidade e relacionamentos pessoais e interpessoais, 
englobando a construção da história de cada aluno, além de considerar a influência do 
ambiente em que o aluno faz parte na formação de suas ideias e opiniões. Por isto, este 
módulo enfatiza sobre a importância de se trabalhar com a pesquisa pela internet, onde o 
aluno pode buscar informações sobre a origem do seu nome e sobrenome, encontrando 
novos significados sobre sua história. 

O Programa acredita ser viável a realização de entrevistas ou rodas de conversa 
envolvendo pessoas que fazem parte da família do aluno, moradores de seu bairro ou 
integrantes de sua comunidade. Essas atividades permitem que o aluno possa refletir sobre 
a história e trajetória de vida de cada família, realizando uma comparação entre o presente e 
o passado, explorando as mudanças e transformações nos traços culturais preservados pela 
família de cada aluno, desde crenças, tradições, concepções e opiniões sobre o mundo atual.
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Neste contexto, o professor pode fazer uso dos gêneros literários para exemplificar 
as ideias, partindo para a produção e registro do que a turma aprendeu. Muitos assuntos 
podem ser abordados por meio deste módulo e cabe ao professor aprofundá-los através dos 
conteúdos obrigatórios previstos pela matriz curricular, culminando na interdisciplinaridade. 

O segundo módulo, Meu corpo, minha saúde, trabalha com assuntos referentes à 
saúde do aluno, onde o mesmo deve conhecer mais sobre o seu próprio corpo e aprender 
sobre os devidos cuidados. 

As transformações decorrentes da adolescência e os malefícios e benefícios presentes 
na alimentação introduzem a discussão sobre a atenção que o aluno deve ter com sua saúde 
e corpo. A busca e conhecimento sobre as doenças consequentes de uma má alimentação 
são fundamentais para que o aluno possa adquirir novos hábitos alimentares. 

O estudo sobre os transtornos alimentares, desde o colesterol alto, obesidade, 
diabetes, pressão alta e demais doenças interligadas norteia o desenvolvimento do modulo 
de aprendizagem. A plataforma online traz inúmeras sugestões de pesquisa, textos e 
entrevistas com especialistas para explanar a temática e ampliar o ponto de vista do 
professor e dos alunos. A partir disto, os alunos podem ter uma maior compreensão sobre 
a importância de se ter os devidos cuidados com o próprio corpo, mantendo, por exemplo, 
um equilíbrio nutritivo, por meio de uma alimentação mais diversificada, variada e saudável, 
apropriada ao seu peso e idade. Estas ideias acabam por considerar a relevância dada aos 
exercícios e atividades físicas, assim, os alunos percebem a diferença entre tais conceitos, 
investigando sobre como podem aderir em sua vida cotidiana.

O módulo também trabalha, especificamente, com as transformações decorrentes 
da adolescência, com intuito de que cada aluno possa refletir sobre as questões individuais, 
psicológicas e emocionais que permeiam seu corpo e mente. Ao explorar seus desejos, 
sentimentos e expectativas para a vida, permite que o professor possa introduzir os conteúdos 
relacionados à sexualidade. Neste caso, apresentar uma abordagem eficaz sobre este tema 
é vital para que os alunos possam identificar e compreender os conceitos, características 
e particularidades que se diferem entre meninos e meninas. A própria plataforma traz 
sugestões convenientes com a temática, onde o aluno pode acessar diferentes publicações 
com a presença de especialistas para tratar do assunto. 

Abrindo espaço para o trabalho com temas mais complexos, este módulo traz textos 
relacionados às drogas, abordando a diferenciação existente entre as drogas licitas e ilícitas, 
para que o aluno reflita sobre os males desse problema em seu meio social. O professor deve 
enfatizar sobre como as drogas podem chegar até o aluno e também sobre como ele pode 
reconhecê-las e negá-las. 

A partir deste processo de apropriação de novas ideias e perspectivas, o terceiro 
módulo, O ser humano e o planeta, acaba por abordar a relação existente entre ambos. 
Os cuidados com o meio ambiente são considerados neste último módulo, abordando 
temáticas à conscientização do educando dentro do meio em que vive, para que o mesmo 
possa observar e refletir sobre as problemáticas que assolam o planeta.

As mudanças climáticas, poluição, seca, extinção dos animais e demais agressões 
que o homem vem causando ao meio ambiente são discutidas dentro da sala de aula, com o 
objetivo de encontrar hábitos e/ou atitudes para melhorar o futuro das próximas gerações.  
A discussão destes temas permite que o aluno identifique quais são as consequências 
geradas pelo descaso de indústrias, usinas ou empresas que, através de suas atividades, 
acabam por prejudicar o meio ambiente. Sendo assim, o módulo explora a importância dada 
à sustentabilidade, benefícios da reciclagem e coleta seletiva e preservação dos recursos 
naturais, atentando-se para os cuidados com a falta de água, por exemplo. 
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O grande propósito é que o aluno leve aos seus familiares e comunidade, grande 
parte deste conhecimento adquirido pela influência das aulas do Programa Nossa Língua 
Digital, modificando os costumes de seus pais, avós ou amigos, culminando em um infinito 
ciclo de colaboração e preservação da vida do planeta, portanto, o projeto busca evidenciar 
aos alunos que simples práticas, se realizadas constantemente, podem transformar e salvar 
o planeta. 

Com o desenvolvimento das aulas, semanalmente, o professor pode complementar 
o conteúdo previsto pelo currículo escolar com as sugestões de temas contemplados pelo 
Programa NLD. Os alunos convivem e aprendem com diferentes gêneros textuais e literários, 
produzindo suas atividades, por meio da leitura de textos orais, escritos e informativos, 
visualização de vídeos e entrevistas e sínteses de suas opiniões para a elaboração das 
matérias a serem estruturadas e transferidas à plataforma online para a construção o jornal.

3.3. Desenvolvimento do Programa nas Escolas

O Programa Nossa Língua Digital está inserido nas Escolas do município de Telêmaco 
Borba desde o ano de 2012. Seu grande e principal foco está no atendimento aos alunos do 
5º ano do Ensino Fundamental, englobando instituições de diferentes localidades da região. 

Segundo o projeto de implantação do Programa Nossa Língua Digital, enviado 
à Secretaria Municipal de Educação, o programa possui uma série de exigências, desde a 
formação dos professores, instalações físicas e perfil de cada educando. Para isto, é necessário 
que cada instituição escolar tenha ciência dos recursos que dispõe para a adoção eficiente da 
proposta metodológica do Programa Nossa Língua Digital. Nesse contexto, a escola precisa 
ofertar o 5º ano, do Ensino Fundamental, dispondo de professores que tenham o devido 
domínio da Língua Portuguesa e abertos para o trabalho com novas formas de ensino.

A existência de um laboratório de informática é crucial para que os alunos possam 
efetuar o primeiro contato com a plataforma online, realizar as atividades de pesquisa e 
produção dos textos. Sendo assim, é necessário que este laboratório se encontre em pleno 
funcionamento, com acesso à internet e sistema operacional atualizado para a execução das 
atividades propostas, que englobam tanto a produção do jornal ao final de cada módulo, 
exibição de vídeos e trabalho com as ferramentas contidas no próprio computador.

A Secretaria Municipal de Educação em união com o Instituto Jaborandi se 
responsabilizam em fornecer uma formação inicial e continuada aos professores e demais 
envolvidos com a aplicação do projeto. Esta capacitação, de acordo com o Projeto de 
implantação, corresponde até 32 horas, subdivididas em encontros mensais para a discussão 
sobre os módulos trabalhados, observação do desenvolvimento dos alunos, adoção de novas 
estratégias e, principalmente, no que diz respeito às possíveis dificuldades dos professores 
quanto à aplicação do conteúdo e utilização da plataforma em sala de aula. 

Após a capacitação inicial dos professores, as aulas passam a ser realizadas 
semanalmente, em dias específicos, considerando o cronograma de atividades da cada 
instituição, dessa forma, as aulas podem ocorrer nos períodos matutino e vespertino, com 
intuito em atender as escolas de ensino básico e integral.

O trabalho com os módulos de aprendizagem traz uma infinidade de sugestões 
para facilitar o planejamento do professor e aprofundar o conhecimento do aluno, sendo 
que grande parte dos temas e assuntos inseridos na plataforma entram em concomitância 
com a proposta pedagógica do município de Telêmaco Borba, para o 5º ano do Ensino 
Fundamental.
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A constante utilização do computador representa um caminho viável para o 
desenvolvimento do senso de investigação, comunicação e interpretação, uma vez que 
instiga o aluno á se tonar um pesquisador, por meio do uso constante e consciente da internet 
e aplicativos presentes no computador. Assim, o uso das tecnologias acaba por diversificar 
e facilitar a didática utilizada em sala de aula, aprimorando o trabalho dos professores que 
adotam o Programa NLD e, consequentemente, o aprendizado dos alunos, oportunizando a 
eles a realização de numerosas tarefas pelo rápido acesso ás informações.

Com o desenvolvimento das aulas, os professores são orientados a trabalhar com a 
interdisciplinaridade dos conteúdos, ou seja, todo o conteúdo, que possui obrigatoriedade 
prevista pela matriz curricular do município, pode ser explorado e contextualizado com as 
temáticas trazidas pelo projeto ao decorrer das aulas, que servem como adicional efetivo 
para o aprimoramento da aula e maior compreensão dos conceitos e realidade proposta. 
Esta é uma das maiores características do Programa Nossa Língua Digital e, por isto, se 
apresenta como projeto conveniente às particularidades e especificidades presentes neste 
ciclo de ensino. 

Para contemplar e suprir todos os conteúdos presentes na plataforma online, cada 
módulo de trabalho é explorado, geralmente, de trinta a cinquenta dias, com a finalidade de 
integrar-se aos dias previstos em cada bimestre do calendário escolar. Os professores podem 
trabalhar com o conteúdo em sala de aula, mas também podem mediar as atividades no 
laboratório de informática, permitindo um maior contato dos alunos com o mundo digital, 
a partir desta mudança de ambiente.

A discussão do conteúdo leva a reflexão das perspectivas que cada aluno traz para 
a escola, promovendo a interação com as demais ideias e vivências trazidas pelos outros 
estudantes que entram em contraste com a fala do professor. É vital que os alunos possam 
conversar e criar novos conhecimentos, assim, essa recriação de conhecimentos permite a 
estruturação e elaboração dos textos para serem transferidos na plataforma. 

Todos os textos são armazenados no login de cada turma e o professor pode ter 
acesso à cada um deles. Durante as aulas, cabe ao professor verificar os textos de cada aluno, 
realizando as devidas correções e possível estruturação de concordância, erros ortográficos 
e formatação dos parágrafos. 

O professor junto com a coordenadora do Programa NLD devem compartilhar com 
os alunos as principais ideias referentes à formatação, correção e edição dos textos a serem 
produzidos, com a finalidade que os mesmos possam se apropriar das noções relacionadas 
ao uso do computador e, especificamente, quanto ao uso correto da escrita e posterior 
leitura. 

Abordando temáticas relacionadas à identidade, família, drogas, violência, 
sustentabilidade, sexualidades e/ou relacionamentos interpessoais, o Programa destaca 
sua preocupação para com o conhecimento de mundo e realidade particulares da vida 
de cada criança. Com a demonstração, discussão e reflexão sobre os temas, os alunos têm 
a oportunidade de pesquisar, no laboratório de informática, reportagens, imagens ou 
informações que mais lhe chamem a atenção para uma futura produção textual, geralmente 
administrada pela professora. Com o término e correção desta atividade, os alunos são 
orientados a transcrever suas produções em uma plataforma online, objetivando a breve 
construção de um jornal público para a comunidade local.
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O termino de cada modulo representa a escolha e definição das matérias e/ou textos 
direcionados à publicação do jornal. De responsabilidade do professor, esse processo de 
seleção representa uma finalização do conteúdo trabalhado, considerando as principais 
ideias e perspectivas que despertaram a atenção de cada aluno ao decorrer do Programa. Por 
isto, ao final de cada modulo, é possível visualizar e comprovar o avanço de aprendizagem 
dos estudantes quanto ao uso do computador e aprimoramento da linguagem nos textos 
produzidos. Portanto, ao considerar as individualidades e aprendizados necessários para 
o desenvolvimento humano, intelectual e emocional dos estudantes, a metodologia do 
Programa NLD passa a ser vista como uma ferramenta estratégica e influenciadora no 
progressivo exercício do pensar. 

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS

A pesquisa de campo foi realizada no mês de agosto do ano de 2016, com intuito 
de buscar o sincero relato de oito professores que participaram do Programa Nossa Língua 
Digital, no ano de 2015. Contudo, devido à indisponibilidade e recusa de duas das professoras 
selecionadas, apenas seis delas aceitaram responder o questionário. 

O estudo comtemplou onze (11) questões de resposta aberta, explorando aspectos 
relacionados à visão e opinião das professoras, no que concerne à aplicação do projeto em 
sala de aula, englobando o uso das tecnologias, formação inicial e continuada, planejamento 
das atividades, dificuldades e contribuições e, especificamente, quanto ao desenvolvimento 
e evolução da aprendizagem dos educandos participantes. 

As professoras afirmaram que receberam formação inicial e continuada da equipe 
pedagógica do Programa Nossa Língua Digital e coordenadores da Secretaria Municipal de 
Educação. A formação se constitui pela apresentação da plataforma aos professores, contato 
com as ferramentas presentes e exploração dos conteúdos e temáticas trabalhados pela 
plataforma. Neste aspecto formativo e considerando os relatos obtidos na questão quatro, 
três das professoras acreditam que a formação oferecida é conveniente e suficiente, porém 
apresentaram dúvidas durante a execução do projeto. As demais professoras afirmaram que 
a formação é esclarecedora, mas acreditam que as três capacitações ocorridas ao decorrer 
do ano são insuficientes para se explorar e executar o projeto com eficiência, portanto, é 
necessário um maior número de formações para suprir todas as dúvidas, necessidades e 
dificuldades das professoras, principalmente com relação à montagem do jornal online. 

A presença do laboratório de informáticas nas instituições escolares permitiu que 
todas as professoras tivessem contato com os computadores e, consequentemente, com a 
tecnologia em sala de aula. Segundo as professoras, além de contribuir para o planejamento 
das outras aulas, a tecnologia se mostra como um recurso que vem aprimorando a 
aprendizagem, sendo flexível e permitindo uma maior interação com o todo. De acordo 
com a professora M, o uso das tecnologias educacionais desenvolve no aluno uma maior 
habilidade para a pesquisa, amplia seu conhecimento e dá finalidade educativa para os 
meios de comunicação disponíveis.
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Considerando o planejamento a ser estruturado, as professoras garantem que o 
Programa se mostrou como um complemento e traz consigo grande parte dos conteúdos 
trazidos pela Proposta Pedagógica do município de Telêmaco Borba. Segundo as professoras, 
o projeto trouxe uma interação entre os conteúdos, pois a organização das temáticas é 
dinâmica e garante a autonomia dos alunos quanto à produção textual. Esse aspecto é 
reafirmado pela professora J, que relata sobre as discussões realizadas em sala de aula, onde 
os alunos expõem suas ideias e expressam suas reflexões por meio da escrita, assim, esse 
trabalho de discussão contribui para uma melhor disposição dos conceitos e concordância 
das palavras.

No que concerne às dificuldades durante a realização do trabalho, as professoras 
afirmaram que tiveram dificuldades quanto á produção e montagem do jornal e, 
especificamente, com relação ao primeiro contato com a plataforma, visto que há muitos 
detalhes a serem considerados para a estruturação do jornal. Além disso, grande parte delas 
declarou que teve problemas com a manutenção do laboratório, relatando que, muitas 
vezes, o trabalho não pode ser executado devido à falta de internet ou mau funcionamento 
dos computadores. Para complementar, a questão sete (7) nos revela que uma das escolas 
precisou realizar suas atividades no Núcleo de Tecnologia Municipal, pois não houve 
atendimento adequado aos computadores da escola. Em outro caso, os alunos digitaram 
seus textos no Microsoft Word, onde a professora, com o auxílio de um pen drive, salvou 
e repassou tais textos para a plataforma, geralmente em um computador com acesso à 
internet, dessa forma, os alunos não tiveram contato com a plataforma, contrariando os 
objetivos de cada aula idealizada pelo Programa. 

Com o Programa NLD, a metodologia pôde se tornar mais diversificada, visto que 
os conteúdos abordados pela plataforma entraram em concomitância com os demais 
propostos pela grade curricular.  A interdisciplinaridade passou a fazer parte deste processo 
de aprendizado, oferecendo maiores oportunidades para o desenvolvimento da oralidade, 
capacidade de organizar e trocar informações e facilidade quanto á produção dos textos e 
demais atividades. 

A compreensão dos conteúdos melhorou significativamente. De acordo com a 
professora T, foi possível identificar o quanto os alunos sentem prazer e curiosidade em buscar 
respostas para suas perguntas com autonomia e segurança, uma vez que a tecnologia é 
rápida e eficaz no que se refere ao esclarecimento de dúvidas e construção de novos saberes. 

A maior parte dos alunos teve seu primeiro contato com o computador, exigindo 
maior atenção e auxilio das professoras no que diz respeito ao uso dessa ferramenta e acesso 
à plataforma. Gradativamente, os alunos foram se apropriando de novos conhecimentos 
sobre as tecnologias, levando à constante utilização desses recursos oportunizados pelo 
Programa NLD. Segundo o relato das professoras, os avanços de leitura, escrita e interpretação 
foram visíveis e surpreendentes, contribuindo para uma maior participação, interesse em 
ampliar o conhecimento através de pesquisas e colaboração nas discussões sobre as ideias 
e temáticas exploradas. 

Com o Programa Nossa Língua Digital, o processo de ensino e aprendizagem 
passou por transformações positivas e trouxe numerosas contribuições para o trabalho 
e desenvolvimento intelectual e tecnológico dos estudantes, despertando o desejo de 
escrever, pensar e refletir sobre o meio social do qual fazem parte, com intuito de encontrar 
soluções para as problemáticas que circundam seu cotidiano ao se preocuparem com a 
busca e alcance de um futuro melhor.
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5. CONCLUSÃO

 No ápice das mudanças tecnológicas, a presente sociedade da informação e 
comunicação exige da escola a formação de educandos autônomos e reflexivos, responsáveis 
por sua cidadania com relação à busca pelo próprio conhecimento. Esse desafio proposto 
à escola necessita de profissionais amplamente conscientes de suas formas de trabalho e 
planos de ação, exigindo uma reforma educacional que, de acordo com Saldanha (1978, p.12), 
contempla uma modificação nos "métodos de ensino, treinamento de professores, materiais 
de ensino, revisão de currículos, aprendizagem independente, pesquisa e avaliação". 

A introdução das tecnologias no ambiente escolar é inevitável e indispensável para 
a compreensão das ideias e princípios que constituem a comunidade tecnológica atual. O 
estudo sobre as tecnologias, desde sua conceituação, intervenções didáticas e importância 
pedagógica tornou-se vital para a compreensão e exploração do Programa Nossa Língua 
Digital nas instituições escolares do município de Telêmaco Borba.  Particularmente recente, 
o projeto conta com princípios teórico-metodológicos apropriados à realidade das escolas e 
de seus alunos, utilizando-se da informática para ampliar suas formas de trabalho e melhor 
apropriação do conhecimento.  

A adoção do projeto possibilita maior interdisciplinaridade, concedendo ao professor 
flexibilidade para planejar suas aulas e aplicar o conteúdo, permitindo uma inter-relação 
entre as temáticas contidas na plataforma online com as demais presentes na proposta 
pedagógica municipal, facilitando e potencializando o aprendizado. Neste contexto, a 
teoria acaba por ser apresentada em sala de aula e o aluno pode contextualizá-la através da 
prática, ao fazer uso dos computadores, produzir seus textos e pela integração das ideias, 
oportunizada pela construção do jornal online. 

Evidentemente, para alcançar a eficiência em sua execução é de suma importância 
que os responsáveis, coordenadores e educadores possam discutir e refletir sobre as 
dificuldades e particularidades referentes à aplicação do projeto, no que tange ao melhor 
desempenho dos laboratórios e devido atendimento as necessidades das professoras, 
especificamente, no que tange à formação continuada estabelecida pelo projeto. 

O relato das professoras participantes prova que o projeto se apresenta como um 
elemento transformador da realidade escolar, complementando a prática escolar ao explorar 
novos conhecimentos em prol do sucesso da aprendizagem de seus alunos. A intervenção 
didática propiciada pelas tecnologias dentro da sala de aula oportuniza o primeiro 
contato do aluno com o universo digital, dinamizando o trabalho docente e objetivando a 
participação dos estudantes, com intuito de que possam adquirir autonomia perante este 
meio, ao buscar, pesquisar e utilizar suas experiências prévias para a aquisição de um olhar e 
pensar crítico sobre o mundo do qual são meros observadores e possíveis transformadores 
de uma realidade em constante transição. 
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A ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA NAS SÉRIES INICIAIS: UMA ABORDAGEM 
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RESUMO
Para permitir a aquisição de conhecimentos estritamente contextualizados e fracamente 
transferíveis, dentro de uma relação de competências essenciais a serem construídas para 
a formação de um sujeito crítico e emancipatório, faz-se necessário questionar-se sobre 
o sentido do trabalho pedagógico e da relação com os saberes bem como a utilização 
de recursos didáticos. Com o advento da modernização, da urbanização e da ascensão 
tecnológica, a Educação brasileira passa ao longo das décadas, por mudanças em vários 
setores e níveis educacionais, inclusive em suas práticas. Tais mudanças exigem do professor 
um novo olhar para o processo de ensinar e aprender. Assim, este trabalho refere-se a 
práticas realizadas com a implantação e cultivo de alimentos no sistema convencional (solo) 
e no sistema Hidropônico (NFT) no contexto escolar aliado ao uso das TICs (Tecnologia da 
Informação e Comunicação), com ênfase no ensino-aprendizagem de ciências nas séries 
iniciais. O objetivo do trabalho foi ressaltar a relevância de práticas pedagógicas para o 
ensino de ciências valendo-se de hortas como ferramenta pedagógica. O intuito foi estimular 
a participação efetiva dos alunos para alfabetização científica e uma aprendizagem para o 
além do fazer por fazer, contribuindo para uma escola mais atrativa e eficiente.  A metodologia 
utilizada para esta pesquisa está alicerçada na pesquisa qualitativa de natureza exploratória 
e interpretativa a qual possibilita explorar características do indivíduo em cenários que 
não podem ser facilmente descritos numericamente. O trabalho com hortas foi realizado 
na escola Municipal Carlita Guimarães Pupo no município de Guarapuava-Pr. nos últimos 3 
anos. 
Palavras-chave: Alfabetização científica, Ensino de ciências, Hortas didáticas, Interação 
tecnológica.
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1. INTRODUÇÃO

Acredita-se que um dos fatores mais relevantes no processo de ensino e 
aprendizagem é estudar as possibilidades e assegurar as condições para que cada 
aluno possa desenvolver com o auxílio do professor ou de colegas sua personalidade, 
criatividade e autonomia, sendo necessárias práticas reflexivas e contextualizadas. Dentre 
estas possibilidades insere-se o uso das hortas escolares aliadas as TICs, as quais nos 
instigam a repensar muito seriamente a dimensão individual e coletiva dos processos de 
ensino e aprendizagem em âmbito escolar.   

Para o embasamento das discussões recorremos aos seguintes autores:  SANCHO 
e HERNÁNDEZ (2006), KRASILCHIK (2008), DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO (2009), 
ARAUJO e DRAGO (2011), MALACARNE e ENISWELER (2014), BARCELOS (2015), entre outros, 
cujas pesquisas trazem contribuições, apontamentos e questionamentos acerca da temática 
e, nos permitem compreender e refletir sobre como práticas de ensino  cuja ferramenta 
envolve hortas didáticas aliadas as TICs influenciam no processo de aprendizagem e 
alfabetização científica do sujeito desde as séries iniciais. 

Para Sancho e Hernández (2006) as possibilidades de apoiar-se em recursos 
tecnológicos, vinculadas às práticas educativas integradoras e de perspectiva interdisciplinar 
são evidentes. Mas não se pode esquecer que a tecnologia, em si mesma, não significa uma 
oferta pedagógica como tal e “sua validez educativa se sustenta no uso que os agentes 
educativos fazem dela. ” (SANCHO e HERNÁNDEZ, p. 73, 2006). 

Rosa e Cecílio (2010) destacaram que com o advento e evolução das tecnologias, 
ocorreu uma integração das diferentes mídias, que alia recursos de vídeo, áudio, som, 
animação, textos, gráficos entre outros, ampliando assim os espaços do processo ensino-
aprendizagem favorecendo o desenvolvimento de competências como a interação entre os 
sujeitos, a curiosidade, a criatividade e autonomia na busca de novas informações.

Neste contexto, Sancho e Hernández (2006) enfatizam que a contribuição mais 
significativa das tecnologias da informação e comunicação, é a capacidade para intervir 
como mediadoras nos processos de aprendizagem. Liz e Quarezemin (2014) destacam que 
no atual contexto tecnológico e sociocultural, as crianças têm acesso a gêneros discursivos 
diversos, jogos, vídeos e sites disponíveis em suportes eletrônicos que utilizam diariamente 
e, é desta maneira que as TICs se inserem neste trabalho, como uma ferramenta mediadora 
do processo ensino e aprendizagem.  

De acordo com Delizoicov, et. al. (2009), as transformações de práticas docentes 
só se efetivarão se o professor ampliar sua consciência sobre a própria prática, a de sala 
de aula e da escola como um todo, o que pressupõe os conhecimentos teóricos e críticos 
sobre a realidade para que se possa oportunizar ao aluno uma alfabetização científica 
contextualizada.
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André (2013) ressalta que é cada vez mais exigido do indivíduo dominar e executar 
determinadas tarefas, ele deverá dominar o saber, ou seja o conhecimento, saber fazer e 
saber ser em situações e contextos diversificados. Neste sentido o desenvolvimento de 
competências é essencial para a formação de um sujeito crítico e emancipatório. Assim, 
o conceito de competência insere-se como a capacidade dos indivíduos para realizar 
determinada tarefa e refletir sobre ela. Mourão e Esteves (2013) recorrem ao conceito 
elencado pelo pesquisador Durand (2001) (apud. MOURÃO e ESTEVES, 2013, p. 19) que 
define competências na educação básica como um “conjunto de qualificações” e a divide em 
três aspectos: conhecimento, habilidades e atitudes. Para o autor supracitado tais aspectos 
são necessários à consecução dos objetivos educacionais, em qualquer nível de apreensão 
do conhecimento, aplicando-as em um contexto específico, em que a ação impulsiona o 
processo integrando aspectos sociais e individuais ao trabalho educacional escolar.

Para Mourão e Esteves (2013) o desenvolvimento de competência se dá tanto por meio 
da aprendizagem individual como coletiva, neste sentido é possível que o aluno desenvolva 
e aprimore suas competências tanto individuais e coletivas ao se valer de atividades em 
que se possibilite uma participação integradora com colegas e professores na resolução de 
problemas, elaboração de novos conceitos, contato com ferramentas tecnológicas na busca 
de novas informações, por meio de práticas pedagógicas de ensino que os desafiem e os 
provoquem conhecer, refletir e agir criticamente em diferentes contextos.

Segundo as teorias disponíveis, aprendizagem é um processo construtivo e é preciso 
ter em mente o que é “aprender” (DEMO, 2007). Capra (2002) citado por Demo (2007) enfatiza 
que somos seres autorreferentes e temos da realidade externa visão construída não cópia 
reproduzida.

Sobre tal aspecto, Viecheneski, et al. (2012), destacam que a alfabetização científica é 
um processo pelo qual a linguagem das Ciências Naturais adquire significados, constituindo-
se um meio para o aluno ampliar o seu universo de conhecimento e aprendizagem.

Araújo e Drago (2011), apontam que o ensino de Ciências Naturais no ensino 
fundamental restringe-se a aula teórica e expositiva, entretanto, a importância de atividades 
práticas é inquestionável segundo os autores e, precisa ocupar lugar de destaque. Para 
Krasilchik (2008), as principais funções das aulas práticas, reconhecidas na literatura sobre o 
ensino de Ciências, são: “despertar e manter o interesse dos alunos; envolver os estudantes 
em investigação cientifica; desenvolver a capacidade de resolver problemas; compreender 
conceitos básicos e desenvolver habilidades”. Tiba (2006) contribui dizendo que “uma boa 
aula é como uma refeição, quanto mais atraente estiver os pratos que o cozinheiro oferecer, 
mais desejarão saboreá-lo”. 

Masini (2011) contribui nas discussões ao dizer que utilizar recursos facilitadores 
da aprendizagem é uma das condições a serem oferecidas aos estudantes para que ocorra 
a aprendizagem. Neste sentido, Souza (2015) destaca que a concepção de aprendizagem 
por meio de hortas no contexto escolar ocorre quando o professor consegue motivar os 
estudantes, realizando acordos e desafiando-os. “Os experimentos, associados a outras 
informações, favorecem a mudança de comportamento social e de atitudes em relação à 
saúde, à alimentação, aos cuidados como corpo, ambiente e cidadania” (p. 20). 

Sobre a relevância de hortas no contexto escolar Cypriano et al. (2013, p. 01) 
destacam que: “a horta inserida no ambiente escolar pode ser um laboratório vivo que 
possibilita o incremento de diversas atividades pedagógicas em Educação [...] unindo 
teoria e prática de forma contextualizada”. Assim, restringir o conhecimento a sala de aula é 
deixar de oportunizar a interação do aluno com outros espaços como potencializadores de 
experiências possíveis de aprendizagem e construção de novos conhecimentos.
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2. METODOLOGIA

O trabalho com hortas foi implantado aos alunos partindo do conhecimento que 
eles já obtinham sobre hortas no cultivo convencional (solo). Na visão de Coll et al. (2006), o 
ensino de conceitos deve partir dos conhecimentos prévios com os quais os alunos chegam. 
Neste caso, os alunos expressaram suas ideias sobre horta convencional/solo e como 
poderia ser uma horta hidropônica. O cultivo Hidropônico (NFT)43  foi apresentado por meio 
de vídeos, revistas, textos, pesquisas na internet e experiências práticas como construção 
de protótipos/maquetes, desenhos explicativos e pesquisas utilizando o computador e 
internet.  No sistema NFT o cultivo acontece na água e uma solução de nutrientes, a técnica 
tem sido desenvolvida na escola Municipal Carlita Guimarães Pupo, localizada em um bairro 
periférico do município de Guarapuava – Pr. com alunos dos 3º, 4º e 5º anos do ensino 
fundamental. Foram utilizados canos de PVC reciclados e bambus, como reservatório de 
água um galão de 60 litros e uma caixa de 100 litros, duas pequenas bombas de aquário e 
um sistema de conexão de mangueiras para o fluxo da solução nutritiva. Esta solução de 
nutrientes circula uniformemente pelos canos e as plantas absorvem pela raiz o composto 
de água e nutrientes (micro e macro nutrientes).

Para estrutura coberta foram utilizadas madeiras de eucalipto, mangueiras, lona, 
pregos e barbantes. A cobertura foi feita no formato de arco. No cultivo em solo, aproveitou-
se um espaço da escola, o qual foi preparado em várias etapas (limpeza, aragem, correção 
do solo, preparação dos canteiros, etc.). A temática Hortas Escolares veio de encontro aos 
interesses da Escola, uma vez que já havia sido detectada a recusa, pelos alunos ao consumo 
de legumes e frutas atribuído ao desconhecimento do processo de produção desses 
alimentos, bem como dos benefícios para o corpo, saúde e bem-estar ao consumi-los. As 
espécies cultivadas no sistema convencional foram: Alface, Couve-flor, Brócolis, Rúcula, 
Couve, Pepino, Abobrinha, Beterraba, Cenoura, Cebolinha verde, Espinafre, Rabanete e Salsa. 
As espécies cultivadas na Hidroponia foram alface crespa e roxa. No sistema protegido/
estufa outras espécies de plantas são cultivadas, como: morangos, arruda, alecrim, hortelã, 
manjericão roxo e verde suspensos.

A metodologia utilizada para esta pesquisa foi alicerçada na pesquisa qualitativa 
de natureza interpretativa com observação participativa a qual segundo Moreira e Celeffe 
(2008, p. 73): possibilita “explorar características do indivíduo e cenários que não podem ser 
facilmente descritos numericamente”. 

Foram aplicadas diversas metodologias, estratégias e técnicas de ensino envolvendo 
o trabalho com hortas, como: levantamento de hipóteses e diagnóstico dos saberes 
prévios dos alunos, atividades problematizadoras, trabalhos em grupos, manipulação de 
diferentes materiais e fontes de pesquisa, participação direta na construção das estruturas, 
enfrentamento dos desafios encontrados, como por exemplo: a utilização da água na 
escola e destinação dos restos de material orgânico da merenda escolar, bem como da 
troca de experiências entre os alunos e comunidade, cooperação, registros diversos (escrita, 
grafismo, vídeos, gravações de áudios, etc.), e a utilização das TICs  como aporte integrador 
deste processo na construção de conceitos e vivencias cotidianas de maneira a auxiliar os 
alunos na análise e decodificação das mensagens tanto dos materiais/objetos destinados ao 
fazer escolar como os que se inserem em vídeos, jornais, revistas, sites e outros. A exploração 
destas ferramentas se deu durante o processo de implantação, efetivação e desenvolvimento 
do trabalho.

43 Nutrient Film Technique (NFT) – Técnica do Fluxo laminar de nutrientes.
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3. DESENVOLVIMENTO

A construção de hortas no espaço escolar e sua utilização como prática de ensino 
tem um significado potencial para o estabelecimento das relações do homem com o meio 
ambiente. Tal ferramenta auxilia no “desenvolvimento da consciência de que é necessário 
adotarmos um estilo menos impactante sobre o meio ambiente” (MALACARNE e ENISWELER, 
2014). As hortas nos sistemas convencional e hidropônico cujo objetivo “integra tanto 
o plano pedagógico quanto a dimensão de alimentos frescos para o cardápio da escola” 
(FERNANDES, 2007, p.12), traz a possibilidade de exploração e compreensão do meio social 
e natural à luz do conhecimento advindo das vivencias e informações. 

Para Brandi e Gurgel (2002) estas podem contribuir na inserção escolar, para introdução 
do aluno à cultura científica, a qual poderá evitar a fragmentação do conhecimento das 
áreas de saber, construindo uma nova visão curricular para as séries iniciais.  

Para valorizar práticas de ensino e o papel do outro no processo de ensino e 
aprendizagem numa dualidade de construção e apreensão de saberes, a utilização de 
hortas nas séries iniciais aliadas as ferramentas das TICs tem potencializado o conhecimento 
interdisciplinar das diferentes áreas (ecossistema, fotossíntese, ciclo de cultivos, alimentação 
saudável, nutrição das plantas, irrigação, efeito estufa, cultivo protegido de plantas, 
relação homem natureza, evolução tecnológica, relações de produção e transformações 
dos hábitos alimentares, utilização e reaproveitamentos de espaços, recursos naturais, 
ações sustentáveis, tamanho e dimensão de áreas, distribuição e disposição dos canteiros, 
operações matemáticas, situações problemas, leitura de revistas como Ciência Hoje, e 
outros matérias além do livro didático, pesquisas de textos, vídeos e exploração de sites na 
internet envolvendo a temática, produção textual, produção de materiais de divulgação na 
comunidade das ações desenvolvidas pelos alunos na implantação e manutenção da horta 
convencional/hidropônica, entre outros). 

De acordo com Capra (2008) (apud MALACARNE e ENISWELER, 2014, p. 288), a 
construção de hortas no espaço escolar permite o restabelecimento da conexão dos alunos 
com os fundamentos da alimentação e a horta passa a ser, segundo Irala et al. (2001), 
um laboratório vivo para diferentes atividades didáticas, podendo se trabalhar diversas 
atividades, dentre as quais, o histórico da agricultura, conceitos, princípios, formas de plantio, 
cultivo, cuidados com as hortaliças, sustentabilidade, saúde e bem estar.

As figuras 1, 2 e 3 referem-se as atividades realizadas pelos alunos com hortas 
em ambiente escolar: manuseio de sementes e experimento com semeadura em placa 
fenólica44 , observação e controle diário com registros e manutenção da solução nutritiva nos 
diferentes estágios de desenvolvimento das alfaces hidropônicas, exposição e apresentação 
dos trabalhos realizados pelos alunos à comunidade por meio de feiras de ciências e oficinas, 
as quais possibilitam a transposição dos conhecimentos adquiridos. Carvalho (2006) (apud. 
SANTOS et. al., 2015, p.10) nos lembra que “é preciso romper com oposições escolares 
demasiadamente escolares distorcidas da orientação investigativa”, ou seja, é de suma 
importância romper com atividades que o aluno não seja instigado ou provocado a propor 
e expor suas próprias ideias. 

44 Placa fenólica - Substrato estéril, feito de espuma à base de resina fenólica, usado essencialmente no 
enraizamento de mudas.
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Figura 01 – Estufa construída no espaço inutilizado da escola e semeadura de sementes 
peletizadas de alface em placa fenólica.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Para Santos, et al. (2015), a horta se bem utilizada, pode constituir-se como estratégia 
para a construção de conceitos científicos e, gradativamente, promover um adequado 
desenvolvimento cognitivo dos estudantes. Ainda sobre as considerações dos autores, 
estes enfatizam que na experimentação o confronto do saber prévio do aluno muitas vezes 
constituído de saberes informais quando relacionados a hipóteses embasadas do senso 
comum para o conceito científico, proporciona ao aluno a reformulação de sua postura 
frente às transformações ocorridas em sua realidade. 

Figura 02 – Bancadas hidropônicas com plantas em estágios diferenciados de 
desenvolvimento.

Práticas pedagógicas realizadas nas séries iniciais propõem muitos desafios segundo 
Santos et. al. (2015), dentre os quais se destacam trabalhar a Ciência como processo de 
construção humana em constante reformulação; proporcionar ao aluno uma visão crítica 
e ética das transformações ocorridas no ambiente e, ainda, das consequências dessas 
interpelações entre o homem e o saber científico. 
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Figura 03 – Hortelã suspenso e Feira de Ciências/Oficina – Transposição de saberes dos 
alunos a comunidade.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Krasilchik (1992) (apud, LORENZETTI e DELIZOICOV, 2001,  p. 2) destaca que a 
alfabetização científica constitui-se como uma das grandes linhas de investigação no ensino 
de ciências e tal movimento relaciona-se a mudança dos objetivos de ciências, em direção 
à formação geral da cidadania, tendo na contemporaneidade um papel importante no 
panorama internacional, estando esta estreitamente relacionada à própria crise educacional 
e a incapacidade da escola em dar aos alunos os conhecimentos elementares necessários a 
um indivíduo alfabetizado.

A alfabetização científica segundo Lorenzetti e Delizoicov (2001) está relacionada 
com as necessidades humanas mais básicas como alimentação, saúde e habitação, ou seja, 
uma “pessoa com conhecimentos mínimos sobre estes assuntos pode tomar suas decisões 
de forma consciente, mudando seus hábitos, preservando a sua saúde e exigindo condições 
dignas para a sua vida e a dos demais seres humanos” (p.4). 

Para Porto (2009), o conhecimento científico é constituído pelo ser humano por meio 
da observação, experimentos, princípios e procedimentos, a partir do momento em que 
se procura compreender e refletir sobre as regras que conduzem, movimentam e causam 
os fatos naturais. Neste contexto, Santana et al. (2014) apontam as hortas no contexto 
escolar, como possibilidade para o educando aprender fazendo de modo reflexivo e 
contextualizado, de modo que ele atue de forma efetiva no seu processo de aprendizagem, 
relacionando conhecimentos já adquiridos e imprimindo relevância e significado ao ensino 
e aprendizagem, fortalecendo deste modo os aspectos para sua alfabetização científica.

Viecheneski, et al. (2012) em sua pesquisa sobre mesma temática enfatizam que 
o ensino de ciências e a iniciação à alfabetização científica nas séries iniciais favorecem 
a elaboração dos primeiros significados sobre o mundo, ampliando os conhecimentos 
dos alunos, sua cultura e, sua possibilidade de compreender e participar ativamente na 
sociedade/comunidade em que se encontra inserido. Tal proposta implica segundo os 
autores supracitados “discutir e desvelar a ciência, a tecnologia e a sociedade, abordando 
as interrelações entre essas e os aspectos históricos, sociais, econômicos e culturais. ” 
(VIECHENESKI, et al., 2012, p. 860).
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Nesta perspectiva Sforni e Galuch (2006) indicam que aprender não significa recitar 
um número cada vez maior de conceituação, mas elaborar modelos, articular conceitos de 
várias vertentes da ciência de modo a ampliar e decodificar as informações e lhes possibilitar 
tanto a atribuição aos significados quanto o uso dos conceitos aprendidos como ferramenta 
de pensamento. 

Conforme destaca Masetto (2006, p. 144) “haverá necessidade de variar estratégias 
tanto para motivar o aprendiz como para responder aos diferentes ritmos e formas de 
aprendizagem, pois nem todos aprendem do mesmo modo e no mesmo tempo” ou com os 
mesmos materiais.

Assim como Barcelos (2015), entende-se que o trabalho com hortas assume papel 
significativo na área social e ambiental e tem sido por meio da educação escolar que esta 
dualidade ganha destaque e relevância, ou seja, é por meio da escola que muitos temas 
relacionados são tratados e é por ela que se favorece a alfabetização científica dos alunos e 
reflexões sobre ações e práticas favoráveis a aquisição do conhecimento crítico.

4. CONCLUSÃO

Diante das discussões é pertinente enfatizar que atividades que envolvem hortas, 
proporcionam um olhar diferenciado para o ensino de ciências, biologia, química, física 
mesmo nas séries iniciais, pois possibilita a familiarização com termos e conceitos mais 
elaborados e científicos. Assim, parece claro que, apesar de a escola ter um papel, a 
escola sozinha, isolada, dissociada das relações externas, não consegue alfabetizar 
cientificamente. Entretanto, se a escola não pode proporcionar todas as informações 
científicas que os sujeitos necessitam, esta deverá proporcionar que os alunos saibam 
buscar os conhecimentos necessários para sua vida diária. 

Os trabalhos com hortas aliado ao uso das TICs tornam-se agentes potencializadores 
para o professor na construção de saberes necessários e úteis à vida do aluno e 
comunidade. É sabido, que por meio de atividades como feira de ciências e oficinas 
o aluno é capaz de transpor seu conhecimento ao adulto, seja por meio da oralidade, 
escrita ou grafismo. Tal experiência foi evidenciada nos últimos 3 anos na escola Carlita 
Guimarães Pupo no município de Guarapuava Pr. tem proporcionado maior interesse dos 
alunos nas atividades, a participação efetiva da comunidade com interesse nesta prática, 
a participação dos alunos em oficinas no contra turno das aulas, contribuindo para uma 
relação afetiva, cognitiva e de interação com a escola e de sua representatividade na vida 
cotidiana do aluno e comunidade.
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ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO
NO ENSINO FUNDAMENTAL I: ANOS INICIAIS

Verônica de Fátima Mendes Betim45

RESUMO
O presente trabalho tem por objetivo promover uma discussão sobre o tema Alfabetização 
e Letramento identificando e reconhecendo as contribuições teóricas/práticas sobre o 
processo ensino aprendizagem dos alunos/professores do Ensino Fundamental I – Anos 
Iniciais. Refletir apresentando considerações referentes ao processo de aquisição da 
alfabetização e letramento num contexto contemporâneo. O letramento possibilita ao 
indivíduo, mesmo antes de ser  alfabetizado, que compreenda o mundo a sua volta de forma 
que se localize através das referências visuais que ele já esteja habituado socialmente. Deste 
modo, foi necessário investigar quais são os aspectos mais importantes para que o aluno 
esteja apto para conceber esse conhecimento. Aprender a ler e escrever não significa apenas 
conhecer as letras ou como associá-las, mas fazer uso desse conhecimento para se expressar 
em um contexto social. Para realização deste trabalho foi utilizado a pesquisa bibliográfica 
na qual realizamos uma abordagem de artigos, teorias da Alfabetização e Letramento, de 
acordo com as concepções dos autores: Emília Ferreiro, Ana Teberosky, Magda Soares, Sérgio 
Antônio da Silva Leite, Luiz Carlos Cagliari, que auxiliaram a análise crítica e reflexiva sobre 
a prática da Alfabetização e Letramento em uma escola privada de nossa cidade. Buscou-se 
ainda, verificar a prática realizada nesta instituição de ensino, através da observação. Essas 
discussões trazem à reflexão, o fato de não existir uma fórmula mágica para alfabetizar ou 
o melhor método para que a alfabetização aconteça, porém, é preciso saber que temos ao 
nosso alcance uma diversidade de teorias pedagógicas que podem contribuir nessa tarefa 
escolar e sistemática. 
Palavras-chave: Teoria/Prática; Alfabetização; Letramento.

1. INTRODUÇÃO

O fato do tema ter se tornado o centro das atenções e pesquisas em salas de aula 
nos faz perceber o aluno como ele é e aceitar que ele irá aprender que tem potencial e que 
acreditamos no profissional da educação e nestas crianças. 

Alguns profissionais da educação pensam que letramento é um método didático que 
veio substituir a alfabetização, outros acreditam que alfabetização e letramento são o mesmo 
processo, outros ainda não sabem como propor atividades voltadas para o letramento. 

O termo letramento, no campo da educação do Ensino fundamental I - anos 
iniciais, especialmente para os profissionais que trabalham com turmas de 1°, 2 e 3° ano, 
considerando o tempo do processo de alfabetização, todas as crianças têm até o 3° ano do 
Ensino Fundamental I para serem alfabetizadas, apresentam muitas dúvidas que se referem 
a esse conceito e a tal proposta.  Essas dúvidas são decorrentes da falta de esclarecimento 
teórico sobre a temática.

45 Acadêmica do curso de Pedagogia da Faculdade de Telêmaco Borba – e-mail: <ve.betim@hotmail.com.br>. 
Este artigo está em construção. A versão final será protocolada no dia 03/10/2016.

III Encontro de Pesquisa da FATEB - Telêmaco Borba (PR), 27 e 28 de  Outubro de 2016

Vol. I  Educação



260

Ao promover a discussão sobre o tema, buscou-se com este artigo reconhecer as 
contribuições teóricas/práticas e refletir apresentando considerações referentes ao processo 
de aquisição da alfabetização e letramento num contexto contemporâneo. O letramento 
possibilita que o indivíduo mesmo que não seja alfabetizado compreenda o mundo a sua 
volta, se localize através de imagens que ele já esteja habituado no seu dia a dia. 

Deste modo, foi preciso investigar quais são os aspectos mais importantes para 
que o aluno esteja pronto para conceber esse conhecimento. Por tanto, buscou-se fazer 
levantamento bibliográfico de autores clássicos como Vigotsky e Piaget que tiveram suas 
teorias citadas no decorrer do artigo por autores contemporâneos como Emília Ferreiro, 
Ana Teberosky, Magda Soares, Sérgio Antônio da Silva Leite, Luiz Carlos Cagliari que 
fundamentaram o debate das metodologias para se alfabetizar os estudantes do Ensino 
Fundamental I nos Anos Iniciais, descrevendo propostas e atividades que correspondem 
significativamente com as necessidades atuais de uma alfabetização e letramento. 

Percebemos que muitas das dificuldades encontradas em sala de aula estão 
diretamente ligadas ao profissional da educação, que, na maioria das vezes, não compreende 
a proposta pedagógica escolar da instituição que trabalha, e/ou ainda, não contempla as 
habilidades esperadas para realização de tal tarefa. A boa educação começa nos anos iniciais 
com uma alfabetização de qualidade e uma prática educativa que visa novas possibilidades. 
Dentre elas a união das práticas de alfabetização e letramento. 

Segundo Cagliari (2009, p. 38): “Quem ensina procura transmitir informações que 
julga relevantes, organizadas do modo que lhe parece mais razoável, para que seus ouvintes 
aprendam algo que deseja transmitir”. Nesta citação, percebemos a crítica do autor à 
transmissão do conhecimento, baseado nas suas próprias experiências, que muitas vezes 
aconteceram de modo tradicional, o que prejudicará seu desempenho enquanto profissional 
na área de educação se esta prática não estiver bem alicerçada teoricamente.  

Cagliari (2009, p. 39), diz ainda que: “Aprender depende muito da história de cada 
aprendiz, de seus interesses, de seu metabolismo intelectual”. Entende-se que o aluno 
precisa ter interesse, a aula precisa ser atrativa para que faça sentido, desperte a curiosidade 
individualmente.

2. METODOLOGIA

Esta pesquisa aconteceu de forma qualitativa, pois estimulou os professores a 
pensarem livremente sobre o tema e proporcionou maior enfoque para os desafios da 
Alfabetização e Letramento, visando torná-los explícitos. 

Segundo Severino (2007, p.119), “a pesquisa qualitativa faz referência mais a seus 
fundamentos epistemológicos do que propriamente a especificidades metodológicas”. A 
pesquisa será descritiva e o pesquisador analisará os dados indutivamente. O processo e seu 
significado serão os focos principais da abordagem. 

A pesquisa foi exploratória, pois Severino (2007, p. 123) diz: “que a pesquisa 
exploratória busca apenas levantar informações sobre um determinado objeto, delimitando 
assim um campo de trabalho, mapeando as condições de manifestação desse objeto”.  
Segundo Gil, (2008,p.27):

As pesquisas exploratórias têm como principal finalidade desenvolver, 
esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulação 
de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos 
posteriores. De todos os tipos de pesquisa, estas são as que apresentam 
menor rigidez no planejamento.

III Encontro de Pesquisa da FATEB - Telêmaco Borba (PR), 27 e 28 de  Outubro de 2016

Vol. I  Educação



261

A pesquisa exploratória foi utilizada para realizar um estudo prévio do principal 
objetivo desta pesquisa buscando aproximar as ideias dos entrevistados com as afirmações 
dos autores consultados, de modo que o resultado desta pesquisa pudesse ser claro e 
produtivo. Por tanto, a pesquisa motivou aspectos subjetivos, não explícitos ou mesmo 
conscientes, de maneira espontânea. 

Quanto a pesquisa bibliográfica, Severino (2007, 122), diz: 

...é aquela que se realiza a partir do registro disponível, decorrente de 
pesquisas anteriores, em documentos impressos, como livros, artigos, 
teses etc. Utiliza-se de dados ou de categorias teóricas já trabalhados por 
outros pesquisadores e devidamente registrados. Os textos tornam-se 
fontes dos temas a serem pesquisados. O pesquisador trabalha a partir das 
contribuições dos autores dos estudos analíticos constantes dos textos. 

Enquanto Lakatos (1992, p.44), descreve que: 

...a pesquisa bibliográfica permite compreender que, se de um lado a 
resolução de um problema pode ser obtida através dela, por outro, tanto 
a pesquisa de laboratório quanto à de campo (documentação direta) 
exigem, como premissa, o levantamento do estudo da questão que se 
propõe a analisar e solucionar. A pesquisa bibliográfica pode, portanto, ser 
considerada também como o primeiro passo de toda pesquisa científica.

A principal característica da pesquisa bibliográfica é dar ao pesquisador uma 
bagagem teórica variada, contribuindo para ampliar o conhecimento e fazer da pesquisa 
um material rico sobre o assunto, fundamentando teoricamente o material a ser analisado. 
Assim, faz com que o pesquisador além de ampliar seus conhecimentos, torne-se um leitor 
na busca do levantamento dos dados e informações. Este projeto também utilizou a pesquisa 
de campo para verificar se as práticas destes professores alcançam o propósito de promover 
a formação plena de alunos capacitados para entender o mundo a sua volta. Assim, Severino 
(2007, p.123) afirma que: 

“a fonte é abordada em seu meio ambiente próprio. A coleta dos dados 
é feita nas  condições naturais em que os fenômenos ocorrem, sendo 
assim diretamente observados, sem intervenção e manuseio por parte do 
pesquisador.” 

Por tanto, a pesquisa interrogou diretamente as pessoas, cujo comportamento se 
desejou conhecer em seu meio, através de questionários, coleta de dados e observações. E, 
ainda, a pesquisa foi participante, pois, o pesquisador participou de forma sistemática das 
atividades, observando as manifestações dos professores e estudantes, fazendo registros e 
analisando as considerações que feitas ao longo da observação.  

Os professores tiveram liberdade para responder as questões que foram elaboradas 
para verificar sua opinião a respeito das dificuldades enfrentadas pelo professor no processo 
de alfabetização e letramento.

III Encontro de Pesquisa da FATEB - Telêmaco Borba (PR), 27 e 28 de  Outubro de 2016

Vol. I  Educação



262

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A alfabetização não possui receita pronta em relação ao método, pois o tempo 
de aprendizagem de uma criança pode ser diferente da outra. Depende do tempo de 
mielinização do cérebro de cada um, ou seja, da maturação do cérebro. Para Piaget:

“O pensamento é uma das formas de expressão da criança e aparece antes 
da linguagem, onde a formação do pensamento depende, de a criança ter 
alcançado um determinado nível de habilidades mentais é que acontece o 
pensamento”. (PIAGET, 1998 apud Guido 2010).

Portanto, o método aplicado em uma turma pode não ter o mesmo resultado em 
outra. É preciso considerar vários fatores, como a quantidade de alunos dentro de uma sala 
de aula, por exemplo. E ainda, é importante lembrar que a criança não é só mais uma peça 
feita por um molde em linha de produção que fabrica todas as peças idênticas, ela é única.  

As crianças reinventam a escrita, no sentido de que primeiramente precisam 
compreender seu processo de construção e como são reproduzidas, ou seja, escritas. “Ler 
não é decifrar, escrever não é copiar”. (FERREIRO, 1999, p. 283). É lamentável que profissionais 
da educação não tenham conhecimento sobre os princípios metodológicos e nem sequer se 
aprofundem em estudos e formação continuada. Tendem a achar que o que é bom para um 
aluno pode ser bom para todos e contribuem para a construção do fracasso no processo de 
alfabetização já no seu início.

 A alfabetização acontece dentro e fora do ambiente escolar. É a ação de fazer com que 
a criança se aproprie das habilidades cognitivas e emocionais que as levam a compreender a 
leitura e a escrita de forma sadia.  

Leite enfatiza que:

Para se compreender o papel da escrita como prática social, diferenciada 
da aquisição da tecnologia de aprender a ler e escrever, considera-se o 
domínio do código como alfabetização e as práticas de escrita e letramento 
(2008, p. 53).

A alfabetização acontece no espaço escolar de maneira sistemática, para que o aluno 
desenvolva as habilidades de ler e escrever. Percebemos hoje a escola como um espaço 
não só para essa prática, ler e escrever, mas também para o letramento, e aí está um grande 
desafio para os educadores, alfabetizar letrando. 

A criança precisa perceber a linguagem como um instrumento para melhorar sua 
relação com o mundo e aprender a organizar seus pensamentos. Se a alfabetização e o 
letramento aconteceram ao mesmo tempo, este estudante vivenciará situações em seu 
cotidiano ao qual fará significado. Desta forma, teremos cidadãos autônomos, independentes 
com capacidade de tomar suas próprias decisões.

Para Soares (2003), o letramento produz um significativo desenvolvimento na vida 
do educando que se apropria dele:

Sendo uso das habilidades de leitura e escrita para funcionamento e 
a participação adequados na sociedade, e para o sucesso pessoal, o 
letramento é considerado como responsável por produzir resultados 
importantes; desenvolvimento cognitivo e econômico, mobilidade social, 
profissional, cidadania. (SOARES, 2003, p. 74).
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A linha entre alfabetização e letramento é estreita, porém cada termo tem um 
significado diferente. A alfabetização precisa acontecer paralela ao letramento e cabe ao 
professor, mediador do conhecimento, promover situações, planejar bem suas aulas, utilizar 
novas práticas de ensino para que os alunos tenham acesso permanente à leitura, que 
possam usar esse conhecimento em benefício próprio.   

Ao contrário de analfabetismo a palavra alfabetismo tem sido frequentemente usada 
em lugar de letramento. Se analfabetismo é, como habitualmente definido nos dicionários, 
o estado de analfabeto (cf. Michaelis, Moderno dicionário da língua portuguesa), o estado 
ou condição de analfabeto (cf. Novo Aurélio Século XXI e Dicionário Houaiss da língua 
portuguesa), o contrário de analfabetismo – alfabetismo ou letramento – é o estado ou 
condição de quem não é analfabeto. Soares (2003) continua:

Letramento é um conjunto de práticas de leitura e escrita que resultam 
de uma concepção de o quê, quando e por que ler e escrever. Entende-se, 
então, que o letramento é um meio pelo qual os indivíduos, fazendo uso 
social dele, podem alcançar maior mobilidade no mundo em que vivem. 
(SOARES, 2003, p.75).

Percebemos então, que, a associação da alfabetização e letramento é satisfatória, 
pois a aprendizagem só acontece se o conteúdo faz sentido para o aluno, se ele compreende 
o que foi ensinado e faz uso disso em seu dia a dia. A escola é o espaço formal onde se 
sistematiza o aprendizado, o lugar onde há preocupação com a formação de um cidadão 
completo na contemporaneidade, capazes de compreender qualquer tipo de leitura, seja 
ela simples ou complexa, independentemente de onde estejam.

4. DESENVOLVIMENTO DA LEITURA E ESCRITA

Os estudos realizados por Emília Ferreiro e Ana Teberosky, no início dos anos 80 
descritos no livro a Psicogênese da Escrita, apresentaram descobertas significativas sobre 
o processo de construção da escrita desenvolvida pela criança, fazendo com que os 
profissionais da educação a partir de então, revejam o processo de alfabetização. Segundo 
Ferreiro (2002, p.36), a função desses estudos era de “mostrar e demonstrar o que as crianças 
pensam a propósito da escrita, e que seu pensamento tem interesse, coerência, validez e 
extraordinário potencial educativo”. A Psicogênese da língua escrita nos direciona para a 
ação didática referente à alfabetização. No entanto, Ferreiro (2005) afirma que: 

“Os dados da pesquisa psicogenética não resolvem os problemas do ensino, 
mas colocam novos desafios relativos aos problemas clássicos da didática: 
o que ensinar, como ensinar, quando ensinar, o que, como, quando e por 
que avaliar”.

A partir dessas investigações, entendemos a alfabetização como uma construção 
contínua, desenvolvida ao mesmo tempo dentro e fora da sala de aula, que acontece desde os 
primeiros contatos da criança com a escrita.  Compreendemos, portanto, que o aprendizado 
da escrita alfabética não é apenas um processo de associação entre letras e sons.
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Há diferentes crianças reunidas em uma mesma sala de aula, algumas já tiveram 
contato com as letras ou com a escrita, seja no espaço escolar ou fora dele, outras ainda 
não, embora já tenham uma breve noção sobre ambas as coisas, pois ouviram histórias 
ou fizeram rabiscos num pedaço de papel que representaram ideias de desenhos ou 
escritas. Desenvolver a aprendizagem, através da criatividade estimulando as habilidades 
espacial, linguística ou verbal, é essencial para desenvolver o trabalho de letramento e de 
alfabetização, atividades estas, que podem ser realizadas através de jogos, músicas ou rodas 
de conversas formais e informais que possibilitarão aos alunos desenvolver suas habilidades, 
sua inteligência.

  Um instrumento para o professor, que deve ser usado para analisar as hipóteses de 
grafia do aluno durante as atividades e, que coloca a criança diretamente em contato com 
a escrita, é a sondagem que acontece por meio da observação da realização das atividades 
de registro.  Esta deve ser feita individualmente, sempre com propostas de palavras simples, 
possibilitando ao aluno pensar de forma geral sobre a escrita e saber que existe uma lógica 
a ser utilizada para escrita.

Para entendermos cada uma destas fases do aluno, Emília Ferreiro (2000) apresenta 
as hipóteses da escrita, que segundo a autora podem ser classificadas em: 

Pré-silábica: esta fase é subdividida em dois níveis. A criança não traça o papel com a 
intenção de realizar o registro sonoro do que foi proposto para a escrita:

Neste caso, a escrita é concebida como um desenho. Lê em gravuras, fotos e outros. 
Dividindo-se em duas fases:

• Fase pictórica: fase caracterizada pelas garatujas, desenhos sem e com figuração.
• Fase gráfica primitiva: são registros, símbolos e pseudoletras, onde letras e 

números são misturados. Nesta fase a criança questiona muito o adulto sobre as coisas que 
vê no meio que a cerca.

Silábica: Nesta fase surge a tentativa de dar um valor sonoro a cada uma das letras 
que compõe a escrita das palavras. É o período de maior importância evolutiva, pois é o 
surgimento do que Emlia Ferreiro (2000) denominou “hipótese silábica”, em que cada letra 
vale por uma sílaba. 

Nesse período, as letras começam a ter valores sonoros (silábicos) com significância 
para a criança, as partes sonoras semelhantes entre as palavras começam a ser representadas 
por letras semelhantes, o que é bem confuso para a criança quando, por exemplo, produz 
uma mesma escrita (AO) para palavras diferentes tais como pato, gato ou rato.

Silábico-alfabética:  Durante este período ocorrem grandes oscilações entre escrita 
silábica e alfabética, dando lugar a leituras e escritas que geralmente começam silabicamente 
e terminam alfabeticamente.

Nesta fase é possível perceber na criança algumas características comuns da fase 
de transição entre o silábico e o alfabético, ou seja, o aluno acrescenta mais letras em uma 
palavra para representar o som de uma sílaba, começa a fazer a relação grafema/fonema, 
porém ainda não descobriu a relação existente entre consoante e vogal, ou seja, que a vogal 
muda o som da consoante. Em relação à leitura, é uma fase de grande conflito para a criança 
pois ela ainda não domina completamente essa pratica. 
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Alfabética: A escrita alfabética é o final do processo de escrita. Ao chegar neste nível 
a criança já compreendeu que cada letra escrita tem um valor sonoro menor que a sílaba, e 
realiza sistematicamente uma análise sonora dos fonemas das palavras que vai escrever. É 
comum percebermos nessa fase as crianças conversando com as letras enquanto as escreve.

Porém, não quer dizer que todas as dificuldades tenham sido superadas pelo aluno, 
pois a partir desse momento, a criança terá as questões da escrita correta para se preocupar, 
uma vez que o som não garante a identidade da letra, como palavras com C, S, SS, X, CH, isto 
será resolvido através da prática da escrita destas palavras, porém quando chegar nesta fase 
o aluno conseguirá fazer esta diferenciação e quanto mais praticar a grafia e a leitura destas 
palavras melhor desempenho terá. 

O tempo de avanço de um nível de hipótese de escrita para outro varia muito de 
criança para criança. Mas esta evolução pode ser facilitada pela mediação do professor, 
que deve estar atento às necessidades de cada aluno em sua individualidade, observadas 
através de seu desempenho, para lhe propor atividades adequadas que a auxiliarão no nível 
seguinte. O processo de alfabetização, leitura e escrita, não é imediato, ele tem diversas 
etapas e se concluirá ao longo dos anos do Ensino Fundamental.

A alfabetização formal pode ser iniciada ainda na Educação Infantil, por meio 
das brincadeiras, músicas, histórias, letras do nome dos alunos e professores da turma, 
identificação dos materiais e demais objetos da sala, pois é nesta fase que a criança 
desenvolve e amplia noções básicas que a auxiliam neste processo. Por tanto, cabe ao 
professor proporcionar este ambiente alfabetizador a cada faixa etária e fazer com que 
tudo isso tenha significância para os pequenos alunos. 

Atividades prontas para pintar ou colar objetos sem nenhuma outra finalidade, 
trabalhar letras soltas desconexas, com a intenção de ler só por ler, nada contribuem para 
este processo. A criança na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 
ainda é um ser inseguro e delicado dentro de um mundinho fantasioso. A individualidade 
do seu desenvolvimento deve ser respeitada e o professor não deve querer que o 
aprendizado aconteça antes que ele realmente seja possível, pois na alfabetização, cada 
criança tem o seu próprio ritmo, leitura e escrita podem começar tanto aos 4 quanto aos 
7 anos de idade. 

O que diferencia cada indivíduo são os estímulos recebidos. Este período para se 
alfabetizar não é fixo, vai dos 4 aos 7 anos, dependendo do desenvolvimento cerebral da 
criança, ou seja, depende da mielinização. Antes da alfabetização, o cérebro deve passar por 
diversas fases, como a aquisição das noções de espaço e tempo e pela fase da coordenação 
motora grossa e fina. Isso, não significa que a criança não deva ter contato com o mundo 
da escrita e da leitura, pelo contrário, deve-se propiciar à criança o maior acesso possível a 
livros, revistas, histórias em quadrinhos, possibilitando o manuseio destes diferentes tipos 
de materiais.

4.1. Desenvolvimento do Questionário

Os questionários foram direcionados a tais profissionais, visando investigar o 
equilíbrio emocional do educador nesta fase tão importante para o aluno, e ainda investigar 
se a experiência influencia ou não na segurança deste profissional. 
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O questionário teve por finalidade contribuir para coletar informações relevantes 
sobre as metodologias utilizadas no processo de alfabetização e letramento no ensino 
fundamental I - anos iniciais. Professores que trabalham com alunos dos anos iniciais do 
Ensino Fundamental I, em uma escola da rede privada de ensino da cidade de Telêmaco 
Borba colaboraram prontamente.

Considerou-se de fundamental importância que todas as perguntas fossem 
respondidas cuidadosamente, possibilitando, assim, a apresentação das considerações 
referentes à teoria e práticas para o processo de aquisição da leitura e escrita num contexto 
contemporâneo.

As perguntas foram respondidas por professores com magistério e graduados no 
curso de Pedagogia.  Quatro dos seis professores que contribuíram para coleta de dados, são 
especialistas nas áreas de Psicopedagogia ou Neuropsicopedagogia com Educação Especial 
Inclusiva. Todos com mais de sete anos de experiência profissional na área desde a educação 
infantil ao 4º ano do ensino fundamental I. 

Nas respostas a seguir serão usados os símbolos P1, P2, P3, P4, P5 e P6 para professor 
um, professor dois e assim por respectivamente, pois será preservado a identidade de cada 
profissional que colaborou com esta pesquisa. 

Na primeira pergunta questionou-se o entendimento do professor sobre alfabetização 
e letramento. 

O P1 respondeu que: “Quem é apenas alfabetizado saber ler e escrever, porém 
não interpreta o que lê e quem é letrado, lê, escreve, interpreta e está apto às demandas 
da sociedade e da escola”. P2 respondeu que: “Alfabetizar significa orientar a criança para 
o domínio da tecnologia da escrita. Já o letramento é direcionar, conduzir a criança ao 
exercício das práticas sociais, leitura e escrita”. P3 respondeu que: “Alfabetização é o primeiro 
contato com os símbolos formação de sílabas, palavras, registros e leituras. Letramento 
é o desenvolvimento de habilidades da leitura que a criança vivência e que esse seja 
significativo”. P4 diz que: “Alfabetização é o ato de ensinar ler e escrever; Letramento é o 
estado mais avançado, onde a criança não apenas lê e escreve, mas faz uso da escrita.” P5 
disse: “Alfabetização é o processo pelo qual o aluno tem contato e faz o uso do alfabeto e 
escrita para a comunicação em sociedade, letramento é apropriar-se da escrita e leitura de 
mundo”.  P6 nos responde que:

“Alfabetização é tornar o indivíduo capaz de ler e escrever. A alfabetização se 
ocupa da aquisição da escrita, por um indivíduo ou grupo de indivíduos. É o 
processo pelo qual se adquire o domínio de um código e das habilidades de 
utilizá-las para ler e escrever. Letramento é o resultado da ação de ensinar 
e aprender as práticas sociais e da escrita, ou seja, um conjunto de praticas 
sociais, que usam a escrita enquanto tecnologias, em contextos específicos 
da escrita denominada letramento.”

Paulo Feire nos leva a refletir sobre o fato que alfabetizar é mais que letrar, pois:

“A leitura de mundo precede a leitura da palavra,(...) a leitura da palavra 
não é apenas precedida pela leitura do mundo, mas por uma certa forma 
de “escrevê-lo” ou de “reescrevê-lo”, quer dizer, de transformá-lo através de 
nossa prática consciente”(FREIRE, 1989, Apud RICC2010).
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As respostas foram significativas, pois foi possível perceber que os professores 
compreendem o que é cada um dos termos questionados e principalmente que alfabetização 
e letramento não são a mesma coisa, porém que as duas são paralelas no processo de ensino 
aprendizagem.

Na segunda questão solicitou-se para que listassem os autores que fundamentam 
sua prática pedagógica.  Verificou-se que os nomes citados pelos profissionais condiziam 
com alguns dos estudados para a elaboração deste artigo. Os autores clássicos apresentados 
foram: Vygotski, Piaget, Henri Wallon e Paulo Freire. Os contemporâneos foram Emília Ferreiro, 
Magda Soares, Ana Teberosky. Outros autores contemporâneos citados pelos professores 
foram Edgar Morin, Ivani Fazenda, Bernard Schneuwly e Joaquim Dolz que tem seus estudos 
voltados também para a língua portuguesa, psicologia e ciência da educação.

Isso faz com que nossas fontes de pesquisas sirvam de parâmetros para que 
possamos analisar as orientações dos teóricos com a prática docente relatada aqui por estes 
profissionais.

Na sequência os professores responderam quais os recursos geralmente utilizados 
em suas aulas. P1 respondeu que: “Uso materiais reais de leitura e escrita, diferentes tipos 
de texto, literatura e cultura lúdica, de preferência partindo da realidade dos alunos”. P2 
descreveu:

“Do quadro de giz a tecnologia, músicas, jogos, contar histórias, entre outros 
visando sempre o educando para que estejam cada vez mais interessados 
podendo ser recursos simples mas que motivem”.

P3 respondeu: “Material dourado, diversas gravuras, livros, jogos, massa de modelar, 
calculadora, data – show entre outros”. Já P4 diz que utiliza: “Todos os possíveis, recursos 
visuais, auditivos e audiovisuais”. P5 contribui respondendo que:

“Todos os recursos possíveis para uma sala de aula, acredito que uma 
simples folha usada de maneira correta é uma grande ferramenta. Utilizo 
muito material concreto (objetos, brinquedos, roupas) e gosto muito de 
histórias elas nos levam e atingem lugares inimagináveis”.

P6 estimula seus alunos usando: “Dominó de figuras e palavras confeccionado 
pelos alunos. Cubo com sílabas para formar palavrinhas ou trabalhar separação silábica 
dependendo da série. Bingo de palavras, etc.”. Percebemos que estes professores buscam 
desenvolver com criatividade suas aulas para torná-las atrativas e atingir todos os alunos, 
respeitando sua individualidade quanto ao entendimento. Porém, Leite nos alerta:

“O erro também pode surgir da incompreensão de um conceito ou de uma 
instrução dada pelo professor para a execução do exercício. Em todos os 
casos, o aprendiz necessita da intervenção de um mediador, adulto ou 
criança, que já domine a ortografia, o conceito ou a instrução na qual ele 
ainda encontra dificuldade.” (p. 262, 2003).

Entendemos a importância de recursosdferenciados na metodologia, mas também 
a mediação adequada e o acompanhamento da realização, pois uma atividade mal 
compreendida pode prejudicar toda uma sequência de entendimentos, principalmente 
quando se trata de leitura.
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Para saber se tais profissionais tinham certeza que suas atividades em sala são 
significativas para seus alunos questionou-se o entendimento de cada um sobre as práticas 
criativas. P1 respondeu: 

“Acredito que o educador precisa ter práticas criativas pois estas práticas 
ajudará o educando a  aprender mais, professores criativos formam 
alunos criativos. Práticas inovadoras como por exemplo usar a música na 
alfabetização”.

P2 escreveu: 

“As práticas criativas entendo que possa trazer inúmeros benefícios ao 
desenvolvimento da criança, confecções, trabalhos em grupos ajudam 
os mesmos a se desenvolver a criar, imaginar sendo pessoas mais criticas, 
transformadoras, tendo em vista um mundo melhor”.

P3 respondeu: “Tudo que auxilia na assimilação do aluno. Todos os recursos possíveis 
para a melhor aprendizagem”. P4 diz que: “É o professor que faz uso de diferentes estratégias 
para que o aluno fique motivado a aprender. Ou seja, aquela aula que desperta a vontade 
de descobrir”.  P5 justifica que: “Toda e qualquer maneira utilizada para estimular, aprender e 
desenvolver as capacidades de aprendizado do aluno”.  P6 conclui as resposta quanto a esta 
questão, dizendo: ”É o processo de geração de ideias aleatórias”. 

É possível perceber nas respostas da questão 4 que os profissionais entrevistados 
fazem uso da criatividade em suas aulas e têm um objetivo prévio determinado. Sholze e 
Rosing (2007), as respostas nos levam a pensar:

“...observamos que os professores criam práticas pedagógicas mais 
direcionadas para a alternância na construção de um conhecimento dos 
processos de significação utilizando textos e a relação entre sons e a 
formação de palavras, ao menos no que diz respeito à aplicação de uma 
série de estratégias que levam o aluno a negociar com o conhecimento que 
produz”. (p. 227).

Quando se prepara uma atividade, é preciso saber claramente quais habilidades 
serão desenvolvidas com estes objetivos, pois quando o aluno pensa e discute sobre o 
que desenvolveu a probabilidade que tenha aprendido é maior. Se isso acontecer, o aluno 
passará de fase, por exemplo: silábico para silábico-alfabético, rapidamente.

Questionou-se então se o professor “Considera possível desenvolver práticas de 
alfabetização que estimulam o letramento? Justifique:” P1 inicia as respostas da questão 
dizendo: 

“Sim. Desde muito cedo inserir a criança no mundo da leitura em minha 
opinião é fundamental, exemplo disso meu filho que começou a ler com 
quatro anos, pois desde muito cedo foi inserido nesse mundo fascinante”. 
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P2 respondeu apenas: “Sim”. P3 colaborou dizendo: “Com certeza, respeitar e incentivar 
tudo que desperta o interesse o prazer pela leitura e escrita considerando a individualidade 
dos gostos e desejos”. P4 acrescentou: “ Sim, pois podemos considerar que alfabetização e 
letramento estão ligados”. P5 diz: Sim, um ambiente alfabetizador (ex: nomear objetos na 
escrita) estimulam um letramento, o aluno faz leitura do mundo que o cerca para descrever, 
argumentar e refletir sobre o que está visualizando. P6 responde que: 

“Sim, pois o professor deve garantir que as práticas escolares ajudem o 
aluno a refletir enquanto aprendem e a descobrir os prazeres e ganhos 
que se pode experimentar quando a aprendizagem do sistema de escrita é 
vivenciado como um meio para, independentemente, exercer a leitura e a 
escrita dos cidadãos letrados”.

Os profissionais entendem a importância do estímulo ao letramento e desenvolvem 
práticas significativas que favorecem o letramento. Kleiman (1995), apud Leite (2003), nos 
diz:

“As práticas de letramento são situações em que a língua escrita é parte 
essencial da natureza das interações dos participantes e de seus processos 
e estratégias interpretativos.”

Letrar é ensinar a leitura e a escrita de forma que essas práticas façam parte da vida do 
aluno, de seu dia a dia, que tenham sentido e que utilizem o que reproduzam na sociedade 
que fazem parte. 

Na sequência cada professor deveria de acordo com sua experiência e fundamentação 
apontar as principais dificuldades enfrentadas pelo professor contemporâneo no processo 
de alfabetização e letramento. 

Já P2: “Fala, a escrita e a dificuldade da leitura. O professor nesta questão nos faz 
refletir sobre a importância que o contato que a criança teve anteriormente com o mundo 
da leitura, é muito positivo, mesmo que de isso aconteça de uma maneira informal como já 
comentamos anteriormente neste artigo”. 

P4 atribui: “Um ponto bem pertinente é a falta da participação da família na vida 
escolar do aluno”. P5: “O desafio é interação com a família, o que deveria ser estimulado, 
orientado e trazido de casa o professor precisa desenvolver em sala de aula, ex: limites, 
valores e por ai vai...”. Vemos nestas respostas, que a participação da família é significativa, 
porém isto precisa ser feito de maneira correta, os pais, assim como os profissionais de 
alfabetização, também precisam respeitar as crianças, não compará-las e apoiá-las em suas 
expectativas, assim todos somarão positivamente na aprendizagem.

P1 respondeu que: “Em minha opinião é a falta de maturidade e os pais não 
compreendem isso, acham que todas as crianças que estão no 1º ano tem que sair 
alfabetizados, lidar com essa pressão é difícil”. E P3 comenta que: “Desequilíbrio emocional”. 
Vemos que P1 e P3 apontam que a habilidade emocional precisa ser bem desenvolvida 
no aluno para que esta criança consiga compreender a leitura e escrita. E P6 conclui 
acrescentando:
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“Inúmeras vezes encontramos crianças que falam bem, compreendem 
múltiplas combinações simbólicas, mas apresenta dificuldades para 
entender, ou mesmo, produzir símbolos escritos. Muitos são inteligentes, 
capazes, criativos e excelentes em se comunicar, mas possuem mentes 
dispersas e impulsos para não permanecerem parados em só lugar e quase 
sempre deixam uma brincadeira no meio ou não concluem as lições que 
tão bem começaram”.

Alves (2000, p.18 e 19), nos faz refletir sobre a questão dizendo:

“Mas ninguém pensou em avaliar a alegria dos estudantes – mesmo porque 
não há métodos objetivos para tal. Porque a alegria é uma condição interior, 
uma experiência de riqueza e de liberdade de pensamentos e sentimentos. 
A educação, fascinada pelo conhecimento do mundo, esqueceu-se de que 
sua vocação é despertar o potencial único que jaz adormecido em cada 
estudante.”

Um dos aspectos que se destacou como importante para que o aluno esteja pronto 
para receber o conhecimento, é a habilidade emocional na mesma proporção que a cognitiva, 
ou seja, os dois precisam estar equiparados para que a aprendizagem aconteça. Vimos nestas 
respostas que vários são os fatores que prejudicam esse processo, mas o profissional deve 
ter como objetivo principal o desenvolvimento das diversas habilidades dos alunos, ter um 
olhar sensível para suas individualidades e apoiá-lo da melhor forma possível.

Visto que os profissionais que colaboraram com a pesquisa são experientes, 
trabalham há anos e se depararam com inúmeras situações de sala de aula, pedimos que 
apontassem os principais desafios enfrentados pelo educando no processo de alfabetização 
e letramento. P1 respondeu: “Da mesma forma que citei acima é um desafio alfabetizar e 
letrar crianças tão imaturas, é um grande desfio fazer com que pais entendam que tudo é 
um processo e que cada aluno tem seu tempo”. Novamente vemos a questão emocional 
sendo citada pelos profissionais como ponto significativo.

P2 diz que: “As crianças de hoje em dia estão com muitas informações tecnológicas 
principalmente com os jogos. Sendo assim percebe uma grande dificuldade para o interesse 
envolvendo a leitura e escrita”. Essa resposta nos faz pensar no dinamismo do professor que 
aproveita ou não, essa energia que os alunos têm. É possível perceber que o excesso de 
estímulo tecnológico das crianças de hoje em dia é grande e cabe ao profissional saber 
aproveitá-lo ao seu favor. Isso poderá ser desenvolvido no processo de leitura e escrita com 
atividades com o uso do computador, por exemplo, aulas no laboratório de informática onde 
os alunos pesquisarão imagens e deverão digitar as letras do nome da imagem. E assim 
por diante, até na construção de frases e pequenos textos. Isso será uma prática criativa e 
atrativa para o aluno, ele precisará utilizar seu conhecimento prévio e mediar com o novo 
apresentado pelo professor, que é a escrita”. 

Podemos ainda entender que na resposta de P3: “A busca contínua, a leitura diária 
o aprimoramento dos registros”. E P4: “Um grande desafio é o método aplicado, neste 
sentido é imprescindível que o professor esteja atento para que possa buscar estratégias 
de ensino diversificadas”. Que o professor/pesquisador é um profissional preocupado com 
as necessidades atuais de uma alfabetização significativa para o aluno. Aquele que faz a 
aprendizagem fazer sentido para o aluno.
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P5 responde que: “Imaturidade dos alunos, aceitação e auxílio das famílias, inclusão, 
indisciplina e a omissão de informações e histórico de saúde escolar do aluno”. P6: “Perca de 
interesse pela escola, insegurança e o senso de baixa autoestima”.

A escola é responsável pela promoção da leitura, o que vemos aqui é a preocupação 
dos profissionais quanto à formação integral do seu aluno.“...se a escola não está contribuindo 
para a formação de leitores, pode se dizer que não está cumprindo uma de suas funções 
primordiais”.(Leite, 2003, p.130).

Pedimos a seguir para cada professor que listasse quais aspectos considera 
importante para que o educando esteja pronto para conceber a alfabetização e letramento? 
As respostas foram P1: 

“O professor/alfabetizador precisa em primeiro lugar gostar de alfabetizar, 
estar disposto a enfrentar desafios, usar de vários mecanismos e acima de 
tudo colocar amor, pois alfabetizar e letrar alunos é um privilégio”.

O professor um aponta que é importante gostar do que faz, colocar amor em seu 
trabalho, assim sua tarefa de alfabetizar será muito prazerosa. Se o aluno deve gostar do que 
faz para aprender o professor que gosta do que faz ensina de maneira majestosa.

P2 diz que: “O reconhecimento de letras, saber fazer a junção silábica. Também a 
fala a qual faz uma grande diferença na pronúncia das palavras”, são pontos importantes 
a serem observados pelo professor pois ele acredita que um conhecimento prévio vindo 
dos ensinamentos da educação infantil é significativo. Na resposta de P3 vemos novamente 
um apontamento para a questão emocional do aluno: “Equilíbrio emocional e intelectual”. 
P4 fala sobre: “Maturidade, prazer e gosto em ser alfabetizado, sentindo-se valorizado ao 
participar desse processo”.

P5 entende que: 

“É importante compreender o aluno e estabelecer confiança, quando 
se entende a necessidade do aluno, suas limitações e expectativas, não 
só o educando mas o próprio professor estão “prontos” para o processo 
alfabetização/letramento. É um conjunto não alguns aspectos”.

Já P6 diz: 

“Para que nossos alunos tenham um bom desenvolvimento no processo 
de aprendizagem é de suma importância estarem envolvidos nas mais 
variadas atividades que precisam ser realizadas. Muitas vezes, o educador 
utiliza muito material em suas aulas, mas deixa os alunos utilizando-os sem 
dar nenhuma explicação. É preciso que ele esteja sempre o orientando e 
desta forma, haverá um progresso na aprendizagem das crianças”.

Vemos na resposta de P6 que, não adianta diversificar se não der sentido para suas 
aulas, ter objetivos claros propostos. 

“Quando pensamos em formar leitores, devemos estar atentos não somente 
aos eventos de letramento de que o sujeito participa, mas também ao 
contexto social, político, cultural e afetivo que permeia ou medeia as 
relações do sujeito com a leitura e escrita”.(LEITE, 2003, P. 135).
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O profissional precisa considerar o meio que este aluno está inserido e relevar as 
condições que interferem negativamente no processo de aprendizagem e fazer  com que 
esta criança vença suas limitações e conceba a aprendizagem .  

A última questão instigava quais propostas e atividades podem corresponder 
significativamente com as necessidades atuais de uma alfabetização e letramento de 
maneira prazerosa e produtiva? As respostas foram: P1 listou: 

“Trazer textos ligados ao seu cotidiano, estimular o aluno, dedicar tempo 
para leitura e debate do que leram juntos em sala de aula, usar a tecnologia 
como aliada, leitura de imagens, escrita de diversos tipos de texto, usar a 
música, receitas, poesias, cartas, recados e incentivar os pais a serem aliados 
nesse processo que além de mágico, encantador é maravilhoso”.

P2 descreveu suas propostas de atividades: 

“Acredito que é através das atividades lúdicas, visto que os jogos e 
brincadeiras são essenciais na construção de uma aprendizagem 
significativa e isso em qualquer fase escolar. Também os jogos e brincadeiras 
contribuem na formação de atitudes como respeito, cooperação, relação 
social e principalmente interação. Assim a alfabetização e letramento torna-
se prazeroso, fácil e dinâmico”. 

P3 disse que: “Auxiliar o educando de forma a refletir sobre a leitura e escrita, criar 
hipóteses, argumentos, comparações e subjetivar as informações”. E P4: “Todos os recursos 
e materiais possíveis e de forma lúdica, desta forma podemos tornar o aprendizado ainda 
mais produtivo”. P5 entende que: “A valorização e interação do aluno na atividade a se 
desenvolver. Objetos, linguagem, cultura do meio em que o aluno vivencia”.

P6 descreveu ser importante que: 

“Para que a criança desperte sua curiosidade pela leitura é preciso que o 
educador faça sempre leituras interessantes e atividades que favoreçam 
a participação das mesmas, possibilitando-as uma compreensão sobre o 
significado das palavras. Isso só ocorrerá por intermédio das práticas de  
alfabetização que estimulam a leitura e a escrita, levando-os ao prazer de 
estarem sempre lendo e desta forma aprender a escrever com autonomia”.

Entendemos como significativa a colaboração dos professores que definiram em 
suas respostas a importância de uma prática de alfabetização e letramento associadas e 
ainda como  Kleiman (1995) apud Leite (2003, p.30): “define letramento como o conjunto 
de práticas sociais que usam a escrita, enquanto sistema simbólico e enquanto tecnologia, 
em contextos específicos, para objetivos específicos”, estes profissionais entendem a 
importância da criatividade, da relação entre teoria e prática para a realização do processo 
de alfabetização e letramento.

Soares (1998) apud Leite (2003, pag.30): 

“definiu letramento como resultado da ação de ensinar ou aprender a ler e 
escrever, ou seja,  o estado ou a condição que adquire um grupo social ou 
um individuo como consequência de ter-se apropriado da escrita”. 
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Desta forma teremos alunos conscientes do que aprenderam na sala de aula, por que 
a aprendizagem fez sentido e ainda foi contextualizada com sua realidade e esta poderá ser 
utilizada por ele em qualquer ambiente formal ou informal que ele faça parte.

A organização de aprendizado varia de estudante para estudante, dependendo 
daquilo que cada um julgar importante para o momento. Sendo assim, o aprendizado, 
para quem ensina, não tem o mesmo significado para aquele que aprende.  Será uma 
responsabilidade grandiosa deste profissional da educação que precisará estar bem 
estruturado para perceber no estudante o momento certo para ensinar e aprender.

5. ANÁLISE E DISCUSSÃO DE DADOS

Observou-se  a prática docente dos professores do Ensino Fundamental I – Anos Inicias 
em um colégio da rede privada de nossa cidade onde se realizou parte de nossa pesquisa 
por meio dos questionários. Foi possível verificar a prática dos profissionais que contribuíram 
com a pesquisa respondendo as perguntas entregues anteriormente. As nomeações fictícias 
serão mantidas, pois a imagem de cada profissional que colaborou prontamente com nossa 
pesquisa deve ser respeitada. Portanto, serão usados os símbolos P2 até o P6, quando nos 
referirmos a cada profissional. Não foi possível observarmos a prática dos professores um e 
três visto que estão realizando suas atividades com outras turmas do Ensino fundamental 
nesta escola.

A observação teve início na sala do P4. Foi possível perceber parte de sua prática 
ainda tradicional. A preocupação deste profissional dos anos iniciais era que os alunos 
soubessem usar corretamente o caderno e todos deveriam copiar um texto passado no 
quadro. O objetivo da atividade era cópia e letra bonita e não um estudo sobre o tema, 
não houve nenhuma discussão prévia sobre o assunto estudado. Neste caso, podemos dizer 
que a utilização de imagens impressas ou projetadas daria sentido não só para a cópia, 
mas também para a realização dos estudos do texto, motivaria discussão entre os alunos. O 
professor precisa garantir que as suas práticas escolares ajudem o aluno a refletir enquanto 
aprende. Porém seus objetivos foram atingidos, os alunos realizaram a cópia se atentando 
quando a letra e a organização do caderno.  

P6 tem uma prática descontraída e divertida, usa piadas e faz graça com os alunos 
o que descontrai o ambiente, tornando o aprendizado prazeroso. Na proposta de atividade 
associa o conteúdo com a realidade dos alunos. Também propõe cópia e estudo do texto, 
o que diferencia seu trabalho é a contextualização e o dinamismo da aula. Os alunos de 
maneira divertida discutiram sobre o tema do texto apresentando suas considerações 
falando de maneira descontraída. Foi possível presenciar uma forma de aprendizagem 
prazerosa e construtiva nesta sala de aula. 

Foi possível constatar que os alunos compreendem na prática e na escrita que é 
possível ver os dois processos, alfabetização e letramento acontecem simultaneamente, um 
está acontecendo paralelo ao outro. Convém ao professor alfabetizar letrando, ensinar a ler 
e a escrever no contexto das práticas sociais de leitura e escrita de modo que o aluno se 
torne, alfabetizado e letrado.
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Observando a aula do P5 observamos se confirmar na prática a possibilidade de usar 
a criatividade para alfabetizar letrando. P5 iniciou com a mobilização do tema da aula de 
maneira simples, divertida e acessível mas respeitou o conhecimento prévio dos alunos.  
Todos conseguiram desenvolver o tema colaborando de forma significativa para a aula, pois 
sua abordagem estava adequada para os alunos da sala do 1º Ano do Ensino Fundamental I. 
Foi possível vivenciar a alegria de ensinar e de aprender nesta sala e ainda verificar na prática 
da escrita que o tema trabalhado foi compreendido pois fez significado para os alunos.

P2 tem postura firme, o que nos lembra uma prática tradicional. Em outros 
momentos vemos uma prática expositiva, os alunos constroem suas hipóteses, baseadas 
nas orientações do professor, para chegar ao entendimento do assunto. Vemos aqui que a 
experiência profissional do professor tem relevância, pois, mantém a turma toda concentrada 
enquanto propõe e acompanha a atividade, porque utiliza de várias técnicas que estimulam 
as diferentes habilidades: Lógica, linguística e espacial. P2 procura atender a individualidade 
de cada aluno buscando sanar a necessidade de cada um.

 “As crianças adoram aprender e, se dermos chances a elas, aprenderão seja o 
que for. [...] A escola não precisa se preocupar muito com a aprendiza¬gem: 
isto as crianças farão por si. Precisa preocupar-se com dar chances às 
crianças para vivenciarem o que precisam aprender; sentirem que o que 
fazem é sig¬nificativo e vale a pena ser feito. Sem esse interesse realmente 
sentido pelas crianças, as atividades da escola podem não passar de um 
jogo, de um brinque¬do, de uma obrigação, que alguns podem realizar e, 
outros, inconformados, deixar de lado” (CAGLIARI, 1998, p.64, 65).

Através destas observações podemos ver que o importante na prática docente é permitir 
o erro mas não deixá-lo  sem correção,  o professor deve ver este erro como oportunidade 
de aprendizado, estimular seus alunos ao questionamento e proporcionar através das suas 
atividades que este demonstre interesse em aprender e que conquiste a sua liberdade 
agindo sobre o mundo com suas ações, assim ele fugirá da alienação que o rodeia.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho foi concluído com êxito, pois através da pesquisa verificou-se que é 
possível realizar uma prática docente que possibilite aos alunos no processo de alfabetização 
que o letramento seja paralelo neste processo. Verificou-se também que a experiência 
profissional faz muita diferença quando se trata de ensinar a ler e escrever, pois o profissional 
usa o seu conhecimento teórico/prático em diversas situações do cotidiano de maneira 
segura e eficiente. 

De acordo com os autores nesta pesquisa citados, a alfabetização e letramento devem 
acontecer simultaneamente no processo de ensino aprendizagem do Ensino Fundamental 
I – Anos Iniciais, pois a escola é responsável pela formação integral do aluno e entendemos 
que isto é possível através de práticas pedagógicas que contemplem esta expectativa.  
Elencamos para elaboração desta pesquisa três objetivos dois quais acreditamos ter sido 
atingidos.  
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Através do questionário e observação buscou-se apontar as principais dificuldades 
e desafios enfrentados pelo professor contemporâneo no processo de alfabetização e 
letramento e foi possível perceber que tais profissionais acreditam que a falta de maturação 
da criança interfere no emocional e cognitivo. A superproteção familiar deste aluno e até 
mesmo a falta de apoio nas atividades escolares. A expectativa de todos, pais, professores 
e alunos contribui negativamente para que a aprendizagem aconteça. Vimos aqui que é 
preciso respeitar o tempo de cada criança dentro das suas individualidades. Estimular é 
preciso, porém não delegar ao aluno maior responsabilidade a qual ele tem condições de 
entender.

Percebeu-se, portanto ao realizar esta pesquisa que o aspecto mais importante 
para que o aluno esteja pronto para conceber esse conhecimento é o estímulo correto do 
professor ao proporcionar suas atividades. Principalmente situações em que o aluno tenha 
que vencer seus medos para expor seus pensamentos, suas ideias. Este professor pode 
trabalhar a inteligência intrapessoal, por exemplo, que é desenvolvida quando o indivíduo 
utiliza o que aprende hoje junto com o que aprendeu anteriormente. Dessa forma o aluno 
terá possibilidade de confrontar suas limitações interiores para praticar seu aprendizado.

Considerando atividades e propostas que correspondem significativamente com as 
necessidades atuais de uma alfabetização paralela ao letramento, destacou-se a importância 
de favorecer condições para que o aluno desenvolva sua potencialidade com qual inteligência 
tiver maior facilidade. Ou seja, ao preparar suas aulas o professor deve pensar em propostas 
que contemplem todos os alunos. Jogos por exemplo, música, dinâmicas, aula passeio, entre 
outras que poderão variar de acordo com a imaginação deste profissional.

Diante disso, destaca-se aqui a importância da pesquisa, e a colaboração dos 
profissionais de educação que se dispôs a responder o questionário e ainda deixar-se 
observar, pois o que se pretendeu aqui foi uma análise mais ampla sobre a compreensão 
de alfabetização e letramento, buscando, além do sentido etimológico dessas palavras, um 
novo sentido de sala de aula, onde práticas de alfabetização e letramento sejam fenômenos 
naturais nas escolas. 

A realização desta pesquisa foi gratificante, pois trouxe a oportunidade de maior 
aprofundamento teórico e prático sobre o tema de maneira prazerosa e satisfatória. Emília 
Ferreira traz a ideia inovadora sobre propostas diversificadas no processo de leitura e escrita, 
novas maneiras de ler e de escrever, ou seja, um novo letramento, um novo estado ou 
condição para aqueles que exercem essa prática.
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RESUMO
O presente artigo, resultado de uma pesquisa qualitativa realizada em três escolas 
públicas do ensino fundamental do Município de Telêmaco Borba, traz concepções de 
como a gestão democrática está sendo implantada através do seu órgão máximo de 
decisões: o Conselho Escolar que investigou fatores que favorecem a gestão participativa 
dos diversos segmentos do colegiado: diretor, equipe pedagógica, funcionários, alunos, 
pais e comunidade. Nesse sentido a análise de dados apresenta como é a participação 
dos pais e comunidade, se os mesmos têm conhecimento de suas atribuições como 
conselheiros. Essa investigação teve como ponto fundamental, estabelecer uma reflexão 
sobre a prática social aferida através do comprometimento da gestão participativa por 
parte dos membros. A pesquisa bibliográfica trouxe fundamentação sobre as teorias 
administrativas de Chiavenato. A Administração escolar atual baseada sobre os preceitos 
de gestão democrática substitui o modelo da gestão tradicional, apregoada a partir da 
Constituição de 1988.  Os estudos de Lück, Paro e Ferreira fundamentam para a escola 
contemporânea a compreensão e o exercício da autonomia, democracia, participação aos 
quais repercutem ativamente na educação brasileira. 
Palavras-chave: Gestão Democrática, participação, pais e comunidade, conselho escolar.

ABSTRACT
This article, the result of a qualitative study conducted in three public elementary schools 
in the municipality of Telemaco Borba, brings conceptions of how the democratic 
management is being implemented through its maximum decision body: the school 
board that investigated factors that favor participatory management of various 
segments of the joint committee: director, teaching staff, employees, students, parents 
and community. In this sense, data analysis shows how the participation of parents and 
the community, whether they are aware of their duties as directors. This research had 
as a fundamental point, establish a reflection on the social practice measured through 
the commitment of participative management by the members. The literature brought 
reasoning on administrative theories Chiavenato. The current school administration based 
on democratic management precepts replaces the traditional model of management, 
trumpeted from the Constitution of 1988. The study Lück, Paro and Ferreira are based 
for the contemporary school understanding and the exercise of autonomy, democracy, 
participation which actively reverberate in Brazilian education.
Keywords: Democratic Management, participation, parents and community school board.
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1. INTRODUÇÃO

A escola pública teve alterações relevantes para a gestão e organização educacional, 
legalizados a partir da Constituição de 1988, no artigo: “Os princípios legais que norteiam 
as escolas, contidas na Carta Magna, a Constituição de 1988 em seu art.206, inciso VI, consta 
explicitamente, a gestão democrática do ensino público, na forma da lei” (CF,1988).

No contexto político, administrativo e pedagógico estabelecido por essa norma, 
esse modelo atual de gestão tem a finalidade de promover essa ação integradora na 
escola, possibilitando a participação, transparência e democracia da equipe escolar junto à 
comunidade local.

Os objetivos estabelecidos pela pesquisa têm o interesse de apresentar como a 
gestão democrática está sendo implantada e exercida na escola pública, se o gestor concede 
o espaço para que haja o exercício da democracia, uma oportunidade para discussões 
de ideias e práticas em favor da construção de novas propostas, inovações que a escola 
contemporânea necessita para resultados rumo à educação de qualidade.

Nessa perspectiva, é relevante o tema aqui abordado, principalmente relacionado ao 
Conselho Escolar, pois este norteia a ação participativa e democrática na escola.

Todo embasamento teórico e seus desdobramentos da pesquisa delimita a questão: 
O que é Conselho Escolar.

Ele é um órgão de máxima ação na escola, onde tem o poder nas tomadas de 
decisões, com caráter consultivo e deliberativo. Diante dessa indagação, quem faz parte 
desse Conselho? O desafio constante é compreender: a escola está preparada para receber 
opiniões de pessoas que não pertencem ao grupo escolar? 

A pesquisa de campo foi realizada em três escolas públicas de Telêmaco Borba no 
segmento fundamental dos anos iniciais.

Os conceitos sobre a gestão democrática, contribuíram para apresentar a função social 
da escola, os desafios enfrentados pelo ensino público a fim de fazer uma reflexão acerca 
das práticas pedagógicas existentes nas escolas e se as mesmas estão significativamente 
progredindo para a democratização social e participativa, e se o exercício de cidadania está 
comprometido com os interesses da comunidade escolar.

2. METODOLOGIA

A metodologia teve como enfoque a pesquisa exploratória. De acordo com Traldi 
e Dias (2011, p.32): “Visa explorar a complexidade do fenômeno e desvendar as várias 
maneiras pelas quais ele se manifesta, os processos subjacentes, como também os fatores 
relacionados ao seu desenvolvimento. ”

Através da análise pode-se explorar opiniões relevantes para o tema aqui discutido.
Conforme Lakatos e Marconi (1992) a pesquisa bibliográfica é a parte mais 

interessante do trabalho, pois nele contém toda bibliografia de livros, revistas, publicações 
e imprensa escrita.

O levantamento das obras de livros consultadas foi essencial para a realização da 
fundamentação teórica baseada em autores clássicos e contemporâneos da Educação.

O instrumento norteador da investigação foi a entrevista semiestruturada, de cunho 
qualitativa, pois buscou relacionar os fenômenos sociais com os significados que propõe 
para as pessoas.

Realizou-se a pesquisa em três escolas públicas do Município de Telêmaco Borba 
com o segmento do ensino fundamental dos anos iniciais.
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Foram entrevistados no total de vinte e uma pessoas, sendo eles: diretores, 
coordenadores pedagógicos, professores, funcionários e pais ou responsáveis que atuam 
como conselheiros escolares.

3. DESENVOLVIMENTO

3.1. Gestão Democrática

A Gestão Democrática é baseada em atitudes e ações que agregam a participação 
social e do colegiado escolar (comunidade, pais, alunos, diretor, professores, funcionários).

Os órgãos colegiados são as organizações compostas por membros que representam 
o mecanismo de toda ação coletiva na escola com o objetivo de delegar propostas eficientes 
para os avanços educacionais, sendo eles: o Conselho Escolar, APMF-Associação de Pais, 
Mestres e Funcionários, Conselho de Classe e o Grêmio Estudantil.

O Conselho Escolar é um órgão que analisa, fiscaliza, acompanha a elaboração do 
Projeto Político Pedagógico, toma decisões sobre as questões administrativas, pedagógicas 
e financeiras da escola.

A redemocratização escolar brasileira é uma conquista que teve início a partir 1980, 
sendo a gestão educacional a principal fonte dessa alteração. Foi esse período histórico que 
marcou o fim de um regime ditatorial de duas décadas, que trouxe para o povo brasileiro o 
desenvolvimento, cujo principal lema era a busca pela educação de qualidade.

A Gestão Democrática foi instituída pela Constituição de 1988 e da Lei e Diretrizes 
e Bases da Educação n°9394/96, sua implantação e norteamento as ações apresentadas no 
artigo, consta:

Entre os princípios que devem nortear a educação escolar, contidos na 
nossa Carta Magna- a Constituição de 1988-, em seu art.206, assumidos no 
art. 3° da Lei n. 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional-
LDB), consta, explicitamente, a “gestão democrática do ensino público, na 
forma desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino”. (LDB,1996).

Esse modelo de gerir a escola incorpora diversas formas de administrar associados à 
descentralização e autonomia. 

Para Lück (2013), a descentralização está associada a autonomia escolar no repasse 
das ações no sistema de ensino, e toda manutenção e geração de recursos que pela 
sensibilidade a comunidade tende a contribuir, mas que essa responsabilidade também 
compete ao governo.

A autonomia, para a mesma autora é compreendida como uma proposta de 
objetivos para a concretização da transformação social no cotidiano escolar. Proporcionado 
um espaço participativo para as decisões, opiniões de todos os segmentos do colegiado, 
visando inovações no campo educacional.

Um dos principais objetivos da gestão democrática, é obter a práxis escolar 
favorecendo o envolvimento de todo colegiado: equipe pedagógica, diretor, funcionários, 
pais, alunos e comunidade local, para o comprometimento de metas em torno das melhorias 
na educação pública.

Sobre a Gestão Democrática Lück, ressalta:
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Define-se, pois, a gestão democrática como um processo em que se criam 
condições para que os membros de uma coletividade não apenas tomem 
parte, de forma regular e contínua, de suas decisões mais importantes, 
mas assumam responsabilidade por sua implementação. Isso porque 
democracia pressupõe muito mais que tomar decisões: envolve a 
consciência de construção do conjunto da unidade social e de seu processo 
de melhoria contínua como um todo. (LÜCK,2013, p.57).

A cooperação é uma das metas mais importantes na escola, onde prevalece a vontade 
espontânea da participação.

É essencial no exercício democrático superar o autoritarismo, comum nas práticas do 
currículo tradicional, pois o que demanda uma gestão cooperativa é visualizar um horizonte 
onde todos os integrantes estejam indo na mesma direção, ou seja, caminhando juntos em 
busca de objetivos comuns.

De acordo com Paro, (1988, p.161), “é preciso que a coordenação do esforço humano 
coletivo seja função de grupos e não de indivíduos aos quais são reservados poder e 
autoridade irrestrita sobre os demais. ” 

Nesse sentido, a gestão democrática revela-se como uma ferramenta norteadora na 
busca coletiva de um grupo organizado para buscar propósitos em comum que contemplem 
toda esfera escolar. 

Na educação escolar é importante mobilizar a participação da comunidade para que 
se obtenha na prática cotidiana das escolas a democratização, que é a principal aliada da 
gestão contemporânea.

3.2. Contribuições das Teorias de Administração para a Gestão Democrática

A compreensão da Gestão Democrática nas escolas brasileiras iniciou-se através 
das ideias trazidas pelas Teorias de Administração. Baseando-se nas diversas formas de 
organização do trabalho, liderança, direção, influenciando nas práticas de administrar as 
instituições escolares.

Segundo, Barnard apud Chiavenato, 1999, p.557, “ as pessoas não atuam isoladamente, 
mas através de interações com outras pessoas, para poderem alcançar da melhor maneira os 
seus objetivos. ”

No ambiente escolar, essa atuação é notável diante das práticas pedagógicas, 
administrativas, políticas e sociais, tais como: reuniões do Conselho Escolar, APMF, Conselho 
de Classe, Grêmio Estudantil, Projetos, Palestras e também nas atividades extracurriculares. 
Para que haja essa junção de organização cooperativa é necessário o envolvimento e 
comprometimento de todo colegiado: diretores, pedagogos, professores, funcionários, 
alunos, juntamente com a família e comunidade.

O planejamento é fundamental para uma eficaz gestão escolar, onde perpetua o 
trabalho em grupo que envolve fatores relevantes como: comportamento, cooperação, 
incentivo e reconhecimento. Com ênfase nessa organização Chiavenato salienta:

A organização é um sistema de forças ou atividades, conscientemente 
coordenadas, de dois ou mais indivíduos. O desejo de cooperar depende 
dos incentivos oferecidos pela organização e esta precisa influir no 
comportamento das pessoas através de incentivos materiais (como salário 
e benefícios sociais), de oportunidades de crescimento, de consideração, 
prestígio ou poder pessoal, de condições físicas adequadas de trabalho etc.
(CHIAVENATO,1999, p.559).
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Na escola a organização é um ambiente corporativo, composta por pessoas que 
atuam em busca de resultados, satisfação social. Nota-se esses fatores nas relações do 
trabalho escolar, onde há interesses comuns pela educação, busca por melhores recursos 
materiais, resultados nas avaliações que seria a satisfação almejada pelos professores.

O aspecto administrativo é o modelo a ser referenciado dentro da gestão democrática, 
pois depende do planejamento, direção, para se obter um trabalho eficiente, executados 
adequadamente a fim de evitar conflitos mediante as formas de organização.

As escolas são como um sistema cooperativo que visa esforço, dedicação por parte 
dos membros, sendo fundamental o trabalho coletivo para atingir esses resultados. 

3.3. Direção Escolar

Define-se direção, como o ato de comandar e liderar. A escola tem como líder o 
diretor que exerce amplas funções, encarregado pelo funcionamento da instituição escolar.

A direção tem atribuições de administrar, planejar e organizar toda escola, a fim 
de delimitar as relações interpessoais, mostrar comunicação, habilidade de liderança e 
motivação. Esses quesitos são fundamentais para que o diretor, como gestor de sua escola 
possa influenciar no desempenho de sua equipe, no caso os membros que compõe a 
equipe escolar, a fim de atender as expectativas em relação aos objetivos almejados pela 
organização.

O diretor é mais que um articulador das atividades administrativas no âmbito escolar, 
é de fato, um organizador de todas regularidades e irregularidades perante o funcionamento 
da escola, pois depende dele a aplicação, monitoramento e orçamento de todos os recursos 
financeiros utilizados na escola. 

Chiavenato (1999, p.270), ressalta: “A função de direção se relaciona diretamente com 
a maneira pela qual o objetivo ou objetivos devem ser alcançados por meio da atividade das 
pessoas que compõe a organização”.

Nesse sentido, evidencia-se que o trabalho em equipe numa instituição escolar é de 
cunho fundamental para a organização e alcance de objetivos.

Na gestão educacional, o diretor líder, influencia diretamente todas as instâncias, 
buscando gerir sua gestão com transparência e competência.

4. AUTONOMIA DA GESTÃO ESCOLAR

A autonomia é um processo de participação coletiva pela qual seus profissionais 
assumem responsabilidades mediante a construção de uma gestão competente, democrática 
que visa elencar metas educacionais para o sucesso escolar.

A participação da comunidade juntamente com a liderança do diretor, são 
representados como os principais pilares na efetivação da democracia nas escolas.

Na gestão escolar a autonomia percebe-se como uma necessidade por parte da 
sociedade em promover decisões consistentes para a educação a fim de executar essa 
transformação de cunho política e de responsabilidade social.

A superação em busca desse entendimento sobre a discussão de autonomia 
é apresentada na gestão como um grande valor que incorpora os interesses sociais, 
fundamentando esforços e resultados nas escolas.
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Sobre a autonomia escolar, Ferreira afirma: 

Contudo, não basta “regulamentar” a autonomia. É preciso criar condições 
para que ela seja “construída” em cada escola, de acordo com suas 
especificidades locais e no respeito pelos princípios e objetivos que 
enformam o sistema público nacional de ensino. (FERREIRA, 1998, p.21).

Compreende-se que a autonomia é uma construção realizada de acordo com a 
realidade de cada escola.

É necessário que o diretor tenha discernimento perante esse conceito aqui 
discutido: “Para muitos diretores de escola, a autonomia corresponde à capacidade de agir 
independentemente do sistema”. (LÜCK, 2013, p.63-64). 

Percebe-se que muitos diretores, confundem autonomia com liberdade de não 
cumprirem as orientações centrais e ações de monitoramento que são eficazes nas avaliações, 
comprometendo os resultados de melhorias na educação.

A concepção de autonomia está associada à democratização da escola, pois esse 
modelo autônomo propicia na prática pedagógica a construção da democracia para que as 
camadas populares utilizem desses serviços da escola pública.

4.1. A Democracia como um Fator Essencial na Gestão

Dois termos indissociáveis na educação contemporânea são: Democracia e 
Participação, pois um conceito remete ao outro.

A democracia é um processo desenvolvido e reconstruído mediante à organização 
funcional realizada pela comunidade, juntamente com a cultura organizacional e mobilização 
na escola.

Sobre a democracia escolar, Lück afirma:

Portanto, a democracia se expressa como condição fundamental para que 
a organização escolar se traduza em um coletivo atuante, cujos deveres 
emanam dele mesmo, a partir de sua maturidade social, e se configuram 
em sua expressão e identidade, que se renova e se supera continuamente. 
(LÜCK, 2013, p.56).   

Verifica-se que a democracia é essencial para uma eficaz gestão escolar, onde a 
participação coletiva seja atuante e renovadora diante de seus ideais.  

Diante das concepções de Lück, conceitua-se que, direito e dever são adotados como 
um conceito único a ser adquirido na prática democrática com dinamismo e criatividade. 
Essas características de democracia conforme esses padrões estabelecidos dos direitos 
e deveres causam diversos desdobramentos na sociedade, bem como as funções sociais 
exercidas pelo grupo.

Segundo Paro, (2011, p.18): “(...) a democracia só se efetiva por atos e relações que se 
dão ao nível da realidade concreta”. Fundamenta-se dentro dessa concepção a importância 
de levar a teoria à prática concreta, enfatizando a prática social.

A democracia na gestão é sobretudo a organização de toda equipe escolar 
correspondendo a participação ativa de cada um desses cidadão como formas de ampliar e 
legitimar o sistema democrático de ensino público. 

III Encontro de Pesquisa da FATEB - Telêmaco Borba (PR), 27 e 28 de  Outubro de 2016

Vol. I  Educação



283

4.2. A Participação na Tomada de Decisões

A participação implica em uma discussão a respeito das formas de administrar pelo 
qual a política educacional trouxe para as escolas, modos de flexibilidade, tolerância e 
relações igualitárias de justiça e cidadania.

Conforme Lück (2013), esse conceito de participação na tomada de decisões, são 
atitudes de transparência, abertura e flexibilidade essenciais fundamentos da gestão 
democrática.

A ideia de participação teve como resultados, alternativas de administrar, visto como 
uma estratégia a ser adotada pelas escolas.

Nessa perspectiva de participação, Lück ressalta:

Participar implica compartilhar poder, vale dizer, implica compartilhar 
responsabilidades por decisões tomadas em conjunto como uma 
coletividade e o enfretamento dos desafios de promoção de avanço, no 
sentido da melhoria contínua e transformações necessárias. (LÜCK, 2013, 
p.44).

Percebe-se teoricamente que a participação na tomada de decisões no ambiente 
escolar, é um fator de responsabilidade entorno das questões do cotidiano, decisões, 
discussões, soluções.

Essa prática participativa da educação contemporânea, consiste no envolvimento de 
todos os membros: diretor, pedagogo, professores, funcionários, pais, alunos e comunidade, 
pois seus desdobramentos compete em relevantes questões: qual é o papel de cada 
integrante, qual o significado pedagógico e social diante das soluções apontadas pela 
tomada de decisões.

Essa tomada de decisão é um compromisso que pode acarretar em ações 
transformadoras, não apenas nas questões operacionais, mas nas ideias impactantes, 
representativas, colaborativas no sistema educacional.

É importante o exercício de participação dos membros da comunidade, para que 
inibam a falsa democracia e sobreponha a legítima democracia como poder de decisões 
diante das reuniões escolares, acompanhamento e realização do Projeto Político Pedagógico, 
avaliações e sobretudo o comprometimento com a educação como transformação social.

Portanto a tomada de decisões permeia a atuação direta dos diversos segmentos do 
colegiado na intenção de formular o projeto político pedagógico, desenvolvendo senso de 
responsabilidade, espírito de solidariedade e principalmente o compromisso coletivo com 
a escola.

5. CONSELHO ESCOLAR

5.1. Definição

O Conselho Escolar é o órgão do colegiado, considerado como o maior representativo 
da garantia da participação democrática na escola. Esse órgão tem o papel fundamental de 
unir coletivamente grupos de pessoas que busquem tomar decisões eficientes de melhorias 
nos diversos setores da educação escolar: questões político-pedagógico, administrativo, 
financeiro e social.
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O Conselho de Escola é conceituado segundo Ciseski:

Um colegiado formado por pais, alunos, professores, diretor, pessoal 
administrativo e operacional para gerir coletivamente a escola-pode ser 
esse espaço de construção do projeto de escola voltado aos interesses da 
comunidade que dela se serve, proporcionando o exercício da cidadania, o 
aprendizado de relações sociais mais democráticas, a formação de cidadãos 
ativos. (CISESKI, 1998, p.44).

Ressalta-se que os membros do Conselho são construtores das ações coletivas na 
escola, podendo assim contribuírem para a democracia e cidadania.

Conforme o art.3° do Estatuto do Conselho Escolar, o Conselho Escolar é um órgão 
colegiado de natureza deliberativa, consultiva, fiscalizadora, não tendo caráter partidário, 
religioso, racial e nem fins lucrativos, não sendo remunerados seu Dirigente ou Conselheiro. 
Portanto toda ação dos conselheiros e seu presidente no exercício democrático é espontânea 
e voluntária sem envolver qualquer tipo de remuneração.

5.2. Atribuições

As funções do Conselho Escolar são:
Deliberativa: É a decisão sobre o Projeto Político Pedagógico, elaboração, execução 

e encaminhamentos diante de situações e normas sobre organização e funcionamento da 
escola e o desenvolvimento das ações.

Consultiva: É análise de questões que foram encaminhados, para buscar sugestões e 
soluções onde a direção pode acatar ou não.

Fiscalizadora: É o acompanhamento das avaliações pedagógicas, administrativas ou 
financeiras, principalmente dos recursos aplicados na educação.

 Essas atribuições são eficazes para uma organização do trabalho do conselheiro em 
cumprir seu papel para a efetivação da democracia na escola.

Todos os representantes do Conselho têm a função deliberativa de acompanhar, 
opinar sobre as questões político-pedagógicas, administrativas e financeiras da escola.

Essa participação na tomada de decisões promovem a atuação dos conselheiros 
na gestão escolar, essencial para formação de uma escola pública na sua construção 
democrática.

Essas atribuições são eficazes para uma organização do trabalho do conselheiro em 
cumprir seu papel para a efetivação da democracia na escola.

5.3. Breve Histórico do Conselho Escolar

A luta pelos Conselhos Populares no Brasil ocorreu a partir de 1970, através 
dos movimentos sociais contra a ditadura militar, podendo assim ter um papel político 
importante para construção de uma sociedade democrática.

O surgimento dos Conselhos Escolares no Brasil se desenvolveu a partir de 1970, 
afim de procurar medidas paliativas contra a crise que abalava o país, pelo qual o governo 
aumentava impostos e diminuía investimentos na educação.

O modelo centralizador e autoritário do Estado passou a ter novas perspectivas, 
buscando a descentralização como uma estratégia de democratização estatal.
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A proposta de uma gestão colegiada teve início a partir do Fórum de Educação que 
ocorreu nos Estados de São Paulo e Minas Gerais, o evento trouxe uma forte discussão sobre 
a descentralização e autonomia escolar, concretizando a gestão colegiada no ano de 1983.

Começaram a implementar nas escolas brasileiras novas formas de administrar, 
promovendo o envolvimento de toda comunidade nessa nova realidade educacional.

O Conselho Escolar visa a autonomia para o fortalecimento da gestão. E desprende 
daquele conceito de que a escola pública é do governo, nessa visão descentralizadora a 
comunidade se torna participativa e denota parceria com a escola a fim de contribuir 
democraticamente.

5.4. Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares

É uma formação continuada ofertada pelo MEC e executado pela Secretaria de 
Educação Básica (SEB) para os técnicos das Secretarias Estaduais e Municipais e para os 
conselheiros a fim de capacitá-los ao exercício de sua função para obter resultados no 
funcionamento do Conselho Escolar.

Esse Programa tem como objetivo, implantar os Conselhos Escolares, com ênfase 
nessa formação presencial e a distância com lema de atender as necessidades do sistema 
educacional sobre as demandas das políticas públicas e para os profissionais de educação 
que estão condicionados a buscar melhorias na qualidade do ensino público.

As metas a serem realizadas pelo programa são: ampliar a participação da comunidade 
escolar, implantar o fortalecimento dos Conselhos Escolares, promover a capacitação dos 
sistemas educacionais, motivar a integração dos Conselhos Escolares, promover a cultura de 
monitoramento e avaliação nas escolas com ênfase na qualidade do ensino.

O Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares está aprovado pela 
lei n°2.896/2004 da LDB. Ele visa dar apoio e impulsionar a democracia para o fortalecimento 
da educação nas escolas.

Os conselheiros têm as funções de deliberar normas de funcionamento das escolas 
que atuam, participar da elaboração do Projeto Político Pedagógico, analisar questões de 
encaminhamentos dos diversos segmentos do colegiado, propor sugestões e acompanhar 
ações.

A metodologia do programa baseia-se na educação à distância. São realizados 
encontros presenciais com palestras e oficinas, material didático pedagógico para as 
atividades e desenvolvimento do curso.

Os cursos ofertados trazem competências de qualificar a atuação dos conselheiros, 
sendo que os assuntos estão diretamente relacionados com o Conselho Escolar, suas 
atribuições, interligados com a Gestão Democrática.

6. ANÁLISE E DISCUSSÃO DE DADOS

A pesquisa foi realizada em três escolas públicas municipais de Telêmaco Borba, 
denominadas: E1, E2 e E3. Os entrevistados foram vinte e uma pessoas, sendo três Diretores, 
aqui indicados: D1, D2, D3; quatro Coordenadores Pedagógicos, com as siglas: CP1, CP2, CP3, 
CP4; seis Professores: P1, P2, P3, P4, P5, P6; cinco Funcionários: F1, F2, F3, F4, F5 e três Pais ou 
Responsáveis atuantes nos Conselhos Escolares: PR1, PR2, PR3, todos com sua identidade 
preservada.
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No roteiro da entrevista, notou-se que dentre as oito questões norteadoras, poucos 
não souberam opinar sobre os assuntos: a autonomia na escola e Programa de Formação 
para Conselheiros.

O conceito de Gestão Democrática foi respondido pela maioria de forma adequada, 
de acordo com P2, define-se como:

Gestão Democrática é a participação efetiva dos vários segmentos da co-
munidade escolar, pais, professores, alunos e funcionários na construção 
e na avaliação dos projetos pedagógicos, na administração dos recursos 
direcionados a escola.

O conceito foi respondido claramente pelo entrevistado, confirmando que a 
participação é a principal efetividade da gestão no exercício democrático.

O autor Vitor Henrique Paro, em contrapartida apresenta uma percepção com relação 
à democracia na educação: “ O primeiro ponto a ser ressaltado é tão óbvio quanto lembrar 
que democratização se faz na prática” (2011, p.19).

Verifica-se que a teoria sem a prática não é suficiente para a construção de uma 
Gestão Democrática que deve ser exercida coletivamente na prática cotidiana das escolas e 
não somente estar descrita como lei no Regimento ou PPP.

Analisando sobre a participação dos pais e comunidade, verificou-se no resultado 
que há muitos problemas tais como: ausência dos pais nas reuniões escolares, na educação 
de seus filhos, e pouca participação no quesito Conselho Escolar. Na escola E1, o entrevistado 
P3 ressalta: “A participação dos pais deveria ser obrigatória”. 

Compreende-se que a democracia nas escolas depende essencialmente da 
participação de todos os segmentos, incluindo os pais e a comunidade.

Para PR3, sobre a participação dos pais na Instituição Escolar, afirma que: “ (...) a 
grande maioria não gosta de envolver-se, e também a maioria que se envolve gosta de 
reclamar, mesmo sem motivo(...)”. 

Nesse sentido a pesquisa atenta pela ausência da autonomia participativa dos pais, 
que muitas vezes se fazem presentes nas reuniões apenas para reclamar das condições 
físicas, administrativas e financeiras do ambiente escolar. Eles não compreendem que a 
ação comunitária tem o poder de deliberar, fiscalizar e intervir de forma organizada a fim de 
solucionar esses problemas educacionais.

Outro ponto importante a ser debatido na pesquisa é sobre a participação no 
Conselho Escolar, segundo P6: “ Hoje em dia a dificuldade é contar com a presença dos pais 
que queiram e/ou possam assumir compromisso com o Conselho Escolar”.

Diante dessa questão, é notável que a participação dos pais nessa instância ainda é 
um desafio, pois a educação contemporânea está sendo mais delegada à escola, e poucos 
querem comprometer-se com essa ação voluntária.

Ele é compreendido pelos entrevistados como um instrumento importante para 
efetivação da Gestão Democrática, segundo P6:  “(...) é capaz de solucionar problemas que 
a escola sozinha não pode(...)”.

Neste âmbito, verifica-se que o Conselho Escolar tem poder deliberativo nas situações 
de tomar decisões coletivas e eficazes para o funcionamento administrativo, pedagógico e 
financeiro da escola.

De acordo com CP1: “É um órgão organizado composto por parte de membros 
escolares, pais e comunidade para o melhor andamento da escola. ”
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Nota-se que a participação coletiva é fundamental para as ações educacionais. 
Nesse sentido, a autora Heloísa Lück define o Conselho Escolar: 

Um órgão colegiado escolar constitui-se em um mecanismo de gestão da 
escola que tem por objetivo auxiliar na tomada de decisões em todas as 
áreas de atuação, procurando diferentes meios para alcançar o objetivo 
de ajudar o estabelecimento de ensino, em todos os seus aspectos, pela 
participação de modo interativo de pais, professores e funcionários. (LÜCK, 
2013, p.66). 

É importante salientar que os conceitos mencionados pelos entrevistados se associa 
à definição da autora.

Na análise referente às reuniões, demonstra-se que os entrevistados conhecem o 
calendário, sendo as mesmas realizadas uma vez por mês.

Sobre o Programa de Formação Continuada para o Fortalecimento dos Conselhos 
Escolares: PR1, PR2 e PR3, o desconhecem, porém mostraram interesse em saber mais sobre 
o assunto. Os demais entrevistados, conhecem e referiram-se ao programa como sendo 
importante para a formação dos conselheiros.

Com relação à direção escolar, os entrevistados mostraram-se satisfeitos com o 
desempenho dos diretores que estão administrando de forma organizada e com boa relação 
entre a equipe escolar e a comunidade.

Na Escola E1, o entrevistado F1 ressalta: “A direção da escola é bastante competente 
e transparente”.

De acordo com PR2: “A diretora age com responsabilidade e prontidão”.
Seguindo a entrevista sobre a atuação da direção, o PR3 salienta: “ Em relação a 

direção da escola, ela faz de tudo, para ajudar a todos. Não temos o que reclamar”.
Na prática escolar, compreendeu-se que os diretores das escolas: estão concedendo 

espaço para a democratização do ensino, pois notou-se na pesquisa que a atuação da 
direção está sendo eficiente, comprometida e responsável com a educação escolar.

 Sobre os gestores escolares Lück, ressalta:

Quando os gestores escolares estão atentos a tais situações e atuam como 
formadores e mobilizadores de equipe, no sentido de canalizar as energias 
de todos para a expressão de comportamentos de discrição, apoio, respeito 
e confiabilidade, a escola funciona mais efetivamente. (LÜCK,2013, p.92).

É essencial que os diretores mobilizem e estimulem toda a equipe escolar, para que 
sua liderança seja de plena confiança e eficiência frente a sua gestão. 

Pode-se perceber através da pesquisa realizada que a maior dificuldade encontrada 
nas escolas é referente a participação dos pais. Não é suficiente para democratização 
escolar o gestor conceder espaço de autonomia, quando não ocorre na prática a vontade 
espontânea e voluntária da participação. Constatou-se que a gestão democrática para ser 
efetivada necessita de um Conselho Escolar atuante, com todos os segmentos envolvidos e 
comprometidos com a educação.
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7. CONCLUSÃO

Ao finalizar a pesquisa acerca da Gestão Democrática com ênfase nos Conselhos 
Escolares de três escolas públicas do Município de Telêmaco Borba, percebeu-se que os 
objetivos foram atingidos pois responderam a problemática da investigação, elencando 
reflexões sobre a prática escolar.

A democratização escolar está sendo exercida passivamente, conforme as opiniões 
dos entrevistados que ressaltaram o conceito, a importância da Gestão Democrática, porém 
na realidade a prática ainda está em construção.

Diante dessa discussão sobre Gestão Democrática, verificou-se que o maior desafio 
para sua efetivação é a participação dos pais em assumir compromisso com a educação. 
Esse paradigma repercutiu em todas as escolas entrevistadas, pelas quais manifestaram 
indignação pela ausência dos pais na educação de seus filhos, nas reuniões escolares e na 
atuação como conselheiros.

Esse papel fundamental para autonomia escolar, está sendo restringido por parte 
da comunidade, pois os poucos que participam, ainda não compreendem suas atribuições 
como conselheiros e também desconhecem o Programa Nacional de Fortalecimento dos 
Conselhos Escolares.

Com relação a direção, foi apresentado grande aprovação pela maioria na 
pesquisa, pontuando o papel dos gestores como sendo de transparência, competência e 
responsabilidade, quesitos importantes de boa relação interpessoal e liderança. 

O trabalho foi árduo, porém gratificante pois pode-se obter muitas reflexões que 
merecem atenção, exclusivamente sobre a participação dos pais e comunidade no Conselho 
Escolar. Visto que esse órgão é o ponto estratégico para o trabalho coletivo, descentralizando 
ações de acompanhamento, fiscalização, deliberação nas tomadas de decisões para as 
melhorias na qualidade da educação pública.

Conclui-se que a Gestão Democrática é um processo em andamento, que já perpetua 
há mais de três décadas no Brasil e que abre um caminho de possibilidades rumo a tão 
estimada educação de qualidade.
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EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS NO ENSINO SUPERIOR

Tatiana Motta de Almeida Ribeiro48 e Damares de Oliveira49 

RESUMO
Esta pesquisa foi realizada com intuito de analisar a importância de uma Educação em 
Direitos Humanos no Ensino Superior. Visto que esta etapa apresenta um papel fundamental 
na formação de uma cultura de Diretos Humanos, por possibilitar através da pesquisa a 
ampliação do conhecimento historicamente produzido sobre esses direitos, buscando 
garantir a efetivação de uma sociedade mais justa e igualitária.
Palavras-chave: Ensino Superior, Direitos Humanos. 

1. INTRODUÇÃO

No mundo atual, vivemos em um cenário de desigualdade e exclusão social. Uma 
sociedade que queira ser mais justa e igualitária precisa desenvolver uma Educação em 
Direitos Humanos.

Sendo assim é necessário pensar metodologias que visem à implementação dos 
direitos humanos de forma geral no sistema de ensino brasileiro com uma ação educativa 
apoiada na participação dos alunos, buscando socializar os conhecimentos historicamente 
produzidos pela sociedade. 

A educação, de um modo geral, visa oferecer condições de acesso e de ampliação da 
cidadania através de práticas educativas, sendo que esta comporta processos socializadores 
que possibilitam a criação de uma cultura em Direitos Humanos, capaz de formar sujeitos 
agentes de defesa e de proteção desses direitos.

Não basta que os direitos estejam escritos no papel, não basta assegurar juridicamente, 
é necessário que todos conheçam e valorem os mesmos. Por isso é importantíssimo trabalhar 
estas questões no ensino superior, isto significa trabalhar o futuro, pois quem estuda hoje irá 
formar amanhã. 

2. METODOLOGIA

A presente pesquisa se caracteriza como uma pesquisa bibliográfica e utilizou-se 
de artigos e periódicos em revistas para análise de dados, assim como a LDB da Educação 
Nacional, documentos da UNESCO e do Programa Mundial para Educação em Direitos 
Humanos (PNEDH). O intuito desta pesquisa é analisar a importância de uma Educação em 
Direitos Humanos no Ensino Superior.    

48 Tatiana Motta de Almeida Ribeiro – Graduando em Pedagogia ; e-mail: tati_motta13@hotmail.com.
49 Damares de Oliveira- Graduando em Pedagogia; e-mail: damaresoliveiranina@hotmail.com
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3. DESENVOLVIMENTO

A Educação em Direitos Humanos (EDH) está presente na Declaração Universal dos 
Direitos Humanos desde 1948, mas a prática efetiva da EDH começou na década de 1995 a 
2005 com o Programa Mundial para Educação em Direitos Humanos (PMEDH). 

Outro marco importante no Brasil foi o lançamento do Plano Nacional de Educação 
em Direitos Humanos (PNEDH), que traz orientações para que a Educação desses direitos seja 
implementada no país. E também temos as Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos 
Humanos aprovada em 2012, que tem caráter mandatório e sendo assim as instituições de 
ensino devem desenvolver a EDH da educação infantil à pós-graduação.

Neste sentido, as instituições de ensino superior também devem pensar e planejar 
uma Educação em Direitos Humanos. De acordo com o PNEDH (p. 37, 2006), no artigo 
terceiro da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a educação superior tem como 
finalidade participar do processo de desenvolvimento da criação de uma cultura de 
direitos incentivando à pesquisa, colaborando na formação continuada de professores e 
na divulgação dos conhecimentos culturais para que desta maneira possa contribuir com a 
sociedade.

Para que possamos lutar por nossos direitos, carecemos saber o que são Direitos 
Humanos? Precisamos pensar como as pessoas pensam os Direitos Humanos? Pois cada um 
tem uma concepção diferente dos direitos. Quais são os desafios que devemos enfrentar 
para que se efetivem nossos direitos? Como se deu e como tem se dado o processo de 
efetivação dos Direitos Humanos? Que instituições que cuidam destes Direitos. É necessário 
saber que se tem aquele direito para saber que ele existe. 

No ensino superior, assim como em outras etapas da educação, é importante 
trabalhar o contexto histórico, para que os acadêmicos saibam como conquistamos os nossos 
direitos. É necessário que se tenha acesso aos conhecimentos construídos historicamente. 
Precisamos conhecer a história dos direitos humanos em nosso país, em nossa comunidade, 
precisamos saber se eles são respeitados ou se estão garantidos juridicamente apenas no 
papel.

Também é importante trabalhar os valores, valores democráticos. Precisa-se valorar 
alguma coisa para que ela oriente a vida. É essencial reconhecer que seres humanos têm 
direitos iguais, que o outro ser é igual e tem os mesmos direitos independente de sua 
nacionalidade, raça, opção religiosa, orientação sexual, é indispensável construir o valor da 
igualdade, da solidariedade.

A educação em direitos humanos no ensino superior deve transmitir os princípios 
fundamentais como a igualdade e a não discriminação e, ao mesmo tempo, consolidar as 
suas características de interdependência, indivisibilidade e universalidade utilizando-se 
de processos metodológicos participativos; focando a aprendizagem e o aluno buscando 
realizar práticas como projetos que se desenvolvem em ações concretas, projetos sociais 
voltados à comunidade para que desenvolvam a cidadania. 

Uma sociedade que busca a consolidação dos direitos humanos necessita desenvolver 
uma consciência coletiva, precisa de uma educação que promove o diálogo, a solidariedade, 
o respeito mútuo, a tolerância, uma educação que dê ênfase em valores democráticos. E 
a escola constitui-se como lugar privilegiado de socialização da cultura com atividades 
sistematizadas, que permitem ao aluno o desenvolvimento de tais habilidades o tornado 
capaz de posicionar-se frente ao mundo exercendo sua cidadania como conhecedor dos 
seus direitos e deveres, auxiliando no processo de efetivação da garantia dos direitos de 
todos os cidadãos igualmente.
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As Instituições de Ensino Superior se caracterizam como lócus para o fortalecimento 
da Educação em Direitos Humanos por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, com a 
possibilidade de agir no presente com um papel fundamental de preparar os profissionais 
que promoverão esses direitos no futuro. É de extrema importância a participação das 
instituições de ensino superior na construção de uma cultura de defesa e reparação dos 
direitos humanos, por meio de ações interdisciplinares, com formas diferentes de relacionar 
as múltiplas áreas do conhecimento humano com seus saberes e práticas, contribuindo 
não só com a sua capacidade crítica, mas também com uma postura democratizante para 
toda a sociedade. 

O PNEDH sugere a inserção da Educação em Direitos Humanos no ensino 
universitário por meio de disciplinas obrigatórias e optativas, linhas de pesquisa e áreas 
de concentração, além de sua transversalização no projeto político-pedagógico.

A Educação superior enquanto produtora do conhecimento é fundamental para 
o desenvolvimento científico e tecnológico e deve ter um compromisso com o futuro 
da sociedade brasileira, tendo em vista a promoção da justiça social, da democracia, da 
cidadania e da paz e da garantia dos direitos a partir do conhecimento do que são e quais 
são os nossos direitos. 

4. CONCLUSÃO

Concluímos que uma Educação em Direitos Humanos no Ensino Superior exige uma 
prática pedagógica crítica, dialógica e participativa, comprometida com a transformação 
social e cultural dentro e fora das instituições educacionais.

A consolidação de uma cultura de direitos deve promover um efetivo diálogo 
entre saberes e práticas humanizadoras para que tenham sentido e significado a todos os 
envolvidos nos processos educativos. A educação no ensino superior deve formar cidadãos 
capazes de se posicionar perante a sociedade, tanto na luta por seus direitos, como na 
formação de uma consciência de igualdade na sociedade em que atua. É preciso formar os 
futuros formadores que promoverão a efetivação dos Direitos Humanos.  
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IGUALDADE E EQUIDADE: O DIREITO PELA QUALIDADE DO ENSINO

Ádiny C. Miranda da Silva50 e Polyana Ribas Pietrochinski51

Área de Concentração: Educação
Grupo de Trabalho: Cultura e diversidade

RESUMO
O mundo contemporâneo e globalizado exige a formação de indivíduos amplamente 
capacitados para exercer e executar com eficiência diferentes atividades ou funções 
necessárias à manutenção da economia, política e sociedade. A escola é vista como 
instrumento para a perpetuação de uma cultura e transmissão efetiva de saberes essenciais 
à vida do sujeito em construção. Portanto, cabe aos órgãos competentes fornecer um 
ensino de qualidade, considerando as particularidades de cada educando, partindo de suas 
individualidades e da realidade em que está inserido para o exercício e compreensão plena 
de seus direitos e deveres.
Palavras-chave: Educação; Equidade; Igualdade; Direitos.

ABSTRACT
The contemporary and globalized world demands the training of individuals widely enabled 
to exert and to execute with efficiency different activities or necessary functions to the 
maintenancel of the economomy, politics and society. School is seen as instrument for the 
perpetuation of a culture and trasmission accomplishe of essential knowledge to the life of 
the citizen in construction. Therefore, it fits to the competent agencies to supply a quality 
education, considering the particularities of each e3ducating, leaving of its individualities 
and the reality where he is inserted for the exercise and full understandind of its rights and 
duties.
Key-words: Education; Equity; Equality; Rights.

1. INTRODUÇÃO

As políticas públicas desenvolvidas em função da melhoria qualitativa da educação 
nacional se mostram inviáveis diante da heterogeneidade social e da desigualdade 
econômica. Assim, em prol da qualidade da educação, é de suma importância implementar 
ações que garantam o princípio da justiça social, o qual deve possuir seus alicerces baseados 
nas práticas de equidade e igualdade, que permitirão elaborar uma nova perspectiva 
educacional, centrada na visão democrática e humanística do ensino.

2. METODOLOGIA

A metodologia utilizada nesta pesquisa é de caráter bibliográfico, a qual é definida da 
seguinte forma por Rover (2006, p.97), “a pesquisa bibliográfica visa oferecer diretrizes para a 
elaboração de trabalhos acadêmicos e é desenvolvida com base em material já elaborado”. 
Devido aos poucos exemplares existentes sobre esta temática, a elaboração deste resumo 
expandido consistiu na utilização de artigos científicos, sendo a maioria encontrada e 
divulgada na internet. 

50 Acadêmica do curso de Pedagogia da Faculdade de Telêmaco Borba – e-mail: <adinytb@hotmail.com>.
51 Acadêmica do curso de Pedagogia da Faculdade de Telêmaco Borba – e-mail: <polyana_pietrochinski19@
hotmail.com>.
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3. DESENVOLVIMENTO

Sabe-se que um dos principais desafios da educação brasileira é propiciar a 
universalização do acesso escolar, que leva à busca por melhores condições e alcance da 
qualidade de educação. Partindo desse pressuposto, deparamo-nos com dois conceitos 
que garantem integralmente a concretização desse objetivo, ambos precisam ser discutidos 
e defendidos como princípios para a estruturação do currículo da escola e proposta 
metodológica de cada educador.

A equidade e igualdade caminham juntas e diferenciá-las é de suma importância 
para proporcionar ao aluno um ensino de qualidade. A igualdade condiz a ideia de que 
todos os indivíduos devem ser tratados da mesma forma, desconsiderando, de certo modo, 
as diferenças e garantindo a uniformidade dos direitos e deveres. A equidade se assemelha á 
ela, porém e, principalmente na área do Direito, constitui-se pela imparcialidade dos direitos 
de cada indivíduo, contudo, se preocupa em acatar as individualidades e especificidades 
presentes na vida cotidiana do sujeito. 

Partindo de um pressuposto democrático, é direito de toda e qualquer criança a 
superação das desigualdades educacionais, quem surgem como reflexo da universalização 
do ensino, permitindo o acesso do educando as instituições escolares. Segundo Piaget 
(1980, p. 34):

Afirmar o direito da pessoa humana à educação é, pois, assumir uma responsabilidade 
muito mais pesada que a de assegurar a cada um a possibilidade da leitura, da escrita e do 
cálculo: significa, a rigor, garantir para toda criança o pleno desenvolvimento de suas funções 
mentais e a aquisição dos conhecimentos, bem como valores morais que correspondam ao 
exercício dessas funções, até a adaptação à vida social atual.

Ao citarmos a educação como direito humano público é essencial reconhecermos 
a sua necessidade qualitativa, igualitária e equânime, enquanto meio viável para a 
transformação das diversas realidades presentes no ambiente escolar e fora dele.

4. CONCLUSÃO

A qualidade do ensino escolar depende da compreensão e análise crítica dos 
gestores e educadores a respeito do contexto social de seus alunos, refletindo e buscando 
a aplicabilidade dos conceitos referentes á equidade e igualdade, para o alcance efetivo 
dos objetivos escolares, que se refletem no processo de aprendizado e resolução de 
problemáticas pertinente à vida, contextualizada a partir de ideais humanísticos. Deste 
modo, o principio da equidade é o que torna viável a igualdade entre sujeitos de uma 
sociedade, contemplando não somente a diversidade presente no universo escolar, como 
também fora dele. 
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A ARTE COMO MEDIADORA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE 
GÊNERO E DIVERSIDADE NO ESPAÇO ESCOLAR

Adriana Cristina de Andrade52

Área de Concentração: Educação
Grupo de Trabalho: Educação: cultura e diversidade

RESUMO
O presente trabalho trata do compromisso de educar para a igualdade, trazendo ao discurso 
a questão de gênero e diversidade. Tem-se por objetivo com esta comunicação, estabelecer 
um diálogo a partir da disciplina de Arte, utilizada como mediadora para subsidiar os 
enfrentamentos da temática tratada. Sendo assim, a escola é o melhor lugar para discutirmos 
aos temas deste discurso, e fazê-lo de maneira mais equilibrada, informada e compreensiva 
do que seria possível em outros ambientes, por ser a mesma um espaço de transmissão de 
conhecimento.
Palavras- chave: Arte; Mediadora; Gênero; Diversidade; Espaço escolar.

ABSTRACT

The present work deals with commitment to educating for equality, bringing the speech the 
issue of gender and diversity. It is objective with this communication establish a dialog from 
the art used as a mediator to support the fighting of the treated subject. Thus, the school 
is the best place to discuss the themes of this speech, and do it in a more balanced way, 
informative and comprehensive than would be possible in other environments, to be the 
same knowledge transmission space.
Key-words: Art; Mediator; Gender; Diversity; School space. 

1. INTRODUÇÃO

Pretende-se com este estudo analisar como a implementação das questões de 
gênero e diversidade através da disciplina de arte podem contribuir para a melhora do 
rendimento escolar e socialização do aluno, com intuito de construir uma educação 
normatizadora continua e atuante na formação do indivíduo, a fim de se poder beneficiar 
com uma sociedade diferente e desmistificar uma cultura onde se predomina a cultura do 
homem branco, heterossexual e de classe alta.

52 Especialista em Metodologia do Ensino da Arte – Uninter;   Graduada em Licenciatura em Artes Visuais - 
Universidade Estadual do Paraná – Fap/ Campus II;   Graduada em Design do Produto - Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná. – email:   adrianacandrade@hotmail.com
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2. METODOLOGIA

Enfrentar a discriminação contra manifestações não hegemônicas de gênero 
e diversidade através da disciplina de arte, utilizando a mesma como mediadora no 
enfrentamento de tais questões no espaço escolar. Trabalhar as questões de gênero e 
diversidade através da disciplina de arte, com intuito de minorar a discriminação no espaço 
escolar e possibilitar aos alunos vitimizados por estas práticas, melhora no rendimento 
escolar e socialização. “O grande objetivo das aulas de Arte, tendo em vista uma educação 
crítica e multiculturalista e uma metodologia de ensino pós-moderna, é ampliar o repertório 
cultural dos estudantes’”. (POUGY, 2012, p. 48).

A metodologia utilizada para atingir os objetivos desse trabalho será o estudo 
bibliográfico.

3. DESENVOLVIMENTO

De acordo com Freire; Santos e Haddad (2009 p.09).

Durante todo o século XX e início do século XXI as lutas pela igualdade 
de gênero, étnico-racial e diversidade tem sido constantes. Contudo, o 
predomínio de atitudes e convenções sociais discriminatórias, em todas as 
sociedades, ainda é uma realidade tão perseverante quanto naturalizada. 
As discriminações de gênero, étnico-racial e por orientação sexual, são 
produzidas e reproduzidas em todos os ambientes da vida social brasileira. 
O espaço escolar, infelizmente, é um deles.

Ações educacionais no campo da formação são fundamentais para ampliar a 
compreensão e fortalecer a ação de combate à discriminação e do preconceito.

Observando a prática da escola e mais especificamente a prática docente Louro 
(2010) ressalta: 

Talvez seja mais produtivo para nós, educadoras e educadores, deixar 
de considerar toda essa diversidade de sujeitos e de práticas como um 
“problema” e passar a pensa-la como constituinte do nosso tempo. Um 
tempo em que a diversidade não funciona mais como base na lógica da 
oposição e da exclusão binárias, mas, em vez disso, supõe uma lógica mais 
complexa. (LOURO, 2010, p.51).

Entender e tratar a diversidade como um problema é fazer perpetuar a inferiorização, 
é disseminar a violência, a intolerância e o desrespeito.

Nós professores/as devemos usar nossas aulas para fazer a diferença enquanto 
docentes, e assim possibilitar um ensino laico, democrático o qual tem por intuito formar 
sujeitos com uma nova visão de mundo.

A promulgação da Constituição Federal de 1988 assegura a igualdade de gênero em 
nosso país.

Já a lei 10.639/03 tem um caráter de buscar a valorização da cultura afro descendente 
do negro dentro da sociedade brasileira, tendo como foco dessa disseminação e valorização, 
o espaço escolar. Ela é oferecida para o ensino fundamental e médio, cujos professores/as, 
nas suas graduações, não tiveram ou ainda não tem acesso a disciplina de História da África 
ou as temáticas afins.
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Segundo Oliveira (2001) a proposta de uma educação voltada para a diversidade 
coloca a todos nós, professores/as, o grande desafio de estar atentos às diferenças raciais, 
econômicas e sociais e de buscar o domínio de um saber crítico que permita interpretá-las.

Trabalhar as questões das diferenças e de gênero pode ser um grande desafio para 
os professores/as, as quais são os mediadores do conhecimento no processo ensino – 
aprendizagem. (Parolin, 2009 p.08)

Pensar e trabalhar a diversidade não é algo fácil. Nem sempre o que o diferente 
traz nos encanta. Pelo contrário, muitas vezes “nos assusta, nos desafia, nos faz olhar para a 
história, nos leva a passar em revista nossas ações, opções políticas, individuais e os nossos 
valores” (Gomes, 2003, p.73).

Trabalhar com a diversidade na escola não é um apelo romântico do final do século 
XX e início do século XXI. Na realidade, a cobrança hoje é feita em relação á forma como a 
escola lida com a diversidade no seu cotidiano, no seu currículo, nas suas práticas faz parte 
de uma história mais ampla.

Segundo Junqueira:

“Mesmo com todas as dificuldades a escola é um espaço no interior do qual 
e a partir do qual podem ser construídos novos padrões de aprendizado, 
convivência, produção e transmissão de conhecimento” (JUNQUEIRA, 2009, 
p.36).

A busca por um olhar atento acerca destes temas os quais geram sempre um 
desconforto e muita polêmica é que consiste no trabalho através da arte, como processo 
mediador da minoria do racismo e da discriminação no espaço escolar.

O uso da arte com intuito de educar para a diversidade é fazer das diferenças um 
trunfo, explorá-las na sua riqueza, possibilitar a troca, proceder como grupo, entender que o 
acontecer humano é dentro de avanços e limites. (Gomes, 2002 p.117).

Segundo Barbosa (1996), a arte possui funções e necessidades que estão presentes 
em toda história da humanidade, existindo desde o tempo das cavernas e resistindo a todas 
as tentativas de menosprezo.

Estas necessidades do mundo atual não se limitam apenas às necessidades 
econômicas, mas partindo delas, se manifestam em diferentes áreas do conhecimento 
buscando sensibilidade para as questões socioculturais. E a arte, não obstante de outras 
áreas do saber, está a esse serviço. Sua transformação enquanto disciplina didaticamente 
reorganizada nos currículos escolares, deve buscar um novo olhar sobre o produto e produtor 
da arte visando á necessidade de relativar a cultura, o artista e a produção artística além da 
valorização única dos artistas, das obras e das culturas que já se cristalizaram na concepção 
artística e estética da cultura ocidental.

4. CONCLUSÃO

Considerando de modo geral no contexto sociocultural, a escola por estar inserida 
no sistema de transmissão cultural no processo de aprendizagem, historicamente, cumpre 
a função de ensinar e educar. O objeto de estudo deste trabalho tem a perspectiva de voltar 
um olhar mais cuidadoso a cerca das questões de gênero e diversidade no espaço escolar 
os quais resultam sempre em discriminação e traumas nos alunos que vivem na pele estas 
questões as quais envolvem relações que fogem do preparo de muitos. 
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Sendo a escola uma das instituições responsáveis pela transmissão do conhecimento 
sistematizando, assim como pela formação humana, esta pesquisa objetivou buscar através 
de estudo bibliográfico sugerir a arte como mediadora no enfrentamento das questões de 
gênero e diversidade no espaço escolar com intuito a superação dos preconceitos.
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A IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA NA ESCOLA

Kamila Santos de Mello Ozawa e Verônica de Fátima Mendes Betim

RESUMO 
O presente resumo tem por objetivo abordar a importância da família no contexto escolar, 
explorando concepções a partir da relação família e escola. Possuindo como base na 
educação primeiramente a família e posteriormente a escola. Através da realização de 
pesquisa bibliográfica e discussão percebeu-se que este relacionamento é pouco explorado 
dentro da realidade escolar, portanto buscou-se com este trabalho entender quais os efeitos 
positivos na participação ativa da família na vida escolar dos filhos.
Palavras-chave: Família, Escola, Educação.

1. INTRODUÇÃO

A importância da relação entre família e escola é reconhecida por lei desde a década 
de 90, onde foram aprovadas as leis nacionais e a elaboração das diretrizes nacionais do 
Ministério da Educação, tais conteúdos demonstravam a importância da participação da 
família na escola e também o significado desta participação.

Portanto, sabendo dessa importância reconhecemos então que o ambiente escolar e 
a família possuem atribuições educacionais, políticas e sociais, tais instituições influenciam e 
são responsáveis pela formação completa do cidadão, num trabalho conjunto, ambas atuam 
como mediadoras de conhecimentos, uma com um caráter mais para o censo comum e 
outra aprimorando esse censo comum e oportunizando a aquisição de novos saberes.

Segundo DESSEN e POLONIA (2007, p, 22) a família e a escola emergem como duas 
instituições fundamentais para desencadear os processos evolutivos nas pessoas atuando 
como propulsoras ou inibidoras do seu crescimento físico, intelectual, emocional e social. 
Ou seja, todo o caminhar da escola é e deve ser paralelo à família, pois se complementam e 
com isso trazem benefícios e crescimento ao aluno.

Visto a importância da relação entre família e escola buscou-se através deste 
resumo, demonstrar que quando ambas as instituições tem suas responsabilidades no 
desenvolvimento das habilidades do estudante bem definidas e executadas corretamente, 
traz a vida do estudante confiança para o aprendizado, pois como cita CAIADO (2009) o ideal 
é que família e escola tracem os mesmos objetivos, mesmas metas de forma conjunta, isso 
faz com que seja propiciado ao aluno uma segurança na formação de cidadão crítico, capaz 
de solucionar a complexidade das situações do cotidiano.

2. METODOLOGIA

Como metodologia, se utilizou a pesquisa bibliográfica que segundo Severino (2007, 
122), é realizada com registro disponível, baseadas em pesquisas anteriores, são utilizados 
dados e teorias já pesquisadas e devidamente registradas. Sendo que o pesquisador trabalha 
com contribuições de autores e estudos constante dos textos.

O objetivo da pesquisa bibliográfica é trazer respaldo teórico ao pesquisador 
buscando compreender e ampliar o conhecimento transmitindo riqueza à pesquisa 
realizada. Portanto, além de contribuir para a verificação e validação da pesquisa torna o 
pesquisador a pesquisa em si.
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3. DESENVOLVIMENTO

A família é considerada a primeira instância educacional, pois é na família que 
acontece a educação informal. A estes familiares, pai/mãe são delegadas responsabilidades 
educacionais.  O não cumprimento de tais responsabilidades é caracterizado como abandono 
intelectual, o qual é amparado pela Lei 8069/90 e é assegurada pelo Estatuto da criança e 
Adolescente em seu artigo 249 que diz:

Descumprir, dolosa ou culposamente, os deveres inerentes ao poder 
familiar ou decorrente de tutela ou guarda, bem assim determinação da 
autoridade judiciária ou Conselho Tutelar: Pena - multa de três a vinte 
salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência.

O abandono intelectual acontece quando os pais ou responsáveis deixam de 
garantir a educação primária de seu filho sem motivo justificável, o objetivo da norma é 
garantir a diminuição da evasão escolar, pois assim os pais têm como obrigação garantir a 
permanência do filho na escola dos 04 aos 17 anos. 

Sabemos que é através da família que a criança fundamenta seus valores e seus 
princípios, enquanto a escola é a instituição formadora favorece situações de reprodução 
destes valores apreendidos em família. 

Por tanto, para que a escola possa realizar sua função com excelência, é preciso que 
a família exerça seu papel de acompanhar o processo de ensino aprendizagem apoiando a 
escola enquanto parceira desse processo e não como única responsável pela formação da 
criança.

Independente de qualquer situação a família é responsável por acompanhar o 
processo escolar de seus filhos e não devem transferir tal responsabilidade para ninguém. 
A criança quando se sente desprotegida, se torna insegurança e acarreta dificuldade de 
escrita, leitura e de socialização. Geralmente comportamento agitado de rebeldia.

Entretanto, é necessário que a criança se sinta segura e confortável primeiramente no 
ambiente familiar para depois demonstrar essa segurança no ambiente escolar. Desta forma 
a escola conseguirá realizar seu papel formador e tornar este cidadão capaz de compreender 
o mundo que o cerca seguro e capaz.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A educação tem como base essencial a família e em parceria com a escola exercem 
um papel determinante que só acontece a partir da conscientização de ambas as partes.

A participação da família na educação dos filhos precisa ser constante, ou seja, a 
escola atua como extensão desta educação, pois as duas se relacionam e complementam.

De fato, a temática apresentada é abrangente, sendo de grande valor não só para 
os profissionais da educação, quanto para a família, entendendo que o aprofundamento do 
tema promoverá mudanças significativas para a melhoria deste relacionamento. 
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Franciélle R. Gonçalves53; Luciane M. de Lima54 e Viviane Ap. Almeida55 
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RESUMO
O Objetivo desse trabalho é analisar quais as dificuldades encontradas pelo pedagogo no 
desempenho de sua profissão nas instituições sociais. A Pedagogia abrange várias esferas 
diante de práticas formal, informal e não formal. Sendo desta maneira algo muito recente 
em nosso país, pois assume um papel transformador. Nesse sentido a Pedagogia Social 
precisa ser institucionalizada para que possa proporcionar ao profissional conhecimento 
crítico e reflexivo diante da realidade que lhe é apresentada. Na área acadêmica a Pedagogia 
Social ainda enfrenta limitações para que possa ser conceituada. Assim deveria propor ao 
profissional pedagogo competências para que possa entender tal realidade podendo ser 
capaz de nortear princípios que fundamentam a transformação do ser humano. Em relação 
à identidade do pedagogo, visa buscar um profissional científico capaz de ensinar, pesquisar 
e de inserir-se em várias dimensões do ensino da sociedade, não se restringir a práticas e 
didáticas. Faz-se necessário uma observação no curso de pedagogia para que possa englobar 
aprendizagens além dos conhecimentos que são pertinentes.
Palavras-chave: Pedagogo; Pedagogia Social; Dificuldades; Instituições Sociais.

1. INTRODUÇÃO

O pedagogo social é o profissional que objetiva inserir sua prática da educação, em 
espaços não formal e informal, como em: projetos sociais, oficinas pedagógicas abrangendo 
crianças e adolescentes dos socioeducativos por meio de qualificação e capacitação 
profissional. Porém pode visar também hospitais, asilos e a assistência social com pessoas 
em situação de risco e abandono.

Assim, o pedagogo em trabalhos comunitários proporciona diálogos e reflexão 
voltada para questões enfrentadas por uma grande parte das camadas populares. Como 
exemplo pode-se citar o auxílio a crianças passando fome, jovens em medida socioeducativa, 
famílias necessitadas, entre outras. Sob esse olhar, o profissional de pedagogia busca 
propostas e estratégias de intervenção, para tentar diminuir os conflitos vivenciados 
pelas crianças e adolescentes, visto que, no âmbito socioeducativo, o pedagogo participa 
ativamente com projetos de mudanças sociais, atendendo as desigualdades e a violação dos 
direitos humanos.

Propor para os indivíduos um pensamento mais crítico a respeito da sua atuação, e 
do seu papel enquanto agente transformador, desenvolvendo meios para que aconteça a 
formação educativa na sociedade. 

53 Acadêmico do curso de Pedagogia FATEB. E-mail: fran_osni@hotmail.com.br
54 Acadêmico do curso de Pedagogia FATEB. E-mail: lumendes.lima@hotmail.com
55 Acadêmico do curso de Pedagogia FATEB. E-mail: vivi.tb@hotmail.com
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2. METODOLOGIA

A Metodologia utilizada no presente trabalho é de Pesquisa exploratória que segundo 
Antônio Joaquim Severino, busca apenas levantar informações sobre um determinado 
objeto, delimitando assim um campo de trabalho, mapeando as condições de manifestação 
desse objeto. 

Sendo também uma Pesquisa Qualitativa como refere (Severino), conjunto de 
metodologias, envolvendo, eventualmente, diversas referências epistemológicas. Haverá um 
Levantamento Bibliográfico (Severino), a bibliografia tem por objetivo descrever e classificar 
livros e documentos similares, de acordo com autores, gênero, conteúdo, data, etc.

3. DESENVOLVIMENTO

Em razão de ter trabalhado no Contraturno Social (antigo SOS e atualmente Centro 
de Convivência da Criança) do Município de Telêmaco Borba no ano de 2014/2015, local esse 
que recebe todos os dias em torno de 110 crianças na faixa etária de 6 a 12 anos em horário 
contraturno da escola, onde as crianças são divididas em três salas, cerca de 30 alunos cada, 
que é regida por professores que estão formados no magistério há mais de 20 anos, sendo 
que somente uma das profissionais tem a formação de assistente social. Atualmente contam 
também com uma professora de Educação Física e uma coordenadora que atua de acordo 
com as normas da Secretaria Municipal de Assistência Social.

As crianças atendidas participam de oficinas de leitura, desenho, ritmo, música, 
arte, cinema, esporte, fanfarra e outras atividades de recreação, além de receberem uma 
alimentação saudável, higiene e cuidados com a saúde.

Auxiliam como colaboradores  instituições como o IFPR (Instituto Federal do Paraná) 
e a FATEB (Faculdade de Telêmaco Borba). As crianças que integram o Contraturno, são 
encaminhadas exclusivamente via Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e Centro 
de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e também através do Conselho 
Tutelar. Os educandos recebem toda a assistência por parte de uma equipe composta por 
pedagogo, psicólogo e assistente social.  A meta, segundo a coordenação, é atender um 
número maior de crianças e possa cumprir os objetivos pensados para a formação dos 
mesmos.

 A Educação Social tende a intervir em situações em que a realidade se manifesta com 
pedidos de ajuda, de solidariedade, de orientação para que haja equilíbrio no crescimento 
das crianças.

De acordo com Libâneo e Pimenta (2002), atualmente os educadores sabem que 
as práticas educacionais se dá em vários âmbitos, não se limitando apenas nas instituições 
escolar e sim abrangendo instâncias além da educação formal  assumindo então um papel 
central na aprendizagem do indivíduo.

A educação é uma ação vista em construção, integrando conhecimentos e conceitos 
partindo da realidade vivida pela criança, assim construindo saberes para o desenvolvimento 
desses. Para isso a Pedagogia Social constrói uma diversidade de atividades educativas  tanto 
na prática como na teoria. 
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A Pedagogia é a área do conhecimento que lida com o estudo sistemático da 
educação, ou seja, do ato educativo, da prática educativa que tem lugar na sociedade 
como um dos principais ingredientes da configuração do desenvolvimento humano. E a 
educação é o conjunto de ações, processos, influências e também as estruturas envolvidas 
no aprendizado individual ou social do ser humano, em sua relação ativa com a cidadania 
em um determinado contexto das relações entre grupos e classes sociais. (LIBÂNEO, 2006).

Os pedagogos nos desafios cotidianos devem ser profissionais que atuem em várias 
instâncias educacionais formal, informal e não formal, visando o desenvolvimento humano 
intelectual, social, cognitivo e afetivo proporcionando condições para que se alcancem 
saberes e assim produzam atitudes e valores.

Requer que o pedagogo seja um profissional com compromisso ético e colaborador 
nesse contexto para se fazer do ambiente socioeducativo lugar onde exista a sensibilidade social e 
a eficiência pedagógica.

4. CONCLUSÃO 

De certa forma a educação social na esfera acadêmica se mantém às escuras, ainda 
que existam muitas limitações para se idealizar a sua importância teórica e metodológica. 
Todavia tem revelado perspectivas e enfrentado duras críticas para o seu reconhecimento 
como campo de atuação. Sofre um tabu de que, educação social é um trabalho que pode ser 
desenvolvido por qualquer pessoa voluntária junto às instituições ignorando o real papel do 
educador social.

Para tanto a Pedagogia Social deve ser vista como uma profissão que realiza a 
construção do individuo defendendo a educação para democracia agindo nas necessidades 
de soluções educacionais nas situações diversas vividas pela clientela dessas instituições. 
Pelo tempo que este profissional passa com esta criança e a confiança nele depositada, se 
abre a oportunidade de desconstituir as frustrações enfrentadas por elas assim como seu 
desenvolvimento e transformação educativa integral. Até então uma área pouco explorada 
no curso de Pedagogia.
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