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                                                                               APRESENTAÇÂO

No primeiro semestre de 2003, com o lançamento da primeira Revista Científica 
de Guarapari, DOXA, as Faculdades Integradas Padre Anchieta de Guarapari 
deram início a uma nova política de comunicação integrada com o objetivo dar 
maior visibilidade às ações nas áreas de Ensino, Pesquisa e Extensão.

Dando continuidade a este processo, a FIPAG entrega à comunidade os números 
cinco e seis, referentes aos semestres de �006/� e  �006/�, reunidos em um 
único volume, onde se apresentam 14 artigos produzidos por professores dos 
diversos cursos da Instituição, como também de professores convidados de 
outras instituições.
                                         

         Profº Theotônio Madeira Dias
                                                 Diretor da FIPAG
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                                                                                                             EDITORIAL       

Retornamos à página de Editoria para apresentar os artigos que compõem este 
volume da Revista Científica da FIPAG que, diga-se de antemão, tem a marca de 
qualidade impressa nos demais números que o antecederam.

A área de Administração trata de novas formas de compreender a gestão e as 
organizações, com destaque para a inovação dos significados do petróleo em 
nossa região. Já em Comunicação Social encontramos a teoria e a prática do 
NEPE/FIPAG, sustentada pela importância do repertório cultural necessário ao 
ato de criação na área.

No campo da Pedagogia, os artigos refletem os hibridismos possíveis, dado o 
ecletismo da área: do desenvolvimento humano e da relação professor aluno à 
inclusão / exclusão, incluindo estudos de gestão escolar... E, a área de Turismo é 
contemplada por um artigo “linkado” à educação, bem como uma resenha de um 
grande potencial turístico capixaba.

Finalmente há um artigo institucional dos membros da CPA – Comissão Própria 
de Avaliação, que tem desenvolvido um competente trabalho para fornecer as 
bases de aperfeiçoamento das ações e serviços da FIPAG.

A novidade deste volume é o envolvimento de prestigiados autores capixabas 
convidados, tais como: Fávero, Garcia, Moulin e Pinel, que sempre são bem vindos 
e cujas contribuições agregam especial valor ao presente volume da DOXA. Fica, 
então, o convite permanente para que nossos professores busquem parceiros 
desse quilate para nossas futuras publicações.
																							

Maria Lúcia Gomes Tedoldi*�

�* Mestre em Educação. Professora. Coordenadora do ISE e do Curso de Pedagogia da FIPAG. Mem-
bro do Conselho Editorial da Revista Científica DOXA.
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 ADMINISTRAÇÃO

A GESTÃO COMO PRÁTICA SOCIAL1

THE MANAGEMENT AS SOCIAL PRATICE

Marcelo Tedoldi Machado�

RESUMO

A partir de pesquisa bibliografica, este artigo discute as diferentes perspectivas 
analíticas da administraçao. Apresenta-se a proposta de analisar a administração 
como prática social em que o entendimento de suas origens e evolução contribui 
para a compreensão dos estudos de administração e gestão.

Palavras - chave: Administração, gestão, perspectivas analíticas

ABSTRACT

After the bibliographic research, this article discuss the different analytical perspec-
tives of the administration. It shows the proposal of analysing the administration 
as social practice where the understanding of its origins and evolution contibutes 
for the comprehension of the studies of the administration and management.

Key Words: administration, managment, analytical perspective.

INTRODUÇÃO

Todos os envolvidos no estudo da administração já passaram ou passarão por 
uma situação delicada quando perguntados: Quantos anos tem a administração? 
O que é administração? O que é gestão?

Esses questionamentos podem ser respondidos de várias maneiras, com diferentes 
enfoques e dimensões, ou pautados em diferentes paradigmas. As formas mais 
recorrentes apresentadas na literatura para guisar tais questões são elucidadas 
no decorrer deste texto.

“Os enfoques prescritivos são abordagens que propõem técnicas e ferramentas, 
visando solucionar problemas específicos” (MOTTA e VASCONCELOS, 2002:3). 
Essas abordagens são baseadas em uma ideologia, em que muitas vezes a 

1  Este artigo é a adptação do segundo capítulo da dissertação de mestrado do autor. (MACHADO, 
�00�).
2 Professor do Curso de Administração da FIPAG. Mestre em Administração pela UFES
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busca é por “the best way” para a solução de problemas no cotidiano do gestor. 
O comprometimento dessas abordagens é puramente técnico indicando o des-
dobramento prático.

Nesta dimensão prescritiva estão as abordagens que priorizam a racionalidade 
absoluta na implantação de mudanças organizacionais, por exemplo, o D.O. - 
desenvolvimento organizacional.

Diferentes, “os enfoques explicativos são teorias formuladas com base em pes-
quisas empíricas. Desenvolvem-se conceitos e, a partir de observações práticas, 
constituem-se em um corpo de conhecimentos específicos” (MOTTA e VAS-
CONCELOS, 2002:3). Essas abordagens se propõem a explicar os fenômenos. 
A preocupação é com a interpretação dos acontecimentos. São propostas que 
tendem a ser muito mais realistas, pois primeiro buscam subsídios a um melhor 
entendimento para que, posteriormente, o gestor possa escolher qual solução 
adotará nos seus problemas administrativos.

Nesta dimensão explicativa estão as abordagens que se preocupam com os pila-
res epistemológicos, a fim de explicar as origens do pensamento administrativo, 
as origens e os desdobramentos das principais escolas da administração, bem 
como a incorporação gradativa e cronológica de outras ciências nas abordagens 
administrativas. Enfim, a preocupação não é focada no “como”, mas sim no “por 
quê”.

1  ADMINISTRAÇÃO: AS FORMAS DE DOMINAÇÃO

O pensamento administrativo ou a administração não nasce desconexa dos 
acontecimentos sociais. Para Motta e Vasconcelos (2002, p.11) “o pensamento 
administrativo surgiu a partir da consolidação da estrutura burocrática no processo 
de modernização da sociedade”.

Pautados na obra do sociólogo Max Weber, os autores citados conduzem seus 
argumentos demonstrando que a burocracia forma uma estrutura organizacional 
que facilita a orientação da atividade humana para a execução de objetivos 
comuns em determinado tempo, com o objetivo de aumentar a produtividade 
e gerar lucro.

1.1 O processo de modernização e consolidação das estruturas 
burocráticas.

A modernização das estruturas sociais deu-se de forma progressiva. A subs-
tituição de estruturas sociais baseadas na autoridade tradicional por estruturas 
normativas (racional-legal) e a implantação da lógica capitalista foram os focos 
de Max Weber (1969) que, estudando as relações entre a economia e a so-
ciedade, busca o entendimento do funcionamento e o exercício da autoridade. 
Três formas “puras” são identificadas pelo autor:
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• Autoridade Tradicional – baseia-se nos costumes e tradições de uma cultura. 
A autoridade dos patriarcas, o poder do senhor feudal e o poder dos reis 
são baseados nesse tipo de legitimação. A tradição religiosa, as crenças 
e os costumes sociais davam legitimidade a esse tipo de autoridade.

• Autoridade Carismática - é baseada nas características pessoais de 
um indivíduo. Os profetas, heróis, guerreiros e líderes normalmente são 
reconhecidos a partir de seus feitos e qualidades pessoais, onde as 
pessoas depositam suas angústias, sua esperança e sua identifica-
ção na figura do líder.

• Autoridade Racional-Legal - trata-se da autoridade baseada nas regras 
e normas estabelecidas por um regulamento reconhecido e aceito por 
todos os membros de uma dada comunidade; uma norma que esta-
belece competências, direitos e deveres atribuídos a cada função, 
e a autoridade se impõe a partir da obediência a esses princípios. O 
exercício da função e da autoridade é, assim, limitado pela regra.

A partir dessas considerações sobre os diferentes tipos de autoridade, 
Weber opõe a estrutura e o funcionamento da sociedade tradicional 
à sociedade de massa, formada a partir da industrialização. O 
fundamento do estado moderno é a autoridade racional-legal. No 
estado moderno, uma lei é considerada legítima se ela foi votada nas 
condições estabelecidas pelos procedimentos legalmente aceitos 
na sociedade em questão. Nesse caso, a lei é válida e reconhecida 
como obrigatória pelos cidadãos dessa comunidade. Dentro dessa 
mesma linha de raciocínio, em uma empresa, um regulamento 
é considerado legítimo se ele foi elaborado por uma autoridade 
detentora do direito legal de fazê-lo. Esse é um dos princípios que 
embasam a burocracia enquanto forma organizacional (MOTTA e 
VASCONCELOS, 2002, p.15).

Max Weber, em uma de suas obras clássicas, Economia e sociedade (�969), 
interroga sobre o exercício dessas diversas formas de autoridade (tradicional, 
racional-legal e carismática) na sociedade industrial em vias de consolidação na 
qual vivia. O autor mostra que a autoridade racional-legal é mais adaptada que 
a autoridade tradicional e a autoridade carismática às mudanças sociais de sua 
época e ao surgimento da sociedade industrial.

Para o autor, a burocracia busca organizar, de forma estável e duradoura, a 
cooperação de um grande número de indivíduos, cada qual indicando uma 
função especializada. Separa-se a esfera pessoal, privada e familiar, da esfera 
do trabalho, vista como esfera pública de atuação do indivíduo. Nas sociedades 
tradicionais, normalmente, a esfera familiar e a esfera do trabalho se confundiam, 
dado o caráter pessoal das relações. Na sociedade industrial há uma ruptura 
com esses padrões.
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Em síntese, a burocracia é uma solução organizacional que tenta evitar a 
arbitrariedade, o confronto entre indivíduos e grupos e os abusos de poder. 
Seu objetivo é organizar a atividade humana a partir da utilização de regras e da 
rotinização, fornecendo segurança, tentando minimizar incertezas e riscos.

A burocracia foi a forma organizacional adotada pelas empresas com o obje-
tivo de tornarem-se competitivas dentro da lógica de mercado. O pensamento 
administrativo (técnico, tratado a seguir) surge como conseqüência do processo 
de modernização da sociedade industrial.

Gradualmente, porém, os diversos estudiosos das organizações vão relatando 
os problemas e disfunções (MERTON, 1978) produzidas pela estrutura burocrática. 
A crítica à burocracia também é um dos degraus da evolução do pensamento 
administrativo contemporâneo e do estudo da gestão.

Agora se discute a gestão em um foco mais amplo e completo, como prática 
social.

2  AS PRÁTICAS DE GESTÃO SOCIAL

A importância de Taylor como pioneiro da engenharia organizacional é indiscutível. 
Porém, quando se discute o pioneirismo na gestão como conjunto de atividades 
inerentes ao trabalho do administrador, Fayol, no início do século XX, por meio de 
suas célebres funções administrativas – planejar, comandar, controlar, avaliar e 
organizar – inicia a discussão em torno do tema gestão. Criticar o caráter prescritivo 
e funcional do fayolismo é algo muito comum na administração, mas, para isso, 
sapiente é contextualizar as bases e influências de seu local e época.

Respeitando sua contribuição para as ciências administrativas, porém cientes das 
limitações do pioneirismo de Fayol, Mintzberg (1990) afirma que aquelas funções 
devem ser caracterizadas como folclore.

Junquilho (2001, p.305) reafirma que: 

os gerentes não só têm dificuldades para o exercício de atividades  
sistematizadas por intermédio do planejamento, bem como tomam 
decisões nem sempre baseadas em sistemas formalizados de 
informações, estando envolvidos em ambientes dinâmicos em que 
são imperiosos os contatos informais.

O autor supracitado procura avançar as vias de conhecimento no trato da questão 
gerencial e preocupa-se em mostrar o fato, ou seja, o vínculo do dia-a-dia geren-
cial com aspectos histórico-sociais de uma dada realidade. Entretanto, Mintzberg 
(1973, 1990), ainda que trazendo uma marcante e reconhecida contribuição ao 
campo dos estudos sobre gestão e ação gerencial, é criticado por Junquilho 
(2001, p.305), pois este afirma que Mintzberg não discute questões que possam 
explicar o vínculo daquelas duas temáticas a possíveis condicionamentos de es-
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truturas sociais mais amplas de uma sociedade, deixando vago a compreensão de 
significados mais profundos daquilo que ele descreve como ‘fato’, ou seja, o vínculo 
do dia-a-dia gerencial a aspectos histórico-sociais de uma dada realidade.

Para dar consistência a tal crítica, Junquilho apresenta e problematiza as abor-
dagens sobre gestão e ação gerencial, mais comumente utilizadas nos estudos 
organizacionais, problematizando suas limitações ao não abranger contextos ma-
cro-sociais e suas articulações com os cenários micro-sociais das organizações. 
Como alternativa, o autor propõe e utiliza o conceito de gestão como “prática 
social”, apresentado por Reed (1984, 1985, 1989, 1997). Seguir esse caminho é 
a escolha de orientação deste texto.

Compreender a gestão na alteração das dinâmicas institucionais da sociedade é 
de grande importância, e esta vem sendo estudada por sociólogos desde que se 
observou o impacto provocado pela revolução industrial e as grandes organiza-
ções que a partir dela surgiram; o que aqui se discute, brevemente, a partir das 
idéias de Max Weber.

Essa mudança de proporções induz grande alteração na ordem institucional 
das organizações. Também, qualitativamente diferente, surge a figura do gestor, 
que passa ser participante de um grupo de interesse para as pesquisas. Suas 
atitudes, comportamentos e os resultados de seu labor são foco de estudos da 
administração.

A fragmentação analítica no estudo da gestão constrói quadro, onde as aborda-
gens são desenvolvidas e contrapostas, para que cada uma possa provar sua 
eficácia sobre as demais.

Examinar as diferentes abordagens, perspectivas analíticas, as metodologias que 
foram desenvolvidas e propagadas no decorrer da trajetória do estudo da gestão 
é o que se propõe. Utilizar um quadro conceitual que demonstre as deficiências 
das perspectivas e ao mesmo tempo informe as questões teóricas centrais sobre 
as diferentes abordagens é fundamental para o entendimento cronológico e até 
mesmo epistemológico das teorias que tentaram desvendar e prescrever meios 
para se administrar situações, isto é, gerir.

2. 1  A abordagens sobre gestão

Na investigação sociológica sobre gestão, é possível, segundo Reed (1997), 
identificar três perspectivas de análise, fundamentais desde as primeiras dé-
cadas deste século: a técnica, a política e a crítica. Cronologicamente pode-
se iniciar na abordagem técnica, passando pela política, até chegar a uma 
abordagem crítica.

Para o autor, a importância das perspectivas resulta do fato de preencherem 
três funções intelectuais fundamentais para quem se dedica à investigação 
sociológica da gestão: proporcionar caracterização de assuntos que estabelecem 
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uma referência para a análise; veicular modelos preferenciais de explicação que 
dão conta dos fenômenos classificados e descritos sob aquela caracterização 
prévia; legitimar certas intervenções práticas na vida social, criadoras de condições 
para que se desenvolvam projetos coletivos, retirando a aura de legitimidade a 
estratégias de intervenção concorrentes.

2. 2  A perspectiva técnica 

Dentro de uma concepção racionalmente concebida, direcionando a gestão 
predominantemente para o instrumentalismo, fica ela caracterizada pela co-
ordenação sistemática em grande escala e pela busca da continuidade ao 
longo prazo. 

A tecnologia de gestão atua mais nos fins, buscando uma neutralidade ne-
cessária para atingir objetivos coletivos e irrealizáveis sem ela. A gestão é 
caracterizada como a estrutura organizacional que torna possível e, ao mesmo 
tempo, protege o sentido de imortalidade num mundo social onde é endêmico 
o conflito de interesses setoriais gerador do caos (REED, 1997).

Apoiada na perspectiva sistêmica e contingencial, a perspectiva técnica é 
uma fiel representante da teoria clássica ou tradicional das organizações, em 
que se busca a formulação e reformulação de quadros conceituais cada vez 
mais elaborados que permitam a busca incessante da melhor forma, além de 
identificar os limítrofes da organização, a fim de torná-la perfeita em uma ótica 
de racionalidade absoluta.

A perspectiva técnica, na sua fase clássica, foi bastante criticada, até mesmo 
por pesquisadores que podem ser enquadrados nela. Etzioni (1961), Woodward 
& Reeves (1970) e Burns & Stalcker (1961) criticam-na, pois acreditam que 
a abordagem não tratou os detalhes, os pormenores empíricos, ainda carac-
terizando a busca da estrutura perfeita - no caso, apenas a estrutura formal 
perfeita - que se adapta às características do ambiente. Já Mintzberg (1973) 
critica a abordagem técnica mostrando uma maior complexidade nos processos 
de decisão e na atuação do gestor.

Reed (1997) salienta os elementos encontrados nas obras caracterizadas 
por ele como da perspectiva técnica: a estrutura organizacional é conceitu-
almente tratada como sinônimo de organização formal; as explicações sobre 
a existência e persistência dessas estruturas são concebidas em uma lógica 
determinista em que as relações sociais são institucionalizadas, impondo 
aos atores da organização - incluindo os próprios gestores - uma forma de 
relação própria decorrente da trajetória pré-determinada e independente da 
relação humana e; os gestores exercem uma espécie de controle limitado sobre 
a evolução e orientação da reconfiguração estrutural, porém o desenvolvimento da 
organização ocorre praticamente de forma autônoma, independente da vontade 
dos atores envolvidos.
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Principalmente devido a esse último fator e, também, à insatisfação crescente 
com a lógica determinista que permeia a perspectiva técnica, o estudo da gestão 
buscou uma alternativa que se baseou em um modelo político, no qual os temas 
centrais são: a compreensão da mudança organizacional, das dinâmicas do poder 
e das resoluções dos conflitos gerados por estas.

2. 3  A perspectiva política

A perspectiva política tem uma visão da gestão como processo social direciona-
do para a regulação do conflito entre grupos de interesse, num meio envolvente 
caracterizado por incertezas consideráveis acerca dos critérios de avaliação do 
desempenho organizacional.

Essa forma de análise expõe um claro rompimento com o racionalismo associado 
à perspectiva técnica. Reestruturado o processo de gestão, considera a existência 
de uma pluralidade de grupos concorrentes entre si ou de alianças que entram 
em conflito a propósito de decisões respeitantes à escolha das configurações 
organizacionais, resolvendo temporariamente o desacordo através, e sob várias 
formas, do exercício do poder, como afirma Reed (1997, p.10):

Opondo-se diretamente à tendência determinista, implícita na 
perspectiva técnica, a análise política da estrutura de tomada de 
decisões sobre a configuração organizacional concentra-se nas 
transformações permanentes do equilíbrio de interesses e de poder 
que se gera no quadro dos órgãos de gestão, especialmente ao nível 
da gestão de topo ou da coligação dominante, e no impacto dessas 
transformações sobre a evolução das decisões.

A mudança de ênfase da estrutura para o processo não é um acaso e demonstra 
a aversão da concepção estática e mecanicista da gestão nos trabalhos engloba-
dos na perspectiva técnica.

A perspectiva política proporciona uma abordagem que trata os 
gestores, individualmente considerados, como agentes informados 
e conhecedores, operando em situações dinâmicas, em que 
quer os meios quer os resultados organizacionais são por eles 
substancialmente moldados (REED, 1989, p.11).

Para o autor, a concentração dos pesquisadores defensores de uma perspectiva 
política da gestão baseou-se na necessidade de equilibrar, ou entender como se 
dá: o equilíbrio entre as fontes de poder disponíveis entre as várias alianças que se 
formam nas estruturas de gestão; o grau de capacidade política que tais alianças 
revelam na forma como mobilizam o seu poder de influência e; o grau de controle 
que a mobilização estratégica de recursos de poder proporciona para manipular 
o quadro de referência em que ocorre a tomada de decisões.



�0

Os pesquisadores que atuam nessa abordagem baseiam-se, comumente, num 
modelo de análise que reconhece as relações de poder referentes às práticas de 
gestão como relações de poder e dependência, em que há capacidade para que 
uma coalizão determine o como a tomada de decisões será.

O poder é interpretado como a competência demonstrada para diminuir a depen-
dência em relação a outras alianças,

assim, para os defensores da perspectiva política, o esforço de 
pesquisa deve concentrar-se em duas questões essenciais: (1) a 
combinação complexa de oportunidades determinadas pela situação 
e, (2) o grau de capacidade política exibida para utilizar possibilidades 
de controle que permitam alcançar resultados provenientes das 
decisões que se privilegiaram. (...) As estruturas organizacionais são 
tidas como redes de interação social permanentemente reelaboradas 
onde os aspectos mais estáveis dos sistemas de controle formal - 
hierarquia, regras, procedimentos, normas de regulação, técnicas de 
monitoramento, etc. - são entendidas como constituindo o contexto 
de fundo sujeito à renegociação através das ações de rotina de todos 
os funcionários. Como resultado, a estrutura é redefinida como um 
padrão temporário de processos interativos em constante movimento, 
sujeita a flutuações constantes, aberta à reavaliação e reconstrução 
periódicas por meio de acordos negociados entre os participantes. 
Assim, a estrutura perde o estatuto teórico de fator determinante da 
interação social, transformando-se, conceitualmente, de instrumento 
neutro de controle social em “produto surgido de processos de 
negociação e interpretação desenvolvidos por atores diferencialmente 
colocados em quadros que estabelecem as aplicações das regras 
organizacionais e dos programas administrativos (REED, 1997, p.15-
6).

Desse modo, reforça-se a importância, teórica e prática, atribuída à forma como 
o padrão dominante de relações de poder na organização configura os processos 
de negociação, através dos quais se reproduzem as estruturas organizacionais. 
Os pressupostos de base são construídos a partir da noção de que as organiza-
ções são palcos de conflitos entre grupos ou coalizões (MINTZBERG, 1983) que 
disputam entre si processos de escolha decisória, apoiando-se, para a resolução 
desses conflitos, no exercício de relações de poder (JUNQUILHO, 2001).

A atenção às formas como se davam as lutas de poder nas organizações e ao 
papel na estruturação dos processos políticos originados por essas lutas, onde 
se mobilizam recursos e transformam configurações estruturais, foi incentivar a 
elaboração de nova perspectiva: a crítica.
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2. 4  A perspectiva crítica

A perspectiva crítica conceitua a gestão como 

um mecanismo de controle que funciona para satisfazer os imperativos 
econômicos impostos pelo modo de produção capitalista e para 
difundir o quadro ideológico que permite obscurecer estas realidades 
estruturais. As estruturas e estratégias de gestão são tratadas como 
instrumentos que promovem e protegem os interesses políticos e 
econômicos da classe dominante de um modo de produção específico 
(REED, 1997, p.15).

A caracterização dos processos e das estruturas de gestão está ligada à abor-
dagem marxista da análise das organizações, que tem o objetivo de relacionar o 
trabalho organizacional dos gestores com a determinação da estrutura de relações 
de produção que esta ótica prega.

Esta perspectiva analítica não nega a importância prática ou explicativa dos con-
flitos políticos com função de gestão. Discute-se, entretanto, que, neste tipo de 
processo político, o que prevalece é o imperativo econômico, em que a gestão 
tem de cumprir a necessidade de atingir um grau de controle suficiente sobre 
o processo de produção que assegure a mais-valia e os níveis de lucro. Os 
incentivos materiais, atrativos ideológicos e acordos administrativos desempenham 
o trabalho de evitar ou conter a resistência dos engajados no sistema, escondendo 
as estruturas que os dominam.

A mais clara expressão do aumento da influência da perspectiva crítica na 
sociologia da gestão encontra-se numa série de análises teóricas e estu-
dos empíricos sobre o processo de trabalho nas sociedades capitalistas 
propostos por Braverman (1987), na sua tentativa pioneira de reafirmar a 
superioridade da abordagem marxista, em que se reconhecem as dinâmicas 
da organização e do controle do trabalho.

Porém, sua grande contribuição foi a mudança acentuada de ênfase - de uma 
análise funcionalista para uma abordagem dialética - vindo ainda a revelar essa 
mudança de perspectiva às consideráveis alterações e às contradições a que as 
estratégias e estruturas de controle organizacional, promovidas pelas práticas de 
gestão, estão sujeitas. A interpretação dialética demonstra as rupturas inevitáveis 
que ocorrem entre os imperativos macroeconômicos e os sistemas de controle 
implementados em nível micro, quando trabalhamos a perspectiva crítica (REED, 
�997).

2.5 considerações às perspectivas técnica, política e crítica

Das perspectivas analíticas da gestão estudadas até agora, quatro questões 
principais permanecem por resolver, como afirma Reed (1997, p.20):
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A primeira tem a ver com o insucesso no desenvolvimento de um quadro 
analítico que integrasse, na mesma perspectiva, o estudo das práticas 
de gestão, da estrutura organizacional e do contexto institucional. A 
segunda decorre da tendência para regressar tanto à determinação 
estrutural como opção estratégica face à evidência aparentemente 
dominante da supremacia explicativa de qualquer uma daquelas 
perspectivas. A terceira resulta do recurso a uma lógica de explicação 
funcionalista que trata os gestores como agentes ou protagonistas de 
forças sociais que se defrontam num contexto institucional mais vasto, 
do qual têm pouco ou nenhum conhecimento teórico, analisando os 
processos e sistemas de gestão como epifenómenos de “estruturas 
profundas” que, no quadro daquele contexto, se desenvolvem de 
acordo com a sua própria lógica. A última questão, e em conseqüência 
dos três pontos anteriores, está associada à grande incapacidade de 
reconhecer os dilemas inevitáveis, e as suas implicações profundas, 
das práticas de gestão em virtude da existência de formas de análise 
sociológica que, independentemente da sua tendência teórica 
específica, permanecem ligadas a um modelo racional de análise das 
práticas de gestão.

Para o autor, em qualquer das perspectivas, os gestores tornam-se simples-
mente agentes de forças funcionais, que não são produzidas pelos atores 
envolvidos. Os gestores, nestas perspectivas, perdem qualquer possibilidade 
de compreensão sobre si mesmos e de defesa da sua identidade cultural. 
Essa ocorrência faz com que não sejam aceitos os dilemas éticos e políticos 
envolvidos com o trabalho dos gestores. (Reed, 1997).

2. 6  A perspectiva praxeológica

A proposta, segundo Reed (1997), passa por pensar uma abordagem que possa 
incorporar, ao mesmo tempo, à análise da gestão os níveis institucional, organi-
zacional e comportamental, permitindo as interseções entre a ação gerencial, a 
dinâmica da organização e o contexto macro-estrutural.

Os atores envolvidos passam a ser vistos não só como agentes responsáveis pelo 
trabalho organizacional e os interesses destas, mas também como participantes 
das contradições e conflitos da prática gerencial. 

A perspectiva praxeológica permite uma concepção mais realista e flexível. Reed 
(1995:79) conceitua gestão “como uma configuração frouxamente integrada de 
práticas sociais dirigidas à junção de controle sobre diversos recursos e atividades 
requeridos à produção”. As organizações são vistas como um agrupamento de 
práticas nas quais os gestores estão envolvidos na manutenção ou reestruturação 
dos sistemas de relações sociais.

Assim, pode-se inferir que os gerentes não devem ser tomados 
exclusivamente como agentes imparciais e defensores dos interesses 
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organizacionais. O trabalho gerencial deve ser percebido como 
dotado de tensões que são inerentes às relações de produção do que 
pressupõem conflitos de interesses quanto à distribuição de recursos 
e gestão do trabalho, conflitos esses que perpassam todo o universo 
organizacional, incluídos aí também os gerentes (JUQUILHO, 2001, 
p.307).

Ainda, a gestão como prática social é de primordial valor para o aumento do 
campo de análise de estudos organizacionais que buscam um corpo teórico mais 
expressivo e realista para compreensão da ação gerencial, ao ponto que se per-
mite a ligação do que é desvinculado à dimensão institucional, comportamental 
e organizacional (REED 1997). Ou seja, a idéia da prática social supera a frag-
mentação das análises induzidas pelas abordagens técnica, política e crítica, ao 
mesmo tempo em que as une e complementa, enriquecendo a compreensão das 
realidades organizacionais nas quais os gerentes atuam (JUQUILHO, 2001).

Desse modo, os períodos em que, perante um cenário de mudança, os gestores 
têm de iniciar grandes reestruturações nas organizações evidenciam, provavelmen-
te, maior clareza no que se refere às tensões subjacentes que se desencadeiam 
entre a lógica de controle burocrático e a exigência operacional com todos os 
dispositivos inerentes a essa lógica.

Por fim

Pautado nessa perspectiva praxeológica, responde-se às questões instigativas do 
início deste texto. Apreciar a gestão como prática social mostra a administração 
como estudo de práticas sócio-culturais entrelaçadas entre o dilema tradicional 
versus burocrático, no cotidiano do gestor, o que não era possível em aborda-
gens ou perspectivas menos elaboradas. Então pode-se apenas afirmar que a 
administração é o estudo das intervenções nas realidades organizacionais para 
obtençãoo de resultados e gestão é a intervenção propriamente dita.

Assim, quem acredita que a administração tem os cem anos do taylorismo apoiou 
a análise apenas em estudos técnicos, o que é comumente aceito, entretanto um 
pouco simplório. O que se instiga aqui é a possibilidade de pautar o estudo do 
poder, comum em perspectivas políticas e críticas, e porque não praxeológicas, 
como base do pensamento administrativo, assim permitido afirmar  que a gestão 
existe desde que “o mundo é mundo”.
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PETRÓLEO NO ESPÍRITO SANTO –
HISTÓRIA, CRESCIMENTO E DESAFIO

PETROLEUM IN ESPIRITO SANTO –
HISTORY, INCREASING AND CHALLENGE

Daziomar de Oliveira Nogueira3*

RESUMO

O propósito deste texto é mostrar o Estado do Espírito Santo como potencial no 
setor petrolífero e suas perspectivas reais de desenvolvimento social e profissional, 
a partir das compensações financeiras geradas pelas empresas concessionárias ao 
Estado e municípios onde ocorre produção de petróleo e gás natural. As recentes 
descobertas de jazidas no norte e no sul do Estado aumentaram as especulações 
sobre a produção de petróleo em nossa região, chegando a estimar um aumento 
cerca de 4 vezes mais da produção existente. Os números são interessantes. De 
acordo com especialistas no setor, as reservas poderão chegar a 4 bilhões de 
barris de óleo, gerando expectativas nas áreas privadas e públicas para melhorias 
regionais e um crescimento positivo e ordenado.

Palavras-chave: Petróleo, royalties, desenvolvimento, qualificação.

ABSTRACT

The purpose of this text is to show the state of Espírito Santo as a potential in 
the petroleum section and its real perspectives of social and professional devel-
opment through of the financials compensations generated by the companies 
concessionaries to the state and cities where occur production of petroleum 
and natural gas. The recent discoveries of deposits in the north and south of 
the state, increased the speculations about the production of petroleum in our 
region, arriving it estimate  an increase around four times more of existing pro-
duction. The numbers are interested. According to specialists in the section, the 
backups will be able to arrive to 4 billions of barrels of oil, generating expecta-
tions in the private and public areas for regional improvements and a positive 
and ordered growth.

Key words: petroleum, royalties, development, qualification
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– FIPAG; Mestrando em Economia Empresarial – UCAM – RJ; Pós-graduado em Gestão Tecnológica 
do Petróleo – FAESA - ES.
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1. O Brasil e a realidade atual do petróleo

O Brasil, durante a década de noventa, tornou-se um dos países emergentes mais 
promissores na geração de oportunidades de negócios, em virtude da abertura de 
sua economia e do programa de privatizações. O setor petróleo e gás brasileiro, 
em particular, tem evidenciado enorme potencial de alavancagem econômico-
financeira, face ao seu impacto multiplicador sobre as demais cadeias produtivas 
e à sua capacidade crescente de atrair importantes investimentos. 

Vivencia-se um rápido e efetivo processo de expansão no setor petróleo e gás 
natural decorrente da flexibilização do monopólio estatal, que resultou na atração 
de investimentos externos, tanto mediante a concessão pública - pela Agência 
Nacional de Petróleo - de blocos para exploração e produção por novas empre-
sas, quanto através de parcerias da Petrobras com outras operadoras, empresas 
petrolíferas e agentes financeiros internacionais. As previsões indicam que a 
produção brasileira de petróleo e gás deva dobrar no período de 2000 a 2010, 
implicando investimentos da ordem de US$70 a 80 bilhões nos próximos 10 
anos4, o que coloca a indústria de petróleo entre os segmentos mais dinâmicos 
da economia nacional.

2. O Estado do Espírito Santo

2.1. Descrição geo-física

Com um território de 46.184 quilômetros quadrados, correspondendo 0,54% do 
território nacional, o Espírito Santo está localizado na região Sudeste. Limita-se 
ao norte com a Bahia, a oeste com Minas Gerais, ao sul com Rio de Janeiro e a 
leste com Oceano Atlântico. O litoral tem aproximadamente 400 quilômetros de 
extensão. O Estado do Espírito Santo tem uma população de 3,093 milhões de 
habitantes (IBGE: Censo, 2000). 

Com Produto Interno Bruto cerca de 1,9%� do total do país, o desenvolvimento 
do Espírito Santo está atrelado às atividades voltadas ao comércio exterior. O 
Estado é um importante exportador de itens produzidos em seu território, como 
placa de aço, pelotas de ferro, papel e celulose e café. Nos últimos anos, outros 
produtos capixabas foram incorporados à pauta de exportações, tais como rochas 
ornamentais, frutas e especiarias. Assim, é preciso destacar a transformação do 
Espírito Santo em “entreposto de comércio exterior”, pois, por intermédio de seus 
seis portos (Vitória, Barra do Riacho, Tubarão, Praia Mole, Ponta de Ubu e Regên-
cia), são importadas mercadorias consumidas em outros Estados e exportados 
produtos provenientes de outras regiões do País.

4 Fontes: Petrobras

� Fontes: IBGE
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 A importância do comércio exterior para a economia capixaba, aliada aos ins-
trumentos de incentivo, fez surgir empresas prestadoras de serviços de relevo 
nacional. O desenvolvimento do Estado nas últimas décadas foi concentrado na 
grande Vitória, na microrregião Metropolitana, representada pelos municípios de 
Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana e Guarapari. Esses municípios são 
responsáveis por cerca de metade das indústrias do Estado, abrigam 43% da 
população do Espírito Santo e contribuem cerca de 62% do PIB.

Atualmente, as perspectivas de crescimento do Estado estão vinculadas ao seu 
complexo industrial-exportador e ao crescimento das atividades de serviços vincu-
lados à exportação. A existência de uma estrutura de logística voltada ao comércio 
internacional é a grande vantagem competitiva do Estado do Espírito Santo. Os 
investimentos na modernização de seus complexos de transportes criarão novas 
oportunidades para o desenvolvimento da economia da microrregião metropolitana 
e a dos municípios interioranos.

Nos anos 90, surgiu um novo elemento que gerou ótimas perspectivas de cres-
cimento da economia capixaba, e principalmente para os municípios do norte e 
do sul. Trata-se das descobertas de jazidas de petróleo e gás.   E a Petrobras e 
várias multinacionais vêm prospectando a costa capixaba como a mais recente 
fronteira do petróleo do País. Essas expectativas geraram movimentos positivos 
na economia dos municípios do norte, especialmente Linhares, onde a exploração 
já se iniciou. Houve impactos nos setores imobiliários, surgimento de pequenas 
empresas prestadoras de serviços e o aumento na demanda de produtos no 
comércio local.

As perspectivas otimistas em relação à economia capixaba são confirmadas pelo 
volume de investimentos previstos para o período entre 2000 e 2010 em vários se-
tores - na ordem de R$ 18,6 bilhões -, que irão gerar 38,4 mil novos empregos6. 
Com adequação da legislação, o Estado do Espírito Santo, em relação ao setor 
petrolífero, torna-se competitivo e logisticamente viável para variedades de ope-
rações existentes não só neste setor, como em outros.

2.2. Petróleo e gás no Espírito Santo

As atividades na área de petróleo no Espírito Santo têm origem em 1957, quando 
um grupo de técnicos da Petrobras iniciou levantamentos no município de São 
Mateus, localizado no norte do Estado. Curioso é notar que, nesta época, os 
trabalhos que se iniciavam na bacia de Campos também se subordinavam ao 
Distrito de Exploração e Produção da Petrobras, sediado em Vitória. Como se 
sabe, a porção norte da bacia de Campos se situa em águas capixabas, indo até 
o chamado arco geológico de Vitória. Dois anos depois, foi perfurado o primeiro 
poço, em Conceição da Barra.

Entretanto, a presença de petróleo em território capixaba só foi confirmada em 

6 Fontes:  ADERES – Agência de Desenvolvimento em Rede do Espírito Santo.



�8

1967, no quarto poço perfurado, que ficava entre Conceição da Barra e São 
Mateus. A partir de então, as explorações continuaram, sempre concentradas 
no norte – entre os municípios de Linhares e Conceição da Barra, a maioria no 
trecho entre a BR-101 e a costa litorânea.

Em 1968, foi perfurado, na costa do Espírito Santo, o primeiro poço submarino 
brasileiro. Esse poço fica no campo que ganhou o nome de Cação. Mas o pri-
meiro a apresentar petróleo com possibilidade de produção foi localizado em 
terra, perfurado em 1969, e que permaneceu em teste até 1973. No campo de 
Cação, a descoberta de petróleo só ocorreu em 1977.

No começo dos anos 80, iniciou-se um período de aumento da produção de 
gás e petróleo no Estado a partir dos poços já descobertos. A introdução de 
novas tecnologias na década de 90, tais como a sísmica em três dimensões, 
proporcionou novas descobertas pela Petrobras. As reservas de petróleo tiveram 
grande expansão nos últimos anos. 

Os anos 90 são reconhecidos como o período em que se iniciou uma grande 
revolução dessa indústria no Espírito Santo. As perspectivas positivas surgiram 
com as descobertas da bacia de Campos, no Rio de Janeiro (área contígua à 
bacia do Espírito Santo), e com a intensificação dos investimentos locais pela 
Petrobrás. A liberalização da área petrolífera merece destaque. Foi iniciada 
em 1998, com a quebra do monopólio do setor exercido pela Petrobrás, e tem 
contribuído para que o mercado se torne cada vez mais competitivo. Entre os 
eventos mais importantes estão a criação da Agência Nacional do Petróleo 
(ANP), constituída para regular o mercado, e o início das licitações de áreas 
para que outras empresas, além da Petrobras, possam explorar o território 
brasileiro.

Com as descobertas de importantes jazidas na costa capixaba, o Estado do 
Espírito Santo despertou o interesse de grandes grupos do setor petrolífero 
mundial. Essas corporações, junto com a Petrobras, estão prospectando poços 
à procura de gás e petróleo, desde 1998, e influenciando vários setores da 
economia do Espírito Santo que poderão ser beneficiados. Os efeitos sobre as 
finanças dos municípios e do Estado também serão positivos, decorrentes do 
acréscimo substancial da arrecadação de royalties. 

O Estado do Espírito Santo foi pioneiro na perfuração em mar, em águas rasas7, e 
a Petrobras fez a primeira perfuração do País no litoral de Linhares, município da 
região norte do Estado. Sendo assim, é impossível não pensar nos retornos que 
a indústria do petróleo e gás geraram e continuarão trazendo ao Espírito Santo e, 
em particular, aos municípios beneficiados pelos royalties, que são compensações 
financeiras devidas pelos concessionários de exploração de petróleo e gás natural, 
conforme Lei dos Royalties nº.7.990/898, aos Estados e municípios de regiões 
produtoras, limítrofes ou envolvidas com a indústria petrolífera. 

7 Fonte: PETROBRAS – Petróleo Brasileiro S.A.
8 Fonte: ANP – Agência Nacional de Petróleo.
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2.3. Produção de petróleo e gás no Espírito Santo

Em 2001, havia 34 campos terrestres e um marítimo em produção (de um total 
de 39 já descobertos). A Petrobras perfurou mais 1,3 mil poços no Espírito 
Santo. A empresa já investiu mais US$ 1,65 bilhão no Estado, a maior parte 
destinada à perfuração e construção de equipamentos para produção, trata-
mento e distribuição. 

Em maio de 2006, o Estado do Espírito Santo torna-se o segundo colocado em 
produção de petróleo do País, com uma produção de 90 mil barris/dia9, podendo 
chegar a 200mil barris/dia�0, tornando o Estado um potencial em investimentos 
em variados setores da economia nacional.

A produção de gás em solo e águas capixabas também atinge, em maio de 2006, 
1,3 milhão de m³/dia, podendo chegar a 3,5 milhões de m³/dia, e uma reserva 
de 35 milhões m³/dia��, devido a descoberta do campo de Golfinho no norte do 
Estado, onde o gás está associado ao óleo leve de grande valor comercial.

3. Os Impactos

3.1. Análise sócio-econômica com a expansão do setor petrolífero

O governo brasileiro, ao estabelecer a quebra do monopólio, tinha como objeti-
vos aumentar a eficiência de seu setor petrolífero, arrecadar recursos visando à 
estabilização macroeconômica e à ampliação dos gastos sociais. A arrecadação 
de recursos seria função das licitações das jazidas petrolíferas. Já o aumento da 
eficiência seria produzido pelo aumento da competição na produção, no refino e 
na distribuição, e por uma redução do preço dos combustíveis.

As licitações das jazidas petrolíferas, no Espírito Santo, conforme visto anterior-
mente, tiveram amplo sucesso nos leilões realizados até o ano de 2003, com a 
injeção de investimentos no processo de prospecção petrolífera na bacia do Espírito 
Santo por mais de 12 grandes empresas. Espera-se que haja efeitos multiplica-
dores a partir da contratação de firmas de serviços, equipamentos, transporte e 
construções, influenciando positivamente o resto da economia. Neste ponto, o 
setor petrolífero tem a faculdade de alavancar outros segmentos da economia, 
pois são influenciados direta ou indiretamente pelo capital aplicado na atividade. 
É reconhecidamente um dos setores que mais promovem a ascensão da econo-
mia. Prova disso é o crescimento da economia do Rio de Janeiro em função da 
evolução do setor petrolífero. Segundo estudos realizados pelo economista da 
UFRJ, David Kupfer (2001, p. 12), diversos setores econômicos são beneficiados 
devido aos efeitos multiplicadores de renda:

9 Fonte: Petróleo brasileiro S.A
�0 idem
�� idem
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É como uma cascata: um investimento no petróleo aumenta a produção 
no próprio setor, as empresas faturam mais, contratam mais e assim a 
renda de seus trabalhadores é incrementada. Com mais dinheiro em 
caixa, eles consomem mais e movimentam a economia como um todo. 
(Kupfer 2001, p. 12),

A partir dos estudos realizados pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, cons-
tatou-se que a construção civil é um dos setores que mais será beneficiado nos 
próximos anos com a verba aplicada no petróleo. Cada US$ 1 bilhão investido no 
setor petrolífero vai induzir, na construção, a um faturamento de US$ 61,9 milhões 
e mais de dois mil empregos. Em conseqüência, US$ 7 milhões em impostos serão 
arrecadados. Ao todo, cerca de 42 segmentos da economia são influenciados direta 
ou indiretamente em função do crescimento do setor petrolífero.

No Espírito Santo, de acordo com a Petrobras, serão investidos, até 2010, cerca 
de U$S 18 bilhões no setor petrolífero. Os reflexos nos diversos segmentos da 
economia são gigantescos. A construção civil, o setor de serviços, o setor de má-
quinas e equipamentos e muitos outros terão crescimento paralelo com o setor 
petrolífero. A ADERES realizou uma ampla pesquisa no Espírito Santo e definiu 
os principais segmentos e atividades movimentadas direta ou indiretamente 
pelo setor petrolífero, conforme demonstrado no quadro I. A expansão do setor 
petrolífero, associada ao crescimento dos segmentos adjacentes, culminará na 
geração de empregos, no crescimento das arrecadações tributárias, no aumento 
de importações e no aumento de receitas provenientes dos royalties da explora-
ção do petróleo.

Quadro I – Segmentos na economia influenciados pela atividade petrolífera
SEGMENTOS DA

ECONOMIA OPORTUNIDADE DE CRESCIMENTO

Apoio aéreo Aluguel de aeronave
Expansão de empresas de aviação

Apoio marítimo

Afretamento de embarcações
Serviços submarinos
Lançamento de dutos
Manuseio de âncora
Mergulho
Transporte de pessoal

Assistência social
Educação (construção de escolas e faculdades)
Saúde (hospitais, expansão das empresas de as-
sistência médica)

Construção

Edifícios (civil)
Estruturas (civil)
Estruturas metálicas pesadas
Médias e leves (civil)
Instalações portuárias (civil)
Montagem eletromecânica

Construção naval Montagem de unidades offshore
Plataformas
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SEGMENTOS DA
ECONOMIA OPORTUNIDADE DE CRESCIMENTO

Estudos geológicos Sísmica offshore e terrestre
Medição de reservatórios

Financeiros Empréstimos e financiamentos
Estudos de viabilidade

Manutenção

Dutos
Instalações industriais
Limpeza industrial
Máquinas e equipamentos
Anticorrosão e pintura
Proteção catódica de dutos

Perfuração

Cimentação
Complementação de poços
Injeção de poços
Perfilação
Perfuração direcional

Consultoria
Análise de viabilidade
Avaliação de campos de petróleo
Estudos ambientais

Projetos

Arquitetura
Civil
Elétrico
Equipamentos
Instrumentação
Offshore (plataformas e navios)
Processamento de dados

Comunicações Expansão da rede de telefonia
Transmissão de voz e dados

Máquinas e
equipamentos

Bombas e caldeiras
Compressores e ventiladores
Estruturas metálicas
Fornos
Guindastes e aparelhos de força
Máquinas e equipamentos 
Instrumentos e medidores
Turbinas e motores
Resfriadores
Transformadores e manobra em subestação
Equipamentos de transporte de sólidos
Veículos terrestres

Fonte: ADERES, �00�

Segundo a Petrobras, o setor petrolífero atrairá, até 2010, cerca de US$ 100 bilhões 
em todo o Brasil. Em 2001, houve um crescimento de 0,4% do Produto Interno 
Bruto (PIB) brasileiro, percentual significativo quando comparado, por exemplo, 
aos números de 1999, quando toda a economia teve expansão de apenas 0,79%. 
A abertura do mercado, as licitações da Agência Nacional do Petróleo (ANP), a 



3�

entrada de novas empresas no ramo são os fatores decisivos para a geração 
dos empregos.

Um estudo realizado pela ONIP - Organização Nacional da Indústria do Petróleo -, 
em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, focalizando a atividade 
petrolífera no Brasil e as suas relações na economia, mostra que os investimentos 
no setor petrolífero ocasionarão impactos diretos na produção, renda, emprego, 
impostos e importações. Por exemplo, cerca de US$ 1 bilhão por ano que a Pe-
trobras vai investir somente no Estado do Espírito Santo pode chegar a US$ 6 
bilhões até 2010. Além disso, o setor petrolífero disponibilizará aproximadamente 
137 mil empregos, uma receita cerca de US$ 4,67 bilhões, arrecadação tributária 
cerca de US$ 663 milhões, importações aproximadas de US$ 1,4 bilhão e renda 
cerca de US$ 2,4 bilhões na economia.

No Espírito Santo, cerca de 4 mil vagas foram abertas entre 2001 e 2004, se-
gundo a ADERES. O estudo foi realizado selecionando 30 cargos de atuação 
direta no setor e avaliando, juntamente com as empresas, as perspectivas de 
abertura de novos postos de trabalho. Ao contrário do Rio de Janeiro, que, no 
início da exploração petrolífera, não detinha a mão-de-obra qualificada por falta 
de planejamento organizacional, o Espírito Santo já possui um planejamento de 
qualificação de pessoas para o novo mercado de trabalho. O Centro Federal de 
Educação Tecnológica do Espírito Santo – CEFET, criou, a partir de 2002, o curso 
de Mecânica com ênfase em petróleo. O curso faz parte de um projeto da ANP, 
que visa a preparar profissionais para a área de petróleo, financiando o mesmo 
através de bolsas de estudo. Já a Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) 
criou, a partir de 2001, o Programa de Petróleo e Gás. Há também previsão do 
curso de Mestrado em Petróleo. Além disso, com a instalação da unidade de ne-
gócios de exploração e produção de petróleo da Petrobras na UFES, criou-se um 
projeto de parceria da Petrobras com a UFES e outras instituições, para montar 
um laboratório de controle de qualidade dos combustíveis e desenvolvimento 
de novas tecnologias, o que irá otimizar a qualificação e uso da mão-de-obra do 
próprio no Estado.

O convênio entre a Petrobras e a UFES prevê o intercâmbio em programas e 
projetos de ensino, pesquisa e extensão. A proposta é criar oportunidades de 
estágio aos alunos da universidade e favorecer a formação de mão-de-obra 
para atuação na indústria do petróleo.

O CEFET-ES oferece curso ligado à área petrolífera desde agosto de 2000. Em 
diversas faculdades do Estado Espírito Santo já está sendo realizada pós-gradua-
ção nas áreas petrolíferas; esses feitos são necessários para atender à demanda 
do mercado petrolífero.

3.2. Distribuição dos Royalties destinados ao Estado e Municípios

Os royalties são compensação financeira devida pelas empresas concessionárias 
aos Estados e municípios onde ocorreram produção de petróleo e gás natural. 
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Também recebem royalties a marinha, o Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) 
e os municípios que pertencem à mesma área geoeconômica de municípios pro-
dutores, que possuam instalações de embarque e desembarque de petróleo e de 
gás natural ou, ainda, que sejam afetados pelas operações de tais instalações.

O valor dos royalties corresponde a um percentual de 5% a 10% do valor da 
produção de petróleo e gás natural, distribuído mensalmente pela Secretaria de 
Tesouro Nacional (STN), com base nos cálculos fornecidos pela Agência Nacional 
de Petróleo (ANP), que define, no contrato de concessão de cada campo, a alíquota 
aplicável – entre 5% e 10% - em função das condições geológicas, das expectativas 
de produção e de outras características do campo. O controle dos royalties e da 
sua distribuição é responsabilidade da ANP, conforme discriminação abaixo:

• Pela Lei 7990, de 18 de dezembro de 1989, regulamentada pelo de-
creto lei nº 1, de 11 de janeiro de 1991, onde o Estado ficou com 3,5% 
da alíquota de 5% que incide para remunerar a produção em terra. Os 
municípios, por sua vez, ficaram com 1% do total, enquanto os outros 
0,5% são rateados para os municípios com instalações de produção;

• O Estado também foi beneficiado na definição do critério da alíquota que 
excede os 5%, como determina a Lei nº 9478, de 6 de agosto de 1997, 
regulamentada pelo decreto lei 2705, de 3 de agosto de 1998. Sua par-
cela, neste caso, corresponde a 52,5% do índice que é aplicado sobre o 
volume produzido em terra; enquanto 15% são destinados aos municípios 
produtores; 7,5% aos municípios com instalações de produção e os 25% 
restantes ao Ministério da Ciência e Tecnologia.

Os royalties gerados pela produção de óleo e gás no Estado em 2003 tiveram um 
crescimento abrupto, superando em 20 vezes a receita obtida no ano de 2000. 
Já em 2005, alguns municípios tiveram uma pequena queda na arrecadação dos 
royalties mas em compensação, outros municípios tiveram um aumento de até 
771,09% em suas arrecadações em relação ao royalties, conforme demonstrado 
abaixo, no quadro II.

Quadro II – Principais municípios que mais recebem royalties no
Estado do Espírito Santo

Municípios 2003 2004 2005 2003/2005  

Linhares �7.�7�.747,98 �6.�77.060,�� �9.�49.74�,3� ��,�0

São Mateus �4.7�0.064,�6 �4.63�.68�,40 �7.7��.77�,64 �0,08

Presidente Kennedy 3.�7�.33�,03 9.64�.680,7� 8.644.699,8� �63,93
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Municípios 2003 2004 2005 2003/2005  

Jaguaré 8.46�.08�,79 6.38�.9��,06 6.7�9.338,33 -�0,48

Aracruz 3.8�8.34�,96 �.474.�70,�� 6.33�.3�9,�3 64,�0

Itapemirim 864.80�,�6 4.63�.��7,90 3.07�.874,80 ���,��

Conceição da Barra 886.�34,39 990.6�9,86 �.��7.4�7,0� �7,�3

Marataízes 4�.338,43 607.96�,�9 394.936,8� 77�,09

Anchieta �87.084,69 �7�.���,49 �78.7�3,�� �0�,60

Demais municípios �.477.4�0,�4 �.6�8.7��,06 3.9�6.344,�4 �8,08

Total Do ES 52.078.351,53 60.774.105,47 67.760.211,76 30,11

 
Fonte: ANP - Superintendência de Controle das Participações Governamentais e Revista 
Finanças Capixaba – 2004/2005

Segundo a ANP, a estimativa é que o Estado produza, nos próximos dez anos, um 
milhão de barris de petróleo por dia e, conseqüentemente, um aumento vertigi-
noso das receitas do Estado e municípios provenientes dos royalties do petróleo. 
No litoral norte, segundo a gerência de planejamento de gestão da Petrobras, a 
receita dos royalties deverá ampliar cerca de R$ 40 milhões em 2006, em função, 
principalmente, do grande potencial de produção de gás natural para atender 
às usinas termelétricas do norte e de Vitória, além do mercado consumidor da 
Grande Vitória.

O Espírito Santo é o Estado brasileiro que tem reserva de óleo leve de um bilhão 
de barris, conforme anúncio da ANP. No Espírito Santo, no início deste milênio, 
foram descobertas jazidas de óleo e de gás natural que abriram novos horizontes 
na economia capixaba. Agora a riqueza natural aumentou duplamente: em quan-
tidade e no valor do produto. O anúncio�� do óleo leve, feito pela Petrobras, soa 
como um impacto dentro do impacto, o segundo muito maior do que o primeiro. 
Agora, todas as contas do fator petróleo precisam ser refeitas.

Em 2006, o Estado do Espírito Santo produzirá cerca de 100 mil barris/dia�3 de 
óleo leve, que é o tipo de petróleo considerado mais nobre por permitir a obtenção 
de derivados de maior valor agregado, fino, de preço elevado no mercado. Esse 
volume representa cerca de um terço dos 300 mil barris importados diariamente 
pelo País. Toda a produção capixaba de petróleo deverá saltar de 44 mil barris/dia 
�� Fonte: A GAZETA-�6/0�/06 

13 Fonte: Petrobras
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para 380 mil barris até 2010�4. O complexo produtivo envolverá sete plataformas, 
e principalmente o navio plataforma do tipo FPSO (produz, processa e armaze-
na). A confirmação da antecipação da produção capixaba de óleo leve, feita pela 
Petrobras, é a notícia mais importante para o Espírito Santo e para o País, depois 
da confirmação da reserva de 1 bilhão de barris. 

Para o Estado, agilizar os processos de atração e implantação de empreendi-
mentos, além de ampliar a receita proveniente de royalties; para a Petrobrás, 
significa economia expressiva; para a balança comercial, uma ajuda na formação 
de saldo. Além disso, há um ganho de inestimável valor estratégico: é a redução 
da dependência externa de óleo de alta qualidade. É condição fundamental para 
o planejamento econômico.
 
Para imaginar o novo cenário, tenha-se em conta também que, a partir do próximo 
ano, o Espírito Santo deve tornar-se o maior distribuidor de gás natural e de gás de 
cozinha do país. Para isso, a Petrobras está investindo no gasoduto que escoará 
as reservas localizadas na Região Norte do Estado.

A condição de principal província petrolífera do país acarretará no ES efeitos mul-
tiplicadores não apenas na área econômica, mas também nas demandas sociais, 
que serão intensificadas. O aumento do consumo vai exigir mais da agricultura, 
da indústria, do comércio e dos serviços, como saúde, habitação, entretenimento, 
educação, transporte, segurança, saneamento etc.

É um desafio gigantesco e muito complexo maximizar o aproveitamento dos efeitos 
da grandeza petrolífera. Ou seja, utilizá-los para alcançar novas medidas de cres-
cimento econômico, com transferência de benefícios para a vida da população. 
 
No entanto, toda a economia capixaba será impactada, aumentando a responsabi-
lidade do Governo Federal, Governo Estadual e em especial o Municipal de realizar 
obras de suas competências, principalmente em infra-estrutura de transportes – o 
aeroporto, portos e rodovias. 

O impacto da indústria do petróleo na vida dos municípios das regiões direta-
mente afetadas, traçando um diagnóstico destas regiões, considerando a cadeia 
produtiva do petróleo, a estrutura e dinâmica dos empregos e os seus reflexos, 
são conseqüência desse produtivo setor. A implantação de bases operacionais da 
Petrobras no ES estabelecerá na cidade, assim como aconteceu no município de 
Campos, um cluster formado por empresas de prestação de serviços e atividades 
correlatas; e os royalties do petróleo elevarão a renda nos municípios diretamente 
ligados à produção petrolífera. 

Neste sentido, cabe ressaltar a importância da participação das autoridades 
governamentais capixabas e empresas do setor para ampliação do leque de 
oportunidade profissionais, cabendo a esses órgãos estaduais, municipais e ins-
tituições públicas e privadas a capacitação da mão-de-obra local, evitando assim 

�4 Idem
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um imigração desenfreada de mão-de-obra, preparando um desenvolvimento 
regional descente e não um crescimento desordenado e falido.

Considerações Finais

A perspectiva dos próximos 5 anos é que a indústria do petróleo atingirá um 
crescimento nunca visto no Estado do Espírito Santo, não só nos termos eco-
nômicos quanto nos termos sociais, principalmente nos municípios produtores.

No entanto, os órgãos governamentais, instituições públicas e privadas deverão 
se adequar aos novos programas de geração de emprego e renda, crescimento 
populacional, entre outros.

O aumento na participação dos royalties dos municípios produtores de petróleo 
desenvolverá negócios relacionados às atividades petrolíferas, criando necessi-
dades de existência de profissionais qualificados em diversos níveis técnicos e 
superiores para suprir a demanda da nova geração de emprego e renda para  a 
população local. Assim, o Estado do Espírito Santo tornar-se-á uma realidade 
promissora de desenvolvimento social, econômico e principalmente profissional 
perante o cenário nacional petrolífero.
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ADMINISTRAÇÃO

PROCESSO SUCESSÓRIO NAS EMPRESAS FAMILIARES

SUCCESSORY PROCESS IN THE FAMILIAR COMPANIES

��*Danielli Souza Gottardo

RESUMO

A questão da sucessão é o ponto-chave do sucesso de empresas familiares. Passar 
essa empresa lucrativa e em boas condições para uma nova geração de líderes é 
a meta a ser cumprida. A empresa familiar tem representatividade e importância 
muito grandes para o desenvolvimento do país, contribuindo enormemente para a 
sua economia. Fazer com que um empreendimento empresarial tenha sucesso e 
depois passá-lo para filhos não é apenas um sonho. O sucesso e a continuidade 
das empresas familiares são o sonho de grande parte dos empresários em todo 
o mundo.

Palavras-chave: empresa familiar, sucessão, continuidade

ABSTRACT

The issue of family succession is the key point to the family companies improve-
ment. To give this company, profitable and in good condictions to a new leaders 
generation is an aim to complete. The family company has large representativity 
and importance to the development, contributing in a considerable way in amount 
to Brazil economy. To make an effort to have enterprising business to be inherited 
by the sons it´s not merely a dream. The success and continuity of the family com-
panies are the golden dream to a wide apart of the world business men.

Key words: family company, succession, continuity.

��*  Graduada em Administração de Empresas pela FIPAG, em 2002, pós-graduada em Finanças Auditoria 
e Controladoria pela FGV, em 2004, e Mestranda em Administração Estratégica pela FUCAPE.
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Introdução

O problema da sucessão na empresa familiar parece ser o mais conflituoso, 
pois envolve a batalha dos herdeiros pelo poder e pelo controle dos negócios. 
Essa situação ocasiona diversos problemas administrativos internos. Porém, há 
alternativas para minimizar e conseguir que o processo sucessório seja um su-
cesso. É importante lembrar que, qualquer que, seja a escolha do fundador para 
a sucessão da empresa, é preciso planejamento, identificação dos resultados a 
serem alcançados, bem como a sua adequada implementação.

O processo organizacional da empresa familiar tem grande importância na quali-
dade da mesma e na realização do processo sucessório, servindo-lhe como guia 
para a agilização e tomada de decisões.

O processo deve ser conduzido com respeito, considerando-se todas as variáveis 
envolvidas. Não existem receitas mágicas ou fórmulas que possam ser aplicadas 
invariavelmente a todos os casos.

A empresa familiar

Bernhoeft (1987) define a empresa familiar como uma empresa que tem origem 
e história vinculadas a uma família ou que mantém membros da família na admi-
nistração dos negócios. Diz ainda que a empresa familiar é um ideal do fundador 
que deu certo.

Para a maior parte das pessoas, as duas coisas mais importantes em suas vidas 
são suas famílias e seu trabalho. A empresa familiar afeta todos os envolvidos, pois 
as relações abrangem tanto o aspecto profissional quanto as relações afetivas. 

Djalma de Pinho Rebouças de Oliveira diz:

De maneira geral, pode-se considerar que as empresas familiares 
correspondem a mais de 80% da quantidade das empresas privadas 
brasileiras e respondem por mais de 60% da receita, tendo uma sig-
nificativa representatividade no cenário da economia brasileira e 66% 
dos empregos quando se considera o total das empresas brasileiras. 
Por outro lado, 20% das empresas familiares têm apresentado sérios 
problemas de sucessão (...) (Rebouças,1999, p.22)

O diferencial entre as que triunfam e as que fracassam é o amadurecimento que 
as empresas alcançam depois de passar pelas mudanças de que necessitam.

Dois princípios devem nortear a prevenção das brigas pela sucessão familiar. 
Em primeiro lugar, os herdeiros precisam entender que estão recebendo não 
uma empresa, mas uma sociedade composta por pessoas que não tiveram a 
liberdade de se escolherem. Em segundo lugar, que o único caminho para uma 
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solução, mesmo que esta seja a venda, a cisão ou continuar juntos, passa pela 
necessidade de muito diálogo. E, para dialogar, terão de compreender que o 
coletivo está acima do individual. 

Processo Sucessório nas Empresas Familiares

Algumas das principais causas de morte das empresas familiares são: a concen-
tração em um único produto; a falta de planejamento estratégico e, como não 
poderia deixar de ser, as brigas de sucessão.

Para que o fundador consiga perpetuar a sua grande obra, que é a empresa, 
precisa dar uma boa formação aos filhos e ter a lucidez necessária para perce-
ber que não é imortal, conseguindo resolver a sua sucessão enquanto está no 
comando da situação.

Encaminhar o processo da sucessão é muito importante para a continuidade de 
uma empresa. Podemos considerar inúmeros casos traumáticos em várias em-
presas brasileiras e internacionais como Matarazzo, Prado, Nacional, Bamerindus, 
Universidade Gama Filho, Lacta e o jornal americano New York Times. Não po-
demos sintetizar o processo apenas com uma frase que traduz o senso comum: 
a primeira geração constrói, a segunda mantém e a terceira destrói. 

Segundo Peter Drucker, “a empresa e a família só sobreviverão e se sairão bem 
se a família servir à empresa. Nenhuma das duas se sairá bem se a empresa for 
dirigida para servir à família”. (�00�)

O estudo sobre o processo sucessório é complexo porque, na grande maioria 
das vezes, o executivo se engana, por exemplo, afirmando que seus herdeiros 
naturais são os melhores executivos que a empresa poderá ter em seu quadro 
de comando. Essa situação pode levar a empresa ao caos administrativo, muitas 
vezes de maneira irreversível.

Alguns princípios são necessários para se obter uma sucessão  exitosa, tais como: 
ter diálogo e comunicação aberta e franca com todos os acionistas; ter vocação 
para trabalhar na empresa; ter regras e métodos definidos para a sua função; e 
evitar o cabide de emprego.

Na verdade, o processo é muito mais complicado do que parece. Ele está refletido 
em sucessão e continuidade. Mas Kelin E. Gersick (1997) argumentam que esses 
conceitos abrangem dois processos diferentes, apesar de serem complemen-
tares entre si: sucessão reflete o aspecto seqüencial da transição, quando uma 
coisa precisa terminar e ser “sucedida” por outra nova; continuidade refere-se 
à parte do mundo presente que precisa ser preservada na nova era. Se houver 
equilíbrio das duas, as conseqüências perturbadoras da transição de gerações 
serão minimizadas.
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Estruturação da Empresa
A estruturação da empresa familiar deve representar otimizada classificação e 
alocação de vários recursos, visando ao alcance de objetivos, desafios e metas. 
Esses planos e estruturas servem também para ajudar a propriedade, a família e 
a empresa a realizarem suas tarefas imediatas e a se prepararem para o futuro:

• Conselho de Administração – é um instrumento essencial ao crescimento, 
à sobrevivência empresarial e à proteção dos interesses dos acionis-
tas.

 
Guilherme Velloso diz:
           

É no processo sucessório, da primeira para a segunda geração, ou, mais 
comumente, da segunda para a terceira, quando o número de herdeiros 
tende a ser maior, que muitas empresas familiares naufragam. Daí a 
importância de planejá-lo cuidadosamente. Nesse aspecto, a presen-
ça de um Conselho de Administração atuante e representativo pode 
ser muito útil, para que a decisão não fique exclusivamente nas mãos 
dos próprios acionistas familiares e para que não seja exclusivamente 
influenciada por questões de cunho sentimental. (�00�).

• Conselho de Família – tem como objetivo fundamental promover uma 
discussão entre os membros, para que eles possam articular seus valores, 
necessidades e expectativas em relação à empresa e elaborar políticas 
que protejam os interesses da família.

 
É essencial que as famílias se comuniquem abertamente e conversem a 
respeito do seu futuro. Elas precisam discutir as oportunidades e regras 
para os filhos que desejam se juntar à empresa; monitorar as opiniões 
e reações uns dos outros; e definir os objetivos e o cronograma da  “ 
Passagem do Bastão”.

• Conselho de Herdeiros - tem como missão principal preparar os futuros 
sócios para uma adequada entrada na empresa.

O grande desafio dos fundadores é assegurar a continuidade da sua 
obra por meio de uma gradativa separação entre capital e gestão. E isso 
deverá ser feito pelos seus herdeiros. Mas isso somente será possível 
com seu entendimento e aceitação.

• Consultoria - Análise feita por peritos externos para resolução de proble-
mas no sistema familiar.

O processo sucessório é complexo demais e envolve o lado afetivo e 
emocional, pois está relacionado à estrutura familiar. Surgem, então, pro-
blemas relacionados à empresa e ao sistema familiar. É nesse momento 
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que muitos proprietários gerentes sentem a necessidade de convocar o 
auxílio de peritos externos.

• Holding – tem a finalidade de manter ações de outras empresas.

As holdings podem, ainda, facilitar o planejamento, a organização e o 
controle, bem como o processo diretivo de suas empresas afiliadas. E, no 
caso de uma holding formada por empresas familiares, também proporcio-
na a seus proprietários a melhor distribuição em vida de seu patrimônio, 
sem ficar privado do efetivo e amplo processo administrativo.

É importante compreender que todas as indicações descritas anteriormente, como 
no caso do Conselho de Administração, Conselho de Herdeiros, Consultoria, dentre 
outros, têm a incumbência de aconselhar os membros de empresas familiares 
para uma boa preparação de seu papel na estrutura da empresa. É necessário, 
também, destacar que essas recomendações devem ser entendidas e observadas 
com cautela, pois não se aplicam a qualquer caso e têm como objetivo facilitar o 
processo de transição e sucessão nas sociedades de controle e gestão familiar.

Portanto, há inúmeros casos pelos quais uma empresa pode optar para conseguir 
desenvolver melhor o seu processo sucessório, alcançando o objetivo principal, 
que é passá-la sadia para o(s) herdeiro(s), fazendo com que este(s) consiga(m) 
perpetuá-la, dando-lhe continuidade e longevidade.

Conclusão
 
As empresas familiares deveriam se basear nas características de um bambu, que é 
uma planta de visual frágil, mas que possui uma raiz sólida, firme e que lhe permite 
a elasticidade necessária às variações dos ventos. É esse o principal atributo que 
milhares de empresas familiares devem seguir para conseguir a perpetuação do 
sucesso empresarial de geração em geração, sem que se percam as raízes. 

Desse modo, as organizações familiares obterão sucesso e longevidade se con-
seguirem fixar bases sólidas de princípios, valores e filosofia, pois, com essas 
características, elas apresentarão a flexibilidade necessária para sobreviver às 
alterações provocadas pelos agentes externos e internos. Ou seja, toda empresa 
sobreviverá se souber manter seus valores e princípios para transpor os obstáculos 
que estarão por vir.

Para as futuras gerações, o fundador deve incutir os seus valores dotando os 
herdeiros de capacidade de adaptação ao mercado, às novidades, às necessi-
dades, à concorrência, à competência e ao mercado global, que cada vez é mais 
intenso.

Assim, as ferramentas apresentadas servirão para guiar a empresa pelo melhor 
caminho possível, criando uma nova configuração diante das oportunidades, mas 
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seguindo sempre a linha de criação de princípios morais, éticos e profissionais 
do fundador.
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Introdução

Evoluindo o conceito de homem, desde um ser completamente passivo até o 
de homem complexo, observa-se que cada escola define para si o que significa 
esse conceito, e tal significado tem uma relação direta com o modelo de gestão 
defendido e pregado por elas. 

A Escola Clássica ou Científica da Administração, desenvolvida inicialmente por 
Taylor e aperfeiçoada por Ford e Fayol, foi o pontapé inicial para o desenvolvimento 
da administração de uma forma sistemática. Isso não significa que a administração 
nasce com Taylor, pois, desde o modo de produção asiático, observam-se práticas 
administrativas, principalmente práticas ligadas ao controle, o que se pode chamar 
de fase assistemática da administração. É realmente com Taylor que a adminis-
tração adquire corpo e um conjunto de conhecimentos sistematizados.

Exatamente junto com a sistematização da administração é imposto um maior 
controle sobre o homem e começam a criar técnicas e mecanismos de controle 
com um único objetivo: o aumento da produção e, conseqüentemente, do lucro 
das organizações. Vê-se que, para controlar o homem, cria-se um conceito em 
torno do que seria a subjetividade e o aplica na criação e definição de técnicas 
administrativas de controle.

A Teoria Crítica vem em oposição a tal prática administrativa, criticando a visão 
de homem defendida pela Escola Clássica e de Relações Humanas. A Teoria Crí-
tica, em sua face neomarxista, busca a emancipação do homem de tais práticas 
administrativas e sua desalienação, aplicando um conceito de homem ligado for-
temente aos trabalhos de Sigmund Freud e utilizando-se das teorias neomarxistas 
defendidas pela Escola de Frankfurt.

O Conceito de Homem segundo a Escola Clássica

Taylor, em combate à organização do trabalho artesão, idealiza uma nova forma 
de organizar o trabalho. No trabalho artesão, o próprio trabalhador concebia 
como e quando a sua tarefa deveria ser executada. Dessa forma, o artesão era 
o conceptor intelectual de como seu trabalho deveria ser realizado e ao mesmo 
tempo seu próprio executor. No modelo de organização de trabalho artesão não 
existe divisão entre a pessoa que concebe intelectualmente uma atividade laboral 
e a pessoa que a executa. A pessoa que concebe intelectualmente como deve ser 
executada uma tarefa será a mesma que irá executá-la.

Em contraposição à forma de organização de trabalho artesão, Taylor começa a 
estudar o que ele viria a chamar de organização científica do trabalho. Utilizando-se 
de procedimentos ligados às ciências naturais e exatas, Taylor, que era engenheiro, 
começa a questionar a forma de trabalho artesão. Para ele esse trabalho era uma 
forma de organização pouco produtiva e utilizando-se dos estudos de tempos e 
movimentos busca um novo modelo de organização de trabalho que, segundo 
Taylor, seria capaz de aumentar a produção e conseqüentemente a lucratividade 
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das organizações. Para atingir esse objetivo, a organização científica do trabalho 
provoca as seguintes divisões: divisão da execução de uma tarefa em várias partes, 
que deveriam ser executadas por pessoas diferentes; divisão entre execução e 
concepção intelectual  da tarefa; e, por fim, divisão entre os homens criando-se 
assim uma forte hierarquia no trabalho. A organização científica do trabalho pro-
punha-se em acabar a “vadiagem” no local de trabalho. Dejours descreve que:

Trabalho “taylorizado” cuja organização é tão rígida que domina não 
somente a vida durante as horas de trabalho, mas invade igualmente, 
como vamos ver, o tempo fora do trabalho. [...] A vadiagem foi assim 
denunciada como perda de tempo, de produção e de dinheiro. O que 
Taylor condena, este vício da classe trabalhadora, é talvez outra coisa 
bem diferente (Dejours,1992, p.37)

A Escola Clássica da Administração vê o homem como sendo um ser comple-
tamente passivo, sendo assim um complemento das máquinas. O conceito de 
homem defendido pela Escola Clássica é de homo econonicus. Dessa forma, 
o ser humano, no começo, era considerado um ser simples e previsível cujo 
comportamento não variava muito. Incentivos financeiros adequados, constante 
vigilância e treinamento eram ações consideradas suficientes para garantir uma 
boa produtividade (Motta & Vasconcellos, 2002).

Escola de Relações Humanas

A Escola de Relações Humanas tem sua origem com os experimentos em Ha-
wthorne, na Western Eletric, e Elton Mayo é o grande expoente desta escola. 
Mayo, com base nos postulados da Escola Clássica, pesquisa os fatores que 
aumentariam a produção. Vale ressaltar que, para a Escola Clássica, se a pro-
dutividade em uma organização, após ser implantado a estrutura organizacional 
ótima, não atingisse o patamar esperado, seria em função dos seguintes fatores: 
movimentos dispendiosos, fadiga e condições inadequadas no ambiente físico 
(Motta & Vasconcelos, �00�).

Mayo começa a sua pesquisa seguindo os princípios da Escola Clássica mas 
conclui que apenas os incentivos econômicos não eram suficientes para controlar 
o homem. Necessitavam-se de incentivos no campo afetivo e social. Verificou-se 
que:

Os resultados dessa pesquisa mostraram que o aumento da produtividade ou os 
bons resultados não dependem apenas da melhoria das regras, dos sistemas de 
trabalho e das estruturas formais. Depende de elementos relacionados à afetivi-
dade e à melhoria do ambiente de trabalho. De fato, constatou-se nesses estudos 
que a melhora do ambiente de trabalho gerou o aumento de produtividade dos 
grupos organizacionais (Motta & Vasconcelos, 2002, p.278). 

Com isso, surge na administração a idéia de homo social, que se caracteriza por 
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depender também de fatores afetivos e sociais e não somente fatores econômicos 
descritos pela Escola Clássica para produzir. Além dos incentivos monetários, 
dever-se-iam criar incentivos psicosociais com o intuito de aumentar a produti-
vidade.

Observa-se que o conceito de homo social é apenas uma complementação do 
conceito de homo economicus. Agora, além dos incentivos financeiros, eram ne-
cessários incentivos no campo afetivo e social. O homem não era apenas movido 
por fatores monetários, mas também por fatores afetivos e sociais. Todavia, em 
nenhum momento a Escola abandona ou nega o princípio da necessidade de 
incentivos econômicos.

Portanto, o homem, seja ele o da Administração Clássica ou da Escola de Re-
lações Humanas, é visto como um ser completamente passivo e fácil de ser 
manipulado. Aliás, estabelecem-se incentivos monetários ou psicosociais para 
manipulá-lo e controlá-lo com apenas um único intuito: o aumento da produção 
de relações humanas.

O Homo Complexo e a Teoria Administrativa.

O conceito de homem complexo está ligado fortemente ao desenvolvimento da 
psicanálise e sua conseqüente aplicação na administração. Esse conceito ganha 
ênfase na teoria da administração, principalmente pelos trabalhos desenvolvidos 
nas teorias motivacionais clássicas de Maslow e Herzberg, sendo aperfeiçoado 
pelos trabalhos sociotécnicos do Instituto Tavistock de Londres. Mas em todas as 
escolas citadas até este momento utilizava-se o conceito de homo complexo como 
uma nova ferramenta e mecanismo de controle sobre o indivíduo.

Em oposição ao controle e conseqüente manipulação do indivíduo, a Teoria Crítica 
da Administração utiliza o conceito de homo complexo aliado a ideais marxistas 
com o intuito completamente contrário do até aqui exposto pelas demais escolas 
da administração. A Teoria Crítica quer a emancipação do indivíduo e não o seu 
controle e conseqüente alienação.

Vale ressaltar que a Teoria Crítica da Administração pode ser dividida basicamente 
em duas vertentes. De um lado teríamos os foucaultianos e do outro os neomar-
xistas. A linha foucaultiana da Teoria Crítica não compartilha do conceito de homo 
complexo e nem quer a emancipação do homem, pois, para a mesma, não existe 
alienação. Este artigo terá como foco a vertente neomarxista da Teoria Crítica e o 
conceito de homo complexo defendido pela mesma. O que seria então o conceito 
de homo ou homem complexo?

Origens do Conceito de Homo Complexo

O conceito de homo complexo surge com o desenvolvimento da psicanálise 
freudiana. Para Freud, o conceito de inconsciente é ponto central para entender 
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a mente humana; é precisamente a importância que ele atribui aos processos 
mentais inconscientes a grande diferença entre a psicanálise e as outras correntes 
psicológicas (Wollheim, 1971).

Quanto à análise individual do homem, é importante salientarmos que, segundo 
Wollheim (1971), o primeiro ponto a abordarmos sobre o trabalho de Freud re-
fere-se ao fato de que devemos reconhecer a existência de processos mentais 
inconscientes. O autor ressalta que:

Mas não se segue disso que o fato de um certo processo mental ser 
inconsciente seja um fato de importância total. Com efeito, uma boa 
parte do vigor do argumento de Freud está em que prestamos demasia-
da atenção a se os processo são conscientes ou inconscientes; o fato 
importante é que eles podem ser uma coisa ou outra, não o que são. 
O segundo ponto consiste em que, embora Freud considerasse impor-
tante reconhecer a existência de processos mentais tanto conscientes 
como inconscientes, ele nunca pensou que, pelo simples fato de se 
prestar atenção a essa distinção, pudéssemos chegar – para usar 
agora esses termos numa acepção muito genérica ou global – a uma 
visão dinâmica da vida mental, em oposição à descritiva. Por outras 
palavras, a distinção entre os dois tipos de processos não podia ser 
invocada para explicar a diferença em seus respectivos papéis. Por 
vezes, Freud deu explicações diferentes do conflito interno, mas nunca 
sugeriu que ele surgisse entre as idéias conscientes e inconscientes, 
como tais. Pelo contrário, esteve sempre implícito em seu pensamento, 
desde o princípio, numa concepção totalmente contrária a qualquer 
explicação tão fácil da questão. Pois a explicação preferida de Freud do 
conflito interno era em termos de incompatibilidade; a incompatibilidade 
estabelece-se entre certas idéias, as quais, por conseguinte, sofrem 
uma repressão, e uma agência mental, que exerceu a repressão. Essa 
agência foi identificada como o ego, e, como vimos, Freud admitia há 
muito que o ego, pelo menos em uma de suas atividades – a própria 
repressão - era inconsciente (1971. p. 189-190).

Extrapolando-se o nível psíquico individual e passando para a análise da psicologia 
de grupo, verifica-se que, para Freud, o homem não é um ser social que tem como 
tendência natural viver de forma agregada, ou seja, em sociedade. Para Freud, o 
homem é um ser anti-social por natureza cujos instintos anti-sociais são reprimidos 
pela sociedade no processo de socialização. Sendo assim, para Freud, o homem 
tem necessidades biológicas que somente podem ser satisfeitas através de outras 
pessoas; essa objetificação faz com que as pessoas passem a ser meros recursos 
para se satisfazer essas necessidades. No próximo tópico analisaremos mais 
profundamente o conflito estabelecido entre o homem e a sociedade.

Homem, um Ser Anti-social

A dificuldade proclamada por Freud, relacionada à capacidade de o homem de 
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viver em sociedade, está diretamente relacionada com o conceito de narcisismo. 
Isso, para Freud, ocorre em função da tendência narcisística de todos os seres 
humanos odiarem qualquer pessoa que seja diferente deles. Na medida em que 
Freud acredita que nenhum indivíduo é igual ao outro, por uma dedução lógica, a 
situação humana em sua essência primária é uma questão em que cada um odeia 
todos os outros. Em tal condição de conflito e de ódio geral, a vida em sociedade 
é algo completamente problemático (Penna, 1994). 

Apesar dessa problemática, quando se forma um grupo, a intolerância acaba 
dentre as pessoas que fazem parte do grupo. Sendo assim, como os homens são 
conduzidos a obedecerem às regras e restrições impostas por um determinado 
grupo? O próprio Freud responde a essa indagação, afirmando:

[...] primeiro, a identificação constitui a forma original de laço emocional 
como um objeto; segundo, de maneira regressiva, ela se torna sucedâ-
neo para uma vinculação de objeto libidinal, por assim dizer, por meio 
da introjeção do objeto no ego; e, terceiro, pode surgir com qualquer 
nova percepção de uma qualidade comum partilhada com alguma outra 
pessoa que não é objeto do instinto sexual. Quanto mais importante 
essa qualidade comum é, mais bem sucedida pode tornar-se essa 
identificação parcial, podendo representar assim o início de um novo 
laço (Freud, 1976, p. 136).

Em Psicologia de grupo e análise do ego, Freud (�976) decifra essa incógnita. 
Para ele, a libido, que em sua origem está fortemente ligada a características 
sexuais, é canalizada e transforma-se através de um mecanismo denominado 
identificação. É a partir da identificação que o indivíduo passa a acreditar que 
os homens são iguais entre si. Apesar desse fato não ser verdade, pois somos 
diferentes seja fisicamente ou psicologicamente, é a partir da identificação, ou 
seja, é a partir do fato de acreditarmos que os outros homens são iguais a nós 
mesmos que nos sujeitamos às regras e restrições impostas por um determinado 
grupo. Vale ressaltar que

A sociedade, então, no caso mais geral, torna-se viável em conseqüên-
cia de uma mentira vital, a qual, naturalmente, está permanentemente 
correndo o perigo de ser desmascarada. Nenhuma outra solução 
teria sido possível para Freud por causa dos termos nos quais ele 
formulou o problema da ordem. Se os seres humanos são, de fato, 
fundamentalmente narcisistas no sentido de que eles naturalmente 
reagem à percepção da diferença como um desafio à sua integridade 
e, conseqüentemente, se ressintam dela, então só conseguirão atingir 
a solidariedade ao acreditar que são todos iguais. A formulação do 
problema feita por Freud, assim, exclui a possibilidade de que laços 
sociais sejam possíveis em decorrência  do reconhecimento de que 
‘outros’ são diferentes. [...] A discussão de Freud em torno da formação 
do grupo é, portanto, dualística. Existem, de um lado, indivíduos únicos 
e narcisistas, que se ressentem da independência de outros, enquanto, 
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por outro lado, existe a mentira que sustenta que todos os indivíduos 
sejam basicamente os mesmos. A crença nessa mentira é o fundamento 
da vida social, o que significa que a vida social é fundamentada em uma 
falsificação ou alienação da própria pessoa (Penna, 1994, p. 23-24).

Freud e Marx possuem em comum a concepção de que a sociedade, conse-
qüentemente sua história, é caracterizada pelo conflito. Para Freud o conflito 
está entre o princípio do prazer e o da realidade, enquanto para Marx o conflito 
é de classes sociais. 

Vale aqui ressaltar que Freud não acredita que um dia essa falsificação ou aliena-
ção possa ser rompida, visto que, para ele, a sociedade foi repressiva e sempre o 
será. Enquanto Marx acredita na solução deste conflito através emancipação do 
homem, emancipação esta provocada por mudanças na estrutura econômica.

A Teoria Crítica da Administração

A administração, em sua face modernista (Administração Clássica e Escola de 
Relações Humanas, dentre outras), gere as pessoas com forte base no controle e 
na racionalização e colonização progressiva da natureza e das pessoas, enquanto 
trabalhadores, consumidores ou sociedade. Objetivos para o controle administrativo 
são cada vez menos o poder trabalhista e o comportamento e cada vez mais o 
poder da mente e a subjetividade dos empregados (Alvesson & Deetz, 1998).

Em oposição à face modernista da administração, surge no fim da década de 70 
a Teoria Crítica.  Essa teoria apresenta estudos organizacionais que têm por fun-
damento principal os conceitos dos estudiosos da Escola de Frankfurt, tais como: 
Adorno, Horkheimer, Marcuse, Habermas e Fromm. Outra vertente da Escola 
Crítica encontra-se fundamentada nos trabalhos de Michel Foucault, cujo estudo e 
idéias não têm nada a ver com os fundamentos da Escola de Frankfurt, divergindo 
da mesma em dois principais conceitos: subjetividade e alienação.

Para a Teoria Crítica, fundamentada nos trabalhos da Escola de Frankfurt, que 
é nosso campo de análise neste artigo, o conceito de subjetividade está direta-
mente ligado ao conceito de homo complexo desenvolvido por Freud. Isso pode 
ser verificado pela forte base psicanalítica dos autores da Escola de Frankfurt, 
que também utiliza as idéias desenvolvidas por Marx para analisar as relações 
e conflitos sociais em nossa sociedade contemporânea. O principal objetivo da 
escola crítica é

criar sociedades e lugares de trabalho livres de dominação, em que 
todos os membros tenham igual oportunidade para contribuir para a 
produção de sistemas que venham ao encontro das necessidades 
humanas e conduzam ao progressivo desenvolvimento de todos. Os 
estudos têm enfocado externamente a relação de organizações na 
sociedade, enfatizando os possíveis efeitos sociais de colonização de 
outras instituições e o domínio ou destruição da esfera pública, e, inte-
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riormente, no domínio do raciocínio instrumental, do cerceamento do 
discurso, e processos de consentimento no local de trabalho (Alveson 
& Deetz, 1998, p. 238).

Dessa forma, verificamos que o principal objetivo da Teoria Crítica da Administração 
é criar alternativas de gestão administrativa que proporcionem a emancipação do 
homem e não a sua dominação e controle, em que sua subjetividade possa ser 
exercida plenamente. Conseqüentemente, criar-se-á uma nova sociedade em 
oposição ao modelo de sociedade vigente.

Conclusão

Desde o desenvolvimento da Administração Clássica ou Científica, as organiza-
ções tentam, através do controle, manipular o homem e conseqüentemente sua 
subjetividade, criando-se, para isso, várias técnicas e ferramentas de  gestão 
que não passam nada mais nada menos do que técnicas de controle. Para elas, 
o homem é algo passivo, de fácil manipulação, bastando para atingir seus fins 
uma forte vigilância sobre o indivíduo, de forma a moldar a sua subjetividade de 
acordo com os interesses da organização.

Nos dias atuais, tal fato agrava-se tendo em vista que os meios tradicionais de 
controle de comportamento não têm obtido resultados eficientes de dominação. 
Em função do exposto, as organizações passam a querer controlar a mente e a 
subjetividade, por completo, dos seus membros. Em oposição a tal fenômeno 
surgem na administração estudiosos que começam a questionar tais práticas de 
gestão, tendo como expoentes Alveson, Deetz e Willmot. Tais autores começam a 
questionar o poder das organizações em nossa sociedade e nas pessoas. Surge 
então a Teoria Crítica da Administração como uma alternativa de gestão, que prega 
a emancipação e não o controle do homem.

Referências:

HEGG, S. R.; HARDY, C.; NORD, W. R. (Org.). Handbook de estudos organiza-
cionais. São Paulo: Atlas, �998.

DEJOURS, C. A loucura do trabalho. São Paulo: Cortex, �99�.

FREUD, S. Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de 
Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, �976, v. �3 e �8.

MEDEIROS, A. C. A administração sob uma perspectiva histórica. Revista da 
Fundação Jones dos Santos Neves. Ano I, n. 4, out/dez, �978.

MOTTA, F. C. P.; VASCONCELOS, I. F. G. Teoria Geral da Administração. São 
Paulo: Pioneira Thomson Learning, �00�.



��

PENNA, A. G. Freud. As Ciências Humanas e a Filosofia. Rio de Janeiro: Imago, 
�994.

WOLLHEIM, R. As idéias de Freud. São Paulo: Círculo do Livro, �97�.



�6



�7

COMUNICAÇÃO SOCIAL

CRIAÇÃO E CONTEÚDO: 
A IMPORTÂNCIA DO REPERTÓRIO CULTURAL

CREATION AND CONTENT: 
THE IMPORTANCE OF THE CULTURAL REPERTOIRE

                                                          
 Victor Reis Mazzei�9

RESUMO

Este estudo tem como objetivo relatar e demonstrar por meio da análise de peças 
publicitárias a real importância da formação de um vasto e diversificado repertório 
cultural por parte do profissional publicitário, como ferramenta fundamental na ela-
boração de soluções criativas, originais e pertinentes, mantendo-o em constante 
sintonia com o que está sendo refletido pela sociedade e em consonância com 
a contemporaneidade.

Palavras-chave: Propaganda, criação e idéias.

ABSTRACT

This study has an objective to report and to demonstrate by publicity tools analyses 
the real importance of formation of a wide and diverse cultural repertory by the 
professional advertiser as the main tool creative, original and relevant solutions 
working out, keeping it in a steady tune of what is reflecting by the societ and in 
harmony with the contemporaneous.

Key words: Adverstisement, Creation and Ideas

19 Publicitário, especialista e Professor do curso de Comunicação Social da FIPAG.
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Introdução

A Lei Federal nº. 4.680 de 18/06/1965 regulamentada pelo Decreto nº. 
57.690 de 1.º/02/1966 diz que: ´A Agência de Propaganda é pessoa 
jurídica especializada na arte e técnica publicitária que, através de 
especialistas, estuda, concebe, executa e distribui propaganda aos 
veículos de divulgação, por ordem de conta de clientes-anunciantes, 
com o objetivo de promover a venda de produtos e serviços, difundir  
idéias ou informar o público a respeito de organizações ou instituições 
colocadas a serviço deste mesmo público.(Sant´Anna, 2002, p. 13)

A agência de publicidade é uma empresa independente, sem filiação legal ou 
econômica, que se dedica ao planejamento, execução, criação intelectual e dis-
tribuição da publicidade de qualquer firma que precise de tais serviços.

Visto dentro desse panorama, afirmamos que uma agência de propaganda é muito 
mais do que uma mera “fábrica de idéias”, conceito comumente apregoado pela 
televisão, literatura, cinema e pela mídia em geral. Suas atribuições estão muito 
acima de apenas criar soluções “geniais”, alto apelo e repercussão popular, como 
se essa atividade fosse aleatória, descompromissada, unicamente artística.

A premissa inicial para que uma agência seja atuante é que possua clientes/anun-
ciantes que a contratem, com o intuito de divulgar algo: seja um produto ou uma 
ideologia. Isto é, o processo publicitário sempre se inicia com um problema, uma 
necessidade mercadológica de comunicação, seja divulgar uma promoção, um 
produto, um conceito sobre uma instituição.

Sobre a criação publicitária

A criação publicitária tem o objetivo indiscutível de destacar o produto e/ou ser-
viço no meio de uma multidão de concorrentes do mesmo segmento, sejam eles 
diretos ou indiretos, e de comunicar seus dotes, características, diferenciais a 
um público preferencial, com potencial de compra e identificação ao produto a 
ser anunciado.

Para tanto, é preciso trabalhar a comunicação desse anúncio, de forma que a 
mensagem torne-se acessível ao público (target) a que se destina a criação. E isso 
independe do tipo de abordagem publicitária a ser trabalhada: varejo (destinado a 
vender um produto, condições de pagamento, prazo e lançamento de um produ-
to) ou o institucional (enfocando as características que mostre a importância de 
determinada empresa para a sociedade, bem como a geração de empregos que 
ela promove, os trabalhos educativos, sociais etc.).  O criador publicitário precisa 
comunicar a um público-alvo específico, direcionado.

A atividade criadora, muitas vezes associada à genialidade, inspiração, “lampejos” 
e “sacadas”, mostra-se no dia-a-dia como um exercício de enorme intelectualiza-
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ção e concentração. Da “transpiração” mental vêm à tona as soluções criativas 
para cada peça. Vale a pena relembrar o já tão propalado clichê sobre a criação 
publicitária: 99% transpiração e apenas 1% de inspiração.

Dentro desse panorama, afirmamos que idéias não vêm do nada, sem uma origem, 
como se bastasse o simples ato de querer criar algo novo e original. O processo 
criativo na propaganda envolve associações entre as reais necessidades do pro-
duto a ser anunciado com o universo sócio-cultural do criador. É através desse 
cruzamento de informações e referências que “brotam” as grandes idéias. 
            
Podemos dividir esse repertório em dois níveis de armazenamento informacio-
nal:

• Vivência / Experiência vivida: presenciar um acidente, doença, uma 
premiação, um momento de extrema emoção. Situações corriqueiras 
ocorridas no cotidiano ficam retidas na memória.

• Atividades culturais: ler bons livros, assistir a filmes dos mais diversos 
gêneros, acompanhar a programação televisiva. Tudo isso serve de 
munição para subsidiar uma criação publicitária.

                                                                                
Sabe-se que o profissional de criação retira do universo sociocultural em 
que vive o subsídio para alicerçar sua idéia criativa. No caso específico 
da redação publicitária, tudo que está contido no repertório lingüístico 
da sociedade pode e deve servir como ponto de partida para a solução 
de seu problema... (Carrascosa, 2003, p. 100)

Assim, gírias, ditados populares, músicas, filmes, clichês, trocadilhos e até pe-
ças publicitárias formam a bagagem cultural de cada um, em especial do criador 
publicitário, que necessita captar todas essas referências para lançar mão desse 
conteúdo na elaboração de peças e material de divulgação.

O publicitário necessita de um vasto manancial de informações e referências, sem 
discriminar fontes. Conhecer um pouco de tudo na busca de soluções criativas e 
originais para os mais diversos produtos destinados a públicos-alvos distintos é 
uma atribuição imprescindível aos profissionais criativos.

O roteirista, por conta do seu cotidiano profissional, adquire fragmen-
tos de conhecimento relacionados a vários temas, já que um dia está 
escrevendo um programa a respeito de regulagem de motores, em um 
outro sobre um anti-hipertensivo, em seguida sobre o uso do aço na 
construção civil, depois explica técnicas de plantio de mudas de laranja, 
fala do amendoim do novo milênio... ”(Xavier, 2004, p. 56)

Analisando peças

Um exemplo interessante da relação repertório cultural X criação é um outdoor 
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com o intuito de promover a conscientização do uso de preservativos em tempo 
de carnaval. O título “Plastifique seus documentos” vem carregado de ambigüida-
de, em que fica claro a apropriação do sentido de se associar a plastificação de 
documentos, como os de habilitação, RG, entre outros, com o uso do preservativo 
no órgão sexual masculino. Tal solução criativa só foi possível devido ao conheci-
mento da expressão “plastifique seus documentos” como forma de preservá-los 
em bom estado.

Em abril de 2006, foi veiculado, em grande escala, na TV, um comercial da Fiat, 
onde um automóvel Pálio aparecia em situações semelhantes às do treinamento 
do ator Silvester Stalonne, ao interpretar o boxeador Rocky Balboa, no filme 
Rocky. Subia escadas, rodava circulando praças, simulando flexões. Tudo isso 
ao som da tradicional e automaticamente reconhecível trilha do filme, a música 
Eye of Tiger, da banda americana Survivor. Evidencia-se intenção da paródia, ao 
associar o carro ao boxeador, e atestando que o filme Rocky serviu de ponto de 
partida criativo, incorporando e transferindo para o comercial elementos que o 
identificassem de imediato para o produto a ser anunciado.

Em fevereiro de �00�, um banner promocional para a rede de fast food Bobs es-
tampava a ilustração de um suculento banana split, logo abaixo do seguinte título: 
O que é que a banana tem? Nesse exemplo percebe-se a utilização explícita de 
uma paráfrase ao associar uma já popular canção “o que é que a baiana tem?” 
com a chamada verbal do referido banner. Praticamente, a peça exposta manteve 
toda a estrutura textual da que a originou e a inspirou, dotando o título publicitário 
de sonoridade, pela inevitável lembrança com a canção e em bom humor.

A última peça a ser analisada é um anúncio de jornal que tem como cliente/anun-
ciante a Gazeta Rádios. Na peça, são elencados, à época, os recentes números 
de uma aferição de pesquisa de audiência, atestando que as emissoras do 
grupo do anunciante obtiveram excelente resultado. Ancorado por uma imagem 
de um popular rádio de pilha, porém com a antena, digamos, murcha, isto é, 
ela não aparecia na vertical e sim na diagonal, curvada para baixo, vem o título 
“A concorrência já não anda tão ligada assim.” A interação entre a informação 
verbal (título) e não-verbal (rádio com antena “murcha”) completa o sentido da 
peça, explicitando a intenção dos criadores em associarem o desempenho da 
concorrência com um ícone que representasse a impotência de um órgão sexual 
masculino. Vale ressaltar que o período da veiculação da peça era concomitante ao 
do lançamento do medicamento Viagra, voltado para o incremento da vida sexual 
dos seus usuários. A exploração desses elementos, além de divulgar com muito 
bom humor o excelente resultado do cliente e de se aproveitar da oportunidade 
do lançamento do medicamento no mercado, serviu para ilustrar o suposto ânimo 
da concorrência com a pesquisa de audiência.

Para ser criativo e atualizado é preciso ser viciado em informação de 
todo o tipo e espécie, formal e informal, em grande quantidade, sem dar 
muita importância à qualidade, mas tendo clara consciência da validade 
de cada uma. (Petit, 1991, p. 56)
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Conclusão

Para manter-se criativo, é necessário entender e compreender que a informação, 
na sua forma mais variada e irrestrita, é a ferramenta que possibilita as mais diver-
sas combinações, cruzamentos e associações entre produtos, a fim de conseguir 
soluções originais e diferenciadas, do ponto de vista publicitário. E que na busca 
pelas referências, o profissional da área deve se portar como um radar, captando 
todo o tipo de informação disponível, agindo de forma incansável, a fim de ver-
satilizar-se e dotar-se de uma ampla bagagem e repertório cultural para elaborar 
soluções originais, diferenciadas e pertinentes para produtos dos mais diversos 
segmentos e públicos-alvos.
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COMUNICAÇÃO SOCIAL

NEPE: TEORIA E PRÁTICA EM AÇÃO

NEPE:  THEORY IS PRACTICAL IN ACTION

                                                     Omar Carrasco Delgado20∗

“Não existe nada mais prático do que uma boa teoria”.
                                                                   Kurt Levin

RESUMO

O artigo aborda a relevância da inserção da teoria e da prática no NEPE (Núcleo 
Experimental de Pesquisa e Extensão em Comunicação) dentro do curso de 
Comunicação Social da FIPAG, assim como a produção e criação de projetos 
de extensão visando à execução de atividades profissionalizantes dos alunos. O 
artigo aborda também as implicações do curso na formação do aluno. Por último, 
mostra que, com a implementação de atividades teórico-práticas, o futuro profis-
sional da comunicação está se inserindo no mercado competitivo, que exige uma 
visão profissional e estratégica.

Palavras - chave: Teoria – Prática – Comunicação – Ensino – Mercado de Tra-
balho – Estágio - Profissão

ABSTRACT

This article focuses on the relevance of using theory and practice in the NEPE 
(acronym for Experimental/reaserch group on Reaserch an Extension Communica-
tion ) in the Social Communication course at FIPAG. It also points out the production 
and creation of extensio projects in order to improve students performance as pro-
fessionals. It also foucuses on the notion of the course in the training of students. 
Fanally, it shows that the use of theorical and practical activities inserts students in 
the highly competitive market which requires a professional and strategic view.

Key words: Theory – practice  - communication – teaching – Market – Training 
- occupation
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Introdução

Pretende-se neste artigo de caráter acadêmico fazer um levantamento teórico-
crítico da importância que representa o NEPE (Núcleo Experimental de Pesquisa 
e Extensão em Comunicação) no âmbito do ensino-aprendizagem do curso de 
Comunicação Social da FIPAG. Sabe-se que o NEPE nasceu com o objetivo de 
proporcionar a prática dos conhecimentos teóricos acumulados no cotidiano aca-
dêmico em sala de aula. A proposta é essa: desenvolver atividades acadêmicas 
e profissionalizantes, como complementação do curso, mediante a prática do 
estágio supervisionado na própria instituição, assim como o desenvolvimento de 
projetos voltados para pesquisa e extensão. A práxis não deve ser uma dicotomia 
entre ensino e aprendizagem. O embasamento teórico e o aprendizado prático 
são fundamentais dentro de uma sociedade do conhecimento.

Ensino Superior e Mercado de Trabalho: um olhar crítico  

Não há dúvidas que hoje, no Brasil, a preocupação é a qualidade da educação 
oferecida. De acordo com Aluízo Barros, em seu artigo sobre mercado de trabalho 
e educação superior, muitos universitários não encontrarão trabalho quando se 
graduarem porque as faculdades não estão preparando o aluno para o mercado de 
trabalho. A proporção de estudantes no ensino superior brasileiro é notoriamente 
baixa, mesmo quando comparada a países sul-americanos.

Para José Marques de Melo, o Brasil possui, hoje, mais de 350 escolas de comu-
nicação, distribuídas por todo o território nacional. Trata-se, segundo Marques de 
Mello, de uma hipertrofia que não chega a surpreender, e analisa criticamente a 
evolução do ensino superior no país. Seguindo o pragmatismo como modelo de 
desenvolvimento do sistema educacional, a criação de cursos nessa área só ocor-
reu quando a estrutura da sociedade reservara uma função explícita à formação 
sistemática de profissionais qualificados.

Seguindo com essa linha de raciocínio, o ensino de comunicação em nosso país 
revela uma situação muito complexa. Devemos lembrar que a comunicação é um 
campo inacabado e multidisciplinar. Não adiante reformular currículos se não há 
uma mudança na estrutura do ensino brasileiro e em seus fundamentos sociais 
e ideológicos. Como dizia Anísio Teixeira (In Marques de Melo, 1987, p. 38) a 
crise educacional brasileira é (...) um aspecto da crise brasileira de readaptação 
institucional. A escola transplantada para o nosso meio sofreu deformações que a 
desfiguram, impondo-nos um exame da situação à luz dessa realidade e não das 
aparências legais, para descobrirmos as causas e os remédios de sua crise.

Assim sendo, o principal questionamento quanto à formação profissional do 
comunicador é se a atividade está vinculada a um caráter meramente tecnicista, 
conforme o modelo da escola americana, implantado nos anos 50 e 60, ou em 
uma abordagem de caráter humanista, da escola européia. Também temos mais 
uma nova postura de comunicação. Hoje, na América Latina, defende-se uma 
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concepção de comunicação híbrida e mediadora dos processos de comunicação 
visando a um profissional aparelhado com competências técnico-teóricas e, ao 
mesmo tempo, transformador, crítico e interventor da realidade.

Neste sentido, o curso de Comunicação Social da FIPAG, nas suas habilitações 
em Relações Públicas e Publicidade e Propaganda, trabalha com uma concepção 
teórico-prática enfatizando a formação humanística dos alunos e enfatizando a 
inserção das disciplinas específicas na prática, desde seu início, com o intuito 
de aproximar o aluno à sua área de interesse, conforme o nosso objetivo de 
formar um profissional ético, crítico e versátil, consciente de seu papel para com 
a sociedade.

Outro fator importante na formação do nosso aluno são as estratégias de ensino-
aprendizagem: os projetos integrados ou a prática da interdisciplinaridade entre 
diferentes disciplinas que objetivam as conexões entre diferentes conteúdos. Isso 
viabiliza o conhecimento entre teoria e prática. A integração dos saberes, por meio 
de estratégias metodológicas nas disciplinas e as atividades desenvolvidas no 
Nepe, irão oportunizar as possibilidades de desenvolver atividades de cunho prático 
e de pesquisa evitando, assim, a velha dicotomia entre a teoria e prática.

Nessa linha de orientação, é necessário destacar a implementação da nova estru-
tura curricular em que se percebe a boa distribuição de disciplinas que poderão ser 
desenvolvidas através de projetos integrados, de forma interdisciplinar, e poderão 
ser amarradas com ações pedagógicas. Acreditamos que, por meio da prática da 
interdisciplinaridade, manteremos a integração curricular. Para isso acontecer, a 
postura pedagógica dos atores envolvidos deverá ser (re)pensada.

Estamos certos de que as mudanças no curso de Comunicação Social da FIPAG 
visam à construção de um novo perfil profissional dos formandos em Comunicação 
Social, dentro dos princípios éticos exigidos pela sociedade. Compreender a dinâ-
mica da realidade social, assim como o domínio dos processos comunicacionais 
e a incorporação de novas linguagens tecnológicas conduzirão a uma prática 
transformadora e a uma visão humanística.

Estamos de acordo como as colocações do prof. Marques de Mello, de que as ati-
vidades acadêmicas relegadas na sala de aula tradicional em forma de imobilismo 
devem ser substituídas, conduzindo-as para as agências experimentais para a 
biblioteca, para a pesquisa em campo, para visitas técnicas ou de estudo, sem a 
rigidez dos horários e do controle formal. Portanto, a instalação de equipamentos 
profissionais é fundamental para a concretização da prática profissional. Tais 
equipamentos devem estar, conforme Marques de Mello, em agências experimen-
tais, onde os alunos, orientados pelos professores, possam pesquisar ou fazer 
simulações de produção, criação, com liberdade e consciência crítica.

As escolas de comunicação não podem converter-se apenas em centros 
destinados à pesquisa aplicada.
Contudo, torna-se imprescindível desenvolver, desde já, um setor de 
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pesquisas teóricas, buscando formulações apropriadas para o fenômeno 
social da comunicação em nosso país.
(Marques de Mello, 1987. P. 41)

A Experiência Do Nepe: Prática profissional e pesquisa

Desde o semestre de 2004/2, a FIPAG, por meio do NEPE (Núcleo Experimental 
de Pesquisa e Extensão em Comunicação), vem se preocupando com a integração 
entre teoria e prática para seus alunos. A oportunidade de estágio para os alunos 
do curso de Comunicação Social surgiu da necessidade de evitar essa velha 
dicotomia entre teoria e prática. A criação da agência experimental preocupa-se 
na formação de cidadãos habilitados a intervirem socialmente na realidade, a 
partir da sua profissão. 

Percebe-se que o mercado de trabalho está cada vez mais competitivo. A disputa 
por um espaço cresce a cada dia. A área da comunicação social vem crescendo 
com uma velocidade impressionante. O crescimento de cursos e de comunicólogos 
acirrou o mercado de trabalho, fazendo-se necessário maior domínio de habilida-
des e competências. Assim sendo, aqueles que têm a possibilidade de iniciar sua 
formação estagiando em um ambiente que possa proporcionar a dualidade da 
teoria e da técnica dentro de uma agência acabam levando vantagem no aspecto 
cognitivo, isto é, aprendizagem permanente.

É nesse contexto que os alunos do curso de Comunicação Social da FIPAG estão 
inseridos, por meio do estágio supervisionado no Núcleo Experimental de Pesquisa 
e Extensão, o Nepe.com. O núcleo funciona como uma agência interna para a 
faculdade prestando serviços e produtos midiáticos para a instituição.

Ao estagiar no Nepe.com, os  alunos estagiários têm a possibilidade de  viven-
ciar no cotidiano situações de uma agência real. Eles cumprem uma agenda de 
trabalho discutindo previamente com o professor-coordenador as atividades que 
serão desenvolvidas na comunicação interna. Vemos a instituição como nosso 
principalmente cliente e damos a maior atenção à prática da comunicação interna 
e integrada. Os horários são divididos entre os estagiários, assim como a divisão 
de tarefas, como a criação de novas formas de comunicação. Assim inserimos os 
alunos em um cotidiano de comunicação organizacional.

É importante frisar que a prática do estágio na mesma faculdade vem a facilitar a 
aproximação do ambiente acadêmico, onde se pode interagir com os conteúdos 
disciplinares e com os próprios professores e alunos obtendo mais conhecimento e 
troca de informações. Outro fator preponderante é o fato de termos autonomia para 
decidir o que será produzido na comunicação interna. Assim, o estágio funciona 
como atividade complementar fazendo ligações entre a teoria da comunicação e 
sua conexão com a prática.  Algumas dificuldades acontecem, o que é normal, o 
que tornam algumas idéias inviáveis de se porem em prática. Mas é visível o esforço 
para que a cada dia as condições acadêmicas e profissionalizantes sejam cada 
vez melhores. O que importa é a semente e a boa vontade de ver a comunicação 
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inserida no contexto local e regional. É o que acreditamos enquanto professores 
e pesquisadores da comunicação.

Considerações Finais

Conclui-se, pois, que a organização de um curso de Comunicação Social não pode 
circunscrever-se à esfera do ensino, conforme Marques de Melo, transmissão 
de conhecimentos na sala de aula, apenas. Deve-se ampliar para atividades de 
autêntica prática profissional, alimentada por uma implementação de pesquisa, 
visando à construção de um núcleo de criação, inovação e pensamento crítico 
contemporâneo. O estágio no Nepe.com é valoroso e ousado do ponto de vista 
estratégico para inserir nossos alunos na prática profissional e pesquisa e ali têm, 
além da possibilidade de serem cidadãos críticos, atuantes,  uma prévia de como 
trabalharão no futuro. A contribuição do Nepe está nessa direção. 
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PEDAGOGIA

A IMPORTÂNCIA DA RELAÇÃO PROFESSOR-ALUNO NA INTERAÇÃO DO 
PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM NO COTIDIANO ESCOLAR

RELAÇÃO TEACHER-STUDENT’S IMPORTANCE IN PROCESSO 
TEACHING-LEARNING’S INTERACTION IN THE DAILY SCHOOL

Ariana Oliveira de Aguiar ��*

RESUMO

Este artigo propõe analisar a relação professor-aluno sob a ótica da psicologia 
educacional, dentro da perspectiva sócio-cultural e da política educacional. En-
fatiza o processo ensino-aprendizagem relacionado à interação professor-aluno 
focalizando a afetividade, o diálogo, a motivação e a valorização. Apresenta, 
ainda, a participação em atividades extra-classes realizadas pelas alunas do 
curso de Pedagogia da FIPAG, nos semestres 2002/2 e 2003/2, orientadas por 
esta autora.

Palavras-chave: relação professor-aluno, motivação, afeto, diálogo, ensino-
aprendizagem.

ABSTRACT

This article intends to analyze the relationship teacher-student under the optics 
of the education psychology, inside of the partner-cultural perspective and of the 
education politics. He/she emphasizes the process teaching-learning related the 
interaction teacher-student focusing the affectivity, the dialogue, the motivation and 
the valorization. He/she presents, still, the participation in activities extra-classes 
accomplished by the students of the course of Pedagogy of FIPAG, in the semesters 
2002/2 and 2003/2, guided by this author

Key words: relationship teacher-student, motivation, affection, dialogue, teach-
ing-learning.  
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Considerações iniciais

A partir de pesquisa realizada na internet, no site da UFES (2004), com foco 
no resumo das dissertações de mestrado do PPGE, nos anos de 1992 a 2000, 
encontrou-se um resumo com o título: A interação professor/aluno/conteúdo: um 
processo de construção de sentidos. A autora, Rosângela Hofacker Wuo (1996), 
verificou que os sentidos se constroem nas trocas interativas, elaboradas na me-
diação feita pelo professor, entre o aluno e o conteúdo. Constatou-se que essa 
construção é feita à medida que o conteúdo/conceito se torna significativo para o 
aluno e quando pode relacionar-se, numa situação de equivalência, a conteúdos/
conceitos por ele já conhecidos e internalizados. Constatou-se, ainda, a utilização 
da Zona de Desenvolvimento Proximal, proposta por Vygotsky, com o fim de permitir 
que os alunos amadureçam funções que lhes propiciem efetivar essa construção 
e apropriar-se mais facilmente dos conteúdos/conceitos. Percebeu-se, também, 
que o professor não tem exata consciência do papel que assume na interação 
e que esse papel não é único, ou seja, ele varia desde uma “postura tradicional” 
até uma “postura libertadora”, dependendo do contexto ou da situação a que se 
refere o conteúdo desenvolvido e os sentidos a serem construídos.

Com base nessas constatações, o presente artigo propõe uma análise do papel 
do professor, relacionando os conteúdos e metodologias de ensino para uma 
aprendizagem satisfatória do aluno. Existe uma aprendizagem significativa a 
partir do bom relacionamento do professor com o aluno? O que norteia essa 
aprendizagem significativa?

A relação professor-aluno

Quando se leva esse questionamento para a sala de aula, verifica-se, a partir 
das respostas dos alunos de 5ª à 8ª série, entrevistados por discentes do curso 
de Pedagogia da FIPAG, nos semestres �00�/�, turmas �º A, B e C e �003/�, 
turmas 2ºA e B, que o bom relacionamento contribui para que o aluno participe 
mais das aulas, desenvolva o diálogo e sinta-se motivado a buscar cada vez mais 
o aprendizado; que o relacionamento deve ser baseado no respeito mútuo, na 
amizade, compreensão e assistência por parte do professor, sempre que se fizer 
necessária. Ainda, apontaram como fundamental que o professor imponha sua 
autoridade dentro dos limites permitidos para um convívio pacífico e, também, 
responderam que alguns professores não admitem a opinião do aluno, tornando 
impossível estabelecer uma conversa informal em sala de aula, inviabilizando 
trocas de experiências (Pesquisa realizada com aproximadamente 120 alunos 
em uma escola da rede municipal de Guarapari).

Se de um lado o aluno é visto de modo integrativo e participante da construção 
do conhecimento, do outro é indispensável uma transformação na postura do 
professor. É importante que o educador tenha os cuidados necessários para 
permitir que a autonomia do educando avance, porém, sem exigir mais do que 
o aluno possa oferecer; que o professor se torne um elemento facilitador, para 
orientar o educando no desenvolvimento da auto-percepção, percepção do mundo 



7�

e do outro, além de estar aberto e atento para lidar com questões referentes ao 
respeito mútuo, relações de poder, limites e autoridade. Ao facilitar e organizar o 
processo produtivo de aprendizagem, o educador deve assegurar a todos a prática 
e vivência, a possibilidade de observar e construir o conhecimento.

Muitas vezes o professor coloca-se como o sujeito do saber, não oportunizando a 
participação crítica do aluno e afastando-o cada vez mais do processo integrativo 
da aprendizagem, esquecendo que o aluno é um cidadão em formação que deve 
participar do contexto escolar.

Analisando um estudo realizado por Marilene Pascale da Silva Viola, em sua 
dissertação de mestrado (�993), na UFES, com o tema Escola Unidocente: sua 
cotidianidade, constatou-se que ela enfatiza a possibilidade de uma prática social e 
de um trabalho do educador que vise a interferir, através dessa prática, no despertar 
da consciência crítica do educando e no desenvolvimento das forças que levam a 
sociedade a modificar-se substancialmente.A escola tem função cultural, política e 
social e o papel do educador é o de levar o aluno a compreender essa realidade 
sócio-político-cultural para que ele se torne capaz de participar do processo de 
construção da sociedade.

Versando sobre o cotidiano escolar em sua pesquisa, Viola (1993) verificou que 
a relação professor-aluno é formal e autoritária em uma escola da sede, e na es-
cola rural o clima é mais quente, de afeto. A motivação é um fator marcante nas 
escolas rurais; as crianças mostram-se entusiasmadas, enquanto na sede são 
pouco motivadas, apresentando tédio e apatia. O ensino é descontextualizado. A 
cultura da comunidade não é refletida na escola, onde as crianças não são levadas 
a pensar sobre o mundo que as cerca.

Sobre essa questão, o professor deve mostrar que sua participação é um dife-
rencial nas aulas, mas o aluno faz parte desse contexto e também contribui para 
esse conhecimento demonstrando o seu valor cultural, que deve ser valorizado 
pelo professor.

Para o filósofo Sócrates, o processo para adquirir o saber é o diálogo e todo co-
nhecimento deve ser dado para desenvolver a capacidade de pensar.

Como afirma Paulo Freire:

É fundamental que, na prática da formação docente, o aprendiz de 
educador assuma que o indispensável pensar certo não é presente 
dos deuses nem se acha nos guias de professores que iluminados 
intelectuais escrevem desde o centro do poder, mas, pelo contrário, o 
pensar certo que supera o ingênuo tem que ser produzido pelo próprio 
aprendiz em comunhão com o professor formador. (FREIRE, 1996, 
p.43).

A realidade existente em muitas escolas, a respeito da relação professor-aluno, 
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permite identificar que muitos alunos enfatizam os aspectos afetivos: bom professor 
é aquele amigo, compreensivo; preocupa-se com o aluno; está disponível mesmo 
fora da sala de aula e coloca-se na posição do aluno.

Segundo Rubem Alves, o lado humano é a parte mais importante do ensino; o 
ensino tem que ser prazeroso para o aluno e o professor; a aprendizagem tem 
de ser para a vida.

O comportamento do professor, sua forma de “ser” e de “agir”, depende do com-
prometimento que ele possui e é esta forma de ser que demonstra a não neutra-
lidade do ato pedagógico. Naturalmente o professor que tem uma boa relação 
com os alunos preocupa-se com os métodos de aprendizagem e procura formas 
dialógicas de interação.

As virtudes e valores do professor que consegue estabelecer laços afetivos com 
seus alunos intrincam-se na forma como ele trata o conteúdo e nas habilidades 
de ensino que desenvolve.

Na relação entre professor e aluno, nota-se uma reciprocidade de influências, 
vislumbrando o papel da motivação como um fator importante no processo en-
sino-aprendizagem. Que atitudes e metodologias contribuem para essa relação 
professor-aluno-ensino-aprendizagem?

Pode-se perceber que na motivação, que também permeia a aprendizagem, 
existe a figura do professor e nela o afeto, contribuindo para a reflexão que leve 
a perceber os ganhos no processo ensino-aprendizagem quando devidamente 
instrumentalizados para trabalharem o afeto no referido processo.

As diretrizes mais expressivas da educação são as que ajudam a revelar 
o sentido da vida e do mundo, à medida que trabalha sobre a situação 
presente do homem no mundo e dá condições para que ocorra a inte-
gração entre conhecimento e emoção. (MOREIRA, 1994, p.97).

É de suma importância a forma como o professor se relaciona com a sua área de 
conhecimento: os questionamentos em sala de aula a respeito dos conteúdos; tirar 
dúvidas e induzir à curiosidade, à pesquisa e à crítica; acreditar nas potencialidades 
do aluno; preocupar-se com a aprendizagem e com seu nível de satisfação; tornar 
as aulas agradáveis, produtivas e atraentes, estimulando a participação do aluno; 
saber se expressar de forma que todos entendam; procurar formas inovadoras de 
desenvolver as aulas; o bom humor do professor, o gosto de ensinar e aprender 
são aspectos fundamentais na relação professor-aluno.

Saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibili-
dades para a sua própria produção ou a sua construção. Quando entro 
em uma sala de aula devo estar sendo um ser aberto a indagações, à 
curiosidade, às perguntas dos alunos, e suas inibições; um ser crítico 
e inquiridor, inquieto em face da tarefa que tenho – a de ensinar e não 
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a de transferir conhecimento. (FREIRE, 1996, p.52).

A competência do professor se manifesta quando compreende o seu papel de 
instrumentalizar os alunos para a conquista dos conhecimentos e sua aplicação na 
vida prática; incute-lhes a importância do estudo na superação das suas condições 
de vida; mostra-lhes a importância do conhecimento das lutas dos trabalhadores; 
orienta-os positivamente para as tarefas da vida adulta. O respeito, o senso de 
justiça, o verdadeiro interesse pelo crescimento do aluno, o uso de linguagem com-
preensível, o apoio às dificuldades refletem no processo ensino-aprendizagem.

Podemos perceber que hoje o processo de desenvolvimento está centrado 
na aquisição e transformação do conhecimento, já que este sofre rápidas 
mudanças.

Devem-se analisar as relações entre professor-aluno não só no campo psicoló-
gico ou afetivo, mas também no campo social porque os professores vivem num 
ambiente complexo onde participam de muitas interações sociais no dia-a-dia. 
São frutos da realidade cotidiana das escolas e muitas vezes são incapazes de 
fornecer uma visão crítica aos alunos; eles mesmos precisam ajustar seus papéis 
à realidade da escola, e esta instituição interfere na expectativa tanto do professor 
como do aluno.

Segundo Berger e Luckmann, as instituições controlam a conduta humana esta-
belecendo padrões previamente definidos que a canalizam em uma direção por 
oposição a muitas outras que seriam teoricamente possíveis. (1983, p.80).

Modificar esses situação é possível, mas com muito esforço, em virtude dos papéis 
que desempenha o indivíduo, pois participa e tem consciência desse processo 
não só em aspectos cognitivos, mas também no sentido do conhecimento de 
normas, valores e ações. É preciso, assim, envolver-se na tarefa de investigar e 
analisar criticamente para que os protagonistas do processo pedagógico não sejam 
manipulados por idéias que nem sempre gostariam de ouvir. Somente quando o 
professor se sentir consciente de sua prática, capaz de estabelecer relações entre 
a sua e as demais condições sociais, é que poderá agir em direção à modificação 
das relações pedagógicas e sociais.

... mesmo sabendo que as condições materiais, econômicas, sociais 
e políticas, culturais e ideológicas em que nos achamos geram quase 
sempre barreira de difícil superação para o cumprimento de nossa tarefa 
histórica de mudar o mundo, sabe também que os obstáculos não se 
eternizam. (FREIRE, 1996, p.60).

O ambiente institucional interfere no desempenho e nas relações professor-alu-
no. Quando o professor é valorizado como profissional, ele apresenta melhor 
desempenho e satisfação em suas atividades estabelecidas, possibilitando maior 
rendimento nas condições de ensino de modo geral.
O ambiente escolar pode exercer um efeito estimulador para o estudo ativo dos 
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alunos; os professores precisam procurar unir-se à direção da escola e aos pais 
para tornar a escola um lugar agradável e acolhedor.

A tese de doutorado de Lourdes Helena da Silva (2000, PUC-SP) versa que as 
relações sociais não se limitam apenas no interior da sala de aula, ou às relações 
professor-aluno. A noção de relação educativa refere-se às relações entre as 
classes, a sociedade e a relação dos diferentes parceiros quanto ao saber e à 
cultura. Ressalta que o papel do aluno é um importante mediador no processo de 
interação na relação família e escola.

Nota-se que uma das tarefas da escola é desenvolver a habilidade de negociação 
e a convivência pacífica como algo imprescindível em um mundo globalizado. A 
escola deve trabalhar o auto-conhecimento como possibilidade de abertura para 
o desenvolvimento da autonomia e da capacidade de julgamento.

Algumas abordagens

São inúmeras as abordagens que apresentam tendências à ação do professor, 
apresentando modelos, diretrizes e um referencial filosófico e psicológico. Dentro 
das perspectivas dessas teorias, citaremos algumas abordagens envolvendo a 
relação professor-aluno no processo ensino-aprendizagem, pontuando mudanças 
de paradigmas e o desenvolvimento no decorrer dos anos.

Na abordagem tradicional, a educação é caracterizada como transmissão de co-
nhecimentos, o aluno é visto como produto, a ênfase está na sala de aula, onde 
o professor explica e o aluno aprende. Essa educação, para Paulo Freire, é tida 
como educação bancária, em que os alunos são bancos onde são depositadas 
as informações. A relação professor-aluno não existe, porque o professor decide 
a metodologia, o conteúdo, a avaliação e o aluno não tem direito a participar ou 
dar a sua opinião.

Segundo Foucault, uma precaução metodológica é não tomar o poder como um 
fenômeno de dominação maciço e homogêneo de um indivíduo sobre os outros, de 
um grupo sobre os outros, de uma classe sobre as outras; mas ter bem presente 
que o poder – desde que não seja considerado de muito longe – não é algo que 
se possa dividir entre aqueles que o possuem e o detêm exclusivamente e aque-
les que não o possuem e lhe são submetidos (Foucault, 1979, p.183). Foucault 
faz uma análise do poder, objetivando a autonomia e o domínio. Fazendo uma 
retrospectiva histórica, pode-se exemplificar com a educação tradicional, em que 
o professor objetiva o poder e o aluno é um mero espectador.
 
Questiona-se: Como se dá a aprendizagem sem que haja interação entre profes-
sor e aluno? O aluno tem algum interesse em determinado assunto sem haver 
motivação e participação no processo ensino-aprendizagem? Qual o papel do 
professor na relação professor-aluno?
A abordagem comportamentalista ou behaviorista considera a experiência (em-
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pirismo) como a base do conhecimento. A educação está ligada à transmissão 
cultural, cabendo à escola modificar padrões de comportamentos e direcionar 
com finalidades de caráter social, para que o aluno seja aceito pela sociedade. 
No processo ensino-aprendizagem, o professor controla o aluno estimulando-o 
e tendo a responsabilidade de obter mudanças nesse aluno, desde o momento 
em que ele entra na escola.

Para Skinner, a realidade é um fenômeno objetivo; o mundo já é construído e o 
homem é produto do meio. O comportamento pode ser mudado, modificando as 
condições e alterando elementos ambientais. Skinner não se preocupa em jus-
tificar porque o aluno aprende, mas em fornecer uma tecnologia que seja capaz 
de explicar como fazer o estudante estudar e que seja eficiente na produção 
de mudanças comportamentais. Observa-se que os comportamentalistas não 
valorizam a aprendizagem trazida no bojo da criança para, a partir daí, propor 
novas situações de aprendizagem, adquirindo novas culturas e, principalmente, 
valorizando o aluno e respeitando-o.

Na abordagem humanista as tendências são voltadas para o sujeito, o professor 
busca no sujeito objetivos, experiências, compreensão para propor o processo 
ensino-aprendizagem. O professor é qualificado como autêntico, facilitador e 
empático, que compreende e se coloca no lugar do outro. Portanto, há uma re-
ciprocidade: a partir do momento em que o professor confia e valoriza o aluno, 
este também terá respeito e consideração pelo professor, atingindo assim a tão 
esperada aprendizagem significativa.

O ensino irá depender do caráter individual do professor, como ele se 
inter-relaciona com o caráter individual do aluno. A autenticidade e a 
congruência são consideradas condições facilitadoras da aprendizagem, 
as quais, por sua vez, irão facilitar um processo de autenticidade ou 
congruência na pessoa ajudada. Isso igualmente implica que o profes-
sor deve aceitar o aluno tal como é e compreender os sentimentos que 
ele possui. Aceitando o aluno e compreendendo-o empaticamente, o 
professor fará, de sua parte, tudo para a criação de um clima favorável 
de aprendizagem. (MIZUKAMI, 1986).

Essa questão é discutida em um artigo do caderno Pró-Discente-UFES-2002, 
intitulado Abordagem centrada na pessoa: contribuições de Carl Rogers para a 
educação.Tal abordagem enfatiza as questões filosóficas relativas ao que significa 
tornar-se um ser humano total. O homem é de natureza boa, porém é corrompido 
pela sua cultura e suas experiências. Versa que, para um bom desenvolvimento 
do processo relacional, é preciso aceitação, empatia e congruência. O professor 
compartilha com o aluno a condução do processo ensino-aprendizagem.

Carl Rogers (1972) relata que a única autoridade necessária aos indivíduos é a 
de estabelecer qualidade de relacionamento interpessoal. Rogers conclui que a 
eficácia do processo de aprendizagem depende da qualidade da interação entre 
professor e aluno. Refletindo a respeito da abordagem humanista, deve-se valo-
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rizar cada ser humano, todas as profissões, cada aluno na sala de aula, porque 
diferenciar o aluno pobre do rico, o negro do branco, implica discriminação, que 
não tem objetivo comum. O relacionamento interpessoal é o ponto crucial desse 
processo.

A abordagem cognitivista refere-se em como se dá a organização do conhecimento, 
através do processamento de informações e estilos de pensamento. Seus principais 
representantes são Jean Piaget e Jerome Bruner. O processo educacional consiste 
em deixar que o aluno descubra, pense, tente, construa e aprenda sozinho e não 
simplesmente através da transmissão de conhecimentos, informações e modelos 
prontos. A autonomia é valorizada para o desenvolvimento da personalidade e 
do cognitivo. O professor é um mediador que considera necessário o “aprender 
a aprender”. Ele está sempre aprendendo com os alunos e os alunos com outros 
alunos e vice-versa. Na relação professor-aluno, o professor não é um transmissor 
de informação e sim um receptor. O professor cria condições para que haja uma 
reciprocidade intelectual e cooperação entre ambas as partes. O papel do pro-
fessor é investigar, pesquisar, orientar, levando o aluno à reflexão de um trabalho 
independente. Assim, é valorizada a bagagem cultural de cada aluno e trabalha-se 
diversificadamente conforme cada fase apresentada pelo aluno.

A abordagem sócio-cultural enfatiza-se nos aspectos sócio-político-culturais e 
no Brasil. Destacamos Paulo Freire com sua grande preocupação com a cultura 
popular brasileira. A ação educativa valoriza a reflexão sobre o homem e analisa 
o meio de vida desse homem. A escola, para Paulo Freire, é uma instituição que 
existe num contexto histórico de uma determinada sociedade. Para que seja com-
preendida, é necessário que se entenda como o poder constitui-se na sociedade 
e a serviço de quem está atuando. Deve-se pensar e refletir sobre a educação 
que queremos, o aluno que almejamos, para quem e para quê vamos ensinar. A 
relação professor-aluno na abordagem sócio-cultural é democrática, o professor 
torna-se aluno e o aluno  torna-se professor. O professor cria condições para que 
cada aluno avalie seu desempenho, valorizando a linguagem e a cultura; a partir 
daí o aluno produz cultura. O diálogo é um referencial nessa abordagem, onde 
todos participam na resolução de problemas. Há organização, união e cooperação 
juntamente com o professor.

Para Vygotsky (1997), a criança nasce em um mundo humano onde existem 
objetos e fenômenos criados por muitas gerações. Nesse ambiente ela se re-
laciona socialmente e participa de atividades e práticas culturais. Seus modos 
de perceber, de representar, de explicar e atuar no meio, seus sentimentos em 
relação ao mundo, ao outro e a si mesma e seu funcionamento psicológico vão-se 
constituindo nas relações sociais.

Assim, o desenvolvimento intelectual do homem está intimamente ligado às re-
lações sociais e tem como produto a cultura e o conhecimento. O grupo cultural 
fornece aos homens subsídios para o seu desenvolvimento e aprendizagem, 
interagindo com os outros e interiorizando formas culturalmente construídas de 
instrumentos externos e internos, possibilitando as relações sociais. Na escola, 
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a criança chega com inúmeros conhecimentos adquiridos e no processo escolar 
ela reelabora esses  conhecimentos mediante o estabelecimento de uma relação 
cognitiva com o mundo e com o próprio pensamento. Vygstsky destaca que a 
educação escolarizada e o professor têm um papel importante no desenvolvimento 
dos indivíduos.

A abordagem psicanalítica, baseada em estudos de Freud, possibilita uma com-
preensão de mundo, uma lógica, procurando buscar no aluno os limites do prazer: 
o professor busca abrir caminhos diferentes para a compreensão do outro, e boas 
relações com o indivíduo e consigo mesmo. Menos preocupação com métodos 
e conteúdos e mais ênfase com as pessoas. A Psicanálise explica que o conhe-
cimento está permeado pelo desejo, que o ensino e a aprendizagem possuem 
componentes inscritos no campo intelectual e uma carga emocional em grande 
parte do inconsciente.

Para a Psicanálise, o saber é sempre uma elaboração individual do 
sujeito. Algo que ele tem que tecer, algo que ele precisa dar conta. 
Uma esfinge que precisa ser decifrada por cada sujeito.(MRECH, 
2003, p. 97)

O professor, muitas vezes, se posiciona de uma forma como se fosse o detentor do 
saber, já que ele acredita que tenha a melhor forma de ensinar, a melhor resposta 
para as questões propostas ao aluno. O professor é transmissor do saber, mas 
não detém o saber. É preciso que o professor desça do seu lugar e proporcione 
ao aluno algo que ele possa criar. Finalizando esta última abordagem citada neste 
texto, propomos uma reflexão sobre o papel do professor e do aluno no processo 
ensino-aprendizagem. Em que abordagem eu, enquanto professor, tenho traba-
lhado ou me identificado? Estarei aberto às críticas e sugestões e à mudança 
de paradigma? Estarei alcançando os meus objetivos propostos em relação ao 
meu aluno? Qual o significado do aprendizado na relação professor-aluno? Que 
atitudes e metodologias são mais eficazes na contribuição do processo ensino-
aprendizagem?

Essas questões são discutidas em um artigo escrito por Barros (2000), em que 
analisa que as práticas educacionais e sua legitimação estão ancoradas no paradig-
ma da ciência moderna, o que significa trazer para a educação um determinismo, 
tanto no nível da produção dos conhecimentos quanto nos diferentes aspectos 
das relações institucionais. 

O paradigma da ciência moderna objetiva leis universais e tem como 
princípios básicos a cientificidade e a objetividade. A prioridade é dada 
à organização racional e ao conhecimento especializado. A idéia de 
evolução, progresso, linearidade finalista, representação e verdade 
estão na base da produção de conhecimentos nesse paradigma. 
Construir um outro paradigma para a educação, redimensionar nossas 
práticas, implica, necessariamente, recusar os lugares fixos e as verda-
des a serem descobertas, ocupando a posição de intelectualnômade,que 
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monta verdades e faz toda afirmação ser provisória. (BARROS, 2000, 
p.86).

A mudança de paradigma ou a construção de um novo paradigma é algo que as-
susta, pois significa mudar o modelo que está pronto, ou que não funciona mais, 
por um novo que requer mudanças de conceitos pré-estabelecidos, de atitudes 
e visões de mundo.

A mudança é difícil, mas não é impossível. Muitas vezes prefere-se permanecer 
obsoleto, com medo de um novo paradigma, porque se pensa que pode dar errado, 
mas precisa-se tentar porque se aprende também através dos erros.

Brandão (2002) versa que a crise dos paradigmas se instaura no momento em 
que esse modelo não funciona mais, quer por mudanças conceituais, quer por 
mudanças de visão de mundo.

Sob a óptica da Psicologia Educacional

A Psicologia da Educação tem um grande papel na atuação do professor na 
sala de aula, pois possibilita uma nova visão da situação no momento em que o 
professor se depara com as abordagens psicológicas e percebe vários aspectos 
em que ele poderia rever tanto sua prática pedagógica, quanto suas atitudes, 
valores e normas.

Os conhecimentos em Psicologia da Educação abrangem uma variedade de teorias 
de aprendizagem, desenvolvimento e personalidade, propiciando um olhar mais 
amplo na área da Educação, refletindo na relação professor-aluno. O objetivo é 
permitir ao professor maiores informações para que ele possa selecionar aquelas 
que melhor se adaptam no exercício da sua prática pedagógica. Busca-se a inte-
gração da teoria com a prática diária na escola; para tanto, é preciso uma visão 
crítica das teorias relacionando aos seus pressupostos a sua abrangência e as 
suas implicações para a prática docente.

A Psicologia fornece ricos elementos para o planejamento, conduta, processo 
ensino-aprendizagem, relação professor-aluno, auto-estima, afetividade e diálogo, 
facilitando a realização de propostas para a utilização de métodos pedagógicos 
mais adequados ou acessíveis aos diferentes estágios de desenvolvimento dos 
alunos. Possibilita a reflexão sobre o bom relacionamento professor x aluno e 
suas implicações no processo ensino-aprendizagem.

O professor deve refletir sobre os elementos básicos da educação, que são: objeti-
vo, conteúdo, estratégia e avaliação. Qual objetivo desejo alcançar? Que conteúdo 
é significativo para o meu aluno? Quais estratégias usarei para alcançar o ensino-
aprendizagem? E como avaliar para analisar o alcance do meu objetivo?
Para tanto, devem ser consideradas no trabalho do professor as experiências de 
vida e as características psicológicas e sócio-culturais dos alunos, na busca de 
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uma adequação pedagógica que torne possível um processo de aprendizagem 
significativo. Quanto mais informações os educadores tiverem sobre o processo de 
aprendizagem, maiores serão as chances de melhoria das práticas pedagógicas. 
Deve-se refletir sobre o papel do professor em relacionar os conteúdos propostos 
e metodologias aplicadas, interagindo com o bom relacionamento com o aluno 
para alcançar uma aprendizagem significativa.

Posso saber pedagogia, biologia como astronomia, posso cuidar da 
terra como posso navegar. Sou gente. Sei que ignoro e sei que sei. 
Por isso, tanto posso saber o que ainda não sei como posso saber 
melhor o que já sei. E saberei tão melhor e mais autenticamente 
quanto mais eficazmente construa minha autonomia em respeito à 
dos outros. (FREIRE, 1996, p.106).

O professor, tendo a oportunidade de verificar certos procedimentos de ensino 
e de criar hipóteses sobre como se dá a inter-relação entre desenvolvimento, 
aprendizagem e educação, entende os mecanismos que propiciam e facilitam a 
apropriação de conhecimentos e, sobretudo, passa a ter consciência da importân-
cia da ação docente. Com isso, pode avaliar criticamente os conteúdos escolares 
e os métodos de ensino, de modo que a aprendizagem escolar conduza a um 
desenvolvimento efetivo.

Ter consciência da dimensão educativa que ocorre na sala de aula é importante 
para não reduzirmos nossa ação a uma mera aula. Escutar o que está sendo 
falado possibilita a relação professor-aluno, não apenas do seu conteúdo, mas 
da subjetividade do que está sendo expresso. É preciso reconhecer a presença 
de conflitos, dúvidas, erros, angústias, para que o processo do desenvolvimento 
possa ocorrer.

Na sala de aula, professor e aluno trazem, além do conhecimento e do material 
escolar, o “material mental”, consciente e inconsciente, que é um sistema da 
nossa mente, composto de sensações, fantasias e representações dos diversos 
relacionamentos que o ser humano introjeta ao longo de sua vida.

Considerações finais

A tarefa de “fazer” e de “agir” não é tão simples, requer reflexão. As respostas não 
são imediatas. Precisa-se pensar como resultado de uma disponibilidade interna 
que só pode ser desenvolvida a partir do auto-conhecimento e da consciência dos 
processos que atuam nas relações humanas.

Que o educador reflita sobre a importância de uma educação fundada no respeito 
e no amor ao educando, buscando ser competente, sensível e humanamente pre-
parado; que seja um educador com autonomia profissional que lhe permita tomar 
decisões baseadas em conhecimentos científicos; que compreenda a necessidade 
de sua participação efetiva e afetiva na transformação de nossa sociedade para 
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que esta se torne cada vez mais humana, mais justa e mais feliz; um educador 
que esteja aberto às mudanças que refletem sua busca constante de aperfeiçoa-
mento; um educador que creia no poder da educação, tornando-se cada vez mais 
comprometido com o desenvolvimento do ser humano em sua totalidade.

A interação professor-aluno concretiza-se no processo de ensino-aprendizagem e 
desenvolve-se dentro de um contexto social, político, histórico e cultural. A relação 
professor-aluno é um encontro de seres contextualizados, únicos, de naturezas 
diferenciadas. Esse encontro dá-se no âmbito de uma instituição que tem defini-
das suas metas, seus valores e está inserida num contexto maior, a comunidade. 
Trata-se de um contexto histórico, econômico, político, social, cultural e geográfico 
e que precisa possibilitar o desenvolvimento das potencialidades de cada um e a 
apropriação do conhecimento acumulado historicamente pela sociedade. Esse é 
o paradigma de aprendizagens verdadeiras e significativas.
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Resumo

Neste artigo pretendemos apresentar, de forma simplificada, (em face à 
complexidade do assunto) os mecanismos fisiológicos da transmissão neural 
humana, dentro dos domínios cognitivo e principalmente conativo (vontade) e 
afetivo (emoção), e algumas implicações na aprendizagem, a título de ampliar as 
possibilidades de investigação na pesquisa educacional.

Palavras-chave: neurotransmissores, vontade, emoção

Abstract

In these article we resume show in the simplified mode (due the complexity of 
theme) the physiological mechanisms of human neural transmission, about the cog-
nitive, co native and affective domain (mainly the two last), and some implications 
in learning, for extend the possibility of investigation in educational research.

Key words: neurotransmitters, volition, emotion 
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Introdução

Por muito tempo, a maior preocupação dos professores foi dirigida à dimensão 
cognitiva (pensamento) da mente, desconsiderando ou relegando a um segundo 
plano as dimensões conativa (vontade) e afetiva (emoção). Saber distinguir entre 
um estado de “ansiedade” e outro de “angústia” de um aluno (ou da sala de aula 
como um todo), por exemplo, pode ser útil para escolher um procedimento didático 
ou até mesmo trabalhar dinâmicas que “aliviem” essas tensões. 

A compreensão acerca dos mecanismos de formação da mente e de suas impli-
cações na aprendizagem deve ser uma preocupação constante ao estudioso de 
psicopedagogia, para entender que o aluno com problemas de aprendizagem ou 
outras deficiências precisa ser abordado no seu ser holístico (orgânico, corporal, 
volitivo e intelectual).

Dividiremos, portanto, nossa explanação em três momentos: o orgânico, que 
implica os mecanismos de transmissão entre os neurônios (bases neurais); as 
implicações da vontade e da emoção; e, finalizando, algumas constatações de 
fatos evidenciando a necessidade de o educador compreender os mecanismos 
de formação da mente.

Bases neurais

As bases neurais referem-se ao organismo, uma área que os educadores acham 
que deve ser “olhada” pelos médicos, principalmente. Sem deixar de destacar 
a importância dos médicos, odontólogos, psicólogos psicofisiologistas e psico-
patologistas, fonoaudiólogos, fisioterapeutas etc., o educador e estudioso da 
psicopedagogia deve conhecer as bases neurais da aprendizagem, não apenas 
para encaminhar o aluno ao especialista, mas para compreender mesmo a fun-
ção do organismo no todo da pessoa (corpo; desejo; inteligência). Os cursos de 
Pedagogia, de modo geral, têm em sua grade curricular a disciplina Biologia da 
Educação que, ao lado da Psicologia, Sociologia, Filosofia e História, são seus 
fundamentos. 

Ao tratarmos das bases neurais do corpo humano devemos abordar o Sistema 
Nervoso (SN), que se divide em SN Autônomo (SNA) e SN Central (SNC). O SNA 
é composto de nervos que vão do cérebro e da medula espinhal à musculatura 
lisa dos órgãos internos, glândulas, coração e vasos sanguíneos; abrange o SN 
simpático e SN parassimpático. O cérebro é o órgão que gerencia o processamento 
de informações e a tomada de decisões pelo corpo. A medula espinhal é a extensão 
do cérebro, mas um pouco mais simples na organização e função; um dos seus 
papéis principais é, por meio de reflexo, proteger o corpo contra danos. Reflexo 
é um comportamento eliciado automaticamente por um estímulo; uma resposta 
rápida, consistente, não aprendida, comumente fora do controle voluntário. 

O SNC é um dos principais subsistemas do SN, componente central do proces-
samento de informações que consiste da medula espinhal e do cérebro. O SNA 
abrange, como já dissemos, o SN simpático, que é um subsistema do Sistema 
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Nervoso Autônomo que, durante períodos de emoção intensa, atua mobilizando 
os recursos do corpo para ação. O SN parassimpático é também subsistema do 
SNA; mais ativo durante períodos de calma no controle das funções de rotina, 
que aumentam e conservam a energia armazenada do corpo. Emoção é o estado 
interno caracterizado por cognições, sensações, reações fisiológicas e compor-
tamentos expressivos específicos; tende a aparecer subitamente e a ser difícil 
de controlar, define assim, no glossário, a psicóloga Davidoff (2001; p 720). A 
Cognição é o processo de conhecer; usado por psicólogos para se referir a qual-
quer atividade mental, incluindo o uso da linguagem, o pensamento, o raciocínio, 
a solução de problemas, a formação de conceitos, a memória e a imaginação. A 
maior parte dos estudiosos é monista, isto é, quando estuda desenvolvimento e 
aprendizagem, dialeticamente aborda esses dois ramos da psicologia, percebendo-
os indissociáveis, bem como o afeto e a cognição (afeto-cognição). A sensação é 
o conteúdo absorvido pelos sentidos, o qual ainda precisa ser interpretado pelo 
sujeito. O sentido (ou sistema sensorial) é o mecanismo de obtenção de informa-
ções que permite aos organismos selecionar dados sobre si e sobre o ambiente, 
no sentido de ser capaz de planejar e controlar o comportamento e agir efetiva e 
adequadamente. Dados são informações; são fatos; são conclusões acerca de 
uma vivência, de algo, de alguém, de uma situação etc.

Essas informações, absorvidas pelo sistema sensorial, são transmitidas ao cérebro 
através de uma rede de células nervosas, os neurônios, por meio de impulsos 
elétricos, com a “ajuda” de substâncias que ionizam a região entre os mesmos. 
Essas substâncias recebem o nome de neurotransmissores, neuromoduladores 
e neuroreceptores. Qualquer desequilíbrio na produção dessas substâncias 
ocasiona distúrbios, como, por exemplo, a depressão, a falta de concentração, a 
ansiedade etc. O ponto de contato entre um neurônio e seu vizinho é chamado de 
sinapse, que é o local próprio para a transmissão de sinais. O armazenamento 
de informações pelo cérebro é chamado de memória, que é também função da 
sinapse. Considerando-se que memória pode ser “algo que marca”, “que deixa 
marcas”, cada fato recordado, por exemplo, pode ser um caminho preferencial 
determinado por uma seqüência de sinapses.

A relação entre a formação de substâncias que atuam na transmissão pela rede 
neural - substâncias estas que não podem ser repostas artificialmente, mas apenas 
“ajudadas” em determinadas circunstâncias - e o estado emocional que altera bio-
quimicamente o organismo não pode ser ignorada. A “máquina humana” comanda 
e é comandada, é autônoma e dependente, estrutura e é estruturada. 

A vontade e a emoção

Os dois outros componentes da formação da mente estão nos domínios cona-
tivo e afetivo. Se o raciocínio (domínio cognitivo) é fundamental para a tomada 
de decisões, a vontade é fator determinante da mesma. Ela pressupõe a nossa 
capacidade para agir em direção ao caminho escolhido. Quando nos referimos à 
motivação (motor, mover-se para) estamos enfocando o domínio conativo. 

Já a emoção (domínio afetivo) “....colore ou adultera as idéias, obnubila ou exalta 
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a vontade, fixa ou dispersa a atenção, faz sonhar – ou ter pesadelos – e interpreta 
a personalidade e o temperamento. “(Del Nero, 1997, pg. 249). Segundo o autor 
(op. cit.), se as idéias ou pensamentos são personagens e falas, a emoção seria 
as vestes de cada personagem. 

A princípio, a emoção reside em uma base binária prazer-desprazer, mas, na 
complexidade das relações que constituem a formação da mente, pode assumir 
ambigüidades, tais como: o que pode causar prazer também pode causar tensão, 
o que causa desprazer pode ser necessário. Às vezes abrimos mão de um direito 
num determinado momento de nossas vidas em troca de benefícios futuros, mesmo 
sabendo que esse futuro pode não acontecer. 

Por ser a emoção apenas exteriorizada através da linguagem e do corpo, não temos 
acesso ao palco da consciência do outro, o que não justifica a desconsideração 
da mesma dentro do processo de formação da mente, pois são esses indícios que 
nos fazem compreender melhor o outro, entender “ (...) a transformação de um 
processo interpessoal num processo intrapessoal, resultado de uma longa série 
de eventos ocorridos ao longo do desenvolvimento.”  (Vygotsky,1988)

  
A emoção e a vontade na vida

Victor Emil Frankl, cientista da psicologia fenomenológica-existencial, referia-se a 
pessoas tais como Fleming, Freud, Picasso, Beethoven como “otimistas trágicas”, 
tal qual ele, que sentiu na carne o que é experienciar cinco campos de concen-
tração e extermínio nazistas. O que o mantinha “resistente”, forte, enfrentativo, 
(sem negar as “feridas” concretas e/ou simbólicas que estas vivências experien-
ciadas produziam nele) era o amor (ele era recém-casado e sonhava, no fim da 
guerra, reencontrar sua amada esposa Tilly) e o trabalho (ele, naquela situação 
desumana, médico formado, é famoso por ter cuidado de suicidas, atendia seus 
“companheiros existenciais”, ali nos campos nazistas, para minorar-lhes seus 
sofrimentos psíquicos, anotando o que fazia, chegando, ali mesmo, a criar uma 
abordagem psicoterapêutica (logoterapia), e uma filosofia consistente acerca do 
sentido do homem, um ser de sentido). Gradualmente, Frankl acrescentou ao 
trabalho e ao amor (que também, para Freud, são indispensáveis à saúde mental) 
a capacidade de todo ser humano enfrentar o sofrimento inevitável, resistindo 
com bravura àquilo que o machuca, e que ele luta por evitar, fugir, mas não 
consegue (como exemplo, podemos citar: as experiências dos judeus, dos gays, 
das testemunhas de Jeová dos ciganos, das lésbicas etc. nos campos nazistas; 
o diagnóstico e conseqüências advindos do câncer, da AIDS; e outras inúmeras 
doenças incuráveis etc.). 

Entretanto, o ser humano, que pode sair ou fugir do sofrimento e não o faz, neste 
caso, para Frankl, é porque a vida está vazia e sem sentido. Estamos falando de 
psicopatologia, a da pessoa masoquista (aquela pessoa psiquicamente doente, 
que sente enorme “prazer” inconsciente em sofrer), ou do sádico (pessoa que 
sente imenso “gozo” inconsciente em impetrar sofrimento ao outro). Nesse senti-
do, também há pessoa que é sadomasoquista, isto é, a que impetra ou provoca 
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dor física ou emocional ao outro, e, ao mesmo tempo, sofre em ver o outro sofrer, 
ou sofre por não poder conter seu desamor pelo outro e por si mesmo, já que 
é sofre(dor) de ser. O sadomasoquismo pode ser, por exemplo, observado na 
educadora que humilha inconscientemente o aluno, e que para ela “é deficiente 
mental, um incapaz, um burro”. Ao mesmo tempo, essa professora pode (?) se 
desesperar por sentir-se incapaz e incompetente, (será que ela consegue se 
auto-analisar?), em criar, imaginar ou simplesmente estudar alternativas psico-
pedagógicas de ensinar, facilitando ao aluno, que ela “rotula”, crescer aprender, 
resistir às humilhações etc. 

Professores saudáveis, às vezes, caem na “doença mental”. Se essa professora 
obtiver sucesso junto ao aluno antes por ela rotulado, passará a respeitar-se, a 
ser respeitada pelos colegas, pelos alunos, pelos pais, pela comunidade, pela 
ciência psico-pedagógica. Entretanto, se a educadora humilha e menospreza o 
aluno, e o faz de modo consciente, aí então trata-se de um caso clínico, devendo 
ser orientada, “treinada”, e, talvez, ser demitida para o bem comum, para o bem da 
educação, para seu próprio bem. Se o processo inconsciente persistir, talvez fosse 
adequado procurar ajuda de um psicólogo, no caso, especializado em Psicanálise, 
já que estamos falando do “inconsciente”. Entretanto essa professora pode ser 
ajudada por outros profissionais da área “psi”, de linhas diferentes.

O que tentamos mostrar neste artigo é que os organismos, em suas bases neurais, 
apresentam certas autonomias, mas que também interferem no desenvolvimento 
cognitivo-afetivo. Há estudos, por exemplo, que os sentimentos, como a “alegria” 
e o “bom humor”, são características da personalidade, que aumentam a capaci-
dade de enfrentamento orgânico através, por exemplo, do Sistema Imunológico, 
que passa combater os micro-organismos que podem, inclusive, levar a pessoa à 
morte, como a AIDS. Alguns psicólogos, especializados em Psicofisiologia e Neu-
ropsicologia afirmam que o cantor popular Cazuza, sobreviveu mais tempo, (em 
uma época em que não havia os “coquetéis”), pois, apesar de perder sua beleza 
física (sua recompensa inicial) sócio-histórica e pela mídia construída, recorreu 
ao seu talento (outra recompensa que dura mais que a beleza) de criar letras e 
músicas e escrever poesias (letras das músicas) com sucesso, chegando a ser 
comparado ao grande Noel Rosa. Seu investimento nesta área intelectiva, ligada 
à imaginação, associado a mais outros aspectos, já que de sua vida pouco conhe-
cemos (apoio familiar; mãe “poderosa”, junto ao filho; alto nível econômico etc.), 
tornou-o “otimista trágico”, sobrevivendo mais tempo, e deixando para o história 
da música popular, bossa nova, rock e pop belas canções, sensíveis versos. 

Na época de Cazuza, outro artista popular também foi contaminado pela AIDS/
DST. Tratava-se do ator Lauro Corona, que apesar de ter as mesmas condições 
econômicas de Cazuza e ser ator da maior rede de mídia do Brasil e do mundo, 
a TV Globo, que é obrigada a cuidar da saúde de seus operários/funcionários, 
não o facilitou a resistir, falecendo em poucos meses. 

Eu, um dos autores deste artigo, Hiran Pinel,  como, na época,  trabalhava com 
AIDS/SIDA e DSTs, em uma pesquisa com enfoque pedagógico e psicopeda-
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gógico de rua (trabalho voluntário), junto a rapazes que se prostituíam, e era 
psicólogo clínico e psicopedagógico em um hospital público de grande porte, e 
por isso, fazendo cursos e mergulhado na questão AIDS, a vida interrogou-me 
e cheguei a publicar um artigo científico, onde “levantava hipóteses” a respeito 
dos dois artistas (Cazuza e Lauro). Baseando-me em reportagens de jornais e 
revistas leigas/populares (Veja; Isto É; Jornal do Brasil; O Globo; Estado de São 
Paulo; Amiga; O dia; Folha de São Paulo; Notícias Populares), procurei encontrar 
conteúdos (e consegui) que “legitimassem minhas hipóteses”, as de pesquisa: a) 
Cazuza “perdeu” a beleza física oficial e que foi construída pela mídia; b) Lauro 
Corona “perdeu” a beleza física oficial, que foi construída pela mídia. Entretanto 
havia uma grande diferença psicológica entre eles: a) Cazuza substituiu a perda 
da beleza pelo seu talento artístico ao criar letras e canções (mecanismo de defesa 
saudável: a sublimação. Ver o livro Fundamentos da Psicopedagogia); b) Lauro 
Corona não conseguiu superar a perda da beleza, que talvez, para ele, fosse 
mais importante que o talento de ser ator e interpretar papéis (ser outro-outro). 
Mesmo que as duas profissões artísticas sejam diferenciadas (compositor/cantor 
e ator), nelas estando presentes tarefas que se diferenciam, revelam modos-de-
ser sobreviventes, diferenciados etc., não há como “não sugerir” que o Sistema 
Imunológico de um (Cazuza) ficou fortalecido pela persistência, “otimismo trágico”, 
enfrentamento etc., através de um “outro sentido” de beleza (compor/cantar nos 
estúdios de gravação, às vezes, até deitado); e do outro (Lauro Corona), o referido 
Sistema Imunológico não encontrou uma psiqué saudável, resistente etc; muito 
menos a pessoa do artista não encontrou espaço concreto (tv, teatro, cinema, rádio 
etc) para continuar sendo ator, que exige mais sacrifícios físicos e mentais (como 
todo ofício), ainda mais no espaço onde o “imaginário socialmente construído” 
exige que o galã, o herói (e é isso que Lauro representava no “imaginário) seja 
um forte, um jovem, um belo. 

A depressão (tristeza aceleradamente instalada, persistente e não removível pela 
racionalidade etc) tem sido considerada como o estado emocional patológico 
que se relaciona (antecede ou pós-cede?) ao câncer, à AIDS e outras doenças 
como a gripe. O cantor e compositor Renato Russo (do conjunto musical de rock, 
“Legião Urbana”, e que chegou a atuar apenas como cantor, fazendo solo, sem 
seu conjunto), logo após saber/sentir porta(dor) do vírus HIV, procurou resistir, 
buscando sentido para a sua vida, já que ela (vida) o questionava cotidianamen-
te: “- Há sentido sua vida? Qual”. Inicialmente, Renato revelou sua orientação 
homossexual (ato político; mecanismo de defesa saudável: sublimação); gravou 
um CD em homenagem a “Stonewal” (ver significado em Pinel, 2000); e em outro 
CD fotografou seus “ícones gays”, e o fez na contra-capa (exemplos; Batman e 
Robin; revistas gays; lembranças melancólicas do passado insistentemente revi-
vidas por “antigas” fotos que o revelam mais jovem, o que hoje “não somos, pois 
perdemos” etc). Entretanto, ele disse várias vezes que não conseguia ingerir os 
“coquetéis” que prolongam a qualidade de vida do portador do vírus HIV. Esse 
ato, para Renato, o de ingestão dos remédios, parecia-lhe metaforicamente “en-
golir um cachorro vivo goela abaixo”. A depressão foi relatada por amigos, como 
patologia presente no seu corpo/mente: apatia; auto-desconsideração; deitava em 
posição fetal; perdeu o sentido da vida (ou ganhou, respondendo pela finitude); 
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desesperança; desejava ficar só; não suportava o sofrimento físico e ao mesmo 
tempo definhava; sentia-se humilhado etc. Acabou morrendo e, talvez, a depressão 
tinha diminuído as forças de enfrentamento do seu Sistema Imunológico. Renato 
Russo escreveu, totalmente, letra e música de “Índios”, onde a tristeza, a rejeição, 
o abandono são suas marcas: 

“Eu quis o perigo e até sangrei sozinho.  
Entenda, assim pude trazer você de volta para mim.  

Quando descobri que é sempre você  
Que me entende do início ao fim  

E é só você que tem a cura para o meu vício  
De insistir nessa saudade que eu sinto  

De tudo que eu ainda não vi.”

Nesse trecho, bela poesia, Renato Russo pontua melancolia quando se refere 
à saudade-sentida de algo que ainda falta acontecer. Ele se coloca ator social, 
aquele que sabe que escolher implica perder algo, por isso ele “quis o perigo”. 
Seu sofrimento, surgido do perigo vivenciado, deixou-o isolado, só, com pena de 
si mesmo, devido à escolha feita. Optar pelo “perigo” traz contradição: o frenesi 
borbulhante da aventura, de não saber se viverá ou morrerá, algum movimento 
vivo dentro de si através da emoção, do que estar por vir; e o outro lado do perigo 
é a alta probabilidade de ferir-se, sangrar-se. Seu abandono afetivo-sexual, vivi-
do/experienciado, foi uma estratégia dolorida de trazer o “outro” (você/amor) de 
volta. Não havia outra estratégia? Os deprimidos não enxergam outra alternativa: 
“Tenha piedade de mim, pois eu me apiedo”. O “outro” quer este perigo, o de ter 
com-paixão pelo “outro”. Como em um jogo de vida-e-morte, “eu olho e me vejo 
e te vejo, e então eu tenho com-paixão de mim-de-você”. O auto-entendimento, 
talvez compreensão, não parte imediatamente de Renato. Ele está sangrando, e 
seu drama é a estratégia de buscar o outro-de-si. O drama é a vida. Toda vida é 
também drama, tal qual as telenovelas, os filmes cinematográficos, as canções 
romanticamente exageradas etc. Renato é humano, e na sua condição de ser 
humano é “prepotente” ao pensar que o “outro” traz consigo a cura, a “alta” dada 
por um médico, sua “doença” está curada! Mas se o “outro” mergulhou no drama 
de ser Renato, o “outro” não pode curar, pois, envolvido e penetrado na sua própria 
imagem de sofrimento/dor/sangria (o “outro-outro”), ele nem pôde, na sua condi-
ção humana, “brincar de Deus”, e curar. É necessário certo distanciamento para 
“cuidar” (e não curar) do “outro”, com ternura; com zelo; com-paixão; com alegria; 
com companheirismo; com sexo-afeto; com beijos; com atos, como o de fazer a 
barba do amigo doente, em “homenagem” ainda pelo que há de vir, a saudade; 
com oração etc. Jesus Cristo, como símbolo/representação social, ele “cuida” 
e não cura. Quando ressuscitou Lázaro, Jesus sabe/sente que o amigo tornará 
algum dia morrer. Essa é a condição do ser. E o bom “cuida-dor” é aquele que foi 
ferido, mas “cuidou-se”, trazendo ainda as marcas/cicatrizes para lembrar-se: “A 
dor existe, e se é inevitável, deve ter sentido!!!”. 

A compreensão do orgânico para o psicólogo psicopedagógico e especialista/
estudioso em Psicopedagogia traz consigo a noção de que nosso corpo é rica-
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mente complexo e sua relação (indissociável) com o psiqué (cognição/afeto) o 
torna saudável ou patologizado. Os psicólogos psicopedagógicos e os estudiosos 
da Psicopedagogia necessitam não apenas saber, mas sentir o saber de que a 
criança bem “cuidada” pelos atendimentos psicopedagógicos tem seu corpo mais 
saudável, pois o amor por si próprio é maior, aumentou. 

Entretanto, há mais “mistérios” que “revelações” na relação corpo-mente, e este 
texto pretendeu apenas pontuar, levemente, apreender alguns e poucos sentidos, 
sem ser única verdade, pois verdades ainda faltam revelar etc. 
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RESUMO

Neste artigo esperamos dar algumas indicações da importância das práticas de 
gestão democrática também para a qualidade do ensino, resultante de um deter-
minado ambiente escolar, já que entendemos a qualidade de ensino como uma 
questão que necessita de atuação global, reelaboração de visão dos envolvidos 
e redefinição de suas práticas, de maneira muito maior do que apenas “reciclar 
professores” ou melhorar a estrutura física das escolas. 
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ABSTRACT

In  this article we  hope to present  some  indication of the  importance of the   
practices of democratic management also  for teaching quality, resulting from an 
specific school  environment,  since we understand  teaching quality  as  an issue 
that  requires  global  acting,  re-elaboration  of the point of view of the people 
involved and redefinition of  their practice  in a larger way than “teacher  recycling” 
or  than optimizing the physical structures of the school.
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Introdução

No Brasil, a prática administrativa, e principalmente a prática administrativa 
escolar, apresentava-se acomodada a situações e ações burocráticas e 
patrimonialistas. A partir de 1978, a pressão continuada de segmentos da 
sociedade civil organizada tornou a gestão democrática um dos princípios para 
a educação na Constituição Brasileira de 1988, garantindo, ao menos para as 
instituições de ensino público, a participação da comunidade escolar, a luta por 
condições físicas e financeiras do espaço escolar e de seus profissionais:

Art. 206 O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
I igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, 
a arte e o saber;
III pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência 
de instituições públicas e privadas de ensino; 
IV gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
V valorização dos profissionais do ensino, garantindo, na forma de 
lei, planos de carreira para o magistério público, com piso salarial 
profissional e ingresso, exclusivamente por concurso público de provas 
e títulos, assegurado regime jurídico único para todas as instituições 
mantidas pela União;
VI gestão democrática do ensino público em forma de lei;
VII garantia do padrão de qualidade. 
  

A administração escolar tem, em nossa história, servido de instrumento de 
controle ideológico,  tendo em vista que influencia e é influenciada pela ideologia 
vigente, especificamente a visão interessante aos dominadores. Porém, na 
escola, essa ideologia passa desde e pela forma de administração, até o, já 
esperado processo de ensino-aprendizagem que acontece em sala de aula, nos 
corredores, nas salas de reuniões e demais espaços, por meio das relações 
estabelecidas pelas pessoas envolvidas.

As dificuldades desse tema refletem o momento histórico atual: as eleições de 
dirigentes escolares, a autonomia (ou não) das instituições de ensino, a séria 
questão do financiamento para garantir o efetivo cumprimento da legislação 
educacional, a democracia na escola e fora dela, entre outros, são as questões 
mais discutidas. O financeiro dá o tom de problematização à autonomia e 
muitas vezes perpassa em restos incrustados de burocracia ou nas práticas 
patrimonialistas com atitudes até mesmo imorais. As questões de disputa pelo 
poder sistematizado (pelas já citadas práticas referentes a cargos de gestores) 
impedem que em muitos lugares haja eleições para dirigentes de escola. Com 
isso, entrava-se um dos maiores instrumentos de democratização: ter uma 
liderança comprometida com a coletividade dos envolvidos.

A necessidade do espaço para que a democratização aconteça é primeira, mas 
as forças neoliberais globalizadas foram diminuindo esses espaços (podemos 
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falar de individualização dos espaços públicos ou da desvalorização desses 
espaços) e hoje, talvez, só nas escolas públicas, podemos encontrá-los, ou 
melhor, construí-los. 
Apesar disso, as forças de atuação da hegemonia excludente ainda atingem 
do Ministério de Educação – MEC - às Secretarias e às escolas. Por ser esse 
assunto de enfoque tão amplo, neste artigo nos ateremos a uma questão que 
ainda mais efetivamente atinge a nós, professores da Educação Básica: a gestão 
democrática interferindo diretamente na qualidade da educação.  
   

Gestão Democrática

Gestão democrática é antes de tudo a garantia do espaço participativo para todos 
os envolvidos no processo de ensino- aprendizagem. Com a gestão democrática, 
tenta-se atingir os objetivos definidos coletivamente. Todos os segmentos da 
escola são chamados para a formulação dos objetivos, o estabelecimento das 
ações e a priorização das necessidades. Além dessas práticas, é na gestão 
democrática que ocorre a educação como princípio, pois a reflexão e o exercício 
democrático de ouvir as pessoas em suas diversidades, argumentar, votar etc, 
estabelecidos continuamente, refletem esse princípio “(...) a gestão democrática 
restabelece o controle da sociedade civil sobre a educação e a escola pública” 
(BASTOS 2001, p. 07 -08).

Gestão significa tomada de decisões, organização, direção. Relaciona-
se com a atividade de impulsionar uma organização a atingir seus 
objetivos, cumprir suas responsabilidades. Gestão da educação 
significa ser responsável por garantir a qualidade de uma “mediação 
no seio da prática social global” (Saviani, 1980, p. 120)

A exigência constitucional de que o diretor deve partilhar suas decisões com 
a comunidade escolar acaba interligando as dimensões pedagógicas/políticas/
administrativas. Para que a escola seja o espaço democrático que desejamos, 
a gestão, com seus mecanismos, pede práticas compartilhadas e a principal 
maneira é a participação. Isso inclui necessariamente a participação dos alunos 
em sala de aula, o levantar de mãos, a disposição de se comentar as técnicas, 
os conteúdos, a avaliação e os limites; elementos essenciais para que essa 
participação chegue a todos de maneira real; “Fazendo-se sujeito de relações 
democráticas na situação de ensino, estará mais disposto a relacionar-se 
democraticamente e a defender seus direitos de forma mais convincente na 
sociedade em geral” (PARO, 2002, p. 92).
 
Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) encontramos:

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 
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projeto político 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.    

Ainda que o texto original - que dava um amplo significado à superação das práticas 
centralistas e pouco democráticas, não só do Poder Executivo, mas também das 
práticas que ainda impregnam (devido ao processo histórico de formação) o dia a 
dia (SEVERINO in BRZEZINSKI, 2000) - não tenha permanecido, mesmo assim, 
o texto da lei garante, ainda que de maneira tímida, a gestão democrática. 

Os sistemas de ensino têm autonomia para estabelecer seus procedimentos 
de participação que garantam essa forma de gestão. A participação dos alunos 
pode ser encarada como um círculo que passa pela participação dos professores 
nas definições da escola e volta à participação dos alunos sem quebrar essa 
dinâmica.

Os professores são os profissionais de educação que mais devem ser estimulados 
e apoiados a participar, porque ao sentirem-se contemplados também com eles 
irão participar seus alunos, familiares de alunos, a comunidade, associações 
e representantes do poder público. Essa reunião torna-se um exercício de 
cidadania na medida que, ao legitimar a participação, reflete diferenças, conflitos 
e estabelece o princípio democrático. A voz, a fala, as dúvidas de cada professor 
devem ser ouvidas com o respeito do realizador da práxis, onde as teorias 
educativas são realmente refletidas e aplicadas, onde realmente nasce a gestão 
democrática: na sala de aula.

  

Educação e educação De Qualidade

A escola é parte da esfera social, como outras instituições: igreja, fábrica, 
empresa, governo etc; porém, é nela que há a chance de se estabelecerem às 
bases das mudanças no status quo de uma sociedade, partindo da premissa de 
que se quer e são necessárias tais mudanças. É pela questão da qualidade que 
podemos pensar nessa educação de possibilidades.

A questão da qualidade na educação está na LDB que, à parte de suas 
contradições e ações, dispõe as bases para educação no país. 

O Art. 3º fala de como serão ministrados os princípios e fins da educação nacional. 
No inciso IX encontra-se a garantia de padrão de qualidade. Perguntamos: A 
partir da leitura do texto da Lei, qual é a qualidade que é oferecida, procurada e 
para quem essa qualidade servirá? 
O termo qualidade (do Lat. Qualitate) é aquilo que caracteriza uma pessoa ou 
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coisa e que a distingue das outras; modo de ser; atributo, predicado; aptidão; 
disposição moral; casta; espécie; título; cargo; posição social, segundo Priberam 
(Informática Língua Portuguesa on line��). Da mesma forma que há amplas 
possibilidades de uso do termo qualidade, também a conjuntura educacional 
atual possibilita amplas variações desse termo.

A concorrência no mercado de trabalho trouxe uma mudança nas suas relações, 
transformando quem ensina num prestador de serviço, quem aprende no cliente, 
e a educação num produto a ser produzido com alta ou baixa qualidade:

O neoliberalismo trouxe uma nova forma de se ver a qualidade 
educacional associando-a aos princípios mercadológicos de 
produtividade e rentabilidade, introduzindo nas escolas a lógica da 
concorrência. Esse raciocínio baseia-se na crença de que quanto mais 
termos “produtivos” se aplicam à educação, mais “produtivo” se torna 
o sistema educacional (GENTIIi, 1994, p.45).

O termo “educação de qualidade” ou ainda “qualidade na educação” foi transformado 
por modelos nomenclaturais vindos de outras áreas de conhecimento, como a 
administração de empresas, e por vezes influenciado por slogans neoliberais, 
por isso, hoje, muitos educadores, quando ouvem referências a esses termos, 
ou o rejeitam ou entendem o significado prostituído. Tais significações não nos 
interessam neste momento.
O que realmente nos importa é a resignificação do termo: “qualidade na educação” 
como busca da educação séria, maior, ampla, não reacionária, que não perpetua 
a hegemonia social das classes e que permite o crescer e o desenvolvimento da 
esperança. Qualidade no que diz importância da reflexão e da prática de todos os 
envolvidos no ato de educar, para a busca de sempre estar coerente com a sua 
visão do mundo que se busca, e que essa visão seja de um mundo mais justo 
para todos. Ensinar e ensinar a pensar melhor também é buscar a qualidade.

Na Educação Básica, encontramos princípios, concepções e organização 
do referencial democrático, incluído no texto da Lei devido ao esforço das 
organizações da sociedade civil, que contribuíram com suas propostas na 
tentativa de uma escola pública forte. Contudo, o texto da Lei é geral, pouco 
específico, devido também à atuação dos que, como opositores da escola 
pública, com suas críticas, conseguiram retirar do texto  as especificações de 
como se daria, entre outras coisas, as especificidades da responsabilidade do 
financiamento da educação.

Além das mudanças nas relações escolares, essa lógica de mercado agravou a 
desigualdade na educação, pois, seguindo a regra do mercado, a conquista da 
qualidade requer recursos, o que inviabiliza a concorrência da educação pública 
no mercado e reforça o discurso privativista de entregar a educação às escolas 
particulares pelo sistema de subvenção. 

25 Disponível em : < http://www.priberam.pt/dlpo/definir_resultados.aspx>. Acesso em: 20 març. 2005.
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Outro problema efetivo para a verdadeira qualidade educacional da Educação 
Básica é a concepção de currículo. A noção escrita na lei baseia-se no produto, 
no resultado, desconsiderando o processo formativo.

Algumas mudanças estruturais também fazem parte da questão de qualidade: 
números de professores em relação ao número de alunos, possibilidades 
organizacionais de cunho pedagógico, (autonomia das instituições) e outras 
questões que merecem uma análise maior juntamente ao processo histórico 
atual e da legislação.

É de grande conhecimento dos profissionais de educação que ela não pode ser 
destituída da política. É na prática educativa que essa característica da educação 
mostra sua grandeza, principalmente quando ligada a sonhos de uma realidade 
a ser transformada.

Assim, a problemática é: sabendo da impossibilidade da educação ser neutra, 
como lutar por uma educação de qualidade que englobe uma postura ética, 
democrática e ampla, frente às diferentes posturas e ideologias? Há a necessidade 
de participação, de fazer voz junto a essas diferenças.

A existência de inúmeras ideologias e das posições sociais complexas fazem 
necessária uma postura repetidamente democrática e ética, já que, por causa 
disso, não podemos imaginar as diferentes posições como questões simples de 
opinião ou mesmo ver a fala do outro apenas como erro ideológico. São essas 
diferenças que nos impulsionam à reflexão e da reflexão à mudança.

Conclusões
 
A mudança verdadeira inclui mudança de práticas junto à reflexão. Nisso está o 
papel do professor: se seu compromisso for de uma educação ética e democrática, 
também o será sua postura coletiva e abrir-se-á a porta para que, no que diz 
respeito às diferenças, haja a participação de todos: pais, alunos e comunidade 
em geral. “A gestão democrática deve ser um instrumento de transformação das 
práticas escolares, não a sua reiteração” (SPÓSITO, 2001, p. 55).

Na escola, como espaço democrático e prática diária, está o ouvir, o discordar 
e principalmente o vigiar individual e coletivo de coerência entre o discurso e 
a prática.  Por isso a prática educativa requer mais do que a especialização 
no conteúdo e nas técnicas referentes à sua matéria. Há a necessidade 
de substancializar as falas e as ações com o conhecimento das causas que 
defendemos, com profundo senso de ligação com os princípios éticos. O maior 
desses exercícios é a observação de si mesmo, para o permanente reforço de 
sua postura; sabendo que o ocultar uma verdade pode ser uma mentira e que as 
verdades, muitas vezes, mudam com a posição social.

Algumas posturas reforçam o autoritarismo e diminuem a democracia em sala; são 
elas que, se não observadas diariamente, religiosamente, nos fazem dicotomizar 
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nossa fala de nossa prática. Acreditar que o conhecimento popular informal é um 
conhecimento menor, sem valor e desapropriado de toda e qualquer lógica e, 
devido a essa crença, não observar seriamente a situação real de vida do aluno, 
para disso partir para construção do conhecimento dito “científico”, é um dos 
erros que permeiam nossa prática.

Muito importante também, para o exercício democrático que amplifica a sala de 
aula, são os chamados órgãos de gestão colegiada da educação. Eles têm o 
objetivo de contribuir para ampliar os espaços e incorporar novas pessoas na 
formulação de políticas e programas e para controle público. Abrem a oportunidade 
de se levar à sociedade essa reflexão e outras necessárias para a verdadeira 
implementação do espaço democrático. Neles, os pais e a comunidade passam 
da posição de “olheiros”, em que devem vigiar os profissionais da escola, ou de 
serem cobrados pelas faltas dos filhos. Com a reflexão partilhada pelas pautas 
dos conselhos, há a chance da democratização dos problemas e assim das 
soluções a serem encontradas.

A maior contribuição dos conselhos é que, mesmo estando em estruturação, 
com alguns entraves resultantes dos modelos antigos de administração escolar 
que permearam nossas escolas, ainda assim, possibilitam a organização das 
comunidades em seu espaço. Eles tornam a escola em verdadeira escola, 
tornando possível quebrar barreiras do que é ditado pelos donos do poder 
dominante e, conhecendo a real situação das instituições, digam o que realmente 
buscam. Isso vai diretamente contra a ideologia neoliberal de que os indivíduos 
são unicamente responsáveis por seus fracassos, inclusive o escolar.

Assim, procuramos mostrar que qualidade no ensino é mais que a capacitação de 
professores ou administração de verbas e que a gestão democrática é, além do 
exercício da construção da democracia em nosso país, a maneira de contribuirmos 
para que nossos alunos tenham uma educação realmente significativa e mesmo 
transcendente dos conteúdos de sala de aula, o que resume a educação que 
buscamos: uma educação de qualidade.
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PEDAGOGIA

GESTÃO DEMOCRÁTICA NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI:
 impasses e perspectivas (Parte 1)

The democratic management in the municipality of Guarapari:
 conflicts and prospects ( Part 1)

Zoraide Barboza de Souza26

RESUMO

Este artigo apresenta a primeira parte de um relatório de pesquisa realizada na 
linha de Políticas Públicas, do Curso de Pedagogia da FIPAG, no biênio 2004/2005, 
envolvendo duas professoras�7 e dezesseis alunas do curso, para analisar os 
aspectos de gestão democrática adotados nas escolas da rede pública do Muni-
cípio de Guarapari – ES, tendo como marcos teóricos Oliveira (1999), Paro (2000, 
2000a, 2002) e outros autores. A pesquisa envolveu 10 escolas e 296 participantes 
respondentes. Os resultados obtidos demonstram haver esforços para a adoção de 
práticas de gestão democrática e participativa, porém ainda são incipientes para 
que a escola pública resgate sua importância e prestígio na comunidade.

Palavras-chave: gestão escolar (na rede pública), aspectos de gestão democrá-
tica, pesquisa de gestão escolar em Guarapari.

ABSTRACT

This article presents the first part of a report of research carried out in the Public 
Politics Line in the FIPAG – Pedagogy Course, in 2004/2005, that involves two 
teachers and sixteen program pupils to analyse the appearence of democratic 
management to adopt in the public council scholls of Guarapari –ES, with theoryc 
references Oliveira (�999), Paro (�000, �000a, �00�) and other authors. The 
research involved 10 schools and 296 people that answer the questionnaire. The 
results obtained show that there are efforts to the adoption of pratices of democratic 
and participative management, however they are still elementary so that the public 

26 Pedagoga e Mestre em Educação: História, Política, Sociedade pela PUC de São Paulo. 
27 Professoras que participaram desta pesquisa: Dóris Reis Magalhães e Vanessa Dias Duarte Alunas: 
Andréa Ramos Gante;  Andressa Bermond Carneti;  Andreza de Sousa Lima;  Angélica Alves Alvarenga;  
Ariadne da Silva Pinheiro;     Doris Rosy dos Santos; Elizangêla Porto Nascimento; Flávia Netto Ferreira 
Pacheco; Glaudete Ramos da S. Souza; Helena Marigo;  Luciana Marques do Nascimento; Luciana 
Silva de Aguiar; Margareth dos Santos Aires; Maria de Lourdes Mantovaneli; Maria Inez Monteiro Cruz 
Versiani. Zoraide Barboza de Souza
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school ransoms its importance and prestige in the community.

Key words: democratic management (in the public council scholls), appearence 
of democratyc management, research of schollar management in Guarapari.

Apresentação

O Curso de Pedagogia da FIPAG - enquanto lócus privilegiado da Educação 
Superior - assume a plenitude de suas atribuições exercitando o ensino, a pes-
quisa e a extensão, previstos legalmente como tripé de sustentação deste nível 
educacional.

O presente relatório retrata pesquisa realizada no Município de Guarapari – ES, 
no biênio 2004/2005, envolvendo alunos do Curso, sobre o tema: Gestão escolar 
no município de Guarapari: provimento do cargo de diretor e as implicações do 
processo de municipalização- descentralização.

Problema foco, objetivos e hipóteses

O processo de municipalização do ensino - descentralização não pode estar 
descolada das relações conceituais: histórica, base legal e atuação; pois, faz-se 
necessário enfatizar que não será a municipalização que garantirá o processo 
democrático, levando à reflexão que só se torna possível o acontecimento da 
democracia quando os atores da escola têm garantia do seu espaço no cotidiano 
escolar. O que conduz a questionamentos sobre: Quais as implicações entre o 
processo de municipalização – descentralização e eleições diretas para a gestão 
escolar - na busca de uma atuação democrática?

a) De que maneira ocorre o processo de provimento do cargo do diretor 
escolar, quando não existem candidatos para concorrerem às eleições e 
o que impedem os indivíduos que atuam na escola se candidatarem?

b) Existe Conselho em todas as escolas municipais e como é o processo 
de atuação de seus membros? 

c) Como se desenvolve a atuação do Conselho Escolar e quais suas relações 
com a atuação do diretor da escola?

A presente pesquisa tem natureza descritiva e prescritiva, já que, a partir da coleta 
e análise de dados sobre o tema, organizou-se um seminário para socialização 
das informações e viabilização dos desdobramentos do estudo, com vistas espe-
cialmente à consolidação das relações entre a FIPAG, a comunidade educacional 
de Guarapari e adjacências; o seu enfoque epistemológico está baseado na 
fenomenologia e sua metodologia envolve procedimentos quanti-qualitativos de 
uma pesquisa de campo.

Ela se iniciou com um grupo de estudos na Faculdade, para buscar os aportes 
teóricos que a norteassem, bem como a seleção dos procedimentos adequados e a 
elaboração dos instrumentos de coleta de dados, que consistiu em um questionário 
com três formas distintas para os diferentes segmentos envolvidos na pesquisa.
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Diante do problema e das questões dele decorrentes, anteriormente colocadas, 
foram elaborados os seguintes objetivos para nortear o processo investigativo:

Objetivo Geral

Analisar as implicações do processo de municipalização na realidade de Guara-
pari e as eleições diretas para a gestão escolar, fazendo relações com a atuação 
democrática na escola.

Objetivos específicos

a) Identificar de que forma ocorre o provimento do cargo do diretor da escola 
quando não existir candidatos para as eleições, como também o porquê 
de as pessoas não se candidatarem;

b) Relacionar a existência dos Conselhos Escolares e suas formas de atu-
ação no espaço da escola;

c) Compreender a atuação do Conselho Escolar, fazendo relações com a 
atuação do diretor da escola.

Para dar foco mais preciso ao encaminhamento do estudo, a equipe pesquisadora 
sentiu a necessidade de levantar as seguintes hipóteses:

1. A forma de provimento do cargo de diretor, diretor adjunto e coordenador escolar, 
por via de eleições diretas, encontra-se na legislação municipal de Guarapari, o 
que pode indicar:

a) o processo democrático tem sua garantia na atuação da direção esco-
lar;

b) as exigências de formação para a inscrição dos candidatos dificultam a 
participação dos funcionários, possibilitando o mecanismo de indicação, 
que não exige critério de formação.

2. O Conselho escolar é normatizado na forma de lei do município, em que os 
setores de professores, estudantes, pais, servidores e organizações populares 
locais têm suas representações garantidas, o que possibilita:

a) um espaço de transparências na atuação participativa dos diversos setores 
que atuam na escola;

b) a participação situa-se na realidade escolar com um papel gerencial-
operacional, focalizando a atribuição da política-estratégica ao poder 
central;

c) as relações patrimonialistas fazem com que impere a vontade particular 
de determinado grupo, em detrimento da vontade coletiva.

Procedimentos da pesquisa

• O primeiro passo consistiu na resenha do material selecionado no levanta-
mento bibliográfico sobre o processo de municipalização – descentralização 
e gestão democrática, objetivando fazer relação com a pesquisa empírica.
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• Levantamento e fichamento dos documentos da União, como também do 
município de Guarapari, referentes ao processo de municipalização – des-
centralização e gestão democrática (legislação: leis, decretos e portarias, 
ainda os projetos e relatórios do município).

• Pesquisa de campo

• Para cada sujeito foi adotado um instrumento de pesquisa:

1. Questionário fechado e aberto para a equipe administrativa (diretor, 
diretor adjunto e coordenador);

2. Questionário fechado para um aluno de cada série por escola, esco-
lhido aleatoriamente;

3. Questionário fechado e aberto para os professores;

• Tabulação e análise dos dados.

• Realização de seminário para difusão do relatório e suas conclusões/reco-
mendações.

Referencial teórico

A aplicação da análise teve como referência os dados coletados com os sujeitos 
da pesquisa, ou seja, que atuam nas escolas do Ensino Fundamental do Município 
de Guarapari.

A interpretação e análise dos dados foram efetivadas de maneira quantitativa e 
qualitativa, levando-se em conta os aspectos objetivos, temporais, espaciais e sub-
jetivos do objeto da pesquisa, tecendo reflexão com os conceitos de democracia, 
política e social, com base em Coutinho (2002); estudos em gestão democrática 
da educação: Oliveira (1999), Paro (2000, 2000a, 2002) e outros autores; relações 
patrimonialistas com Holanda (1982); realidade objetiva e subjetiva com Berger 
e Luckmann (2003); as políticas públicas para educação e os pactos com o Ban-
co Mundial com Tommasi, Warde e Haddad (2003). Também foram levadas em 
conta pesquisas desenvolvidas sobre o tema na realidade brasileira e local, cujas 
citações estão devidamente referenciadas.

Os estudos e conceitos que compõem este referencial conduziram às reflexões 
sobre a realidade pesquisada, construindo possibilidades de compreensão das 
políticas públicas in loco. Tal procedimento viabilizou a apreensão contextualizada 
dos dados empíricos sobre o cotidiano escolar no município de Guarapari.

Resultados Obtidos e Discussões

I. Perfil dos Sujeitos da Pesquisa:

Foram envolvidos como sujeitos da pesquisa 10 diretores, 8 diretores adjuntos, 
37 coordenadores – buscamos realizar a aplicação do questionário com todos, 
mas foram esses que nos atenderam – das 14 escolas envolvidas; 48 professores 
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– ou seja, 10%; e 193 – 2% - de alunos da 1ª à 8ª séries de 10 escolas públicas 
do Município de Guarapari –ES, sendo: do turno: matutino: 101, vespertino: 44 e 
noturno: 47; e um que deixou o questionário em branco.

Quanto ao tempo de atuação como profissionais na área de educação, como tam-
bém na escola em que estão trabalhando, em intervalos qüinqüenais, encontramos 
que todos os 10 diretores possuem mais de 5 anos de atuação na educação e 8 
deles estão no cargo até 5 anos, o que indica renovação de quadro dirigente das 
escolas; e apenas 1 deles trabalha na mesma escola há mais de 20 anos, o que 
nos permite afirmar que não há vínculo histórico dos diretores com as escolas que 
gerenciam. Com relação aos diretores adjuntos, há uma dispersão do tempo de 
trabalho na educação, mas 50% deles estão até 5 anos na escola, o que reforça a 
afirmação anterior. Dos 37 coordenadores pesquisados, 27 trabalham na educação 
há mais de 11 anos, no entanto, 30 estão na mesma escola até 10 anos; sendo 
que destes últimos, 73%, trabalham na mesma escola até 5 anos.

Em relação aos 48 professores participantes da pesquisa, podemos afirmar que, 
embora haja uma distribuição com certo equilíbrio pelas faixas qüinqüenais até 20 
anos, relacionado ao tempo de trabalho na educação, 33 deles, ou seja, 68,7%, 
atuam na mesma escola até 5 anos, o que indica remanejamento docente, pro-
vavelmente provocado pela instalação de novas unidades escolares.

A realidade envolvendo os 103 profissionais pesquisados aponta, no total, uma 
distribuição equilibrada, em torno de 20%, pelas faixas qüinqüenais pré-estabele-
cidas para o trabalho na educação, com pequena redução na faixa de até 5 anos 
(13,5%) em favor da faixa entre 6 até 10 anos (25,2%); entretanto, 65% deles 
estão na escola atual até 5 anos; 20% entre 6 e 10 anos; 9% entre 11 e 15 anos; 
1% entre 16 e 20 anos, 4% há mais de 20 anos na mesma escola.

Os dados indicam que os profissionais que atuam na rede têm uma vivência 
significativa na área de educação, pois existe um universo de 89% desses educa-
dores com mais de cinco anos atuando na área educacional. Com isso, podemos 
apontar um grupo experiente que tem possibilidade de dar contribuição efetiva no 
desenvolvimento da educação do Município.

Outro fato que chama nossa atenção é a mudança constante desses profissionais 
de uma escola para outra, já que 65% desses sujeitos da pesquisa estão na atual 
escola num período de até 5 anos, o que indica um rodízio constante entre uma 
escola e outra. Nesse aspecto, o quadro atual inviabiliza qualquer possibilidade 
de projeto nascido no “chão da escola”, pois não existe continuidade da atuação 
dos profissionais em uma determinada realidade, ou seja, quando eles começam 
o período de adaptação já são designados para um outro ambiente, prevalecendo 
a descontinuidade do trabalho desenvolvido.

Com relação ao gestor escolar, os dados indicam que 89% dos diretores e diretores 
adjuntos atuam mais de cinco anos na área de educação, no entanto, tendo como 
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referência o mesmo período, apenas 33% na mesma escola. Esse fato aponta que 
a maioria desses gestores não construiu nenhum vínculo histórico com os outros 
profissionais que atuam nessa realidade. A autora Maria Lucia de Abrantes Fortuna 
(2002), em seus trabalhos de pesquisa, usa como referência os condicionantes 
subjetivos na gestão escolar, indicando que o ser professor sugestiona reforçar os 
vínculos de identificação que liga o diretor ao grupo desses profissionais.

Isso porque na escola os professores ligam-se ao diretor como repre-
sentante do ‘pai’, da autoridade, na relação de substituto do ideal de 
ego, mas também há uma identificação como ele, uma vez que é um 
professor como os demais, sobretudo antes e depois do mandato, tendo, 
inclusive muitas vezes, ingressado no quadro da categoria em suposta 
condição de igualdade como os demais. (Fortuna, 2002, p. 147).

Com isso, podemos indicar que a contradição apresentada na realidade escolar 
na relação diretor e professor no município não vem possibilitando criação de 
laços entre os sujeitos concretos no interior da escola – esses são marcados pela 
história de vida pessoal, que vem com a carga social, política e econômica da 
sociedade. O que, no limite, poderá inviabilizar a construção do sujeito coletivo de 
cada escola. Nessa perspectiva, questionamos: qual a possibilidade de construção 
de projeto coletivo na realidade escolar?

II. Formação dos Educadores e Condições de Trabalho:

A formação de professores tem que ser concebida na perspectiva de uma ação 
coletiva, não pela via da responsabilidade apenas individual, pois a formação desse 
profissional deve ter uma dimensão social – como direito. Essa atividade deve 
estar voltada para o processo inicial e continuado, não podendo ser desvinculada 
das condições de trabalho, como também a remuneração. “Transformar essa ne-
cessidade em direito é fundamental para o alcance de sua valorização profissional 
e desempenho em patamares de competência exigidos pela sua própria função 
social”. (Melo, 1999, p. 47).

Quanto à formação acadêmica dos profissionais envolvidos nesta pesquisa, 60% 
dos diretores possuem curso superior completo e 40% pós-graduação completa, 
o que se reproduz com os diretores adjuntos. Já entre os Coordenadores, 12 
(32,5%) possuem o ensino médio com habilitação de Magistério; 11 (30%) estão 
cursando o nível superior, 6 (16%) já o tem completo, 1 (2,5%) está cursando a 
pós-graduação e 7 (19%) concluíram pós-graduação.

Entre os professores, quase metade (42%) cursa o ensino superior e 19% já o 
tem completo; 27,5% ainda só possuem o ensino médio, enquanto 10,5% têm 
pós-graduação completa. Um (1%) não respondeu.

Quando perguntamos sobre a forma de aquisição do cargo de professor, 28 (58%) 
responderam que foi pela via do concurso público e 20 pelo acesso da designa-
ção temporária, ou seja, 42% dos professores pesquisados não possuem vínculo 
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empregatício. Esses profissionais da educação não recebem nenhum benefício 
social ou segurança no trabalho. No entanto, essa realidade não é apenas no 
Município, mas em toda esfera pública nacional, ou seja, em outros municípios, 
estados e até mesmo em escolas federais.

Ainda indagamos se o professor trabalha em outro local. 27 (56%) responderam 
afirmativamente e 21 (44%) informaram que não. Percebemos com essa realidade 
a dupla jornada de trabalho desses profissionais, apontando que a maioria dos 
professores trabalha no mínimo 8 horas diárias. Além dessa realidade, muitos 
estudam, pois, quando perguntamos sobre o nível de escolaridade, vinte desses 
profissionais responderam que cursam o ensino superior. Com esse quadro, 
indicamos que o fato não favorece a sua construção de conhecimento e ainda a 
direção do processo ensino-aprendizagem dos alunos. 

Indicamos que valorização do professor precisa entrar na pauta da política pú-
blica municipal, pois o processo histórico e social que se desenvolve na rede 
faz com que encontremos uma verdadeira articulação com as políticas públicas 
no âmbito federal. Falar em valorização do educador visualiza-se o FUNDEF 
– Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino e Valorização do Magistério 
– e a municipalização, os quais apontam a existência da centralidade pela União 
na elaboração dos programas, restando ao município a execução dos projetos. 
E o poder central a cada dia aperfeiçoa mecanismo que possam controlar as 
ações desenvolvidas pelos programas, na busca de ter às mãos as avaliações 
de aprendizagem, institucional e dos docentes.

Com isso, o grande contingente de docentes vem aprovando a política do FUNDEF 
na esperança de melhoria salarial, o que leva à descaracterização das lutas dos 
profissionais da educação ao longo de sua história pela melhoria das condições 
de atuação. E ainda, a aceitação dos materiais didáticos bem apresentados - “kit 
escola” -, caracterizado pela divisão de trabalho: o grupo que planeja e o grupo 
que executa, restando ao professor tornar-se obreiro da educação.

Com relação à verba do FUNDEF, sua utilização esta ligada à propaganda política 
eleitoreira dos governos central e local. Ainda, as denúncias de desvio desse fundo 
para outros setores inviabilizam o alcance do seu objetivo, ou seja, expansão das 
vagas da rede municipal de ensino e a manutenção de vencimento compatível 
com o piso salarial historicamente reivindicado pelas entidades representativas 
da categoria dos professores do ensino fundamental.

O processo de depreciação que o profissional de educação vem sendo vítima 
– devido às políticas públicas – atinge diretamente sua auto-estima, pois não 
é mais uma profissão que oferece o status quo que anteriormente permeava o 
professor, porque esse era percebido como o representante do conhecimento. A 
realidade atual da escola – em alguns momentos sendo foco de crítica e cobrança 
da sociedade – faz com que esse profissional encontre as contradições de sua 
identidade social. Por isso, a política de formação de professor necessita tomar 
como referência a escola in locus, pois com essa atitude será possível construir 
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competências coletivas e práticas ampliadas, na perspectiva participativa e de-
mocrática.

Com relação à formação oferecida pela rede municipal, os professores indicaram 
cursos, encontros de estudo, palestra, seminários, PCN, PROFA, no entanto al-
guns responderam que não existe nenhuma formação. Os dados assinalam que 
não existe um planejamento articulado com a realidade do professor, pois alguns 
desconhecem tais oportunidades.

A atual LDB, em seu artigo 13, aponta que o professor deve participar da elabo-
ração e planejamento das propostas pedagógicas da escola; administrar cuida-
dosamente o processo de aprendizagem dos alunos; contribuir para as atividades 
desenvolvidas pela escola em que estejam envolvidas as famílias e comunidade; 
ainda estabelecer estratégias de recuperação dos alunos com menos rendimento, 
além das tarefas rotineiras da profissão; como também participar integralmente 
dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento 
profissional. São esses os aspectos indicados aos professores para que viabilize 
a autonomia da escola, possibilitando a gestão democrática.

Nessa perspectiva, podemos perceber que a atividade do professor torna-se 
mais abrangente, ampliando o seu trabalho na possibilidade de construção e 
aprofundamento do conhecimento, a partir do momento em que a Carta Magna 
da Educação cria espaço de participação mais efetiva ao professor, ou seja, na 
responsabilidade de construção de propostas pedagógicas na escola. O que indica 
que esse profissional não será mais tarefeiro, isto é, “administrador de aulas”. 
No entanto, se por um lado fortalece a função social e política do profissional, 
por outro aponta uma sobrecarga de atividade. Porém, deve-se ter cuidado, pois 
poderá induzir à frustração devido à condição objetiva de trabalho proposto pelas 
políticas publicas.

III. Gestão Democrática:

Discutiremos agora sobre a gestão educacional na perspectiva do processo his-
tórico da educação brasileira, pois, para compreendermos o presente, é preciso 
verificar os acontecimentos do passado e a realidade social em que aconteceram 
as lutas e disputas das idéias políticas. No cenário dos debates políticos, nos anos 
de 1980, a intenção estava voltada especialmente para a aquisição do ensino 
público, gratuito, universal e de qualidade. No entanto, nos anos de 1990, esse 
aspecto muda, pois não se pode negar a existência da expansão da rede escolar 
do ensino fundamental – ainda seletivo – em conseqüência à elevação do nível 
de escolaridade das classes populares. Nesse processo histórico perpassado 
por lutas e reformas educacionais surge o evento da descentralização – projeto 
educacional sob a orientação da nova ordem.

A descentralização adotada pelo MEC deve fazer parte da agenda de discussão dos 
profissionais que atuam na área de educação, como também estudos e pesquisas 
acadêmicas, para que crie esforços de analisar criticamente esse processo que 
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vem desencadeando no ambiente educacional das políticas públicas.

A autora Maria de Fátima Félix Rosar (1999) aponta que a descentralização torna 
realidade a partir das décadas de 70 e 80, apresentando como hipótese,

(...) que a descentralização está articulada ao processo de globaliza-
ção que ocorre tanto a nível da economia, como a nível de difusão da 
ideologia neoliberal, cujas implicações têm sido em última instância, 
contribuir para a desconstrução dos Estados Nacionais e seus sistemas 
educacionais. (Rosar, 1999, p. 106).

Nessa perspectiva, a descentralização surge como orientação dos órgãos in-
ternacionais – FMI e Banco Mundial – cujo objetivo é recomendar o programa 
neoliberal como o único capaz de solucionar a crise econômica dos Estados 
Nações, fazendo com que estes se desvencilhem do Estado intervencionista e da 
concepção do Keynesianismo, mesmo que o povo brasileiro historicamente não 
tenha experimentado a efetivação do Estado de Bem-Estar Social.

Na contemporaneidade, a economia mundial convive com relações de interde-
pendência global, indicando uma nova forma de experiência entre a economia, o 
Estado e a sociedade. Nesse aspecto, o capitalismo “(...) passa por um processo 
de profunda reestruturação caracterizado por maior flexibilidade de gerenciamento; 
descentralização das empresas e sua organização em redes tanto internamente 
quanto em suas relações com outras empresas (...)” (Castells, 2001, p.21)

Com o avanço tecnológico – as redes de computadores – o capital que não era 
nacional encontra ambiente para seu translado aos mais diversos mercados. Então, 
o capital, mais do que nunca, torna-se internacional, deixando os Estados Nações 
inseguros e instáveis. Pois, com a contribuição da técnica, a globalização se torna 
o apogeu do processo de internacionalização do mundo capitalista, a cada novo 
processo técnico se desenvolve um novo momento histórico.

Só que a globalização não é apenas a existência desse novo sistema 
de técnicas. Ela é também o resultado das ações que asseguram a 
emergência de um mercado dito global responsável pelo essencial dos 
processos políticos atualmente eficazes. Os fatores que contribuem 
para explicar a arquitetura da globalização atual são: a unicidade da 
técnica, a convergência dos momentos, a cognoscibilidade do planeta 
e a existência da um motor único na história, representado pala mais-
valia globalizada. (Santos, 2000, p. 24).

A América Latina tem sido vítima do processo de descentralização, pois o projeto 
estratégico é a desestruturação de setores econômicos e de serviços da área 
estatal, orientado pela lógica neoliberal de globalização dos mercados, e ainda a 
estandardização dos processos.

Para a UNESCO e a OEA, a descentralização permitiria incorporar os 
grupos marginalizados. Para o Banco Mundial, sob essa ótica, poderiam 
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ser introduzidos os mecanismos de mercado. Segundo a Usaid, são 
enfatizados os nexos verticais, ao mesmo tempo que se reforçam os 
níveis locais. (Street, apud, Rosar, 1999, p.110).

A referida autora aponta, com resultados em pesquisa, que não existe relação 
entre municipalização e democratização, pois nem sempre a municipalização 
desencadeou a processo democrático nos espaços escolares, muito menos ainda 
o acontecimento da qualidade da educação, apesar dos investimentos terem sido 
onerosos em programas e projetos federais.

Esta experiência foi verificada na rede do Município de Guarapari, quando Santos 
et all (2004), na realização do TCC Trabalho de Conclusão do Curso de Pedagogia, 
intitulado Elaboração e implantação do Projeto Político Pedagógico da Escola 
Pluridocente ‘Cléria Belo Lira’, identificou que a pequena escola de Barro Branco, 
interior de Guarapari, estava “marcada pelo descaso de seus órgãos responsáveis” 
(...) Sua vinculação jurídico-administrativa ainda é com a Secretaria Estadual de 
Educação – SEDU e se encontra, atualmente, em processo de municipalização. 
Enquanto não definem a passagem da esfera de poder mantenedor, a escola “está 
abandonada, não recebe apoio e recursos nem da SEDU nem da Secretaria Mu-
nicipal de Educação – SEMED, pois nenhuma assume a responsabilidade como 
mantenedora da escola”. (Santos et all, 2004, p. 10)

A questão da municipalização do ensino é, portanto, uma dimensão 
da luta pela hegemonia, e, assim sendo, os setores progressistas 
necessitam tomar o município e a sua rede de ensino como ponto de 
partida, a partir da elaboração de diagnósticos os mais completos que 
possam produzir, tendo como ponto de chegada a questão da educação 
das classes populares concebida e realizada no âmbito de um sistema 
nacional de educação. Este sistema resultará da participação dos três 
níveis governamentais para que seja realizada uma política educacio-
nal integrada e se concretize a escola pública do ensino fundamental, 
destinada a todos os cidadãos brasileiros, priorizando o atendimento 
à grande maioria dos excluídos socialmente da organização e fruição 
dos processos econômicos e culturais. (Rosar, 1999, p. 138).

Ao discutir sobre o processo de descentralização do sistema educacional no 
município de Guarapari, na perspectiva de construção da gestão democrática, 
faz-se necessário discutir sobre um dos instrumentos desse evento, ou seja, a 
escolha de dirigente.

IV. Escolha do Dirigente Escolar:

A legislação municipal de Guarapari, com base na LDB, regulamenta a forma de 
provimento do cargo de diretor, diretor-adjunto e coordenador de turno pela via 
das eleições diretas, por todos os membros da comunidade escolar – professor 
em função docência e de magistério de natureza técnico-pedagógico, servidor 
administrativo, aluno, pai, mãe ou representante de aluno que tenha no mínimo 
12 anos – indicando também que esse processo acontecerá nas instituições de 
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ensino.

Ao perguntarmos sobre o mecanismo adotado para provimento do cargo aos sujei-
tos desta pesquisa – diretor, diretor adjunto e coordenador de turno –, obtivemos 
o seguinte resultado: pela via da eleição foram 6 diretores, 3 diretores-adjunto, e 
11 coordenadores; pela via da indicação foram 4 diretores, � diretores-adjunto, 
e 21 coordenadores, sendo que 3 não responderam e ainda 2 coordenadores 
indicaram que seu cargo é vitalício. No total das respostas, 36% são pela eleição, 
55% indicação, 5% não responderam e 4% o cargo é vitalício

Os dados apontam que, mesmo havendo uma legislação que recomenda a esco-
lha do dirigente escolar por meio das eleições, encontramos outra realidade, em 
que apenas 36% dos pesquisados indicam que seu cargo foi conquistado pela 
via da eleição. Com isso, podemos apontar que a efetivação desse mecanismo 
ainda precisa se tornar realidade no que diz respeito ao provimento do cargo do 
dirigente escolar.

Outro fato que chamou nossa atenção foi a possibilidade de existir o coordenador 
de turno com o cargo vitalício. Para entendermos esse episódio fomos buscar 
documentos que o confirmassem. E verificamos que de fato há essa situação do 
provimento de cargos de coordenação especialmente criados para esses dois 
professores...

Ainda, quando questionada a participação dos alunos e seus pais na escolha dos 
dirigentes escolares, em 193 respostas de alunos, temos os seguintes dados: 
43 votaram, 144 não, 4 não sabem e 2 não responderam. Como se vê, apenas 
22% dos alunos e pais participaram de eleições para dirigentes escolares no 
Município.

A escolha do dirigente escolar esteve nos palcos das lutas dos profissionais de 
educação a partir dos anos de 1980. Pois a realidade brasileira traz no seu bojo a 
existência de um regime autoritário, perpassando pela escola a indicação de seus 
dirigentes, vinculada à nomeação por autoridade do Estado, na base da influência 
dos partidos políticos, caracterizando-se de relações com base no clientelismo 
entre a pessoa que ocupa o cargo e os políticos profissionais.

A interferência política no ambiente escolar permitiu que o clientelismo 
político tivesse, na escola, um campo fértil para seu crescimento. Para o 
político profissional, ter o diretor como aliado político é ter a possibilidade 
de deter indiretamente o controle de uma instituição pública que atende 
diretamente parte significativa da população. Para o diretor, gozar da 
confiança da liderança política é ter a possibilidade de usufruir do cargo 
público. (Mendonça, 2001, p.88).

Nessa perspectiva, podemos assinalar que essa realidade será construída com 
base na troca de favores, criando ambiente de compromissos – não no sentido 
coletivo, mas entre o dirigente escolar e o político – que inviabilizarão a cons-
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trução de um projeto participativo da comunidade escolar. Ainda, o profissional 
nomeado não terá como referência suas credenciais e a ordenação impessoal, 
descaracterizando o serviço público. Com relação à exoneração, segue a mesma 
lógica, ou seja, quando o político perde seu privilégio, seu afilhado perde o cargo. 
Quando falamos em político profissional, ele não se restringe apenas ao poder 
executivo, mas passa também pelo legislativo. Para exemplificar essa realidade, 
quem não ouviu falar na escola ou na creche do vereador fulano de tal? Quando 
no período de festa e comemorações eles aparecem como a autoridade que tem 
contribuído com a comunidade e a instituição de ensino, comprando bilhetes de 
sorteios e outros.

Erasto Fontes Mendonça (2001), em estudos e pesquisa realizados sobre o 
tema, enfoca que o Estado brasileiro foi construído historicamente com base num 
modelo doméstico de relações sociais, no qual a sua referência são as vontades 
particulares em detrimento das ordenações impessoais – característica do Estado 
burocrático.�8

(...) A escolha dos homens que irão exercer funções públicas faz-se de 
acordo com a confiança pessoal que mereçam os candidatos, e muito 
menos de acordo com as suas capacidades próprias. Falta a tudo a 
ordenação impessoal que caracteriza a vida no Estado burocrático. O 
funcionalismo patrimonial pode, com a progressiva divisão das funções e 
com a racionalização, adquirir traços burocráticos. Mas em sua essência 
ele é tanto mais diferente do burocrático, quanto mais caracterizados 
estejam os dois tipos. (Holanda, 1982, p. 106) 

Com o estudo sobre a cultura brasileira, o historiador Sérgio Buarque de Holanda 
(1982) aponta que o percurso da nossa história foi construído pela predominância 
inflexível das vontades particulares, achando espaço próprio nos meios fechados, 
o que não favorece uma ordenação impessoal – esse ambiente é o da família, 
caracterizada pelas relações domésticas e pessoais.

A origem da organização do Estado brasileiro se fez com base nas relações do-
mésticas, ou seja, caracterizadas na imparcialidade e na impessoalidade. Por isso, 
as instituições democráticas são perpassadas por essas características.

(...) Dessa maneira, mesmo um sistema de ensino voltado para a 
implantação de mecanismos participativos, fundado em princípios de-
mocráticos, teria dificuldade de funcionar devido ao modelo doméstico 
que se instalou entre nós na vida social. Esse enraizamento de valores 
patrimoniais dificultou, sem dúvida, a transição para um modelo de Esta-
do moderno. Burocracia e patrimonialismo imbricam-se, retardando mais 
ainda o surgimento de uma estrutura estatal que permita a superação 
do atraso. (Mendonça, 2001, p.96)

28 O Estado burocrático tem referência em Max Weber.
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Esse modelo de funcionamento do Estado indica o entrave do acontecimento da 
gestão democrática nas instituições de ensino, quando 58% dos dirigentes esco-
lares do Município têm seu cargo pela via da indicação e cargo vitalício, mesmo 
encontrando na legislação municipal a escolha do dirigente escolar pela via da 
eleição direta pela comunidade da escola.

À guisa de conclusão parcial:

Em respeito tanto às normas da DOXA quanto à produção do conhecimento 
através da pesquisa realizada, optamos pela divulgação editorial na íntegra do 
relatório e o dividimos em duas partes; portanto a análise embasada da escolha 
de dirigentes nas escolas da rede pública de Guarapari, os demais resultados e 
análises, bem como as considerações finais serão objeto do próximo número da 
revista da FIPAG.

Referências

BERGER, Peter L. e LUCKMANN, Thomas. A construção social da realidade. �3. 
ed. Petrópolis: Vozes, 2003.

COUTINHO, Carlos Nelson. A democracia na batalha das idéias e nas lutas polí-
ticas do Brasil de hoje. IN: FAVÉRO, Osmar e SEMERARO (Orgs.). Democracia 
e construção do público no pensamento educacional brasileiro. Petrópolis: Vozes, 
�00�.

CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. �. ed. São Paulo: Paz e Terra, �00�.

HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. ��. ed. Rio de Janeiro: José 
Olympio, 1982.

MELLO, Maria Teresa Leitão de. Programas oficiais para formação dos profes-
sores de educação básica. Educação & Sociedade, Nº especial, dez. 1999, pp. 
4� – 60.

OLIVEIRA, Dalila Andrade (org.). Gestão democrática da educação: desafios 
contemporâneos. 4. ed. Petrópolis: Vozes, 2002.

_______. Mudanças na organização e na gestão do trabalho na escola. IN: OLI-
VEIRA, Dalila Andrade e ROSAR, Maria de Fátima Felix (Orgs.) Política e gestão 
da educação. Belo Horizonte: Autêntica, 2002.

PARO, Vitor Henrique. Administração escolar, introdução crítica. 9. ed. São Paulo: 
Cortez, �000.

_______. Gestão democrática da escola pública. 3. ed.São Paulo: Ática, 2002.

_______. Qualidade do ensino: a contribuição dos pais. São Paulo: Xamã. 



���

�000.

ROSAR, Maria de Fátima Félix. A municipalização como estratégia de descentra-
lização e de desconstrução do sistema brasileiro. IN: OLIVEIRA, Dalila Andrade 
(Org.). Gestão democrática da educação: desafios contemporâneos. 2. ed. Pe-
trópolis: Vozes, 1998.

SANTOS, Tânia Mara et all. Elaboração e implantação do projeto político-peda-
gógico da escola pluridocente Cléria Belo Lira. Trabalho de conclusão do curso 
de pedagogia. Guarapari: FIPAG, 2004.

TOMMASI, Lívia de, WARDE, Mirian Jorge e HADDAD, Sérgio (Orgs.). O banco 
mundial e as políticas educacionais. 4. ed. São Paulo: Cortez, �003.



��3

PEDAGOGIA

INCLUSÃO / EXCLUSÃO: 
DUAS FACES DA MESMA ESCOLA
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RESUMO

Este artigo trata de uma discussão teórica em torno da dialética inclusão/exclusão 
e busca, nos parâmetros da abordagem histórico-cultural, construir algumas 
aproximações acerca de processos subjetivos, engendrados a partir da lógica do 
neoliberalismo, que, sem que tenhamos consciência, edificam barreiras internas 
de preconceito e atitudinais de estereótipos, que se presentificam na interação 
professor-aluno. Relação permeada pelo poder da função docente, que, diante 
daqueles que não se enquadram, provoca ações e reações aqui analisadas na 
perspectiva da educação inclusiva. 

Palavras-chave: Inclusão, exclusão, relação professor-aluno, preconceito, es-
tereótipo, poder.

ABSTRACT

This article treats of a theoretical discussion about the dialectical inclusion / exclu-
sion and searches, in the parameter of the historical-cultural boarding, construct 
lucubration concerning subjective processes, engendered from the logical of the 
neo-liberalism, that without having consciousness, construct internal barriers of 
preconception and attitude of the stereotype, that present themselves in the inter-
action teacher-student. Relation permeated by the power of the teaching function, 
that, in the face of those that don’t frame themselves, provoke actions and reactions 
here analyzed in the perspective of the inclusive education.    

Key words: Inclusion, exclusion, relation teacher-student, preconception, stereo-
type, power.
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Dialética inclusão/exclusão: algumas aproximações

São tantas as possibilidades de falar de um assunto complexo como o é a edu-
cação no Brasil. Para quem se propõe a iniciar-se em pesquisas/reflexões sobre 
essa problemática, como é meu caso, restam perguntas, muitas inquietações e a 
vontade de encontrar formas de solucionar o problema. Logo vem a constatação 
que brigar com forças neoliberais que terceirizam os governos e as mentes é um 
trabalho insano. É como querer mudar uma montanha de lugar. Não dá para ser 
de uma só vez. É preciso trabalhar com o vento a nosso favor. E o vento... bem, 
o vento pode nos virar, nos movimentar, pode soprar idéias que coloquem em 
xeque nossas velhas verdades,  tirando-nos de uma “zona de conforto” da qual 
explicamos quase tudo, mas não compreendemos quase nada. Então, penso que 
nós estamos num momento de ampliarmos nossas possibilidades de olhar ao 
nosso redor, um olhar mais complexo em todas as dimensões de nossa existên-
cia (do macro ao micro) e, quem sabe, mudarmos pelo menos nossa “montanha 
interior” de lugar.

Comecemos pelo macro. Vivemos numa sociedade capitalista, dualizada, margi-
nalizante, competitiva. Entretanto, essas características que, aos nossos olhos, 
poderiam parecer grotescas, não percebemos como erros que precisam ser resol-
vidos. Vemos como normais ou naturais porque, pelo “princípio do mérito” (Gentili), 
quem se esforça mais vence na vida. Essa constatação nos leva, necessariamente, 
à reflexão de que, na sociedade excludente em que vivemos, ficam impregnados 
em nossos discursos e ações os preceitos da igualdade de oportunidades e a via 
para alcançar tal igualdade é a escola. Em nosso imaginário, habita a idéia de que 
qualquer indivíduo pode nascer pobre e tornar-se rico, migrar de uma classe social 
à outra se ele se esforçar, se ele estudar. E a escola é vista como uma instituição 
pertencente a um “democrático sistema educacional”.

Na verdade, a situação atual da educação brasileira não tem nada de igualitária. 
Às classes populares é, geralmente, oferecida uma educação rudimentar, descon-
textualizada, minimalista. “É, dessa forma, oferecida “para os pobres, uma pobre 
educação” (Bianchetti e Freire, 1998, p.40).

Essa ideologia de mercado regulado pela competição, que iguala as oportunidades 
para aqueles que têm condições desiguais de alcançá-la, invade e penetra o campo 
educacional da mesma forma. A escola pública vem sendo atacada com uma série 
de estratégias privatizantes, consumida em sua premissa de bem público, demo-
crático e de qualidade, para deixá-la como mercadoria a ser comprada/vendida, 
reduzida à conquista de um emprego.

Olhando um pouco mais de perto e, ao mesmo tempo, buscando transpor essa 
complexidade do macro, interessa-nos focar e discutir, em tempos de muita 
discussão sobre a inclusão escolar, os meandros da exclusão que acontece na 
escola, já que inclusão/exclusão são inerentes uma à outra. E, lembrando Ferraro, 
“não há como não reconhecer à escola brasileira voracidade e eficiência enquanto 
máquina de exclusão escolar. Apenas, é necessário acrescentar que, por mais 
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longe que possa levar a sua autonomia, a escola é tanto mais excludente quanto 
mais o é a sociedade à qual serve” (1999, p.18).
A escola pública guarda uma lógica de escola particular: só quer o aluno que fre-
qüenta, que faz a lição de casa, que tem um caderno organizado etc. Aquele que 
não se enquadra, passa a incomodar e, depois de um tempo, torna-se “invisível” 
(Gentili). A escola pública mostra que não se vê responsável por ele.

Já na introdução do livro As artimanhas da exclusão, Bader Sawaya (organizado-
ra) esclarece que exclusão é um termo dúbio e pouco preciso, por isso o define 
como “processo sócio-histórico, que se configura pelos recalcamentos em todas 
as esferas da vida social, mas é vivido como necessidade do eu, como sentimen-
tos, significados e ações” (2004, p.8). Trata-se, ainda, de um termo contraditório 
que carrega em si a sua negação, isto é, é idêntico à inclusão (inserção social 
perversa):

A sociedade exclui para incluir e esta transmutação é condição da or-
dem social desigual, o que implica o caráter ilusório da inclusão. Todos 
estamos inseridos de algum modo, nem sempre decente e digno, no 
circuito reprodutivo das atividades econômicas, sendo a grande maioria 
da humanidade inserida através da insuficiência e das privações, que 
se desdobram para fora do econômico.(id., ibid.)

É por essa complexidade que aqui não vamos falar em exclusão, mas na dialéti-
ca exclusão/inclusão. E também não nos interessa neste texto abarcar todas as 
dimensões em que ela ocorre. Outrossim, focamo-nos nas dimensões relacionais 
e subjetivas (intersubjetividade) no interior da escola.

Dentro dessas dimensões, pode-se perceber o quão sutil e dialética é a exclusão, 
porque ela só existe em relação à inclusão, como parte constitutiva dela, não po-
dendo ser combatida como algo que perturba a ordem social, mas, pelo contrário, 
ela é um produto resultante do funcionamento do sistema.

A dialética inclusão/exclusão gesta subjetividades específicas que vão desde o 
sentir-se incluído até o sentir-se discriminado ou revoltado. Essas subjetividades 
não podem ser explicadas unicamente pela determinação econômica, elas de-
terminam e são determinadas por formas diferenciadas de legitimação social e 
individual, e manifestam-se no cotidiano como identidade, sociabilidade, afetivi-
dade, consciência e inconsciência (Sawaya, 2004, p.9).

Torna-se subjetividade coletiva, então, a idéia de igualdade de direitos e deveres. 
Entender a constituição desta subjetividade é condição para o estudo da inclu-
são/exclusão sob a perspectiva da dialética, como um processo que envolve o 
homem por inteiro em sua relação com os outros e que determina e é determina-
da por formas de legitimação social e individual. Dessa forma, na sala de aula, 
é preciso lutar para que os preceitos de igualdade não se transformem nos de 
homogeneidade.
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O processo de inclusão social precária cria uma sociedade paralela que é inclusiva 
do ponto de vista econômico, dado que todos buscam no mercado uma forma 
de sobrevivência, e é excludente ao mesmo tempo porque as oportunidades são 
desiguais. Assim também, a inclusão escolar guarda a mesma lógica quando, 
colocados numa mesma sala, alunos em situação de desigualdade, é exigido 
deles o mesmo desempenho, colocados todos juntos apenas para baratear os 
custos da educação.

A idéia de liberdade mercadológica legitima a idéia de que os excluídos são cul-
pados por sua incompetência, uma vez que todos podem ser incluídos. Na sala 
de aula, a mesma lógica impera constituindo o mesmo pensamento de igualdade 
desigual. Os professores se sentem presos a seus preceitos de igualdade de di-
reitos e deveres e por isso se cobram tratar a todos da mesma forma. A inclusão 
escolar tenta quebrar essa lógica, mas parece ser quebrada por ela.

A dimensão objetiva da dialética exclusão/inclusão é a desigualdade social. A 
dimensão subjetiva é o sofrimento individual, a culpa sentida por sua própria 
situação de excluído e a conseqüente fragilização dos vínculos sociais.

Ao perceber-se que as relações sociais estão recobertas pela ordem e pela 
dominação, é preciso fortalecê-las em suas duas faces: uma de ordem material 
e jurídica e outra de ordem afetiva e intersubjetiva, principalmente no âmbito da 
escola, que é o eixo da contraposição: a força mantenedora e o poder transforma-
dor da ordem social. No entanto, ainda se observa que as políticas públicas não 
vêm acompanhando os preceitos jurídicos e nem a formação dos educadores vêm 
dando conta de mudar as mentalidades. Aliás, não é com cursos, treinamentos 
ou capacitações que isso vai ser alcançado. Começamos por trazer à tona os 
preceitos do paradigma da complexidade que vem lentamente se esboçando e 
trazendo novos valores sociais e educacionais, como a diversidade. Dentro dele, 
dar aulas passou a ser algo muito desafiante.

As velhas práticas da escola, como a hierarquização, classificação de conteúdos, 
homogeneização, remanejamentos, reprovações etc. começam a ser questiona-
das. Às mudanças que se delineiam, reações em várias dimensões são vistas e 
sentidas.

Defronte a toda essa “desordem”, podemos perceber que as mentes precisam 
ser levadas a refletir e a compreender todos os níveis das decisões que estão 
sendo tomadas. Como em todo comportamento humano, também a ação peda-
gógica é imbuída de valores e crenças que, muitas vezes não evidentes, são os 
impulsionadores dessa ação. É a dimensão dos significados e dos sentidos. Se 
buscamos tornar as práticas pedagógicas mais reflexivas, mais conscientes, mister 
é desvelar esta dimensão. Conforme aponta Sacristán, essa necessidade ganha 
especial impulso quando enveredamos pelo caminho da diversidade mostrando 
que “(...) esse exercício ‘crítico’ de desvelar é mais importante e urgente porque 
se trata de área especialmente contraditória e ambígua” (2002, p.14).
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Para tentar fazer este resgate, precisamos compreender, desde os primórdios da 
escola, as bases em que ela foi construída em nossas mentes.
Foi a ciência moderna que produziu a idéia de normalidade, de regularidade. Aliás, 
foi a ciência moderna que inventou a escola, porque foi preciso criar um local de 
controle e de homogeneização. O discurso moderno produziu “verdades” e estas, 
por sua vez, foram produzindo relações materiais. Assim é que nomear, rotular, 
classificar ou identificar o outro faz quem tem o poder ter controle sobre o outro. 
Não há domínio sobre o que não se sabe. 

Foucault (1979) esclarece como o poder disciplinar atravessa todos os lugares e 
controla todos os instantes através da mediação, comparação, hierarquização, 
homogeneização. Entre os efeitos disso, estão os processos de subjetivação que 
constituíram nossa formação como um lugar de saber científico, profissionalizado 
e especializado em determinadas áreas de conhecimentos – disciplinas – para 
sustentar a execução desses processos de homogeneização.

O trabalho fabril foi um princípio organizativo da escola, quando ela foi idealizada, 
e continua sendo um forte referencial ainda hoje. E, nesta idéia, não estamos 
falando somente de separação em idades, conteúdos; docilização dos corpos, 
disciplinarização de atitudes, hierarquização das mentes, classificação e ordenação 
de saberes. Também as mentes são edificadas por discursos e ações.

A complexificação da organização interna não foi privilégio exclusivo da escola, mas 
também de outras instituições como família, trabalho, hospital etc. Organizações 
com o poder disciplinar (Foucault). São processos já tão incorporados em nossa 
subjetividade que sequer sabemos deles. Por isso, parece estranho pensar na 
escola, por exemplo, sem competitividade, hierarquia, exames, disciplinas.

Na sociedade pós-industrial, as relações de poder se deslocaram das indústrias 
para as estruturas produtoras de signos, de idéias, de modos de ser e de viver, 
como é a escola. O homem transforma o mundo com seu trabalho e é transformado 
por ele, já que é autor e sujeito do mundo.

No imaginário humano, as concepções de normalidade e anormalidade passaram 
a ser critérios de seleção, segregação. As concepções de verdade (absoluta) e 
relação causa-efeito passaram a ser a matriz explicativa para os fenômenos na-
turais e sociais. Estamos muito impregnados disso e, como reprodutores dessa 
lógica, buscamos classificar os alunos para homogeneizar a turma, precisamos 
de um laudo para compreender os que fogem ao controle, exercemos o poder 
supremo perante os que nos acatam e transferimos este poder a um outro, quando 
este insiste em não aceitá-lo.

A educação tem ideais e desempenha funções muitas vezes de caráter contraditório 
por pretender provocar a diferenciação individualizadora e, ao mesmo tempo, a 
socialização homogeneizadora, que significa compartilhar traços de pensamento, 
de comportamento e de sentimento com os outros. Por tornar efetiva essa função 
socializadora, foi utilizada a via disciplinar, a adesão por convencimento a normas 
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e valores e a difusão de significados culturais. Certamente, a pulsão socializadora 
por vias coercitivas e a proposição de modelos unívocos de cultura predominaram 
na instituição escolar sobre o valor de preservar e cultivar a individualidade. Aí 
pode residir uma das origens do fato de que a diversidade continue sendo um 
problema e um desafio (Sacristán, 2002, p.18).

Aprender a lidar com a diversidade, creio ser um quesito na profissionalidade do 
professor, já que a diversidade é um dado da realidade das práticas educativas. 
Entretanto, como lembra Sacristán, a organização escolar tem o objetivo de 
“salvaguardar o comum”, renunciando ao individual e aceitando padrões com-
partilhados por todos. Então, lidar com a diversidade em sala de aula pode se 
tornar um problema. Como ele afirma, “os professores podem ver a diversidade 
como um ajuste pessoal desigual dentro das normas disciplinares e do trabalho 
escolar” (p.19) e quanto maior o distanciamento em relação à norma, ao padrão, 
maiores as chances do fracasso, da repetência. “Ampliar a tolerância de varia-
ções significativas em relação às normas equivale, para muitos, à deterioração 
da qualidade” (p.20).

Desse modo, as práticas de exame, psicológico ou pedagógico, ganham a cono-
tação de documentação legitimadora, de caráter normalizador, que permite “des-
crever, qualificar, julgar, classificar, comparar e também castigar, enquanto torna 
visíveis as diferenças entre os sujeitos e objetiva aquelas que são consideradas 
procedimentos científicos” (Sacristán, p.26).

Como a diversidade não é ainda uma meta da educação, pelo contrário, então 
ela deverá buscar os meios mais favoráveis para lidar com ela. E talvez isso 
nos devesse levar a pensar: como os professores, aprisionados na estrutura 
classificadora da escola, aprisionados em suas próprias mentes educadas para 
pré-julgar, para simplificar e homogeneizar o outro, podem aprender a lidar com 
a diversidade? 

Os movimentos de inclusão e exclusão fazem parte da forma como está estru-
turada a nossa sociedade. Compõem-se e, ao mesmo tempo, contradizem-se 
mutuamente, mas, no geral, a discussão sobre a inclusão escolar fica vinculada 
às questões da educação especial e à presença de alunos com deficiências na 
escola. Adentrando nos espaços escolares, encontramos as referências da cultura 
social impregnada na cultura da organização-escola. Neste espaço, se a exclusão 
não fosse tão presente, não se precisaria falar tanto em inclusão. Mas, inclusão de 
quem? Dado o que até aqui se vem discutindo, fica patente que o tema inclusão 
não se refere só aos deficientes, a estes ou àqueles, mas que é hora de aprovei-
tarmos para pensar nos mecanismos camuflados de exclusão que se alastram 
pelos espaços escolares e pelas mentes que os habitam. É importante, nesse 
momento, buscar inserir essas questões na relação que se vem estabelecendo 
da escola com seus usuários, sob as premissas da inclusão escolar.

Estamos partindo do pressuposto que, se não ampliarmos nossa visão (percepção, 
pressupostos) sobre as questões inerentes à inclusão escolar, corremos os riscos 
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de nos submeter a um processo manipulativo do Estado, que busca “terceirizar” 
sua responsabilidade sobre a educação e os grandes problemas inerentes a ela. 
Se não buscarmos discussões mais amplas sobre o assunto, todas as nossas 
ações vão servir mais como medidas paliativas do que como possibilidades de 
transformação efetiva da nossa realidade em uma sociedade mais justa, na qual 
os indivíduos, independentemente da sua condição, sejam reconhecidos em seu 
valor humano e respeitados em seus direitos como tal.

A pressuposição de trabalhar com a diversidade nos coloca diante de um para-
doxo, no qual igualdade e diferença são valores exaltados e inibidos mediante 
situações ocorrentes na sala de aula. Em alguma medida, “todos somos iguais” 
e “todos somos diferentes”. Em que momentos estas duas verdades paradoxais 
são sustentadas numa sala de aula? E como lidar com elas diante de situações 
em que não fica claro se a diferença é inerente ao sujeito (como uma condição 
agravante) ou é inerente apenas a uma situação? O trabalho diferenciado com 
um aluno só se justifica mediante a existência de uma deficiência “visivelmente” 
grave? No discurso do “somos iguais” ou no do “somos diferentes” muitas vezes 
vem associada, respectivamente, a idéia de indiferenciação, ou de segregação 
e/ou indiferença na sala de aula.

Infelizmente, nossa constatação é a de que esse movimento igualdade/diversida-
de precisa ainda, em muito, ser desmistificado em nossas mentes. E como nos 
encantam as colocações de Boaventura de Souza Santos. Gostaria de terminar 
esse item em companhia dele, que, magistralmente, propõe que precisamos 
lutar pela igualdade quando esse direito nos é tirado e pela diferença quando a 
igualdade tende a nos anular. 

Interação professor-aluno (a perspectiva do professor)

Buscamos neste item compreender como estão postos os mecanismos de exclu-
são/inclusão dentro da dimensão professor-aluno. E, partindo das idéias de Morin, 
vemos que “o ser humano percebe o outro como um eu simultaneamente diferente 
e igual a ele. (...) Quando aparece como semelhante, carrega um potencial de 
fraternidade. Quando aparece como diferente, carrega um potencial de hostilidade” 
(2005, p.103). Assim, cabe-nos perguntar: o que torna o outro semelhante ou dife-
rente de mim? Quando o percebo semelhante e quando o percebo diferente?

Deixando esses questionamentos pairando sobre nossa reflexão, focalizemos 
a relação professor-aluno. É um tipo singular de relação. O lugar ocupado pelo 
professor guarda uma complexidade de implicações: é um lugar de saber, de 
poder, de julgar, de determinar, de representante paterno/materno, enfim, é um 
lugar que suscita submissão, amor, ódio, medo, expectativa etc. Uma relação 
marcada por tantos vieses exige que elejamos alguns aspectos para tentarmos 
dar conta neste espaço.
A qualidade da relação professor-aluno em sala de aula é determinante do processo 
de aprendizagem. Assim, a percepção do professor sobre si mesmo e sobre o 
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seu aluno conduz as formas de interação e os resultados escolares, de tal modo 
que aqueles professores que conseguem perceber e desenvolver as qualidades 
dos alunos promovem a sua acentuação, mas aqueles que estão permeados por 
preconceitos, ou só conseguem ver os aspectos negativos dos seus alunos, não 
conseguem um bom aproveitamento escolar por parte deles. 

Rosenthal e Jacobson (1983), com seus estudos sobre “profecia auto-realizadora”, 
defendem a idéia de que existe uma predição por parte do professor sobre se o 
aluno vai ter sucesso ou fracasso ao final do ano letivo e que esta expectativa é 
transmitida de forma sutil e não intencional, influenciando e direcionando o com-
portamento do aluno. Em outras palavras, as expectativas do professor sobre o 
desempenho dos alunos funcionam como uma profecia que se auto-realiza.

Collares e Moysés (1996) tratam como preconceito o fenômeno de atribuir a ca-
racterísticas da criança o motivo de suas dificuldades escolares. Falam de uma 
espécie de “biologização” de questões sociais, que acaba por isentar de respon-
sabilidades todo o sistema social e nele o educacional. 

Essas pesquisadoras observaram a atividade preditiva dos professores que, no 
início do ano, já identificavam “os que vão aprender” e “os que não vão aprender”, 
sem nenhum constrangimento. 

O que leva o professor a encarnar essas ações parece estar ligado ao lugar de 
ser professor. Kupfer (1982), partindo da discussão entre a visão interacionista e 
a visão intersubjetiva da relação professor-aluno, analisa o “lugar” ocupado pelo 
professor como “ideal-do-ego” e o desejo do aluno de colocar o professor nessa 
posição. Sua análise se baseia nos preceitos psicanalíticos para demonstrar todo 
o poder imaginário de que o aluno dota o professor. Esse lugar de poder pode 
significar grande risco para o processo de aprendizagem, na medida em que não 
oferece ao aluno a oportunidade de autonomia em relação à sua aprendizagem. 
Sair desse “locus” implica uma profunda consciência da realidade do papel de 
professor, difícil de ser alcançada porque implica abdicar do poder que esta relação 
lhe oferece, que é extremamente prazeroso.

Leite (1983) fala em aprofundar os processos de natureza inconsciente que carac-
terizam as relações interpessoais e que orientam as práticas de sala de aula. Os 
discursos e as ações têm o aluno como alvo e este ou o legitima, submetendo-se 
e  anulando-se em seus desejos, ou se rebela com atos extremados e rebeldes.

S. Sawaya aponta a necessidade de “uma mudança nas formas internalizadas 
que conduzem a relação professor-aluno como uma relação baseada em padrões 
preestabelecidos do que deve ser o aluno ideal criado pelo discurso pedagógico 
hegemônico” (2002, p.211). Essa autora também aponta que o aluno real, com 
quem o professor convive, é atravessado por sua visão preconceituosa. 

A partir de algumas reflexões de Freud (1921), Goffman (1986), Amaral (1994) 
e Crochik (1997), podemos pensar que, diante da pessoa que se desvia dos 
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demais (física, mental ou comportamentalmente), temos o desafio de suportar a 
não-familiaridade do estranho, do exótico, de conviver com ela, tornando-a fami-
liar e, consequentemente, provocando uma transformação interna, mobilizando 
questionamentos de nossas próprias crenças, preconceitos e valores. 

Amaral define as barreiras atitudinais como “anteparos interpostos nas relações 
entre duas pessoas, onde uma tem uma predisposição desfavorável em relação à 
outra, por ser esta significativamente diferente, em especial quanto às condições 
preconizadas como ideais” (1998, p.17).

Essa predisposição desfavorável a essas pessoas é o que se denomina precon-
ceito, que recobre atitudes apoiadas em conteúdos emocionais de raiva, angústia, 
desprezo. Amaral continua dizendo que “os preconceitos, assim constituídos, são 
como filtros de nossa percepção, colorindo o olhar, modulando o ouvir, modelando 
o tocar (...) – fazendo com que não percebamos a totalidade do que se encontra 
à nossa frente. Configuram uma predisposição perceptual” (p.17). Assim, pode-se 
afirmar que o preconceito é uma idéia acerca de uma dada realidade que ganha 
ares de verdade, e faz a pessoa julgar e agir em função dela.

Atitudes, preconceitos, estereótipos e estigma são considerados por Amaral como 
barreiras atitudinais, que se concretizam em ações discriminatórias e estigmati-
zantes.

(...) as ações e os comportamentos discriminatórios, dirigidos a um 
alvo específico (pessoas ou grupos significativamente diferentes), 
concretizam em relações interpessoais mediadas por estereótipos, 
que funcionam como biombos entre os diversos atores da situação. Ou 
seja, a partir de mensagens transmitidas em relações anteriores e/ou 
advindas dos meios de comunicação, predefinimos: o outro é assim, 
sente assim, pensa assim, age assim... E esse ‘assim’ é uma camisa-
de-força com a qual envolvemos nosso interlocutor e, dialeticamente, 
a nós mesmos. Não há lugar para surpresas num mundo pleno de 
estereotipia (...) (Amaral, 2002, p. 237).

“Mas de onde vêm os estereótipos?” Amaral baseia-se na premissa de que os 
estereótipos são as “concretizações de nossos conceitos e preconceitos”. Os 
preconceitos, ela define como “configurações psíquicas consteladas de forma 
independente de experiências diretas”. Assim, “emoções e mensagens culturais 
formam as atitudes que, a partir de uma certa elaboração mental, derivam precon-
ceitos, os quais, nas relações, serão concretizados em estereótipos” (p.238).

Essa autora destaca ainda a “importância da socialização de medos e angústias, 
de problematização conjunta de mitos e tabus, de criação coletiva de formas de 
enfrentamento de resistência de cada um dos agentes envolvidos em processos 
de inclusão” (p.246). Propõe, assim, que a formação de educadores inclua esta 
dimensão, para então tornarmo-nos atores de nossas ações, conscientes da teia 
do cotidiano na qual figuramos, que pode nos propiciar atuar de forma libertadora 
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ou aprisionadora, dependendo da criticidade com que conseguimos olhar sobre 
nós mesmos. Como diz Amaral, essa crítica é o “desafio fundamental”.
Os professores de classes regulares encontram-se numa espécie de conflito: se, 
por um lado, compreendem a filosofia da proposta inclusiva, a importância da le-
gislação vigente, o respaldo legal e social que têm as pessoas com necessidades 
educativas especiais, apresentam, por outro lado, sérias resistências em lidar com 
elas. Talvez por já se sentirem por demais onerados pelas condições de trabalho, 
por considerarem que já enfrentam grandes problemas com as dificuldades de 
aprendizagem de seus alunos regulares, por se aperceberem sobrecarregados 
ou mesmo despreparados para lidar com esses alunos, ou ainda por se sentirem 
sós para resolver seus problemas com os alunos, já que as escolas geralmente 
não conseguem lhes fornecer o suporte adequado para lidar com eles, os profes-
sores acabam sofrendo uma intensa pressão. O sistema educacional não vem 
mostrando melhora no que se refere à aprendizagem dos alunos e essa “incom-
petência” se personifica no professor. Os professores são chamados a, sozinhos, 
darem conta de classes numerosas em quantidade de alunos e problemas (de 
aprendizagem e de comportamentos). Diante dessa pressão, percebendo sua 
integridade ameaçada, o eu (ego) é levado a constantemente esboçar reações 
emocionais diversas e até mesmo acionar mecanismos de defesa para preservar 
sua estrutura emocional.

Tantos fenômenos ocorrem no campo da subjetividade porque os professores, 
submetidos a um trabalho extenuante e alienados de uma visão total de um sistema 
no qual estão inseridos (Lefébvre), e sentindo-se “fora” da instituição para a qual 
trabalham, objetos eles mesmos de autoritarismos e de desvalorização, dedicam-se 
também a práticas autoritárias com seus alunos, em ações e discursos; fato que 
lhes facilita o preenchimento daquilo que falta, com visões equivocadas, prenhes 
de estereótipos e preconceitos.

De fato, todos esses sentimentos permeiam a prática docente. Para serem 
trabalhados, precisam ser considerados. Ainda que, obviamente, não possamos 
desconsiderar outras medidas fundamentais, como é o trabalho colaborativo de 
toda a escola, é premente que a formação inicial e contínua de professores avance 
para as concepções de educação inclusiva, na perspectiva da diversidade, e 
considere as barreiras atitudinais que se erguem diante desta nova proposta 
de trabalho e de postura docentes, bem como o surgimento de preconceitos 
e estereótipos inerentes a elas. Para isso, precisamos começar a pensar em 
formas de inserir, no processo de formação, o autoconhecimento do professor 
por uma via reflexiva (Alarcão e Tavares) em relação a si mesmo, às suas 
práticas, às suas concepções sobre seu trabalho, bem como em relação a seus 
alunos (especialmente aqueles de classes populares), sua profissionalidade e 
sua inserção na sua instituição escolar como um todo. 

A rebeldia em duas versões (a perspectiva do aluno)

Maria Helena S. Patto (�999), em seu livro A produção do fracasso escolar, emo-
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ciona o leitor (pelo menos emocionou a mim) quando, na segunda parte do livro, 
aproxima-se de alguns alunos, entra em suas vidas e, desta perspectiva, olha para 
a escola (penso que todos os professores deveriam ler estas linhas). 

Utilizando-nos desse texto como ponto de partida, começamos, aqui, a pensar 
que existe um efeito-cascata de culpabilização pela ineficiência do ensino. Dentro 
da escola, o diretor/pedagogo culpa os professores, que culpam os alunos e suas 
famílias e estes últimos, por não terem a quem culpar, culpam a si mesmos.

(...) a responsabilização do outro pode estar a serviço da defesa contra 
angústias presentes nas relações escolares, defesa esta que garante 
a cada um e a cada subgrupo um sentimento de competência e de 
legitimidade graças à atribuição de incompetência e de legitimidade a 
outrem (Patto, p218).

A projeção de características negativas no outro é um mecanismo de legitimação 
das práticas e uma atribuição que não se dá aleatoriamente, mas impregnada por 
preconceitos e estereótipos sociais, e determina a forma como o poder é exercido. 
Assim, compreender os mecanismos de utilização do poder e os significados que 
subjazem o seu uso é fundamental para pensarmos o seu abuso.

A pesquisadora também relata que há uma insatisfação geral entre as professo-
ras que parecem precisar muito de falar sobre seus problemas e serem ouvidas. 
Parece mesmo que esses momentos em que podem deixar vazar suas angústias 
são podados pela ameaça que contêm de subverter a ordem, situação inaceitável 
numa estrutura verticalizada de poder. “Imersas na cotidianidade que toma conta 
da vida na escola, não podem apreender criticamente a totalidade social da qual 
fazem parte” (Patto, 1999, p.227).

Entretanto, para entender o que se passa numa escola, é preciso também saber 
que poder exercem os usuários sobre ela. Ou seja, não basta ver como são os 
professores, como percebem os alunos, como são suas condições de trabalho. É 
preciso considerar que isso tudo se faz na presença de confrontos de desejos e 
interesses dos usuários (contra-poder). Nesse ponto, o público e o particular são 
sistemas de ensino que se diferenciam bastante em termos econômicos, em termos 
da consciência dos próprios direitos, em termos de mobilização etc. “Quanto menor 
o poder do usuário, maior o poder dos profissionais da escola” (p.248).

Patto observa uma escola pública de uma comunidade pobre. Analisa que, numa 
sala de aula de “repetentes fracos”, “é possível ouvir sinais de vida emitidos 
exatamente pelas crianças que não se alienaram na medida exata que convém à 
instituição” (p.294). Essas crianças correspondem, grosso modo, a dois grupos: 

as que se mantêm vivas, impõem-se e lutam palmo a palmo para con-
servar ou resgatar a sua condição de sujeitos e as que desenvolvem 
outras formas de defesa frente a práticas que permanentemente ame-
açam seu ego, dando à primeira vista a impressão de que são as mais 
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comprometidas psicologicamente ou as mais subjugadas nas relações 
instituídas de poder (p.295). 

A autora está falando das rebeldes ou hiperativas, primeiro, e das distraídas ou 
desatentas, em seguida. Neste ponto, é necessário começar a se perguntar até que 
ponto a escola não estaria produzindo um agravamento de condições pertinentes 
a todas as crianças, mas que em algumas se torna um transtorno comportamental, 
como é o caso do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH).

Os estudos de Werner et al. (2003) sobre a prevalência desse transtorno numa 
escola pública revelam dados alarmantes. Esses pesquisadores estudaram todos 
os alunos das classes de alfabetização à quarta-série de uma escola, totalizando 
403 alunos. As professoras e os pais preencheram um questionário padronizado 
baseado nos sintomas do DSM-IV, na primeira etapa. Num segundo momento, os 
alunos com triagem positiva foram submetidos a uma rigorosa anamnese, a uma 
avaliação baseada nos sintomas do DSM-IV, ao preenchimento de questionário 
psicossocial e a exames físicos e neurológicos completos, para averiguar alguma 
outra doença ou comprometimento que pudesse causar os mesmos sintomas. 
Dos 403 alunos avaliados na primeira etapa, 108 tiveram triagem positiva e 
destes, �0� alunos, de �� turmas diferentes, foram avaliados na segunda. Os 
resultados apontaram uma prevalência de 17,1%, ou seja, 69 alunos (45 meninos 
e �4 meninas).

Parece espantoso ver um estudo como esse chegar a tal marca. O DSM-IV foi 
publicado em 1994 e a prevalência tradicionalmente considerada é de 3 a 5% das 
crianças em fase escolar. Por que tanta disparidade? Esses autores mencionam 
nesse estudo outros resultados de outras investigações igualmente altos, como 
é o caso do estudo de Guardiola (1994) que, em sua tese de doutorado intitulada 
Distúrbio de hiperatividade com déficit de atenção: um estudo de prevalência e 
fatores associados em escolares de 1ª série de Porto Alegre, apresenta uma 
prevalência de 18%. 

Do que esses números nos falam? A despeito da preocupação estatística ou da 
fidedignidade dos dados analisados, é desesperador. Sabemos que se trata de 
um transtorno de ordem genética, mas também sabemos que a genética por si 
só não determina doenças ou transtornos da área comportamental. Então, será 
que a escola está sendo um meio ambiental deflagrador e potencializador desse 
transtorno?

Podemos analisar essa questão ainda por outro aspecto. O próprio surgimento da 
psicopedagogia, historicamente, denota um tamponamento no que diz respeito 
ao processo do insucesso escolar, servindo juntamente com a psicologia, como 
instrumento de legitimação do fracasso escolar, desviando assim a responsabili-
dade do mesmo para o indivíduo, isentando, dessa forma, o sistema educacional. 
Lajonquière (1999) chama de “processos de psicologização do cotidiano escolar” 
a essa inundação das idéias de cunho psicológico nas práticas docentes e nos 
fundamentos pedagógicos. Os testes, encaminhamentos, remanejamentos, enfim, 
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mostram o esvaziamento do ato educativo.

Marilene Proença (2002) investigou o processo de encaminhamento de crianças 
e adolescentes aos serviços de atendimento psicológico. Descobriu que o motivo 
mais freqüente dos encaminhamentos é o que os educadores denominam proble-
mas de aprendizagem atrelados a problemas atitudinais (26%), seguido daqueles 
com somente problemas de aprendizagem (24%) e somente problemas de con-
duta (19%). Assim, “69% das crianças apresentam problemas na aprendizagem 
ou atitudes consideradas inadequadas em sala de aula” (p.180). Os meninos são 
mais encaminhados por problemas de atitudes, enquanto as meninas mais por 
problemas de aprendizagem, e  a idade média das crianças encaminhadas é de 
9,3 anos (66% crianças entre a primeira e a terceira séries). As queixas (motivos 
de encaminhamentos) são, na grande maioria, atribuídas às crianças e revelam um 
processo de escolarização em que o educador tem muita dificuldade em ensinar 
essa criança, não sabe como lidar pedagogicamente com questões ligadas ao 
processo de alfabetização, principalmente das crianças ingressantes, com muitas 
expectativas em relação a ler e escrever. As histórias de repetência confirmam 
essa dificuldade em ensinar, produzindo uma criança desinteressada, distraída 
e agressiva (p.183).

Parece que a grande dificuldade é discernir entre o olhar de quem encaminha e 
o que o aluno realmente apresenta em termos de dificuldades. Os professores e 
as escolas ainda trabalham com a idéia de que tudo o que se desvia do padrão 
deve ser encaminhado a atendimento médico e/ou psicológico.
 
É fato que os problemas de aprendizagem existem realmente e não podem ser 
simplesmente negados. Também é fato que existem os transtornos de conduta 
e também não podemos negá-lo. A questão a nos intrigar nesse momento é: 
precisam os professores de um diagnóstico para assim saberem como lidar com 
a dificuldade da criança? E se houver o diagnóstico, em que isso pode efetiva-
mente ajudar o trabalho docente? O professor precisa saber que seu aluno tem 
TDAH, por exemplo, para que possa se apiedar dele e ajudá-lo? E se não houver 
esse diagnóstico, e ele for considerado simplesmente desinteressado ou agitado, 
ficará entregue à própria sorte? Diante dessas tantas questões tangenciais, como 
podemos não simplificar ou reduzir a análise e conseguir concatenar os aspectos 
biológicos e sociais? Como professores e escolas poderiam buscar menos diag-
nóstico e mais investigação no trabalho docente?
 
As descrições dos professores e os relatos dos pais presentes nos prontuários 
dos clientes atendidos levam-nos a crer que há uma tendência desses educadores 
a apresentar uma concepção idealizada a respeito das crianças ingressantes, 
esperando que tenham uma letra legível, uma coordenação motora perfeita, escre-
vam sem pressionar muito o lápis ou ainda que estejam em estágios avançados 
no processo de alfabetização, de maneira que um pequeno contato com as infor-
mações da professora seja suficiente para que escrevam e leiam corretamente 
(Proença, p.186) (grifo meu).
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Crianças que não obedecem às regras estabelecidas pelo professor em sala de 
aula também são muito encaminhadas para atendimento psicológico. Atitudes como 
conversar muito, esquecer as regras estabelecidas, não apresentar um caderno 
organizado, não obedecer quando solicitada, recusar-se a fazer algo etc. são os 
principais motivos pelos quais as crianças são encaminhadas.
 
Um outro conjunto de atitudes, em segundo lugar nos encaminhamentos pelos 
professores, é a baixa atenção ou distração em sala de aula. Atitudes que não 
comprometem o andamento da aula ou o relacionamento entre alunos, mas que 
atrapalha em muito a aprendizagem. 

O que pode revelar sobre a escola? Parece o óbvio: pouco interessante, muito 
tempo numa só posição, fazendo atividades com pouco sentido, tarefas mecânicas, 
cópias etc. Para além disso, pode-se perceber que o conceito de “normalidade” 
ainda é referência que norteia as práticas pedagógicas no que se refere à disci-
plina. Vivemos numa sociedade disciplinar, buscamos uma educação disciplinar 
e pessoas disciplinadas.

A relação “harmônica” entre professores e alunos requer “eu falo, vocês obedecem”. 
Quando alguém, por qualquer motivo/impedimento, não “obedece”, a harmonia 
é quebrada e o lugar de poder ou conforto tem que ser deixado. Certamente, 
alguém pagará por isso.

A psicologia, infelizmente, vem contribuindo muito para esse processo de psico-
logização porque, a despeito de se perceber como uma ciência comprometida 
com os direitos humanos e com as forças sociais que atuam sobre eles, ainda 
está muito presa à estrutura psíquica do indivíduo, fortalecendo a busca nele das 
raízes dos problemas educacionais por que passa. Busco em Foucault a idéia para 
tentar responder a esses questionamentos: “a doença só tem realidade e valor de 
doença no interior de uma cultura que a reconhece como tal” (1994, p.71).

Considerações finais

(...) uma sociedade abstrata não existe, pois cada um de nós a constitui 
e, portanto, cada um de nós pode subverter alguns dos postulados vi-
gentes, revolucionar a mentalidade hegemônica. Essa seria, para além 
da própria revolução conceitual, a revolução micropolítica, detonada e 
exercida no cotidiano, nas interações do dia-a-dia – e talvez no cotidiano 
escolar (Amaral, p.26).

Buscando pensar as possibilidades dessa revolução micropolítica citada por Ama-
ral, viemos, nesse texto, tentando compreender os processos que engendram a 
proposta de educação inclusiva dentro da dialética exclusão/inclusão. A proposta 
de educação inclusiva, no Brasil, está bem definida na legislação. Entretanto, a 
implementação de práticas inclusivas no meio escolar não se faz por decretos, 
pois requer mudanças na forma de encarar e lidar com a diferença. Assim, falamos 
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em propostas mais inclusivas e não em proposta inclusiva, porque não existem 
políticas inclusivas mais concretas. A legislação ainda não se consolidou como 
política.
A inclusão, na sociedade em que vivemos, não é um processo natural e, portanto, 
assim não pode ser tratada. É necessário, nesse momento, reafirmar o postulado 
de que todas as relações são historicamente construídas pelos sujeitos. O conceito 
de educação inclusiva precisa, então, ser ressignificado para ser incorporado à 
visão de mundo dos profissionais da educação. Propostas mais inclusivas não 
se atêm aos alunos com necessidades educativas especiais e sim a todos com 
alguma situação de desvantagem. Acreditamos que essa ressignificação não é 
alcançada por meio de cursos de formação de professores ou por treinamentos 
ou capacitações que ensinem como fazer a inclusão.

A Educação Especial não pode continuar a ser compreendida como uma mera 
questão metodológica e de procedimentos didático-pedagógicos e a inclusão não 
pode se transformar em falácia, com alunos estudando todos em classes regulares 
sem, no entanto, ter suas necessidades contempladas.

Na atualidade, um verdadeiro “movimento inclusivo” surge como fo-
mentador de debates sobre o direito à educação para todos, e disso emerge a 
necessidade de refletir e buscar avançar na desconstrução do discurso hegemô-
nico da sociedade capitalista, que insiste na igualdade como um de seus pilares, 
enquanto nos priva de aprender a conviver com a diferença. O professor se vê no 
dilema de lidar diferentemente com seus alunos, mas ainda não recebe o preparo 
adequado para lidar com as diferenças e, juntamente com as escolas, continua 
esperando que todos os alunos se “enquadrem” num modelo de aluno que habita 
o seu imaginário.

O ideal de igualdade esconde e camufla a premissa de que a diversida-
de e a multiplicidade são, por natureza, inerentes à construção do homem como 
um ser sócio-histórico, possuidor de uma subjetividade múltipla, um indivíduo 
considerado uma totalidade em si e que tem sua singularidade articulada imbri-
cadamente com o coletivo.  

Ao questionar os preceitos de igualdade, e para não cairmos em am-
bigüidades, é bom lembrar mais uma vez Sacristán (2002), quando afirma que 
diversidade pressupõe a diferença entre os sujeitos. Alerta que essa diferença pode 
se transformar em desigualdade, quando estas singularidades alcançam, de modo 
desigual, seus objetivos nas instituições sociais, dentre elas a escolar. 

É nossa missão como educadores que lutemos pelos direitos de todos a 
uma educação que lhes atendam em suas necessidades. Para não sermos sol-
dados defendendo os interesses hegemônicos, precisamos pensar em processos 
de formação que nos levem a uma profunda reflexão sobre o nosso ser/estar pro-
fessor, bem como este “lugar” tão permeado de simbologismos que ocupamos, o 
lugar do professor. A escola é onde a formação deve ser pensada e continuamente 
refletida em discursos e ações que desfaçam as contradições presentes entre 
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eles. E é também neste lugar que a dimensão dos sentidos, significados, crenças 
e valores deve ser desvelada e buscada incessantemente como mola propulsora 
da reflexão e da ação. Como diz Paulo Freire, “Quem observa o faz de um ponto 
de vista, o que não situa o observador em erro. O erro, na verdade, não é ter um 
certo ponto de vista, mas absolutilizá-lo...”
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TURISMO

A ATIVIDADE TURÍSTICA COMO ALIADA NO PROCESSO EDUCATIVO

THE TOURIST ACTIVITY AS ALLIED IN THE EDUCATIONAL PROCESS

Patrícia Côrtes Costa30∗

RESUMO

O processo de construção do conhecimento vem sofrendo com a lenta evolução do 
sistema educacional. Mas, hoje, há possibilidades pedagógicas e curriculares que 
facilitam e motivam. O turismo surge como um aliado potencial para o incremento 
da relação ensino-aprendizagem.

Palavras-chave: Educação, turismo pedagógico, deslocamento.

ABSTRACT

The process of construction of the knowledge comes suffering with the slow 
evolution of the educational system. But, today, it has pedagogical and curricular 
possibilities that facilitate and motivate. The tourism appears as a potential ally for 
the increment of the relation teach-learning.

Key words: Education, pedagogical tourism, displacement.
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Introdução

Se a Educação é o processo que visa a desenvolver harmonicamente as poten-
cialidades do ser humano, sabe-se que a troca de conhecimentos e experiências 
constitui fator inerente à sua execução. Para que essa troca aconteça, o convívio 
social é elemento funcional que gera subsídios para a construção da cidadania.

Todavia, quando esse processo ocorre apenas pela via formal, ou seja, dentro da 
sala de aula, do ambiente escolar padronizado e, o que é pior, estigmatizado, o 
objetivo não consegue ser alcançado plenamente3�. Se a convivência acadêmica 
consiste em um período indispensável de formação de cidadãos, é preciso que o 
conhecimento oferecido seja, realmente, conhecimento – e não apenas uma gama 
de informações soltas, sem conexão com o mundo real do estudante. 

Com os moldes tradicionais, vê-se o desinteresse e a falta de motivação indivi-
dual pelo estudo – ou pelo ato de ir à escola. Não há necessidade de remissão a 
dados estatísticos para averiguar um paradigma: criança não gosta de ir à escola. 
Infelizmente, os adolescentes e adultos de hoje, por conseqüência, também não 
o fazem de bom grado ou com interesse e comprometimento com o aprendizado. 
Podem-se levantar várias razões, mas a falta de comprometimento entre a teoria 
das carteiras escolares e a prática do dia-a-dia é a maior delas. O fato é, pode-
se afirmar, que o universo e o momento escolar não têm cumprido a contento a 
finalidade de educar para a vida.

Inserido no contexto educacional, o turismo pode ser uma ferramenta a mais de 
integração e motivação para o estudante, em todos os níveis acadêmicos. Isso 
pode ocorrer, posto que a atividade turística busca oferecer aos estudantes a 
oportunidade de conhecer melhor uma região e sua história, vivenciando na prática 
os conteúdos abordados na sala de aula. 

É interessante lembrar que a vivência prática não é uma concepção nova 
como forma de aprendizagem: o Grand Tour, como eram denominadas as 
viagens aristocráticas pelo continente europeu, constituía prática cada vez 
mais freqüente entre as famílias ricas, que mandavam seus filhos viajarem para 
países estrangeiros ainda jovens, para aprender uma ou duas línguas, edificar-
se e distrair-se.3�

O turismo, enquanto fenômeno, traz em si a manifestação de tudo o que pode 
ser percebido pelos sentidos ou pela consciência, onde a mola propulsora é a 
curiosidade. Vem daí o maior elo entre o turismo e a educação: a curiosidade, 
que estimula a busca pelo conhecimento.
31  Vale a pena ressaltar que os PCNs são, para a escola, a grande ferramenta que possibilita, com o 
uso adequado dos temas transversais,  romper os limites dos muros acadêmicos, na procura de oferecer 
ao educando e ao professor a prática da teoria.
32  Ao final do século XVII, o turismo era essencialmente praticado por filhos da aristocracia e da chama-
da gentry (pequena nobreza). Mas, aos poucos, essa clientela foi se ampliando, e já ao final do século 
18, o Grand Tour era praticado pelos filhos de famílias da classe média urbana melhor situada, formada 
por burgueses prósperos e emergentes do setor de serviços que a indústria indiretamente engendrava. 
(Salgueiro, 2002, p.290)
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Mário Beni, em seu artigo As três sustentabilidades do turismo nos explicita:

interativos espontâneos ou dirigidos, compreendendo a compra de bens 
e serviços da oferta original e diferencial das atrações e dos equipa-
mentos a ela agregados em mercados globais com produto Assim é 
que conceituamos Turismo hoje como um elaborado e complexo pro-
cesso de decisão sobre o que visitar, onde, como e a que preço. Neste 
processo intervêm inúmeros fatores de realização pessoal e social, 
de natureza emocional, econômica, cultural, ecológica e científica que 
ditam a escolha dos destinos, a permanência, os meios de transporte e 
o alojamento, bem como o objetivo da viagem em si para a fruição tanto 
material como subjetiva de sonhos, desejos, de imaginação projetiva, 
de enriquecimento existencial histórico-humanístico, profissional, de 
expansão de negócios. Este consumo é feito por meio de roteiros s de 
qualidade e competitivos.

Como já mencionado, o turismo é movido pela curiosidade humana; gera expecta-
tivas e prazeres, mesmo antes de efetivar-se o deslocamento. A mente viaja antes 
do corpo. O turismo instiga o prazer: o prazer de conhecer, o prazer de sentir, 
o prazer de estar - é o “novo”, ou o “desconhecido”, que atrai. Assim, a práxis 
turística e a educacional são movidas por um mesmo fator impulsionador. A 
busca pelo “novo” pode ser o ponto de partida para a união desses dois setores 
e, por meio de um trabalho conjunto, vir a desenvolver a cidadania dentro de um 
processo contínuo e permanente de sensibilização da importância do conteúdo 
acadêmico no desenvolvimento de uma localidade e de seus habitantes.

Possibilidades turísticas no universo educacional e possibilidades 
educativas no universo turístico

O setor turístico movimenta R$ 40 bilhões por ano no Brasil – um valor pequeno, 
se levado em conta o potencial do país. E esse é um filão cada vez maior, ou 
seja, é um mercado relativamente novo, com boas oportunidades, mas poucos 
profissionais na área pedagógica estão habilitados para a comunhão das duas 
vertentes. Portanto, questionamentos podem surgir: Como “reciclar” as disciplinas 
acadêmicas e fazer com que façam uma leitura da vida cotidiana, do ambiente 
real, vitalizando o valor educativo que elas possuem? Como levar para o universo 
escolar fragmentos do universo real, questões concretas que se estão vivenciando 
e que de fato contam no desenrolar de nosso destino? As possibilidades advindas 
da realização de aulas práticas, visitas técnicas, estudos do meio, e outras práticas 
de campo estimulam, indubitavelmente, a curiosidade do estudante, posto que o 
insere, física e intelectualmente, no tema estudado.

A viagem encarna o legítimo e humano desejo de desvendar mistérios, de desbra-
var horizontes e de ser feliz respeitando e admirando as diferenças. Riqueza que 
permeia as nações e fundamenta a beleza de culturas distintas e complementares, 
todas elas essenciais para o enriquecimento do espírito humano. 
A complexidade do fenômeno turístico torna possível sua fragmentação em vá-
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rias modalidades ou segmentos, diretamente relacionados com o produto a ser 
explorado no destino, fazendo com que se aproveitem melhor as potencialidades 
já existentes ou estimulando a criação de novos segmentos. Surge, daí, um seg-
mento ainda muito discutido, o chamado turismo pedagógico.

O segmento do turismo hoje conhecido como pedagógico representa a 
oportunidade de explorar didaticamente a relação entre o homem e o espaço 
natural nas mais diferentes perspectivas de análise do conhecimento humano 
(geográfico, físico, biológico, ecológico, histórico, matemático, etc) de uma forma 
interativa e multidisciplinar – além de possibilitar a melhoria nos relacionamentos 
humanos, com o desenvolvimento de características individuais positivas, tais 
como: respeito, solidariedade, responsabilidade, autenticidade, dentre outras.

Lins (2000) conceitua o turismo pedagógico como uma 
 

prática inovadora muito parecida com o turismo cultural, pois suas 
características são semelhantes. A diferença entre elas é que 
neste o aluno será o turista e que o local visitado será explorado 
pedagogicamente, ou seja, será o objeto de estudo de várias disciplinas, 
não deixando de lado a formação cultural da cidade visitada. (Lins 
2000, p.20)

Ao delinear-se o segmento do turismo dito pedagógico, localizam-se seus atores e 
objetivos às instituições de ensino que, em suas atividades educativas, programam 
e executam viagens de caráter pedagógico. Não obstante possuir momentos de 
lazer, não é realizado diretamente com esta finalidade. A relação ensino-apren-
dizagem ocorre, então, de forma lúdica, experimental, onde o estudante vivencia 
a matéria.

Margeando a possível polêmica sobre a nomenclatura para conceituação do 
segmento turístico, temos como certo que o turismo também tem o intuito de 
mostrar para estudantes e professores o contato com o meio em que vivem e o 
estudo técnico-científico dos ambientes reais, retirando o aluno da sala de aula 
e da visão limitada do assunto para inseri-lo no contexto estudado, onde possa 
analisar com seus olhos e refletir sua própria visão sobre o assunto, abrir possibi-
lidades de reflexão individual, de discussão coletiva, solidificar o aluno em novas 
experiências de vida. 

Assim sendo, uma aula de História sobre a Inconfidência Mineira pode ser dada 
em uma viagem a Ouro Preto (MG), ou uma sobre o Império, em visita a Petró-
polis e Teresópolis (RJ); as espécies da fauna brasileira podem ser estudadas 
(e visualizadas!) em um zoológico, ou em uma Unidade de Conservação; a 
culinária típica, em restaurante local, e o folclore em uma festa simbólica. Será 
facilitado, então, o aprendizado do aluno, que assim estará conhecendo outros 
lugares, culturas e costumes – ou apenas “experimentando” realmente a cultura 
e a natureza do Brasil. 
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Dessa forma, o turismo funciona como objeto de estudo e se constitui em um “nú-
cleo” no qual as diferentes disciplinas se entrelaçam, permitindo que seja possível 
estabelecer um corpo de conhecimentos multi e interdisciplinares. Ele cumpre sua 
parte ao fomentar o conhecimento. A partir daí, entra a discussão acadêmica e 
deve-se, no conjunto das informações absorvidas, apreciar visões distintas, que 
admitem níveis diferenciados de classificação do universo em que vivemos, logo, 
proposições diversas de avaliação para o quadro visualizado.

Para tanto, deve existir a preocupação dos educadores em usar o “turismo pe-
dagógico” como uma ferramenta na construção do conhecimento dos alunos, 
levando-se em consideração os aspectos cognitivos, a interação/motivação, a 
apreensão dos conteúdos, e outros assuntos de relevância. 

É preciso deixar claro que todo processo de construção do conhecimento deve 
ser realizado por quem entende. Hoje, existe um descaminho deste novo seg-
mento, onde muitas instituições de ensino querem se transformar em verdadeiras 
“agências” de turismo, colocando professores primários e/ou secundários como 
agenciadores ou guias, fugindo do seu propósito que é a educação.

Deve-se, todavia, analisar como os profissionais de educação participam da ela-
boração dessa atividade extraclasse no interior da instituição de ensino e quais 
os indivíduos participantes de sua elaboração; neste caso, como professores,co
ordenadores pedagógicos, profissionais de turismo e alunos vêem e/ou avaliam 
o assunto, antes e depois da prática de tal atividade.

Considerações Finais

A atividade educativa ocorrida fora da escola traz para dentro da mesma uma 
riqueza enorme de informações. Isso faz com que professores e alunos redescu-
bram o valor da interdisciplinaridade.

É preciso haver uma reformulação didática para que as instituições de ensino 
adotem em seus currículos não apenas a inter, mas também a transdisciplinarida-
de, facilitando, assim, o aprendizado in loco e a maneira de conduzir a atividade 
educativa, de forma a alcançar finalidades pedagógicas por meio da experiência 
turística. 

O deslocamento extraclasse é um excelente elemento motivador para dar encanto 
à educação. 

Conhecendo localidades diversas do seu dia-a-dia, o estudante amplia seus 
horizontes e assim pode desenvolver um sentimento de valorização e conservação 
dos patrimônios sociais, culturais e ambientais dos atrativos visitados.

A educação tem que ser algo prazeroso, do contrário acaba se tornando uma 
obrigação, e tudo que se faz compelido acaba não sendo bom. O turismo 
surge como aliado para a educação, pois interage o conhecimento de forma 
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descontraída, o que faz com que o estudante assimile melhor e mais fácil o 
conteúdo passado, suscitando um ganho geral: para a escola, por desenvolver 
técnicas e métodos de aprendizado diversificado e eficaz, e para o aluno que se 
tornará um adulto culto e consciente de seus direitos e deveres.
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TURISMO

PEDRA AZUL – Uma potencialidade no Espírito Santo

BLUE STONE - A potentiality in the Espírito Santo

Sarita Victoriano33∗       

RESUMO

O espaço turístico de Pedra Azul, em Domingos Martins, destaca-se no turismo 
capixaba por seus atrativos naturais e culturais, onde vários segmentos do turismo 
ocorrem. Por possuir belezas naturais e excelente clima, Pedra Azul é um dos 
lugares mais visitados do Espírito Santo, sendo conhecido nacional e internacio-
nalmente. Seu grande chamariz é o Parque Estadual Pedra Azul, um ambiente de 
merecido destaque turístico que necessita ser continuamente estudado.   

Palavras - Chaves: Pedra Azul, turismo, atrativos naturais.

ABSTRACT

The touristic space of Pedra Azul, in Domingos Martins, is distinguished in the 
“capixaba” tourism, for its attractive natural and cultural ones, where some segments 
of the tourism occur. For possessing natural beauties and excellent climate, Pedra 
Azul is one of the places more visited of the Espírito Santo, being known national 
and internationally.  Its great decoy is the Parque Estadual Pedra Azul, an environ-
ment of deserved tourist prominence that continuously needs to be studied.

Key words: Pedra Azul, tourism, natural actratives.

33∗ Graduada em Turismo pela FIPAG. Artigo desenvolvido com base em trabalho científico elaborado 
para a disciplina Estudo do Espaço Turístico, sob orientação da prof.ª Patrícia Costa.
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Introdução

O domínio do homem sobre a natureza foi e continua sendo uma pré-condição 
básica da história humana. Lembrando que desde grandes conquistas até a 
colonização de territórios, sempre ocorreu o predomínio da vontade humana de 
reordenar as áreas naturais por si apropriadas.

De um passado não muito distante, as regiões serranas, em um contexto geral, 
têm tido uma procura além do esperado. Isso se deve ao fato de que cada vez 
mais pessoas buscam a satisfação interior e a mudança de ambientes.

Entre as principais cidades capixabas de montanhas , está Domingos Martins, 
situada a apenas 43 quilômetros da capital, Vitória. Nela encontra-se a “menina 
dos olhos”, localizada no pequeno distrito de Aracê, a belíssima Pedra Azul. Com 
um grande potencial turístico, não podemos deixar de citar que a mesma está 
inserida na “Rota do Mar e das Montanhas”, rota criada pelo Governo Estadual, 
oferecendo tudo que há de melhor nessa região, dando a chance de suas riquezas 
e atrativos serem muito bem “explorados”, através de uma relação e interatividade 
fiel entre moradores e turistas.

Este trabalho tem como objetivo mostrar o grande sucesso que esse distrito pos-
sui, entre elas suas belezas naturais e artificiais. A escolha desse tema se deu 
unicamente por se tratar de um espaço com grande potencial turístico, pois Pedra 
Azul proporciona a seus freqüentadores momentos de diversão, lazer e descanso, 
fazendo com que o turismo da região tenda a crescer, consolidando-se cada vez 
mais. Foi realizada pesquisa bibliográfica, utilizando livros e artigos científicos 
de turismo, além de material coletado na Casa da Cultura de Domingos Martins 
e, por final, foi realizada observação de campo registrada através de caderno de 
notas.

Assim, o presente artigo pretende apresentar os recursos naturais, esclarecendo 
que estes se constituem em atrativos turísticos e são a base do desenvolvimento 
espacial de Pedra Azul.  

Turismo, Consumo e Impactos

Desde os primórdios da civilização como a conhecemos, o homem tem buscado, 
intencionalmente, a cultura, o lazer, o descanso ou até por mera curiosidade, 
novos locais, situações, emoções, atrativos ou eventos que venham a lhe 
proporcionar certa satisfação.

Como escreveu a ilustre professora Nesuty Lima (2001, p. 32)“o Turismo ocupa, 
hoje, papel relevante na economia mundial, situando-se em segundo lugar, como 
gerador de riqueza”.

Para falarmos de turismo e o seu conseqüente impacto que provoca nas 
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localidades receptoras, passamos fundamentalmente pelo elemento consumo; 
que não se dá apenas no nível do estímulo capitalista para suprir necessidades 
materiais, mas, além disso, do consumo da paisagem. 

Em épocas de alta estação, aumenta consideravelmente a quantidade 
de lixo nos atrativos, uma vez que é hábito das pessoas utilizarem 
material descartável durante sua permanência nos locais. Trata-se de 
um assunto que deve ser considerado para tentar otimizar recursos e 
atenuar o nível de destruição de nossos recursos naturais. Pode ser 
considerado como um diferencial estratégico real que deve ser avaliado 
pelas empresas, uma vez que corresponde aos anseios da população 
em geral  (Kuazaqui: 2000, p. 59).

É a paisagem natural que atrai o turista, ou mesmo a paisagem transformada 
pelo homem, quando a marca expressa de sua intervenção remete ao belo, ao 
interessante, ao histórico. É o prazer de conhecer, sentir e o de estar e o novo 
que atrai o turista.

Hoje, o mundo está voltado para a preservação da natureza, trabalhando 
contra agressões e devastações da mesma e procura-se trocar o fuzil 
– que destrói, extermina nossos pássaros e outros animais, os quais 
orgulhosamente “o bicho homem” gosta de exibir, como troféus de sua 
prazerosa caçada – por uma máquina de fotografar ou filmar (Lima: 
2001, p.34).

Tudo deve ocorrer no sentido de agradar ao turista com a paisagem natural, 
nova, desconhecida, bela, sem fazer, porém, com que este deixe de ter acesso 
aos hábitos de prazer, consumo e conforto a que está habituado.

A relação paisagem x impacto é muito delicada, visto que o mercado opera 
em função dos agentes econômicos, do fluxo de capitais. A paisagem é então 
consumida tal como uma mercadoria e o grande problema, segundo Edmir 
Kuazaqui, autor do livro Marketing turístico e de hospitalidade 

são os possíveis efeitos da utilização sem controle junto ao 
ecossistema, uma vez que essas atividades podem e são efetuadas, 
em sua maioria por pequenos empreendedores que não tem 
condições efetivas de manter um controle e avaliação qualitativa sobre 
o ecossistema.(Kuazaqui: 2000, p. 59).    

Atrativos culturais de Pedra Azul 

O Estado do Espírito Santo é pequeno, mas repleto de surpresas e possuidor de 
características geográficas invejáveis. Nele se pode usufruir o calor tropical em 
toda sua orla marítima recortada por belíssimas praias e, percorrendo estradas 
por pouco mais de 30 minutos, encontrar o clima ameno de suas regiões 
montanhosas. Na grandiosa serra capixaba, que se desenvolve ao longo de 200 
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quilômetros da BR 262, encontramos paisagens cinematográficas, entre algumas 
em destaques como vales, formações rochosas, cachoeiras, piscinas naturais, 
flora enriquecida por orquídeas e clima ameno, típico das montanhas. O ar puro 
ganha aroma de eucalipto e as matas são tingidas por ipês e quaresmeiras.

Entre várias cidades pacatas e simpáticas está Domingos Martins, situada a 
apenas 43 quilômetros da capital, Vitória, e a 542 metros acima do nível do mar. É 
um município marcado pela herança deixada por imigrantes alemães e italianos, 
principalmente com sua arquitetura e sua culinária. A rede de hospedagem é 
uma das maiores da região serrana, com excelente infra-estrutura para turismo 
de eventos em geral.

Ao subir a serra, pela BR 262, ao chegar no Km 88, o viajante tem seu primeiro 
impacto: com 1.822 metros de altura, ergue-se à sua esquerda a Pedra Azul. 
Essa elevação rochosa poderia ser chamada de laranja ou dourada, uma vez 
que sua tonalidade varia conforme a incidência da luz solar e o grau de umidade 
dos liquens que a recobrem. Assim, dependendo da hora do dia, sua cor se 
transforma. Além desse primeiro impacto, devemos destacar também a Pedra do 
Lagarto, formação rochosa de granito e gnaisse, unida à Pedra Azul, que, com a 
mudança de cor da pedra, lembra mais um camaleão a um simples lagarto. Tem 
esse nome, é claro, por dar a impressão de que um imenso réptil escala a lateral 
da rocha.

A Pedra Azul, sede do distrito, localiza-se no Km 90 da BR-262 e fica muito 
próxima dos municípios vizinhos de Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante e 
Afonso Cláudio. Lugar calmo e aconchegante, Pedra Azul tem temperatura média 
anual de 18 graus, podendo chegar a  zero grau no inverno, e é considerado 
por muitos como “o 3º melhor clima do mundo”. Colonizada por imigrantes 
pomeranos e italianos, a “menina dos olhos” despertou interesse do presidente 
das Organizações Globo, Roberto Marinho, do ex-ministro das Minas e Energia 
Eliezer Batista, do cantor Roberto Carlos e da princesa Regnild, da Noruega 
– todos adquiriram terrenos neste território.

A região possui hotéis de alto nível, pousadas acolhedoras, gastronomia italiana, 
portuguesa e mineira, além dos tradicionais e  deliciosos cafés coloniais ou 
casas de chás, onde se pode degustar tortas, bolos, vinhos e bebidas artesanais. 
Também possui uma diversidade de produtos caseiros como biscoitos, licores e 
compotas. A arquitetura da maioria dos meios de hospedagem e de alimentação 
acompanha a tradição cultural do povo da região, ou seja, inspira-se nas 
construções italianas e alemãs.

Dentre atrativos peculiares, mas também com base em recursos naturais, está 
a Domaine lle de France, uma estação agroecológica que ocupa 87 hectares, a 
850 metros de altitude, em Pedra Azul,  voltada para a produção orgânica. Em 
perfeita harmonia, integra ampla reserva de mata e criações animais com cultivos 
vegetais – sem adubos químicos, sem agrotóxicos, antibióticos e hormônios de 
crescimento, reciclando permanentemente resíduos, sobras, restos culturais e 
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palhadas nem sistema de círculo virtuoso auto-sustentável.  A estação conta com 
criação de frangos e galinhas caipiras de postura de linhagem francesa, bovinos 
de corte e de leite, suínos, coelhos, cordeiros, escargot, abelhas; na área vegetal, 
além da horticultura comercial, produz laranja para mesa e suco, café orgânico 
gourmet, uva de mesa e vinho, cana, milho, girassol, além de possuir atividades 
voltadas para educação ambiental, oficinas, seminários, culinária experimental 
e economia domestica; possui também agroturismo, hospedaria rústica, bistrot 
rural e camping; abatedouro ecológico para aves caipiras e coelhos, 1o. do 
Espírito Santo com selo de inspeção (SIF) do Ministério da Agricultura.

Pedra Azul hoje é palco do Turismo de Negócios e de Eventos. Podemos citar 
como grande atratividade o Encontro Internacional do Vinho; destacando que esse 
encontro é o maior nessa modalidade do mundo. São 3 dias e sempre acontece 
no final do mês de julho e princípio de agosto. O mesmo atrai personalidades do 
mundo inteiro, tendo destaques representantes da França e do Chile. 

O Parque Estadual Pedra Azul

O Parque Estadual Pedra Azul foi criado pela Lei nº 4.503, de 31 de janeiro de 
1991, para proteger um conjunto de valores naturais onde se destacam a Pedra 
Azul e, unida a ela, a Pedra do Lagarto. Possui uma área total de �.�40 ha e é 
administrado pelo IDAF - Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito 
Santo.  

Um dos atrativos do parque são as formações rochosas de granito e gnaisse, 
destacando-se a Pedra Azul, com �.8�� metros, e a Pedra das Flores, com �.909 
metros de altura. Devido à preocupação de seus administradores com relação à 
preservação e conservação da fauna, flora e das piscinas naturais, a visitação é 
controlada, pois a Pedra Azul atrai muitos turistas nacionais e internacionais.

A fauna do parque é muito diversificada possuindo diversas espécies, tais como: 
macaco prego, tatu, tamanduá-colete, jaguatirica, tucano, araponga, veado 
catingueiro, mão- pelada, trinca- ferro, sabiá além de animais ameaçados de 
extinção como o sagüi da serra, onça pintada e o barbado.

O conjunto de vegetação existente na área do parque inclui a vegetação rupestre 
e a floresta Ombrófila Altimontana. As principais espécies vegetais encontradas 
são orquídeas, bromélias, ingás, cedros, cássias, ipês, canjeranas, além de várias 
espécies de canela.

Importante ressaltar uma frase que os guias usam quando dão as boas vindas 
aos visitantes: “Tire somente fotos e deixe apenas pegadas”.  Apesar de bastante 
conhecida, resume o comportamento esperado do turista em uma área natural.

O parque possui três trilhas abertas à visitação :

∗ Trilha do Lagarto – com 480 metros, de onde se pode contemplar o 
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Caparão e o Parque Estadual do Forno Grande;
∗ Trilha das Piscinas – com 1.200 metros, onde se observam 9 piscinas 

naturais, escavadas pela ação das águas; para alcançá-las, o turista 
sobe apoiado por uma corda para vencer 95 metros de paredão e o 
declive chega a 60 graus, mas o esforço é compensado com um banho 
nas águas frias e cristalinas.

∗ Trilha da Pedra Azul -  com 945 metros, leva à Pedra Azul, tomada por 
liquens, algas e fungos, que dão ao rochedo, em dias de sol, uma co-
loração verde-azulada, daí o nome. O visitante pode ter contato direto 
com o paredão rochoso de 500 metros de altura. 

E na Unidade de Conservação administrada pelo IDAF existem algumas regras 
que são criteriosamente definidas e seguidas, tais como:

∗ Para agendar visitação, o contato deverá ser antecipado de no mínimo 
10 (dez) dias; isso se faz diretamente com o escritório e vale lembrar 
que o mesmo fica localizado na entrada do parque;

∗ Os grupos deverão ser compostos de no máximo 25 (vinte e cinco) 
pessoas para a Trilha das Piscinas e de 40 (quarenta) pessoas para a 
Trilha do Lagarto ou da Pedra Azul;

∗ Os visitantes só poderão visitar o parque acompanhados por Guardas 
Florestais e Monitores.

Assim como existem regras, o parque também passa algumas recomendações 
para maior segurança dos visitantes e conservação da mesma, tais como andar 
somente nas trilhas, não se afastando do grupo, e sempre acompanhado por um 
guarda florestal ou monitor; evitar fumar, pois pode provocar um incêndio; não 
destruir a vegetação, evitando tocar em ninhos, ovos e aves; levar apenas alimentos 
leves e transportando os mesmos em mochilas, deixando os braços livres; não 
deixar lixo durante a visitação nas trilhas; usar roupas largas, leves, resistentes 
e confortáveis; dar preferência a calçados fechados como botas ou tênis de boa 
aderência ao solo, e prestar atenção onde pisa,  para melhor equilíbrio, evitando 
assim possíveis incidentes ou até mesmo acidentes.

Conclusão

A natureza é a grande mola propulsora do turismo na atualidade. Segundo Costa 
(2003, p.30)

A diversidade das características geográficas tem norteado a seleção 
de localidades e de roteiros turísticos. Esse fato não é recente e vem 
ocorrendo desde os tempos antigos, quando o turismo e muitas ativi-
dades de recreação e de lazer eram escolhidas e sustentadas pelos 
atributos geográficos do meio ambiente

Os recursos naturais, no município de Domingos Martins, principalmente em 
Pedra Azul, fizeram com que a região se difundisse de tal forma que, atualmente, 
Pedra Azul é reconhecida como uma “esmeralda” cravada no coração do Espírito 
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Santo, esmeralda essa que ainda está sendo polida, aos poucos... mas quando 
o “polimento” estiver totalmente terminado, vai irradiar com mais intensidade seu 
brilho, aumentando cada vez mais o desejo de estar bem próximo a essa jóia rara 
e proporcionando intensa satisfação ao seu público.

Dentre os recursos naturais existentes, o parque é, sem dúvida, uma riqueza 
a ser protegida. O espaço que ocupa no desenvolvimento turístico da região é 
inquestionável.

Referências  

COSTA, Patrícia Côrtes. Os recursos naturais e sua importância na história de 
Guarapari. In: SILVA, Aloísio. Cultura de Guarapari. Aloísio Silva (organizador). 
Guarapari: Editores Independentes. 2003.

KUAZAQUI, Edmir. Marketing turístico e de hospitalidade. São Paulo:Makron 
Books, 2000.

LIMA, Nesuty. Manual de Turismo. V.II, Guarapari:Do Autor, 2001.



�44



�4�
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RESUMO

Este artigo tem por objetivo relatar de forma breve o processo de avaliação insti-
tucional desenvolvido pela Comissão Própria de Avaliação da FIPAG – CPA, no 
período de 2003/2 a 2006/1.

Palavras chave: modelo, avaliação, FIPAG, participação.

ABSTRACT

That article has for objective to tell the process of institutional evaluation in a brief 
way developed by the Own Commission of Evaluation of FIPAG -CPA, in the period 
from �003/� to �006/�.

Keywords: I model, evaluation, FIPAG, and participation.
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Um novo modelo de avaliação para a FIPAG 

As Faculdades Integradas Padre Anchieta de Guarapari possuem um histórico de 
avaliações institucionais desde 1994, com o objetivo de melhorar a qualidade do 
ensino oferecido, propiciando condições para fortalecimento de ações positivas 
e/ou estabelecimento de estratégias de aperfeiçoamento. 

Os nove anos que se seguiram às avaliações institucionais da FIPAG privilegia-
ram a dimensão pedagógica com ênfase na prática do docente. E, em 2003/2, a 
auto-avaliação passou a se apresentar conforme as propostas de orientações do 
SistemaNacionaldeAvaliaçãodaEducaçãoSuperior–SINAES,elegendo“Bases para 
uma nova proposta de avaliação da educação do ensino superior”, proposto pelo 
SINAES, em agosto de �003, como documento norteador. 

Nesse mesmo período, após estudos sobre o Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Superior - SINAES, o diretor da FIPAG, Profº Theotônio Madeira Dias, 
resolveu, através da portaria nº 029/2003 de 29 de agosto de 2003, nomear e 
regulamentar a Comissão Própria de Avaliação da FIPAG, que, na época, deno-
minava-seComissãoInternadeAvaliação-CIA,compostaporsetemembros,sendo: 
trêsdocentes,umdiscenteindicadopelosdiretóriosacadêmicos,umrepresentante da 
entidade mantenedora, um representante do corpo-técnico administrativo e dois 
representantes da comunidade externa. 

As atividades da CPA começaram no mês de setembro de 2003 com a elaboração 
e implementação da proposta para auto-avaliação institucional, que seguiram as 
orientações contidas no documento do SINAES, Bases para uma nova proposta 
de avaliação da educação do ensino superior, de agosto de 2003, e nos estudos 
de Tedolti et al (�990)37�. 

Após estudos, a comissão estabeleceu as características do processo de autoa-
valiação, que passou a ser desenvolvido a partir de então:

Coerência e respeito com relação ao roteiro básico oferecido pelo SINAES; 
Adaptação à realidade da FIPAG; 
Globalidade: envolvimento de vários atores (mantenedora, administração, 

docentes, discentes, corpo-técnico, egressos, comunidade em geral) e diferentes 
tipos de procedimentos e instrumentos (avaliação individual e de grupos, juízos 
de valor quantitativo e qualitativo); 

Legitimidade ética e política: liberdade no debate argumentativo, negocia-
ção, solidariedade, eqüidade, compromisso. 

 Ser um instrumento de Avaliação educativa. Distinguindo-se, pois, do sim-
ples controle. Seu processo deverá pressupor: questionamento, conhecimento e 
julgamento, elementos indispensáveis à melhoria do cumprimento dos compro-
missos institucionais. A avaliação educativa, assim como o instrumento proposto, 
combinará duas ações: 

�37 TEDOLTI, Maria Lúcia Gomes et al. Planejamento e avaliação institucional. Universidade Federal 
do Espírito Santo, Vitória, 1990.

�
�
�

�

�



�47

a primeira diz respeito a verificar, conhecer, organizar e constatar 
realidades, e outra que visa a questionar, submeter a julgamento, 
interpretar causalidades e potencialidades, construir, produzir 
sentido-se, portanto, formativa; não deixando de utilizar instru-
mentos e procedimentos de controle (SINAES, 2003:64).

Ser uma avaliação de regulação: quanto aos problemas que possam vir à 
tona, além da verificação e da constatação que se faz, poderá ser constatada 
a causa objetivando buscar superação e o estabelecimento de ações e meios 
adequados para a transformação desejada.

Passaremos a expor as etapas do modelo de avaliação adotado pela Comissão/
instituição.

1.A auto-avaliação de 2003/2

Após apresentação do instrumento de avaliação produzido pela Comissão à 
direção, mantenedora e comunidade, ocorreu a primeira avaliação conforme o 
SINAES, na semana de 9 a 12 de setembro de 2003, em que alunos, professores, 
coordenadores, corpo-técnico-administrativo, direção, mantenedora, egressos 
e comunidade (instituições e pessoas comuns) participaram expondo suas per-
cepções sobre as dimensões pesquisadas: gestão, pesquisa e extensão, clima 
organizacional, prática pedagógica, instalações físicas, entre outras mais.

A Comissão elegeu o questionário como instrumento para coleta de dados por 
ele se apresentar como um eficaz meio para levantamento de opiniões, atingir o 
maior número de pessoas e garantir o anonimato.

O objetivo dessa avaliação foi o de mapear a realidade da instituição produzindo 
um material que pudesse ser usado de diferentes formas e permitindo o cruza-
mento de informações e temas a serem desenvolvidos em outras pesquisas. As 
perguntas eram abertas e objetivaram resgatar o maior número de respostas 
sobre as questões propostas.

Para aplicação do questionário a alunos, as turmas foram divididas em seis gru-
pos, independente do número desses, e cada grupo respondeu a um questionário 
contendo 80 questões abertas. Trabalhamos com amostra total de docentes, 
corpo-técnico administrativo, direção, representante da mantenedora e com amos-
tra aleatória para comunidade externa. Tivemos nesse momento de avaliação, 
segundo relato de alguns alunos, o que traduzimos como primeiro momento de 
reflexão sobre fortalezas e dificuldades da/na instituição.

Um dos obstáculos encontrados pela CPA foi a tabulação dos dados, haja vista 
que, pela quantidade de respostas obtidas, deveriam ser categorizadas, pois, 
estas eram livres o que demandou tempo. O resultado da avaliação foi compar-
tilhado pelos grupos que participaram através da representatividade dos DA’s e 
na reunião de Congregação. Também o relatório da auto-avaliação teve cópias 

�
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disponibilizadas para consulta na biblioteca e sala dos coordenadores. O relatório 
apresentado pela CPA à comunidade serviu de subsídio para construção do PDI 
da instituição.

2.A auto-avaliação de 2004/1:

A auto-avaliação de �004/ aconteceu utilizando a mesma metodologia da autoava-
liação 2003/2, porém as questões abertas deram lugar às questões fechadas cujo 
objetivo era o de constatar a veracidade dos dados obtidos na primeira avaliação, 
2003.2, e prover debate sobre os resultados.

A auto-avaliação de 2004/1 apresentou os relatórios gerais e trouxe também 
relatórios parciais por curso e por docente, conforme sugestão dos grupos par-
ticipantes. O resultado desta auto-avaliação foi compartilhado e discutido pelos 
grupos na reunião de congregação e disponibilizado na biblioteca e sala das 
coordenações.

3.O processo de auto-avaliação de 2004/2: uma construção a partir das 
orientações da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior 
(CONAES)

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), instituído pela 
Lei nº 10.861 de 14 de abril de 2004, estabeleceu que a Comissão Nacional de 
Avaliação da Educação Superior (CONAES), órgão de supervisão e coordenação 
do SINAES, determinasse diretrizes, critérios e estratégias para o processo de 
avaliação das instituições, nos termos do artigo 4º da Portaria 205, estabelecendo 
ainda a obrigatoriedade da criação da Comissão Própria de Avaliação (CPA) pelas 
Instituições de Ensino Superior (IES). Com base nessa determinação, a FIPAG 
cadastrou sua comissão, que já se encontrava constituída desde 29 de agosto 
de �003.

A partir de então, os procedimentos da CPA foram: estudar os documentos 
fornecidos pelo CONAES: As diretrizes para a auto-avaliação das instituições e 
Orientações gerais para o roteiro da auto-avaliação das instituições; comparecer 
ao seminários organizados pelo CONAES; e elaborar estratégias para as etapas 
depreparação,desenvolvimento,consolidação,assimcomodesenvolverasetapas 
propostas pelo CONAES.

3.1. A etapa de Preparação: outubro a dezembro de 2004

Esse período compreendeu ações reflexivas fundamentais para a melhoria do 
desempenho e qualidade da avaliação, levando em consideração as experiên-
cias anteriores, AVI 2003/2 e AVI 2004/1, em todo o processo de planejamento, 
elaboração e execução de construção da proposta institucional. A CPA resolveu 
propor aos participantes das avaliações anteriores uma análise do resultado das 
avaliações e confrontar com as ações efetivadas. Para tal, elegeram como prio-
ridade para o período:
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Envolvimento de mais membros na CPA – Professor/representante 
dos cursos de Turismo e Comunicação Social, indicados pelos pa-
res. Ingresso de mais um aluno da instituição;

b)   Sensibilização interna -Envolvimento da comunidade acadêmica 
paraconstruçãodapropostaavaliativaapartirdepalestras,reuniões, 
seminários internos e outros eventos durante todo o processo;

c)  Estudo dos relatórios das AVI 2003/2 e AVI2004/1 pelos professores 
que compõem a CPA e equipe do Plano de Desenvolvimento Insti-
tucional, com objetivo de ampliar a discussão sobre o tema.

3.2. Etapa de Desenvolvimento:

As atividades desta etapa, iniciadas em fevereiro de 2005, compreenderam a 
implementação dos procedimentos de coleta e análise das informações confor-
me definições do projeto que foi produzido com reflexões e replanejamento das 
atividades para continuidade do processo:

Seminário com docentes sobre avaliação. Tema: O processo de 
auto-avaliação como ponto de partida para a instituição ser, reali-
zar e crescer, compreendendo: explanação sobre os últimas ava-
liações e reflexão do instrumentos e resultados, como também for-
mação dos grupos de trabalho-GTs38� para análise e sugestões de 
instrumento de avaliação. ( Fevereiro de 2005);

Elaboração e execução em conjunto com o Curso de Comunicação 
Social, através do NEPE, de estratégias para divulgação dos traba-
lhos para efetivação da auto-avaliação;

Coleta de dados por parte dos Grupos de Trabalho (GTs),

Palestra sobre o processo de auto-avaliação institucional da FI-
PAG para alunos, realizada em 11 de março de 2005, com pre-
sença efetiva dos representantesdeturma.Temasabordados:
Avaliaçãoantesde2003/2e a partir de 2004/1; composição da CPA, 
função da CPA, o novo modelo, e as AVI �003/� e �004/�-seus 
resultados e implicações;

Relatório final das atividades dos GTs e envio a CPA dos dados e 
análises para incorporação ao relatório final da auto-avaliação;

Avaliação institucional das dimensões: práticas pedagógicas, servi-
ços e auto-avaliação discente;

�38 Os GTs foram formados pelos professores membros da Comissão e professores dos cursos ou coor-
denadores. O trabalho desenvolvido por esses foram além da análise dos relatórios finais das avaliações 
2003.2 e 2004.1, participação de reuniões com docentes para coleta de informações.

a)
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Elaboração e divulgação do resultado da avaliação através de re-
latório, reuniões com discentes, corpo-docente, sendo que, para 
esse último grupo, ficou a reunião cargo dos coordenadores de 
curso coordenar.

3.3 Etapa de Consolidação:

Operíodo de 2005.2 a 2006.1 possibilitou a elaboração de propostas institucionais  
e, ainda, de redefinição e fortalecimento da atuação institucional priorizando as 
seguintes atividades por parte da comissão:

Organização de reuniões38� com a comunidade institucional para 
análise/reflexão dos resultados;
Análise de textos compostos pelos resultados das discussões, da 
análise dos dados e da interpretação das informações;
Avaliação institucional das dimensões: práticas pedagógicas, servi-
ços e auto-avaliação discente;
Redefinição do Plano de Desenvolvimento Institucional;
Envio ao CONAES/INEP do relatório final das atividades desen-
volvidas pela CPA e resultados das análises das informações co-
letadas.

4. Finalizando e recomeçando...

O período iniciado de 2006.2 apresenta-se como etapa de análise das estratégias 
utilizadas pela Comissão, das dificuldades e dos avanços que se apresentaram 
durante todo o processo iniciado em 2003.2, permitindo replanejar ações para o 
próximo período de avaliações.
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