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Julyanne Rocha Garcez (LAP/FAPSI/UFAM)  
Walfredo Sebastião Moura (FEFF/UFAM))  
 
Apresentamos aqui os textos completos que nos foram enviados. O número deles 
não perfaz o total dos trabalhos apresentados no evento, cujos títulos, autores e 
resumos constam do arquivo ANAIS – RESUMOS, também disponível neste site. 
Isto deve-se ao fato de que alguns participantes optaram por não enviar o texto 
completo, por diferentes razões, incluindo o fato de não estarem inseridos na vida 
acadêmica, em cujo âmbito as publicações são mais valorizadas. 
Os textos estão organizados em três grupos: as conferências, as mesas redondas e 
as comunicações. No grupo das comunicações há subdivisões temáticas. Também 
há no final um índice remissivo dos autores que aponta em que grupo o trabalho 
apresentado foi inserido. 
Salientamos ainda que a redação e apresentação dos trabalhos é de 
responsabilidade dos respectivos autores. 
 
Pela Comissão Científica do Congresso, 
Profa. Dra. Zula Garcia Giglio 
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CONFERÊNCIAS 
_____________________________________________________________________ 

 

CRIATIVIDADE: DESAFIOS AO CONCEITO 
 

Maria de Fátima Morais (Universidade do Minho, Portugal) 

 

 Após estabelecermos alguns elementos consensuais face à questão do que se pode entender 

por criatividade, essencialmente identificaremos desafios que tal conceito tem vindo a colocar. 

Emergirão assim a) desafios inerentes à ambiguidade de polémicas conceptuais com implicações 

práticas; b) desafios para a irradicação de mitos prejudiciais à promoção de criatividade no 

quotidiano; c) desafios para a gestão de riscos e de potencialidades ns domínio da avaliação. 

Pretendem ser desafios transversais a variados contextos de vida, face aos quais os leitores, na sua 

diversidade, se identifique. Pretendem ser ainda desafios abordados genericamente (apenas 

identificados) com o objectivo de partilhar preocupações que sensibilizem o leitor para o 

questionamento acerca de uma competência de quase sobrevivência no século XXI. 

 

Introdução 

 O que se pretende com este texto não é divulgar ou comentar resultados de um 

trabalho teórico ou empírico específico. O objectivo, neste espaço potencialmente amplo e 

heterogeneo de uma conferência, será essencialmente o de artilhar ou sistematizar pistas 

para pensar. Assim, tentarei partilhar o que entendo por criatividade e depois sistematizar 

alguns desafios que nos rodeiam face a esse conceito – desafios simultaneamente antigos e 

actuais.  

Falar de criatividade é – tem sido há décadas – difícil. Por um lado, é algo que se vem 

explicitando como cada vez mais imprescindível. De acordo com preocupações de P. 

Torrance, em 2002, de que o estudo da criatividade deveria sair do predomínio dos USA e 

de se apostar cada vez mais na multiculturalidade neste domínio, há dois anos foi o Ano 

Europeu da Criatividade e Inovação; temos, por seu lado, vindo a assistir à aposta na 

criatividade por parte de Governos tão distintos como Inglaterra (veja-se o relatório em 
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1999 do NACCCE sobre orientações criativas na Educação, comité que não sendo 

governamental foi suscitado e suportado pelo Governo), como a Coreia (Park, Lee, Oliver 

& Cramond, 2006) ou como Hong Kong  (Cheung, Tse & Tsang, 2003) onde foram feitas 

revisões curriculares expressamente visando criatividade; a própria Comissão Europeia, já 

em 1996, mostrou a criatividade como uma competência primordial no documento “White 

paper – teachers and learning towards a learning society” e a Associação de líders, 

gestores e educadores (essa já na América) “Partnership for the XXfirst Century Skills” 

afirmou em 2006 (p.10) “ é chegado o momento de preparar os jovens para os desafios do 

séc XXI promovendo competências de adaptação e de? inovação”. 

 Sintomas, todos estes, de que a criatividade é reconhecida actualmente como um 

requisito urgente, transdisciplinar e transcultural para a gestão do século que está 

começando (Adams, 2006; Kaufman & Sternberg, 2006; Starko, 2010). Há então que 

fazer funcionar eficaz e suficientemente tal requisito. 

 Contudo, falar de criatividade, repito, é – tem sido há décadas – difícil. P. Torrance 

disse “As escolas do futuro deverão não ser só para aprender mas para pensar. Este é o 

desafio criativo da Educação” mas…disse-o em 1963(a) (p. 4). Toynbee afirmou “dar 

oportunidade à capacidade criativa é uma questão de vida ou de morte para qualquer 

sociedade”, mas…disse-o em 1963(a) (p. 4). Também Barron alertou para que 

“necessitamos de reconhecer e desenvolver criatividade na nova geração”, mas em…1988 

(p.19) Lemos, por outro lado, que “a educação convencional frequentemente impede o 

desenvolvimento de competências, atitudes e motivos necessarios à produção de inovação. 

Entre outras coisas perpetua a ideia de que há sempre uma única resposta correcta para 

cada problema e (…) os alunos adquirem unicamente competências necessárias para a 

produção de ortodoxia”: e isto foi escrito por Cropley já em 2001 e reeditado em 2009 

(p.169). 

 Portugal é exemplo desta ambiguidade entre o que se afirma e o que se vai 

concretizando. Por exemplo, o nosso Sistema de Ensino afirma explicitamente a 

necessidade de criatividade em todos os seus níveis (Lei nº46/86 de 14 de Outubro); 

contudo, estudos sobre percepções de professores portugueses manifestam ideias erradas 

sobre criatividade e necessidade de informação e de formação (Azevedo, 2007; Morais & 
                                                        

? O sublinhado é nosso. 
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Azevedo, 2011); também são poucas ainda as investigações sobre este tema nos vários 

contextos, sublinhando particularmente o contexto académico. 

 Falar de criatividade é – tem sido há décadas – difícil, insisto. Mas como poderia ser 

fácil estudar e investir um conceito que, num paradigma de ciência e de academia ainda 

frequentemente positivista, se veste de quase centenas de definições?! (Aleinikov, 

Kackmeister & Koening, 2000; Kaufman & Beghetto, 2009; Runco, 2004). Neste sentido, 

valerá a pena partilhar um episódio caricato que Torrance (2002) refere face a Aleinikov, 

autor russo de trabalhos sobre criatividade. Estava Aleinikov numa Conferência sobre 

criatividade a ouvir um orador justamente sobre a multiplicidade perturbadora do número 

de definições deste conceito e dizendo mesmo que tinha encontrado 1000 definições, 

quando minutos depois esse mesmo orador referiu “ora para mim criatividade é…”. 

Então, Aleinikov riu alto na plateia e as pessoas olharam para ele. Sentindo necessidade 

de se justificar e, pedindo desculpa, fez notar que se tinha acabado de escutar a 1001ª 

definição de criatividade… 

 Então, mais útil do que colecionarmos definições, como ironiza Aleinikov, parece 

ser pensarmos em esquemas conceptuais que organizam a multiplicidade das informações 

e de estudos sobre criatividade; mais útil do que a pergunta normativa face a algo que foge 

por essência à norma - “o que é criatividade” – parece ser a preocupação sobre “o que 

requer criatividade - até porque quando falamos em requisitos, necessariamente falamos 

em algo operacionável na prática. Vários autores apostam nestes esquemas mais latos, 

como é o caso do esquema 4P´s já considerado universal (eg. El Murad & Weist, 2004) e 

originalmente proposto por Rhodes (1961) ou a ideia de Co-incidência de Feldman (1988) 

e, mais recentemente, de Feist (2006). Vamos então tomar agora uma possibilidade 

organizadora face ao conceito de criatividade, esclarecendo os seus requisitos principais. 

 

Criatividade ou uma feliz co-incidência 

 Quando confrontada com a necessidade de definir critividade e não querendo inovar 

uma 1002ª definição, costumo aproveitar a ideia de Feldman (1988) de que criatividade é 

algo raro porque muito exigente e é muito exigente por ser um fenómeno exigente de co-

incidência. Vejamos então um esquema que tenta reunir os requisitos mais referidos na 

literatura, às vezes de uma forma solta, para criatividade acontecer (Fig. 1) 
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Aptidões

ConhecimentoMotivação

Personalidade

Processos Olhar do 
Outro

 

 Segundo o esquema anterior, ser criativo implica aptidões. Cada um de nós 

demonstraria um perfil específico em testes de aptidões e, obviamente, se alguém tiver uma 

capacidade figurativa elevada é mais provável que venha a ser criativo quando desenha, 

pinta ou planifica uma decoração; já se for enfatizada uma capacidade verbal, é mais 

provável que se venha a ser criativo escrevendo. As aptidões reflectem-se então nos 

contornos dos nossos esforços e produtos criativos, não só na alta criatividade 

(Csikzsentmihalyi, 1996), mas também na manifestação criativa quotidiana. 

 Ser criativo é também possuir, ou ser possuído por, uma elevada motivação. É 

consensual que só se cria quando se está comprometido com o que se faz (Amabile, 1996, 

2001; Sternberg & Lubart, 1995). Criar é imensamente mais exigente do que reproduzir: é 

colocar algo do único e irrepetível que cada um de nós é e sem paixão isso não acontece 

(Torrance, 1983). Mesmo se actualmente a motivação extrínseca também cabe na 

explicação de criatividade (eg. Cameron, 2001), se este tipo de motivação pode estar 

presente quando se cria, a percepção de motivos intrínsecos tem necessariamente de fazer 

parte do processo criativo (Amabile, 1996, 2001). 

 Ser criativo é ainda dominar conhecimentos (Boden, 2007; Kaufman & Baer, 2006). 

A figura da lâmpada na cabeça frequentemente usada como sinónimo de criatividade é 

perigosa (e voltaremos aqui): criatividade exige associações remotas da informação 

(Dineen, 2006; Mednick, 1962), ou seja, ligações entre informações que a maioria das 

pessoas não considera porque tais informações pertencem a contextos longínquos. Ora, 

para fazer associações de informação, é necessário possui-la. Para criar é então importante 

não só um conhecimento aprofundado acerca do domínio em que se cria, mas também um 
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conhecimento multidisciplinar – e isto não só considerando a alta criatividade 

(Csikzsentimihalyi, 1996), como também a criação no dia-a-dia. 

 Por seu lado, ser-se criativo não é alheio à dimensão da personalidade. Desde a 

década de 60 que é identificado um conjunto de características de personalidade típicas 

das pessoas criativas (Barron, 1968;Mackinnon, 1978). Claro que ter personalidade 

criativa (como qualquer parte, na sua singularidade, do bolo metaforizado na Fig. 1) não 

garante ser criativo, mas o contrario afirma-se como verdadeiro: ser criativo implica ter 

algumas características como, por exemplo, a autonomia, a tolerância àmbiguidade, o 

gosto pelo risco,o sentido de humor ou a persistência (Barron & Harringtom, 1981; 

Sawyer, 2006). 

 Ser criativo associa-se ainda a processos cognitivos. Há formas de pensar, de 

processar mentalmente a informação também típicas, mais facilmente executáveis, 

tomando as pessoas criativas (Newel, Shaw & Simon, 1962; Zeng, Protector & Salvendy, 

2011). Estas pessoas são, por exemplo, mais flexiveis a percepcionar visualmento o que as 

rodeia (Smith & Amnér, 1997), usam mais a imagética (Ward, Smith & Finke, 1999), 

pensam mais facilmente por analogias ou metáforas (Starko, 2010; Sternberg & Lubart, 

2003) e não lhes é suficiente resolver problemas, procurando também descobri-los e criá-

los (Dillon, 1992; Getzels, 1987; Starko, 2010). 

  Por último, não se pode esquecer que criatividade é uma atribuição. Há então o 

condicionamento do que se cria por um olhar de outrém: alguém que pode ser o professor 

avaliando o trabalho dos alunos, o crítico de arte ou o próprio momento sócio-histórico 

que vai filtrando o que é e não é criativo (Cropley, 2009; Simonton, 2004). 

  Criatividade é então esta co-incidência, esta co-existência necessária de factores que 

implicam, na sua maioria, a relação do indivíduo com o meio e que podem ser (talvez com 

as excepções das aptidões e do olhar de outro) mutáveis nesse indivíduo. Porém, o que 

direcciona essencialmente este artigo é a sistematização de algumas preocupações sobre o 

conceito acabado de expôr. Quer-se fazer aqui algum balanço do “estado das coisas” face 

a este conceito simultaneamente difícil e apaixonante. Quer-se reflectir desafios que são 

colocados nesta viragem de século, mas após já mais de meio século de investigação, e 

que são transversais a qualquer contexto profissional ou pessoal, que interpelam qualquer 

um de nós. Serão assim posteriormente comentados tais desafios em três categorias: 
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ambiguidades, controvérsias que ainda resistem após décadas de investigação; mitos que 

também ainda subsistem face a evidências empíricas; fragilidades e potencialidades de um 

dos dominos fundamentais para avançar no conhecimento sobre criatividade, ou seja, o da 

sua identificação ou avaliação. 

 

Desafios do conceito: Controvérsias teóricas com implicações práticas 

  Há duas controvérsias marcantes no percurso de investigação sobre criatividade com 

consequências pertinentes para a prática e que são frequentemente referidas em manuais 

sobre a temática (eg. Craft, Jeffrey & Leibling, 2007; Cropley, 2009; Sternberg , 

Grikorenko & Singer, 2006).  Estamos a problematizar, por um lado, a questão da 

distribuição populacional da criatividade. De uma forma muito prática pode colocar-se tal 

questão da seguinte forma: quando se fala em Mozart ou em Einstein, fala-se 

essencialmente das mesmas ferramentas de criação que quando se fala do nosso aluno ou 

do nosso colega criativo? Ou estão em causa dimensões radicalmente diferentes? Nas 

décadas de 60, 70 ou 80, autores como Torrance (1963a), Maslow (1983) ou os 

precursores do cognitivismo, Newell & Simon (1972), por exemplo, defendiam a noção 

de um potencial criativo universal, uma distribuição normal da criatividade, uma não 

diferença radical na essência das ferramentas criativas, seja para quem for. Contudo, 

autores como Vernon (1989) ou Walberg (1988) não suportavam, nessas mesmas décadas, 

que a Big C, ou a criatividade reconhecida socialmente, fosse tomada como equivalente à 

little c, e que esta pudesse representar o verdadeiro conceito de criatividade. Vernon 

(1989, p. 95) ironizou mesmo dizendo “não queiram que a criatividade de Da Vinci esteja 

na continuidade da do meu jardineiro…”. Ora, na actualidade, continuam a afirmar-se 

trabalhos cujo centro de interesse é inequivocamente os indivíduos criativos que mudam 

paradigmas (Csikzentmihalyi, 1996; Gardner,1996) e reafirma-se mesmo uma distribuição 

assimétrica para este conceito (eg. Feist, 2006), na qual muito poucos indivíduos 

manifestariam muita criatividade e muitos indivíduos manifestariam pouca; por seu lado, 

vemos um mundo de autores continuando a investir num potencial universal a promover 

em qualquer contexto do quotidiano (Craft, 2006; Cropley, 2009; Runco, 2004) - aliás, 

coerentemente com o que foi sublinhado na introdução. 
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  Ora, esta é uma questão que não serve apenas o prazer de discussão teórica: ela tem 

consequências fortes nas opções que fazemos face à aposta de mudar pessoas anónimas 

que nos rodeiam. E a controvérsia, a ambiguidade, resistindo há décadas, mina a 

concepção da essência do conceito e vai servindo pragmaticamente discursos 

interventivos diferentes. 

  Outra importante ambiguidade emerge na literatura sobre criatividade. A questão, 

mais uma vez colocada de uma forma muito prática, poderia ser: quando se é criativo, 

tendencialmente manifesta-se tal criatividade nas várias exigências com que somos 

confrontados, pintamos tudo de ouro como se de um Rei Midas nos tratassemos 

(criatividade afirmando-se como essencialmente genérica) ou é-se tendencialmente 

criativo numa ou noutra área, podendo não o ser nada nas restantes (criatividade 

afirmando-se como essencialmente específica)? Há uma obra recente, editada por 

Sternberg, Grikorenko & Singer (2006), que mostra a vitalidade que ainda esta 

controvérsia suscita, alimentando vários capítulos. Aí, Plucker e Beghetto (2006) 

classificam-na mesmo como uma das mais duradouras controvérsias no estudo da 

criatividade. Autores como Martindale (1989) dizem há anos que há algo de 

irremediavelmente global na criatividade, tendo afirmado este autor que “um Físico e um 

Poeta criativos são mais parecidos entre si do que um Físico criativo e outro não criativo e 

do que um Poeta criativo e outro não criativo” (p. 212); também trabalhos como o de 

Bernstein e Bernstein (2006) mostram semelhanças cognitivas e de personalidade entre 

diferentes domínios como as ciências e as artes, parecendo emergir mais similaridades do 

que diferenças. Por outro lado, autores como Kaufman e Baer (2006) ou Sternberg e 

Lubart (1995) mostram que as especificidades do domínio em que tentamos ser criativos 

condicionam grandemente a probabilidade de o sermos, muito particularmente importando 

aqui o factor conhecimento. 

  Obviamente que esta controvérsia se cruza com a anterior, sendo o conhecimento e a 

especificidade mais decisivos na Big C do que na little c. Obviamente também que a 

própria avaliação mina esta questão, pois quando se avalia criatividade por auto-relatos 

ganha terreno a generalidade, quando se avalia realização criativa ganha a especificidade 

(Lubart & Guignard, 2006). Ora, também esta controvérsia alimenta as nossas práticas. Os 

indivíduos que investem na criatividade de outros e se orientam pela globalidade tentarão 

trabalhá-la mais ou menos independentemente dos contextos em que se movem; os que 
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apostam na especificidade aproveitarão os contornos de cada contexto e problematizarão 

mais o transfer do treino criativo. Apesar da especificidade parecer ganhar terreno 

actualmente (Sternberg, Grikorenko & Singer, 2006), a discussão mantem-se acesa. 

 

 Desafios do conceito: A resistência de alguns mitos  

  Alguém disse que mitos são crenças erradas sobre algo difícil de conhecer ou de 

compreender. Nesta perspectiva, não é estranho constatar a subsistência de mitos sobre 

criatividade durante décadas, resistindo mesmo a evidências empíricas que os 

contradizem. Serão ilustrados então alguns desses mitos que, apesar de serem antigos, 

perturbam ainda o estudo e a prática de criatividade.  

  Voltemos à imagem perigosa da lâmpada que subitamente se acende no cérebro. Não 

ponho em causa – até porque quando se é apaixonado por um tema, às vezes a paixão 

admite o que a razão não quer admitir – que poderá restar sempre algo por esclarecer no 

processo criativo, que poderá restar por explicar uma centelha que faz a diferença entre o 

que é simplesmente conhecer, compreender, reproduzir, e o que é inovação provocando 

em nós a pergunta fascinada “mas porque não me lembrei eu disto?!”. Talvez, talvez 

resista sempre esse 1% de inspiração, parafraseando Edison, que tem a ver com a 

condição solitária e extraordinária de todos sermos únicos e de criatividade requerer tal 

singularidade. Contudo, sobram os 99% de transpiração. O insight – ou os mini-insights 

sucessivos e consequentes – existem, claro. Obras como as de Gruber (1974), Perkins, 

(1981) ou Weisberg (1987) ilustraram isso magnificamente. Contudo, ilustraram também 

que para esse(s) momento(s) de descoberta súbita e inexplicável surgir(em), um lento 

percurso de trabalho, de conhecimento, de persistência, de reavalições e de manutenção 

teimosa num sentido de objectivo tiveram de ir acontecendo. Explicavelmente. Quer para 

um Guernica ou para uma Teoria da Evolução das Espécies, quer para um criativo 

projecto de pós-graduação ou para um spot publicitário. 

  Folheando o livro “The nature of insight” (Sternberg & Davidson, 1995), através de 

587 páginas mergulha-se em várias propostas de um rendilhado cognitivo e emocional que 

se não explica tudo, pelo menos enquadra o insight – a mítica inspiração - em processos 

pesquisáveis de rede mnésica, de remoticidade e de emotividade das informações retidas e 

activadas ou de pensamento analógico. Poeticamente, no prefácio, Metcalfe compara o 
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insight às marés ou às fases da lua antigamente, antes da investigação científica lhes 

retirar o mistério ou o milagre… A criatividade é assim algo pesquisável, ideia que o mito 

da inspiração súbita e inexplicável não deve insistir em perturbar.  

  Por seu lado, quando se pergunta a um público não perito o que é criatividade, 

frequentemente surgem as palavras novidade, raridade, diferença. Há então uma 

duplicidade, consensualmente admitida na difícil definição de criatividade (Kaufmann & 

Beghetto, 2009; Torrance, 2002), esquecida muitas vezes no quotidiano: criatividade não 

é só originalidade; criatividade não é só diferença. Originalidade assume-se como pura 

diferença estatística e ser original é banal demais; ser criativo, por sua vez, é um requisito 

bem mais rico e complexo. Criatividade acontece na duplicidade exigente da originalidade 

com a eficácia (a lógica, a utilidade, o sentido que a ideia diferente pode ter); a diferença 

terá de servir tal eficácia (Lubart & Guinard, 2006; Runco, 2004). No quotidiano actual 

em que são frequentes mensagens publicitárias e sociais de apelo à diferença e à 

originalidade por si, há então que combater equívocos e reafirmar que criatividade só pode 

ser inovação se tiver esse sentido, essa utilidade a servir a ideia original. 

  Um outro mito com particular importância para a Educação é o da associação 

privilegiada da criatividade ao contexto artistico. Vemo-lo referido na investigação 

internacional, desde os estudos clássicos sobre percepções conduzidos por Fryer (1996) 

até referências em manuais recentes (eg. Craft, Jeffrey & Leibling, 2007; Cropley 2009). 

Em Portugal, especificamente, as percepções dos professores traduzem com frequência 

esta atribuição da criatividade às artes – por exemplo, num estudo com mais de 500 

professores de diferentes níveis de ensino, 46% sublinharam esta associação e só 23% a 

negaram enquanto associação priviligiada ou exclusiva (Morais & Azevedo, 2008). Há 

então o risco de serem esquecidas taxonomias (eg. Feist, 2006; Gardner, 1999) que 

afirmam vários domínios em que criatividade se pode expressar. Esta associação 

priviligiada da manifestação criativa às artes veicula um esquecimento ou uma 

incompreensão mais comuns face à criatividade que reveste a investigação científica, as 

ciências humanas e sociais, o desporto ou a liderança. Assim, sendo esta mensagem mítica 

divulgada, mais explicita ou implicitamente, é fácil perceber consequências no contexto 

educativo – nos esforços de identificação e de promoção de criatividade em diferentes 

áreas, nas orientações ou reorientações vocacionais, no desenho e no aproveitamento dos 



19 

 

próprios curriculos. Ora, criatividade é uma mais valia inerente a qualquer contexto 

académico ou pessoal (Cropley, 2009; Sawyer, 2006) 

  Por ultimo, neste ponto, será sublinhado mais um mito frequentemente referido e, 

também este, com particular incidência na Educação: a associação de criatividade a 

desviância ou indisciplina. Já Torrance, em 1963(b), referia que os professores preferiam 

os alunos delicados, pontuais, obedientes e aceitantes das regras. Mais recentemente, 

autores como Westby e Dawson (1995) ou Cropley (1997) mostraram que os professores 

tendem a não escolher como preferidos os alunos por eles previamente classificados como 

tendo características criativas. Ora, apesar deste assunto também não ser linear (há estudos 

com dados opostos – ver, por exemplo, Runco & Jonhson (2002), muitos educadores 

correrão o risco de sentirem desconforto com a autonomia, o gosto pelo risco, a 

curiosidade, o humor, o questionamento e a divergência típicos do aluno criativo. E entre 

o que inequivocamente dizem valorizar – a criatividade dos seus alunos - e a gestão da sua 

prática, pode ir uma grande distância, acabando eventualmente por vencer a insegurança 

de que a criatividade lhes pode trazer perturbação. Porém, como afirmam Woods (2001) 

ou Cropley (2009), criatividade pode ser, pelo contrario, um catalizador de energia, 

nomeadamente de pessoas que poderiam ser potencialmente perturbadoras; criatividade 

pode assim potenciar comportamentos sadios e adaptados.  

 

 Desafios do conceito: o contexto da avaliação  

  Por último, nestes três tipos de questionamento aqui escolhidos, serão comentadas 

algumas fragilidades e potencilidades na avaliação da criatividade. Para Torrance, a 

avaliação deveria sevir, como fim último, a intevenção (Miller, 1995). Por vezes 

pergunto-me se Torrance não tem sido frequentemente incompreeendido durante décadas 

por quem toma o teste mundialmente mais conhecido, o Torrance Tests of Creative 

Thinking (Torrance,1998), como pegando na máquina fotográfica visando fotos estáticas, 

e às vezes estéreis, de quanto se é criativo; simplesmente para ver se os individuos estão 

ou não acima da média. E detenho-me neste pensamento porque Torrance sonhou este 

teste para identificar um potencial criativo que deveria ser posteriormente desenvolvido 

tomando os seus pontos fracos e fortes (Torrance,1966) O programa de intervenção 

Incubation Model of Teaching (Torrance & Safter, 1990), por exemplo, foi equacionado 
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nesse sentido. A qualidade e o arrojo que colocamos na intervenção, e também na 

investigação, devem então ser suportados pela avaliação, devendo esta ser olhada com 

cuidado e bom senso, seja o que for avaliado. Quando o alvo a avaliar é especificamente a 

criatividade, tal exercício parece ainda mais delicado… 

  Como avaliar um conceito que ainda tanto se problematiza? Como avaliar uma 

competência que é tão singular e individual? Como avaliar algo que se manifesta tão 

transversal e tão facilmente influenciado pelo momento e pelo contexto? Como avaliar, 

finalmente, o que por essência foge à norma, ao que é esperável, ao que é médio?  

Pensando nos elementos surpresa e imprevisibilidade inerentes à manifestação de 

criatividade (Simonton, 2006), o que é, por exemplo, ser mediamente criativo? Contudo, a 

maioria dos instrumentos são pensados para uma avaliação normativa da criatividade (cf. 

De la Torre & Violant, 2006) e a distribuição populacional normal faz globalmente 

sentido para a concepção de um potencial criativo comum (Craft, 2006; Cropley, 2009; 

Runco, 2004). Como ainda fazer investigação não conduzindo - também - estudos 

comparativos alargados, como controlar, validar e generalizar experiências de intervenção 

ou como legitimar decisões face a um indivíduo mas que implicam a sua relação com o 

social, sem uma avaliação normativa? Parece indiscutível o lugar desta avaliação num 

panorama delicado e polémico do que é avaliar criatividade (Brown, 1989; Starko, 2010). 

E face ao conjunto vasto de críticas que a avaliação normativa da criatividade tem 

suscitado, apetece parafrasear Cropley (1996, p.215) no sentido de não se correr o risco de 

deitar fora o bébé com a água”, aproveitando o que há de melhor na imensa oferta de 

instrumentos de avaliação e ficando apenas alerta para eventuais perigos que estes possam 

carregar.  

  Mais ainda do que face às controvérsias e aos mitos que acima foram comentados, 

surpreende, porém, que prevaleçam dificuldades e recomendações recorrentes face às 

mesmas no domínio da avaliação da criatividade durante décadas. Neste sentido, serão 

seleccionadas, num contexto tão vasto, apenas algumas ideias. Começaria por destacar 

cuidados com auto-registos de realizações criativas: se, como diz Reed (2005), não há 

especialista que melhor conheça os talentos de alguém como o próprio, também alguns 

autores (eg. Brown,1989; Ruscio, Whitney & Amabile, 1998 ) têm vindo a sublinhar que  

a veracidade das respostas nessas medidas é questionável se não forem provadas com 

realizações.  
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  Destacaria também cuidados a ter com medidas que recorrem a percepções acerca da 

criatividade de outrém quando o objectivo de pesquisa é a avaliação da eficácia de 

instrumentos de avaliação ou de experiências promocionais. Já foi aqui referido como as 

percepções sobre criatividade têm surgido na investigação internacional carregando por 

vezes mitos, concepções erradas e mesmo eventualmente perigosas – e assim não serem 

sempre fiáveis na identificação da competência em causa. Em Portugal, um estudo 

(Azevedo, 2007) mostrou quase ausência de correlações significativas entre auto-

avaliações de alunos sobre criatividade e as percepções dos seus professores sobre essa 

mesma criatividade e, talvez sendo mais preocupante, ausência de correlações 

significativas entre tais percepções dos professores sobre a criatividade dos alunos e a 

realização criativa destes últimos – resultados, contudo, já obtidos por Torrance em 1967. 

  Uma outra preocupação prende-se com a aplicação parcial, fragmentada, que por 

vezes é feita com testes de criatividade. Por exemplo, voltando ao Torrance Tests of 

Creative Thinking (Torrance, 1998), ele permite vários parâmetros de avaliação 

cognitivos e emocionais (estando no Brasil essa diversidade já validada não só para a 

forma figurativa, mas também para a verbal por Wechsler e colaboradores (Wechsler, 

2002; Nakano et al., 2008). Pois é surpreendente como por vezes ainda aparece 

investigação recente utilizando apenas uma ou duas actividades do teste (ele contempla 

três) ou apenas cotando alguns dos seus parâmetros e, mais surpreendentemente, mesmo 

caracterizando tal teste como tendo apenas os parâmetros ortodoxos da fluência, 

flexibilidade, originalidade e elaboração, quando essa situação, na forma figurativa, já foi 

ultrapassada na década de 70 (Torrance, Ball, Runsinan & Torrance, 1977), tendo sido 

publicada uma versão mais completa por Ball e Torrance em 1984.  

  Gostaria ainda de reforçar a necessidade de não confundir pensamento divergente 

com criatividade, mesmo que os testes que avaliam a primeira competência sejam os mais 

usados e sejam úteis para a identificação do potencial criativo (Kaufman & Sternberg, 

2006). Criatividade será sempre mais englobante do que pensamento divergente – e isto 

começou por ser dito há 40 anos pelo próprio autor do conceito (Guilford, 1967), conceito 

que, segundo ele, se deveria nomear, o que maioritariamente não é feito, por produção 

divergente de respostas. 
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  Pensando agora em potencialidades neste domínio da avaliação da criatividade, e 

reunindo esta parte final do artigo à inicial focalizada no conceito, sublinharia a 

necessidade de não esquecer em tal avaliação a complexidade (aqui retratada como 

exigente co-incidência) do que se avalia. A maior crítica neste domínio da avaliação vai 

para a validade das medidas – de critério, predictiva, de constructo, concurrente e facial 

(eg. Brown, 1989; Clapham, 2004; Starko, 2010) Não se fica indiferente quando se 

recorda o estudo de Batchold e Werner, em 1970 (e a avaliação da criatividade não mudou 

significativamente desde então), no qual foram enviados testes conhecidos de criatividade 

para pessoas reconhecidamente criativas e mais de metade da amostra os devolveu não 

respondendo, acrescentando que os achavam sem sentido, banais e aborrecidos. Neste 

sentido da complexidade que está em causa avaliar no âmbito da criatividade, e no da 

dificuldade em captá-la, há então que relembrar a complementaridade entre o uso de testes 

de pontencial e o de produtos criativos (Morais, 2001). Este último tipo de avaliação tem-

se alastrado na investigação (Cropley, 2009 Sternbergh & Lubart, 1995), muito 

particularmente a avaliação consensual inspirada em Amabile (1983). Se por um lado, este 

método de avaliação é exigente em tempo e em recrutamento de peritos, por outro pode 

esbater problemas de fidelidade e de validade da medida: aqui, o critério externo para 

muitos testes  - a própria realização criativa - é o que está sendo avaliado (Runco & 

Charles, 1997; Morais, 2001) 

  Para a avaliação contemplar a riqueza envolvida no fenómeno que é criar, será de 

olhar com cada vez maior interesse tentativas de avaliação multifacetada (Morais & 

Azevedo, 2009), entre o que é desejo e o que é possível, claro, neste quotidiano onde 

impera a urgência. Recordaria aqui as palavras de De la Torre citadas por Violant (De la 

Torre & Violant, 2006, p. 170): “ A avaliação da criatividade há-de abrir-se num futuro 

imediato a novas estratégias, situações e contextos que considerem a vertente emocional, 

o impacto, o gupo, a satisfação e bem estar tanto da pessoa que cria como de quem 

participa do seu resultado”. Esta afirmação foi feita inicialmente em 2003; esperemos 

assim que não sejam estas palavras recordadas como uma necessidade não cumprida daqui 

a 10 ou 20 anos. 

  Por fim, neste ponto do artigo, realçaria a necessidade de encarar com bom senso o 

número já existente de instrumentos de avaliação de criatividade (Baer, Kaufman & 

Gentile, 2004). Talvez não devamos continuar a ser tão criativos, ou pelo menos tão 
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divergentes, neste âmbito, mas preferencialmente aplicar o nosso pensamento vertical, 

crítico e convergente para aprofundar o que já existe, nomeadamente em estudos 

transculturais em esforços de complementaridade. 

 

Concluindo 

  Criatividade apresenta-se-nos como um conceito simultaneamente complexo, 

polémico, mas rico e mesmo sedutor (Kaufman & Beghetto, 2009; Torrance, 2002). Num 

mundo global, começam os apelos à criatividade a alastrar também, passando fronteiras e 

culturas, e é explicitamente reconhecida como competência a promover para os desafios 

do século XXI poderem ser confrontados (Runco, 2004; Starko, 2010). Contudo, várias 

ambiguidades, fragilidades e receios continuam rodeando o conceito e nem sempre o 

veiculado pelas teorias explícitas é vivido através das teorias implícitas que norteiam as 

nossas crenças, logo as nossas práticas também (Moscovici, 2003). Alguns alertas foram 

aqui recordados, sendo estes mais alongados no contexto delicado da identificação de 

criatividade. Há a consciência, porém, que a resposta a todos esses alertas é como falar de 

criatividade: difícil. Isto porque avaliar é difícil, porque avaliar criatividade ainda é mais 

difícil e porque todos temos compromissos entrelaçados entre desejos genuinos de saber, 

exigências normativas e académicas e limitações de recursos. Fica portanto aqui apenas 

partilhado humildemente o apontamento da preocupação. 

  Terminaria como comecei: dizendo que falar de criatividade é difícil. Contudo, com 

todos estes paradoxos, resistências, e esperanças também, este artigo foi suscitado num 

espaço de reflexão sobre criatividade que reuniu muitos indivíduos representando 

diferentes formações, diferentes contextos profissionais, diferentes países, talvez até 

diferentes gerações. Todos esses participantes estiveram orientados para a mesma 

temática, com o mesmo interesse. Esperemos então que algum reforço daí saia para o 

objectivo comum que atravessa este texto: dignificar e fomentar o estudo e a prática da 

criatividade.  
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CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO NO CONTEXTO BRASILEIRO 
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RESUMO 

 

Criatividade e Inovação são termos bastante utilizados nos dias de hoje, porém ainda 
incompreendidos na sua totalidade ou complexidade. Percebe-se que, embora estes 
conceitos estejam interligados, eles ainda são vistos como elementos isolados ou pouco 
conectados. Neste sentido foi feita uma análise o banco de dados eletrônicos de teses e 
dissertações da CAPES nos últimos 10 anos, a fim de ser verificado como estes construtos 
estão sendo entendidos e pesquisados. Os resultados apontaram que embora tenha havido 
um considerável aumento de pesquisas utilizando-se os conceitos Criatividade e Inovação, 
de forma isolada, ainda são escassos os estudos que fazem conexões entre estes dois 
construtos. Conclui-se que  existe uma grande necessidade de intensificar trabalhos nesta 
área considerando a sua importância interdisciplinar. 

 

Palavras-chave: criatividade, inovação, pesquisa, produção científica 

 

ABSTRACT 

 

Creativity and Innovation are frequently mentioned terms nowadays. However, they are not 
fully understood according to their complexity and totality. Although these are interconnected 
concepts, they are still understood as being isolated or not really associated. An analysis of 
CAPES electronic data base on Brazilian theses and dissertations was undertaken in order 
to verify how these terms have been understood and researched, in the last 10 years. 
Results obtained indicated there was a considerable increase on research related to 
Creativity and Innovation, although perceived as isolated concepts. Very few studies were 
located associating the concepts of Creativity and Innovation, thus indicating the need to 
intensify research on this area considering their interdisciplinary importance and impact. 

 

Key words: creativity, innovation, research, scientific production 
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 Criatividade e inovação são termos bastante mencionados nos dias de hoje, 

indicando assim a sua relevância para o desenvolvimento e o progresso da sociedade. 

Entretanto, raramente estes termos são apresentados de forma combinada, demonstrando 

que pouco é percebido de sua intricada relação. Considerando a grande necessidade de 

compreensão destes conceitos devido ao seu impacto na qualidade e melhoria de vida dos 

indivíduos, faz-se necessário clarificar estes temas e suas interligações. 

 A criatividade pode ser entendida como a interação entre processos cognitivos, 

características de personalidade e elementos ambientais, compreendidos de forma mais 

ampla, como abrangendo aspectos educacionais, sociais e culturais. Percebe-se então a 

criatividade de forma multidimensional, devendo ser estudada sob diferentes ângulos ou 

facetas (WECHSLER, 2008). 

 Devido à natureza multifacetada da  criatividade, as suas formas de compreensão ou 

estudo têm exibido características bem diversificadas. Os enfoques principais de estudo ou 

análise têm sido voltados para diferentes prismas destes conceitos, destacando os 

processos cognitivos envolvidos no pensamento criativo,  as características da 

personalidade criativa, ou ainda os elementos facilitadores à criatividade em diferentes tipos 

de ambientes, sejam estes familiares, educacionais ou profissionais. Tais dimensões 

demonstram os desafios para a avaliação da criatividade, envolvendo as questões de como 

e quando é possível identificar a presença e expressão da criatividade (WECHSLER, 2009) 

 Os processos cognitivos envolvidos na criatividade abrangem uma ampla área de 

pesquisas e debates, no sentido de distinguir se estes podem ser entendidos como 

pensamento divergente, ou se confluem com a área da inteligência. Sem dúvida, as 

contribuições de Guilford e Paul Torrance foram decisivas para a compreensão de aspectos 

fundamentais do pensar criativo (RUNCO & PRITZKER,1999). As características da fluência de 

idéias, flexibilidade no pensamento, originalidade das soluções e elaboração das imagens 

têm sido amplamente confirmadas como aspectos essenciais na compreensão do pensar 

criativamente por meio dos Testes de Pensamento Criativo de Torrance, já validados 

também na cultura brasileira ( WECHSLER, 2004a, 2004b).  

 Outra questão estudada refere-se à distinção entre inteligência e criatividade, 

tentando-se analisar se estes conceitos são confluentes ou distintos. Problematiza-se 

também se existiria um limiar mínimo de funcionamento intelectual exigido para o 

aparecimento do pensar criativo, ou seja, se a criatividade exigiria um mínimo de 
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inteligência.  Os resultados de estudos nacionais confirmam os dados internacionais, no 

sentido de não existirem relações significativas entre inteligência e criatividade. Assim 

sendo, pensar criativamente não depende de alta ou baixa inteligência, derrubando-se a 

hipótese de um limiar mínimo  entre estes dois construtos (WECHSLER, NUNES, 

SCHELINI, FERREIRA & PEREIRA, 2010). 

 As características da personalidade criativa têm sido palco de inúmeros estudos no 

sentido de identificar os elementos afetivos e comportamentais que distinguiriam uma 

pessoa criativa. Embora venham existindo discussões sobre estes temas nas últimas 

décadas, um conjunto de características é apresentado como sendo mais indicativo de uma 

personalidade criativa, englobando várias dimensões, tais como: fantasia, sensibilidade 

afetiva, inconformismo, motivação, preferência por complexidade, ousadia, dinamismo, entre 

outras (PUCCIO & MURDOCK, 1999).  

 Uma melhor compreensão da criatividade pode ser obtida através da noção de 

"estilos", que fazem uma ponte ou ligação entre o pensamento e sentimento (STERNBERG 

& GRIGORENKO, 1997).  Assim sendo, os estilos de pensar e criar podem ser definidos 

como representando as maneiras preferenciais de um individuo compreender e processar 

informações, podendo ser observadas sob diferentes formas de comportamento  

(WECHSLER, 2006). A noção de estilos apresenta-se como essencial para o entendimento 

das diferentes expressões criativas, e vem demonstrar que não existe uma forma única ou 

uniforme de pensar e agir entre pessoas criativas. Nos estudos brasileiros, estilos 

representando cautela, inconformismo, sensibilidade, e relacionamentos têm sido 

encontrados como estando significativamente associados à produção criativa reconhecida 

(WECHSLER, 2009a).  

 O ambiente facilitador à criatividade é um dos elementos mais estudados quando se 

enfoca o desenvolvimento da criatividade. A família, sem dúvida, é o ambiente primordial 

para o incentivo à criatividade, considerando-se o apoio e estimulação que pais podem 

prover para que seus filhos despertem para a criatividade, em suas mais diversas 

expressões. Porém, uma ampla gama de pesquisas têm se voltado para o papel que a 

educação desempenha no desenvolvimento e fortalecimento do pensar e agir criativamente. 

Os resultados de estudos nacionais e internacionais apontam, de forma uníssona, para o 

importância de professores mais criativos, desde os níveis iniciais de escolarização até a 

universidade, indicando assim a necessidade de maior preparo de docentes nesta direção 

(WECHSLER & TREVISAN, 2011; WECHSLER & NAKANO, 2011). 
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 O clima favorecedor à criatividade é essencial em ambientes de trabalho. Desta 

maneira, uma pessoa criativa pode encontrar condições para o surgimento e apoio às suas 

idéias criativas. Pressões de tempo, excesso de criticas e trabalhos rotineiros tendem a 

bloquear a criatividade. Por sua vez, discriminações de sexo e idade restringem a expressão 

criativa dos indivíduos, tanto em micro como em pequenas empresas (WECHSLER, 2009b). 

Frente estas circunstâncias negativas é bastante difícil o aparecimento da inovação, que é 

uma decorrência direta da criatividade, como explicado a seguir.  

A inovação é entendida como fazer algo novo ou renovar algo, o que pode, muitas 

vezes, confundir com o conceito de criatividade. A principal dificuldade ao se tentar distinguir 

criatividade da inovação refere-se à própria concepção do que é a criatividade (GRONHAUG 

& KAUFMAN, 1988). O que se percebe é que a criatividade tem sido entendida apenas 

como geração de idéias novas, sem existir uma preocupação sobre a utilidade das mesmas. 

A inovação, portanto, aparece como um termo bastante utilizado nas organizações para 

enfatizar a comercialização de uma nova idéia (BOTELLHO, CARRIJO, & KAMSAKI, 2007). 
Entretanto, aqueles que preferem utilizar o conceito de inovação ao invés de criatividade 

estão mais preocupados com a implementação de uma idéia em forma de produtos ou 

serviços, tendendo assim a perceber a criatividade como um estado de liberdade, 

imaginação sem preocupação com a adequação e aplicabilidade das mesmas.  

 O conceito de inovação aparece, quase sempre, ligado ao processo de transformar 

idéias em algo útil e que tenham valor econômico. Neste sentido, existe uma distinção entre 

invenção e inovação, pois a invenção seria a criação de novas idéias ou conceitos, 

enquanto que a inovação envolveria a transformação ou aplicação deste conceito em algo 

que possa ter valor comercial ou que possa ser utilizado por ampla gama de pessoas. Assim 

sendo, a inovação tende a ser vista mais como algo relacionado com o impacto financeiro 

ou social, podendo estar ou não relacionado com uma descoberta tecnológica (CABRAL, 

2003). 

 Ao ser enfatizada uma distinção entre criatividade e inovação pode-se incorrer em 

dois tipos de riscos, como afirmam ISAKSEN, TREFFINGER E DORVAL (2001). O primeiro 

é o de enfatizar, demasiadamente, o produto a ser obtido, levando à compreensão errônea 

de que outros fatores importantes para inovação não são necessários, como por exemplo, a 

pessoa, o processo e o ambiente. Com efeito, a maioria das organizações que não 

conseguiu alcançar inovações esqueceu-se da importância do elemento humano, assim 

como dos processos ou operações necessárias para se alcançar inovações, ou ainda clima 
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ambiental para que tal acontecesse. O segundo risco é  limitar a criatividade a uma visão 

mitológica, envolvendo somente gerar idéias engraçadas sem haver nenhuma preocupação 

com problemas reais, indicando, erroneamente, que criatividade é somente produzir idéias 

novas. Entretanto, deve ser lembrado de que a criatividade envolve a realização de algo 

diferente e significativo, e que, portanto, a inovação deve ser vista como um subconjunto ou 

decorrência da criatividade. Assim sendo, a inovação precisa da criatividade para acontecer, 

não sendo possível gerar algo novo e útil para a sociedade sem que exista um processo 

criativo anterior (WECHSLER, 2011) 

  É importante também destacar que a inovação pode surgir devido à descoberta de 

uma nova possibilidade tecnológica ou ainda surgir a partir de demandas sociais ou de 

mercado. Assim sendo, o impacto no ambiente realizado devido a uma inovação é o que 

deve ser considerado, podendo ser ou não devido a um novo conhecimento científico ou 

tecnológico, como afirmou DRUCKER (1985). Em consenso com esta posição, o manual de 

Oslo assim como de outras instituições, tais como a Associação Nacional de Pesquisa e 

Desenvolvimento das Empresas Inovadoras (ANPEI, 2009) já salientam que conceito de 

inovação deve ser mais abrangente e flexível do que o entendimento de um produto 

derivado da ciência e tecnologia. Assim sendo, podem também ser considerados como 

inovadores os processos ou estratégias que promovam ganhos, benefícios ou tragam 

impactos sociais nas mais diferentes áreas do conhecimento.  

 O termo “Inovação” está sempre ligado à inserção, implementação ou 

desenvolvimento de uma idéia, produto ou serviço, com o propósito de utilidade, em 

diferentes tipos de ambientes organizacionais, ou na sociedade como um todo. Neste 

sentido, devem ser distinguidos diferentes tipos de inovação, como ressalta a 

ORGANIZATION FOR ECONOMIC AND COOPERATION AND HUMAN DEVELOPMENT-

OECD (1995): a) Inovação de produtos: aplicação de uma idéia ou serviço que passou por 

um desenvolvimento substancial. Tal incremento pode estar relacionado com a 

funcionalidade ou com outras técnicas que possibilitem novos usos para aquela idéia ou 

serviço; b) Inovação de processos: desenvolvimento de novos métodos para se conseguir 

obter uma determinada  produção; c)  Inovação organizacional; novos tipos de organização 

ou em maneiras de administrar organizações; d) Inovação em vendas: novos métodos que 

visem obter o desenvolvimento de produtos, sua embalagem, formas de custeio e veículos 

promocionais. A distinção entre inovação por produto ou por processo é baseada no impacto 

social que cada um delas pode ter. Enquanto que a inovação por produto tem um efeito 

claro na economia e na geração de empregos, a inovação por processo deve ser vista como 
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trazendo uma redução de custo, ou no tempo necessário para determinada atividade, ou 

ainda um ganho significativo na eficácia para oferecer algum tipo de serviço (MELLO, 2009).  

Assim sendo, é importante considerar que na inovação existe sempre um novo elemento 

que é inserido em um certo ambiente, que o modifica, mesmo que de forma temporária, 

alterando o custo ou eficácia das transações entre seus participantes em rede (OECD, 

2009). 

A importância da inovação para o país foi reconhecida, a tal ponto que foi 

sancionada, a "Lei 10.973 para o Incentivo à Inovação e à Pesquisa Científica e 

Tecnológica", em dezembro de 2004  (Diário Oficial da União, 2004). O objetivo desta lei, tal 

como definido no seu artigo 1º, foi o de estabelecer medidas para a inovação científica e 

tecnológica no ambiente produtivo, com vistas á capacitação e alcance da autonomia e o 

desenvolvimento industrial do país. É interessante destacar os termos especificados nesta 

lei sobre a pessoa que inova, o seu processo e produto: 

 

Criação: Invenção, modelo de utilidade, desenho industrial, programa de 

computador, topografia de circuito integrado, novo cultivo ou cultivo essencialmente 

derivado de qualquer outro desenvolvimento tecnológico, que acarrete ou possa 

acarretar o surgimento de um novo produto ou aperfeiçoamento integral, obtido por 

um ou mais criadores. 

Criador: pesquisador que seja inventor, ou autor de criação. 

Inovação: Introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo ou 

social que resulte em novos produtos, processos ou serviços; 

(Diário Oficial União n.232, artigo 2, parágrafos II a IV) 

 

 Deve ser observado, que criatividade não se encontra definida, e sim representada 

através de alguns exemplos de produtos, demonstrando assim o desconhecimento que a 

criatividade é essencial para a inovação. Do mesmo modo, embora este lei propicie um 

grande incentivo para a inovação no país, priorizando, principalmente as descobertas 

tecnológicas, ela não apresenta sequer uma indicação de como esta inovação poderia 

estimulada. O que se sabe, como resultado não só de estudos científicos, mas também de 

observações de países que alcançaram altos níveis de desenvolvimento, que um grande 
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investimento em educação criativa é necessário para que se consiga mentes capazes de 

inovar (WECHSLER & NAKANO, 2011b) 

 Devido à importância da criatividade sobre a inovação e o escasso conhecimento 

sobre esta relação, decidiu-se investigar como estes temas estão sendo pesquisados nas 

teses e dissertações do país. Neste sentido, buscou-se objetivar se estes conceitos estão ou 

não sendo relacionados nos estudos realizados, considerando-se os mais diferentes 

campos de conhecimento oferecidos nas universidades brasileiras. 

MÉTODO 

Material 

 O material estudado foi composto pelas teses e dissertações disponíveis na base de 

dados eletrônicos da Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior 

(CAPES). Definiu-se o período da última década, a partir do ano 2000, a estudar a evolução 

dos construtos nas pesquisas. 

Procedimento 

 A análise dos bancos de teses e dissertações foi feita utilizando-se os termos 

criatividade, inovação, isoladamente, e depois de forma conjunta. A análise foi quantitativa, 

somando-se o total de aparecimento destes conceitos, segundo indicado na base, sem 

considerar área de conhecimento. 

Resultados  

 Os resultados obtidos apontaram o aparecimento dos termos criatividade e inovação 

de 2000 a 2009, sendo este o último ano acessível nas teses e dissertações on-line. 

 

Tabela 1 

Evolução dos conceitos de criatividade, inovação em teses e dissertações 

 

Palavras/ 

Ano 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Criatividade 219 277 326 338 382 383 425 422 477 498 
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Inovação 430 502 670 721 825 909 972 1064 1211 1217 

Criatividade E 

Inovação 19 24 34 27 40 35 44 44 53 53 

 

 Conforme pode ser observado, houve um considerável aumento na quantidade de 

teses e dissertações quando se considerou o termo "Criatividade" isoladamente, passando 

de 219 teses para 498 (44%), em um período de 8 anos. Da mesma forma, a quantidade de 

teses e dissertações onde a palavra "Inovação" foi localizada, de forma isolada, aumentou 

de 430  para 1217 (35%). Entretanto, quando foram considerados os termos "Criatividade e 

Inovação" de forma conjunta, a freqüência de aparecimento é bastante baixa. Por exemplo, 

entre os anos de 2006 e 2007 não houve nenhum aumento da utilização conjunta destes 

termos, o mesmo ocorrendo entre os anos de 2008 e 2009. Vide Figura 1 para melhor 

compreensão dos dados 
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 Figura 1- Análise de teses e dissertações com termos Criatividade e Inovação 

 

 Os resultados obtidos demonstram que existe uma maior frequência de teses e 

dissertações que utilizam o termo "Inovação" do que aquelas que utilizam o termo 

"Criatividade". Porém, proporcionalmente, é bastante baixo o número daqueles trabalhos 

nos quais podem ser localizadas as palavras Criatividade E Inovação. Ao considerarmos, 

por exemplo, ao ano de 2009, que é o último acessível on-line até o momento, podemos 
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observar que dentre aqueles que estudaram a criatividade, somente 10%  indicaram a 

presença de inovação junto a este conceito. Por sua vez, no total de trabalhos que 

estudaram a inovação, somente 4% mencionaram a presença da inovação junto a este 

construto.   

Conclusões 

 Criatividade e Inovação são conceitos altamente interligados, pois é impossível a 

existência de algo diferente e de impacto econômico ou social sem que  seja precedida por 

um processo criativo. Infelizmente, esta associação ainda é pouco conhecida, pois ambos 

têm sido vistos de forma isolada ou pouco conectada. 

 A análise feita da relação entre estes dois conceitos entre pesquisadores das mais 

diferentes áreas de conhecimento, através da produção científica apresentada em teses e 

dissertações,demonstrou que ainda hoje é bastante baixa a associação feita entre estes 

dois conceitos. Assim sendo, percebe-se que a Inovação prescinde da criatividade, sendo a 

sua ocorrência mais vista como decorrente de uma tecnologia do que um processo criativo 

aliado aos conhecimentos da tecnologia, quando referimos a um produto ou processo.  

 A criatividade, por sua vez, ainda é vista como algo distante ou pouco aplicável na 

melhoria da sociedade por meio de produtos ou processos. A produção de teses e 

dissertações tem se focado na área da educação e psicologia educacional, como apontaram 

Wechsler e Nakano (2011). Portanto, o seu foco tem sido mais em processos de 

desenvolvimento do que na avaliação de impacto da novidade de um produto em 

determinada área. 

 Este estudo teve a limitação de não ter focado as áreas de conhecimento nas quais 

os conceitos de criatividade e inovação apareciam, ou de forma combinada, ou 

isoladamente. Futuras pesquisas deveriam, portanto, focalizar os conteúdos nos quais estes 

construtos são mencionados, a fim de permitir traçar um panorama mais amplo da produção 

científica sobre os mesmos. Do mesmo modo, entrevistas com pesquisadores de diferentes 

áreas poderiam investigar melhor as suas percepções sobre os temas da criatividade e 

inovação. 

 Certamente, a possibilidade de congressos como este promovido pela Associação 

Brasileira de Criatividade e Inovação (CRIABRASILIS) abre novas portas e aponta 

perspectivas para o encontro destes temas nas diferentes áreas de saber. Através do 

encontro entre estudiosos e práticos poderá existir uma maior reflexão sobre a importância 
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da criatividade na inovação, e na melhoria da qualidade de vida da humanidade, sob 

diferentes pontos de vista.  
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Quiero empezar mi intervención presentando algunos ejemplos de las obras más excelsas de 
la creatividad humana. Ejemplos como la 5ª sinfonía de Beethoven, Don Quijote de la 
Mancha, la Gioconda, el Moisés de Miguel Ángel, el Taj Mahal o un transbordador espacial. 
Ejemplos de memes, ítems de información cultural, artística o científica que han pasado a la 
historia. Seis ejemplos, entre muchos otros posibles que han hecho avanzar a nuestra 
especie, que nos han llevado desde las cavernas hasta Saturno porque es la creatividad la 
responsable de todo el avance de la civilización humana. Pero hemos de preguntarnos si las 
mentes de los genios que produjeron tales obras funcionan con procesos mentales 
diferentes, exclusivos y nuestra respuesta es que ¡no hay nada especial!  

Lo que hay de especial en las grandes obras de la creatividad humana son los resultados, no 
los procesos. Se trata de procesos mentales ordinarios con resultados extraordinarios. Y, a 
partir de ahora, voy a mostrar lo que Beethoven, Cervantes, Miguel Ángel, Leonardo, 
Einstein y todos nosotros tenemos en común. No significa esto que debamos trivializar el 
trabajo de estas mentes: desmitificar el genio no significa quitarle grandeza. Sencillamente, 
lo que se plantea es que entre la big creativity y la little creativity –según los términos de 
James Kaufman, nuestro compañero en este congreso (Kaufman, 2009)- no existen 
diferencias cuantitativas. O, dicho en términos de Margaret Boden (Boden, 1994), entre la H-
creatividad y la P-creatividad; entre la creatividad de genios como los mencionados que ha 
pasado a la historia y la creatividad personal, de la vida diaria, esto es, la que ponemos en 
juego al improvisar en la cocina combinando de forma novedosa los ingredientes o en las 
relaciones humanas para superar un conflicto con nuevas estrategias o en el aula para 
organizar actividades innovadoras que puedan hacer accesible para nuestros alumnos un 
tema complejo. 

Las consecuencias que este enfoque tiene para el estudio científico de la creatividad son de 
gran trascendencia porque implican la posibilidad de un análisis sistemático. En otras 
palabras, suponen un estudio científico. Pero… 

 

¿SE PUEDE HACER CIENCIA DE LA CREATIVIDAD? 
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Un estudio científico de la creatividad es posible desde el momento en que postulamos que 
existen procesos mentales universales de la mente humana que son responsables del 
comportamiento creativo. Científicamente podremos plantear hipótesis respecto de la 
naturaleza de tales procesos, tal como suponemos que actúan en las mentes creativas y 
someterlos a contrastación empírica con sujetos p-creativos. Sin embargo, como digo en mi 
libro Psicología de la Creatividad (Romo, 1997) existen dos clases de adversarios contra este 
planteamiento: 

- Los que no quieren que se haga ciencia de la creatividad. 

- Los que no creen que se haga ciencia de la creatividad. 

Los primeros constituyen un ejército activo cuyas posiciones son ajenas a la psicología o, al 
menos, a la psicología científica. Consideran que un estudio científico constituye una seria 
amenaza para la creatividad. 

Temen que si la ciencia llega a descubrir los complejos engranajes de la máquina de la creación, 
acabará con la misma; algo así como matar a la gallina de los huevos de oro. Está, en primer 
lugar, la atávica creencia de que la creación tiene un secreto y de que ese secreto debe quedar 
celosamente guardado por sus propietarios; nunca les agradeceremos bastante lo que han 
hecho por la humanidad como para, además, exigir que nos muestren las herramientas con que 
han fabricado esos tesoros. 

Es en el fondo, como he dicho en mi libro, el miedo a que podamos encontrarnos con algo 
ordinario cuando se haga plenamente la luz sobre tales mecanismos de la mente. ¿Hemos de 
considerar como procesos ordinarios a los prodigiosos actos mentales que han hecho avanzar a 
la humanidad? Esos gigantes desde cuyos hombros hemos observado horizontes tan lejanos 
¿han de convertirse ahora en enanos? ¿Hemos de retirar los pedestales y dejar caer a los 
genios que han marcado la evolución vertiginosa de nuestra civilización? Planteados así los 
términos del conflicto quién no contesta rotundamente:¡no!. 

Pero hay otra perspectiva mucho más tranquilizadora y también atractiva que no quieren ver 
los guardianes del mito; lejos de humillar a unos pocos, conocer la creatividad lo que puede 
permitir es ensalzar a todos. Descubrir y localizar los resortes de esa máquina nos va a permitir 
a los demás poner la nuestra en funcionamiento, conociendo sus mecanismos y posibilitando 
activarlos. 

¡Que nadie se llame a engaño!. Escrutar los confines de la creatividad humana no es una 
amenaza, debe ser un desafío y una esperanza. (Romo, 1997; pag. 229) 

Mientras que algunos h-creativos han alimentado esta visión romántica e inspiracionista de la 
creatividad, como el poeta Coleridge cuando decía que el poema Kubla Khan había sido 
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compuesto en un sueño, lo más habitual es descartar procesos esotéricos en el esfuerzo 
creador. Mario Benedetti, en una entrevista, se define como la antítesis del “escritor florero”; 
cuando en una reunión social la gente se acerca con preguntas del tipo: de donde viene su 
inspiración?, su personajes le dominan o domina usted a sus personajes?,… existe la opción de 
responder a las expectativas de la gente, diciendo lo que esperan oír quedando bien con ellos 
pero como un idiota ante sí mismo o bien, diciendo la verdad y, claro, defraudando las 
expectativas. Pero él se confiesa como la antítesis del escritor florero. Saramago, por su parte, 
niega la visión del escritor como una vocación, una misión trascendente en la vida y lo 
considera como un oficio. ( Cremades y Esteban, 2002) 

En cuanto a los que no creen que exista un estudio científico de la creatividad, su argumento es 
que si llegamos a un profundo conocimiento de la creatividad humana, consecuentemente sus 
resultados serán predecibles y, en consecuencia, destruiremos lo más genuino de su 
naturaleza: la originalidad. 

A esto hay que decir: no hay problema. La sorpresa del producto es una baza que tendrá 
siempre el creador; es imposible predecir cómo va a ser, por ejemplo, el próximo film de Pedro 
Almodovar, hasta para él mismo. La complejidad en las relaciones y la múltiple diversidad de los 
elementos implicados, como veremos al hablar de la naturaleza multifacética de la creatividad, 
hará imposible siempre predecir los resultados. 

Es un argumento falaz decir que la creatividad está más allá del alcance de la ciencia porque es 
impredecible. Es absurdo pensar que alguien podría adivinar, por mucho que conozca los 
entresijos del pensamiento creador, cuál será la próxima obra de un artista o cómo será la 
vacuna del SIDA; nos contratarían a los psicólogos en los laboratorios, en lugar de a bioquímicos 
o inmunólogos. La acusación sobre la falta de predictibilidad es una falsa trampa para el 
psicólogo de la creatividad porque lo que tiene que explicar una teoría psicológica son los 
procesos que llevan a esos resultados; lo que tiene que predecir es que, dados esos procesos, 
habrá algún resultado pero no cómo será el mismo. Es más, dados los condicionantes externos 
en la valoración del producto, ni siquiera podrá pronosticar si será considerado como creativo 
por el ámbito.  

La creatividad, por su propia naturaleza, no es predecible; cierto. El producto debe tener 
siempre las dimensiones de novedad y de sorpresa y en ese sorprendente resultado está 
presente el azar. 

Los nuevos horizontes que se van abriendo para la ciencia la convierten en un conocimiento 
cada vez menos determinista. Hablando del azar y la impredictibilidad, la física cuántica es un 
ejemplo fehaciente de una manera de hacer ciencia jugando con la incertidumbre. La ciencia 
cada vez aspira menos a la predicción, de lo contrario caeríamos en un reduccionismo 
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positivista en el que se vería muy afectado el conocimiento del mundo subatómico y que 
dejaría asimismo fuera de la órbita científica tantos otros fenómenos de la naturaleza a los que 
pueda darse alguna explicación desde la teoría del caos. También quedarían fuera de esa órbita 
las ciencias sociales con su metodología probabilística. 

El genuino objetivo del conocimiento científico es la explicación; Darwin no predijo nada con su 
teoría y, sin embargo, la trascendencia de la misma fue tal que, desde entonces, vemos el 
mundo y la especie humana de manera distinta. Nosotros estamos cada vez más cerca de dar 
una explicación científica de la creatividad -a pesar de los escépticos-, de ofrecer desde la 
psicología una teoría comprensiva. (Romo,1997, pag.230) 

 

LOS 7 INGREDIENTES DE LA CREATIVIDAD 

En esa visión comprensiva y multifacética de la creatividad, yo he postulado lo que llamo   los 7 
ingredientes de la creatividad que nos permiten acercarnos a la comprensión de la H-
creatividad a partir un conjunto de ingredientes que forman este "explosivo" cóctel de la 
creación humana pero cuya combinación exacta todavía desconocemos (Romo,1997). Estos 
son: 

 1.  Habilidades de infraestructura. Hablamos aquí de las inteligencias de dominio, sin entrar 
aquí en polémica acerca de la naturaleza innata o adquirida de esas capacidades. 
Efectivamente, las habilidades propias del pensamiento creador interactúan con las habilidades 
pertinentes para el área de dedicación del creador y sin un óptimo nivel de desarrollo de éstas 
no se alcanzará una obra maestra. Efectivamente, sin una gran inteligencia musical no hay 
Mozart, sin una gran inteligencia matemática no hay Einstein ni Ghandi sin una gran inteligencia 
interpersonal. En su libro Mentes Creativas, Gardner considera 7 grandes áreas de la 
creatividad, diversificadas de acuerdo a su modelo de las inteligencias múltiples (Gardner, 
1995). Pero, también es cierto que no es suficiente con poseer una descomunal inteligencia de 
dominio para crear. La presencia añadida de las destrezas propias de la creatividad marca la 
diferencia entre el creador y el reproductor. Por eso he llamado a este ingrediente: habilidades 
de infraestructura. 

 2.  Conocimiento. Dominio de toda la información relevante del ámbito mediante el 
conocimiento personal y el acceso por memorias externas. Para hacer un avance en una 
disciplina hay que dominarla; crear un nuevo paradigma requiere romper con el anterior 
conociendo todos sus entresijos y limitaciones. 

 3.  Destrezas. Es el dominio de los heurísticos propios del pensamiento creador, para tratar 
con la información en formas divergentes permitiendo la definición de nuevos problemas y 
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favoreciendo el hallazgo de soluciones originales para los ya planteados mediante nuevos 
enfoques o aproximaciones a los problemas y las estrategias del pensamiento analógico. 

 4. Diez años o más de intensivo trabajo inicial. El tiempo es elemento básico para llegar a 
las más altas cotas de la creación. Un periodo mínimo de diez años es necesario para consolidar 
los tres elementos psicológicos previos. La regla de los 10 años, definida originalmente por 
Hayes en su estudio con músicos (Hayes, 1981) y ratificada por Gardner en su trabajo con los 7 
grandes creadores de la era moderna (Gardner, 1995) postula que para hacer una obra maestra 
es necesario este periodo previo de inmersión profunda en una disciplina. Yo lo he definido 
como “20.000 horas de trabajo mantenido”. Es el tiempo aproximado de trabajo en un área 
para estar en condiciones de hacer un avance radical. 

 

                             

  

5. Características personales de perseverancia, capacidad de asumir riesgos, apertura, 
tolerancia a la ambigüedad, autoconfianza e independencia. La creatividad comporta una 
forma de pensar pero también una forma de ser, la presencia de una serie de rasgos de 
personalidad favorables para soportar el trabajo creador durante una vida dedicada a una 
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disciplina. Los 6 mencionados son los que concitan más acuerdo entre los investigadores de la 
personalidad creeativa.   

 6.  Motivación intrínseca y logro. Interés intrínseco en un campo determinado, amor al 
trabajo estable y mantenido a lo largo de muchos años que justifica todo lo anterior, tiñendo de 
un afecto positivo el esfuerzo; y el impulso a alcanzar las más altas cotas de dominio en un 
campo y modificarlo con la contribución personal. 

 7. Y, finalmente... un poco de suerte. ¿Por qué no? En la versión romántica sería la visita de 
la musa. No desdeñamos el papel que el azar juega aquí... y en casi todo en la vida, por cierto. 
La suerte de encontrarse con un fenómeno que es clave para un gran descubrimiento por 
serendipia, el azar de estar en un lugar y en una época determinada donde hay un buen caldo 
de cultivo para la innovación como en la Florencia del Renacimiento o el París de comienzos del 
siglo XX y hasta el azar de haber nacido en el seno de una familia librepensadora que estimule 
el interés en una disciplina, la independencia de juicio y un ambiente favorecedor para 
desarrollar desde la infancia el placer intrínseco de una actividad intelectual. Claro que, en esto 
de la creatividad, la suerte tendrá un papel solo si existen  los seis ingredientes previos. 

Quizás algún día, algún matemático de la teoría del caos, nos ayude a ponderar la contribución 
de estos ingredientes para explicar cómo se hizo el Guernica. Por ahora, lo que sí sabemos de 
estos siete ingredientes es que son todos los que están. (Romo, 1997; pag. 232) 

 

A HOMBROS DE GIGANTES 

Pero,  ¿cómo hemos llegado hasta aquí?: A hombros de gigantes. Con este modelo de los 7 
ingredientes  intento sintetizar los elementos psicológicos constitutivos de la creatividad a 
partir de lo que su estudio científico nos ha mostrado en 60 años de investigación y otros tantos 
aproximadamente de aproximaciones previas. Parafraseando a Newton hemos de admitir que 
si hemos llegado a ver tan lejos es porque hemos avanzado a hombros de gigantes. Newton 
llego a culminar la revolución en la física y la astronomía que cambió el modo de ver el universo 
que había tenido la humanidad durante 15 siglos pero se basó en los importantes avances de 
Galileo, Kepler y Copérnico. Nosotros, en el estudio de la creatividad, tal como se desarrollan 
las investigaciones en la actualidad, podemos también decir que hemos avanzado a hombros 
de gigantes. Vamos a mencionar esos autores y trabajos que han precedido a nuestras actuales 
investigaciones y sobre los que hemos ido conociendo y a veces descartando –cuando ha 
habido ausencia de resultados empíricos- los conceptos definidores de la creatividad. 
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LOS PRECURSORES 

Vamos a señalar algunas fechas relevantes previas a la conferencia de Guilford ante la APA que, 
de forma general, suele considerarse como el inicio de la investigación sistemática sobre el 
tema. 

En 1869 Francis GALTON publica El Genio Hereditario. El padre de la psicología diferencial 
defiende una concepción hereditariasta del genio incluyendo en su estudio obispos y militares 
como ejemplos, entre otros eminentes individuos, de linajes donde se trasmiten las dotes del 
genio. No podemos identificar su noción de genio como la de genio creativo actual donde 
partimos siempre de obras reconocidas por el ámbito como originales y valiosas para poder 
identificar a sus autores como personas creativas. 

En 1908 Henry POINCARE, matemático francés, pronuncia una conferencia ante la Sociedad 
de Psicología de París sobre su experiencia creadora. Poincaré postula una visión asociativa 
del proceso creador que tendría una gran influencia en los años posteriores. Para él, en la 
matemática, la creatividad consisten en encontrar relaciones entre conceptos, 
combinaciones de elementos que son de alguna manera útiles. En su experiencia se 
encuentra también un papel relevante concedido a la mente inconsciente y los hallazgos 
importantes ocurridos en situaciones especiales que recuerdan las tres B´s: bus, bath y bed. 
Nos habla de una noche de insomnio donde las ideas surgían y se combinaban o de su 
vivencia famosa al subir a un autobús donde tuvo el insight afortunado que le serviria para 
definir la naturaleza de las funciones fuchsianas. 

En 1910 Sigmund FREUD publica Un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci, donde presenta 
una visión de la conducta creativa asociada al trastorno psicológico partiendo de la 
interpretación de la experiencia infantil de Leonardo como traumática al ser alejado de su 
madre biológica y  criado por su padre y su madrastra. La creatividad surge para Freud como 
un mecanismo de defensa de sublimación asociado a un conflicto neurótico de origen 
sexual. 

En 1925 Grahan WALLAS publica The Art of Thought. Con este libro, Wallas introduce el 
modelo de las 4 fases en la definición temporal del proceso creativo que sigue aún vigente: 
preparación, incubación, iluminación y verificación. El proceso así definido es arquetípico y 
no se cumple a rajatabla. De hecho, se sigue discutiendo sobre la naturaleza y la necesidad 
de la incubación pues el papel que se atribuye al inconsciente en esta fase que precede al 
descubrimiento de la idea no tendría para los autores de la psicología cognitiva otro valor 
que el de un periodo de tiempo-fuera donde la persona se recupera de la fatiga y se 
concentra mejor en la tarea favoreciéndose nuevos enfoques del problema. 
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En 1945 el francés Jacques HADAMARD publica Essai sur la psychologie de l'invention dans le 
domaine mathématique. Recogiendo las referencias introspectivas de Poincaré, Helmholtz, 
Kekulé y otros grandes científicos de la época se refuerza la concepción del trabajo inconsciente 
y la iluminación repentina en el descubrimiento científico.  Con sus continuas alusiones al 
inconsciente los propios científicos y también los psicólogos estaban autorizando esa versión 
del origen ignoto del genio consolidada en la psicología folklórica en la forma de teorías 
implícitas que llegan hasta hoy (Romo,1998).   

En 1952 el libro de Brewster GHISELIN: The creative process aparecía casi como el aldabonazo 
definitivo a la teoría del misterio. Unos cuantos genios así lo testimoniaban en el libro, 
hablando de sus propios procesos: Van Gogh, Nietzsche, Picasso, Coleridge, Mozart, Ernst, 
Poincaré o Einstein. El libro tiene gran valor como documentación introspectiva de estudios de 
caso de personajes h-creativos. 

En el  año 1945 Max WERTHEIMER, psicólogo de la escuela de la Gestalt, publica El 
Pensamiento Productivo. Con su visión gestáltica de la solución de problemas, en abierta 
oposición a la conductista del ensayo y error, Wertheimer asegura que el pensamiento no 
procede paso a paso, por asociación, sino que procede mediante la reestructuración de 
configuraciones. Primero se experimenta una situación problema en el ambiente S1 que tiene 
lagunas y que actúa como desencadenante para llegar a una situación de solución S2, que es 
estructuralmente completa, después de la cual termina el proceso. Wertheimer distingue entre 
situación de problema presentado -con un S1 dado- y situación de problema descubierto -sin un 
S1 dado-. En este caso el proceso de solución se desencadena contando simplemente con 
algunos indicios de la S2, de la meta que se plantea.  

Esta es la diferencia que marca los trabajos del artista o científico creativos frente a los del 
reproductor o técnico. Recogiendo estas diferencias planteadas por Wertheimer se ha llegado a 
hablar de un estilo cognitivo que sería algo así como buscador vs. resolutor de problemas que 
muestra claras diferencias cualitativas en la aproximación individual a los problemas. 
Efectivamente, esto explica que las fases iniciales del trabajo creador se dilaten enormemente 
pues ocupan todo el tiempo dedicado a definir el problema. Y parece que hay correlación entre 
un trabajo valioso y el tiempo relativamente extenso dedicado en sus fases iniciales (Getzels y 
Csikszentmihalyi, 1976). Lo más laborioso del trabajo de creación está al principio, en crear el 
problema, en definir la tarea. Esos conflictos, esas vagas tensiones iniciales son responsables de 
la indeterminación que constituye lo más extraordinario del trabajo artístico. “Gracias a que 
alguien supo dar salida, a través de la expresión plástica, a la fuerte tensión provocada por el 
horror de un bombardeo, podemos admirar lo que para algunos es el cuadro más valioso de la 
pintura contemporánea: Guernica.” (Romo, 1997; pag. 163) 
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Como vemos, en Wertheimer tenemos ya un gran precursos de las formulaciones más actuales 
de la psicología cognitiva sobre el pensamiento creador. La explicación de la creatividad en 
términos de problemas mal definidos, aunque reduccionista -pues no contempla las 
dimensiones motivacionales y de personalidad que hoy dia son inexcusables para 
comprenderla- , sin embargo tienen su formulación original en la obra de Wertheimer. 

 

VUELCO DE LA PSICOLOGIA OCCIDENTAL SOBRE EL TEMA 

Con grandes vacilaciones abordo el problema de la creatividad, porque generalmente, 
cualquiera que sea su escuela, los psicólogos penetran en este terreno de  puntillas. Sin 
embargo, desde hace mucho tiempo tengo la ambición de emprender una investigación sobre 
la creatividad (Guilford, 1950) 

 

La famosa conferencia de Guilford, -publicada en 1950- al tomar posesión como presidente de 
la Asociación Americana de Psicología se ha tomado como fecha emblemática del comienzo de 
las investigaciones científicas de la creatividad. Obviamente es algo artificial, como lo es fijar la 
fecha del comienzo de la psicología científica en 1879 con la creación del primer laboratorio de 
psicología experimental en Leipzig (Alemania). Sin embargo, Guilford supo presentar en 
aquella conferencia las condiciones sociales que creaban la necesidad de comenzar en serio la 
investigación sobre el tema. Fue como el pistoletazo de salida para una carrera en la cual un 
congreso como el de Manaus 2011 es una etapa más. 

Ciertamente la sociedad norteamericana por los años 50 atravesaba una etapa de cambios 
sociales y políticos que demandaban la innovación y la creatividad en respuesta a los desafíos 
planteados. Los años 50 fueron el comienzo de la carrera espacial que fue encubiertamente 
una de las formas en que se libraron las batallas de la guerra fría. El año 1958 los rusos 
colocaron en órbita el primer cohete espacial, sin previo aviso y provocando un desasosiego 
nacional en EEUU.                   
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Los poderes públicos supieron darse cuenta de que había que 
invertir en innovación y apoyar las investigaciones sobre 
creatividad. Se necesitaban científicos e ingenieros creativos 
para hacer frente a la Unión Sovietica en la conquista del 
espacio. El mismo Guilford trabajaría para el Ministerio de 
Defensa. 

Por otra parte, en el marketing, la publicidad y las 
organizaciones se reclamaba igualmente creatividad. En esta 
década Osborn desarrollaba su técnica de Brainstorming que 
tan rentable ha sido en el mundo de la publicidad. 

Finalmente la necesidad también procedía del mundo de la 
psicología. En concreto era necesario repensar el concepto de 
C.I. y su papel como predictor de la eminencia. Los estudios longitudinales de Terman no 
habían dado buenos resultados al respecto y las personas más eminentes no destacan 
necesariamente por tener cocientes intelectuales desorbitados. También era necesario 
investigar la naturaleza de las dotes de aquellos niños indudablemente dotados para artes o 
ciencias que, sin embargo, eran penalizados en los tests de inteligencia y las notas escolares. 
La investigación sobre superdotación requería ir más allá del C.I. 

Todas estas necesidades sociales y políticas debían ser cubiertas y la Psicología americana se 
puso manos a la obra. ¡Para que haya ciencia aplicada tiene que haber ciencia que aplicar! 

En 1958 los rusos 
lanzaron al espacio el 
primer sputnik 
provocando entre los 
norteamericanos lo 
que se ha llamado el 
“shock del Sputnik”. 
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PRIMERA ETAPA 

Estudios psicométricos: 

La mayoría de las investigaciones en los años 50 y 60 fueron de carácter psicométrico. Hacen 
falta instrumentos de medida de la creatividad y fundamentalmente los trabajos de Guilford se 
orientan a desarrollar una batería de tests para medir el pensamiento divergente, por 
oposición al convergente vinculado a la medidas de los tests de inteligencia.  

Torrance elabora por los años 60 la batería de los Torrance Tests Creative Thinking que es la 
que ha tenido mayor difusión como conjunto de tests para medir creatividad verbal y 
figurativa y se sigue incluso empleando en la actualidad.  

No entraremos en el detalle de los numerosos estudios que se hacen en esta ápoca 
comparando creatividad e inteligencia a través de medidas psicométricas y que, en general, 
encuentran una débil correlación.  

Por otra parte otros autores abordan investigaciones con grupos de profesionales buscando 
características propias asociadas a la creatividad en función del área de conocimiento. Aquí 
destacamos en trabajo de Roe con científicos sociales y naturales hallando como la conclusión 
más relevante que lo que compartían todos ellos era la elevada motivación por el trabajo (Roe, 
1952) o el de Mackinnon con arquitectos, grupo que conjuga la creatividad artística con la 
científica encontrando como algo sobresaliente en ellos los valores estéticos y teóricos 
(MacKinnon,1975). 

 

Psicología humanista: 

Dentro de las psicologías que no hacen uso sistemático del método científico en la 
contrastación de sus hipótesis, el enfoque de Maslow y Rogers sobre la creatividad ha tenido 
gran trascendencia, especialmente por la importancia que dan a la creatividad en el desarrollo 
de las terapias asociadas. Maslow coloca a la persona creativa en el nivel superior de su 
pirámide motivacional, el nivel de la persona autorrealizada (Maslow, 1973) y distingue esta 
creatividad primaria de la creatividad secundaria propia de las personas eminentes 
estableciendo diferencias cualitativas; visión por cierto muy diferente a la que hoy 
compartimos acerca de las diferencias entre H y P-creatividad. 

En Rogers hay que destacar la conexión tan fuerte que establece con el rasgo de apertura a la 
experiencia y su foco en el estudio de las implicaciones educativas de la creatividad. Por cierto 
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que entre los rasgos del modelo “big five” de personalidad, hoy día todos los estudios 
coinciden en que la apertura es el rasgo más característico de las personas creativas. 

 

Psicoanálisis: 

Dentro del psicoanálisis hemos de reconocer que no existe acuerdo general y que la tradición 
freudiana de asociar creatividad y trastorno psicológico ha sido contestada por algunos 
autores (Romo, 2009). 

Las psicobiografías –estudios de caso desde la perspectiva psicoanalítica- encuentran 
biografías llenas de traumas, como en el caso de la que hizo Freud sobre Leonardo y abusan de 
interpretaciones libres no falsables y por tanto, carentes de rigor científico. 

Sin embargo otros autores como Kris, Kubie y Rank separan claramente la creatividad del 
trastorno psicológico. Kris (1952) enuncia el concepto de “regresión al servicio del yo” 
asegurando que la creación no es un síntoma de neurosis; la regresión que se produce en el 
pensamiento creador a procesos primarios, a una forma de pensamiento no lógico, asociativo, 
metafórico;  tiene un propósito, una meta, es al servicio del yo y en aras de un proyecto 
creador. 

Estos enfoques no científicos caen, en general, en un reduccionismo que relega la creatividad a 
procesos afectivos, con frecuencia patológicos, con unos fuertes condicionantes en la infancia 
e ignorando lo social y lo cognitivo. 

 

MODELOS DE CONFLUENCIA 

La etapa actual de investigación en creatividad se caracteriza por el énfasis en la complejidad 
del fenómeno, tal como he querido presentar al principio en el modelo de los 7 ingredientes. 
Precisamente el reduccionismo que acabamos de mencionar en los modelos psicoanalíticos 
o también el inicial de los modelos centrados en el pensamiento divergente se ha superado y 
hoy día se postulan modelos complejos que integran la dinámica de facetas muy distintas y 
dan mucha importancia también a los factores sociales. Yo he utilizado la metáfora del 
diamante en mi libro Psicología de la Creatividad (Romo, 1997); Sternberg, por su parte, 
utiliza la Fábula de los ciegos y el elefante: el que tocó el lomo compara al elefante con una 
pared, el que tocó la trompa cree que es una serpiente,… (Sternberg, 1999). 

Voy a presentar brevemente 4 modelos actuales de confluencia de gran importancia y que han 
dado lugar a investigación adicional posterior. 
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AMABILE: Modelo componencial 

Teresa Amabile elabora el primer modelo componencial donde considera 3 elementos 
complejos interactuando para conformar una persona creativa: habilidades propias del campo, 
habilidades propias de la creatividad que incluirían tanto aspectos cognitivos como no y la 
motivación de tarea. (Amabile, 1983). El énfasis en este modelo se centra en la motivación que 
ha de ser fundamentalmente intrínseca para la tarea creativa. Para Amabile, este componente 
es el más relevante de los 3. Su trabajo experimental y el de otros autores en ámbitos muy 
distintos han confirmado la necesidad de la motivación intrínseca para la creatividad. 

 

STERNBERG: Teoría de la inversión 

Con una metáfora financiera Robert Sternberg considera a la persona creadora como un 
inversor en el mundo de las ideas: compra a la baja ideas que no son consideradas por los 
demás, las convierte en valiosas y después las vende al alza para comenzar de nuevo el 
proceso con nuevos proyectos. Cuando analiza los componentes psicológicos que hacen a una 
persona creativa incluye: habilidades cognitivas, conocimiento, estilos de pensamiento, 
motivación, personalidad y ambiente. (Sternberg, 1999) 

 

GARDNER: Mentes creativas 

Howard Gardner que ya había trabajado en el “proyecto cero” de la universidad de Harvard 
sobre creatividad artística y aspectos pedagógicos desde los años 80, con su libro Mentes 
Creativas adopta un enfoque investigador a través del estudio de casos en la tradición de 
Gruber (Gruber, 1974) pero también un enfoque teorizador, en la búsqueda de principios 
generales que van más allá de los individuos concretos estudiados. 

Trasladando su teoría de las inteligencias múltiples al ámbito de la creatividad considera una 
integración entre la inteligencia de dominio y las habilidades propias de la creatividad. 
Selecciona 7 grandes creadores de la era moderna para desarrollar sus estudios de caso, cada 
uno destacado en un ámbito de sus inteligencias multiples: Einstein en la lógico-matemática, 
Freud en la intrapersonal, Picasso en la visual-espacial, Stravinsky en la musical, Grahan en la 
cinético-corporal y Ghandi en la interpersonal. Siguiendo a Csikszentmihalyi pone énfasis en 
las relaciones entre individuo, campo y ámbito, destacando por tanto el aspecto social para 
comprender la creativiedad y la necesidad de un estudio multidisciplinar. 

 

CSIKSZENTMIHALYI: El triangulo de la creatividad 
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Mihaly Csikszentmihalyi, junto con Getzels ya había hecho una importante aportación a la 
investigación del proceso cognitivo del pensamiento creador con su modelo de “problema 
finding” que ya mencioné antes, siguiendo la concepción del pensamiento productivo de 
Wertheimer (Getzels y Csikszentmihalyi, 1976). Esta interpretación de la creatividad como 
encontrar problemas, ha tenido mucha repercusión dando lugar a muchas investigaciones 
posteriores, entre ellas, la de mi equipo, donde hemos implementado el modelo en términos 
de una prueba para medir la creatividad infantil.(Romo, Alfonso y Sanchez-Ruiz, 2008) 

En su trabajo de 1988 ya publica un trabajo donde plantea la provocadora pregunta: ¿Dónde 
está la creatividad? Para él lo importante no es saber qué es sino donde está y responde que 
está en la interacción entre los 3 vértices de un triángulo: individuo, campo y ámbito. Dice 
Csikszentmihalyi que no basta con un individuo que tenga las características propias de la 
persona creativa que todos los modelos previos se han encargado de destacar; no habrá 
creatividad sin un campo o disciplina que es modificada con la aportación del individuo y sin 
un ámbito que él define como los guardianes de las puertas del campo, esto es, los expertos 
que deciden que la obra del individuo entre a formar parte de esa disciplina. Como vemos se 
trata de un modelo social y complejo de la creatividad que se articula en la dialéctica entre 
estos 3 elementos. 

Individuo 

 

 

                                                     Campo                                Ámbito 

 

El modelo ha sido desarrollado y puesto a prueba con casi un centenar de personas destacadas 
en campos muy diversos de la cultura en su libro Creatividad: el Fluir y la Psicología del 
Descubrimiento y la Invención. (Csikszentmihalyi, 1998) 

 

AREAS DE LA CREATIVIDAD APLICADA 

Empezamos hablando de la presión de las necesidades sociales, económicas y políticas en el 
impulso a la investigación sistemática en creatividad por los años 50, pues bien, ahora ya 
tenemos ciencia que aplicar y hemos presentado los grandes avances científicos y los 
modelos teóricos más consistentes que se han desarrollado. Estamos ahora en condiciones 
de hacer una creatividad aplicada y debatir sobre esas aplicaciones era uno de los objetivos 
de ese congreso. Quiero terminar mi conferencia mencionando brevemente esas áreas de la 
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creatividad aplicada que alcanzan grandes espacios de la vida de las personas, la sociedad y 
la cultura.   

En la vida cotidiana, la creatividad tiene una importancia esencial en las relaciones humanas, 
el humor, el ocio, las habilidades en la gastronomía, la decoración del hogar o el vestir, por 
ejemplo.  Es el reino de la P-creatividad. Destacada especialmente por los psicólogos 
humanistas como Rogers y Maslow. 

 El papel de la creatividad y la innovación en las organizaciones cada vez es más relevante en 
un mundo tan complejo como el que vivimos, en la era de la globalización y, en especial,  en 
la situación actual de crisis económica. Trabajo creativo se hace en los departamentos de 
I+d+i o en los de formación. Un área emergente es la del liderazgo creativo. 

En la comunicación y la publicidad. Los creativos publicitarios se han apropiado para sí 
mismos del adjetivo. El área de la publicidad ha sido siempre una cantera para poner a 
prueba las técnicas de producción de ideas. Mención especial merecen aquí autores como 
Osborn, Gordon o de Bono. 

Las artes, las ciencias y la tecnología como las grandes manifestaciones del desarrollo 
cultural donde la creatividad ha sido responsable del avance y la evolución del homo 
sapiens.  

Por último, considero el papel de la creatividad en la educación como el más relevante y que 
tiene su incidencia en todos los demás dimensiones de la creatividad aplicada. Como 
herramienta en el trabajo de el profesor creativo y para el aprendizaje en el estudiante 
creativo; pero también como meta: un nuevo tipo de ciudadano en un mundo globalizado 
dotado de un pensamiento crítico, flexible, abierto e innovador para hacer frente a los retos 
de la sociedad compleja y global que nos ha tocado vivir en el siglo XXI. 
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INTERVENÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES PARA A CRIAÇÃO DE SISTEMAS DE 
INOVAÇÃO ORGANIZACIONAL: O USO DO MÉTODO “PROBLEMAÇÃO” 

 

Fernando Sousa 

 
Resumo 

Este trabalho destina-se a apresentar uma nova metodologia de inovação e organização do 
trabalho, baseada no ciclo “problema – acção - redefinição do problema”. Este método provou ser 
capaz de gerar resultados quantificáveis e melhorar a implicação dos colaboradores com a empresa, 
aumentando assim as suas possibilidades de “pensar fora da caixa” e de se tornarem mais receptivos 
a novas ideias.  

Da abordagem inicial do CPS, Min Basadur propôs um modelo, o Simplex Model, constituído 
por oito passos (encontrar o problema, analisar os factos, definir o problema, encontrar as soluções, 
tomar a decisão, planear a acção, planear a aceitação e implementar a decisão). Mediante o recurso 
a um método de trabalho, coordenado por uma liderança específica, consegue-se potenciar o 
desenvolvimento da imaginação (na fase divergente), permitindo depois (na fase convergente) 
escolher as melhores opções entre as geradas em cada etapa do processo. É um método dirigido à 
promoção da inovação na empresa através da valorização da experiência e do conhecimento dos 
membros do grupo, numa sinergia dirigida para um objectivo da organização. 

É, também, uma forma de implicar os membros do grupo na decisão tomada e, assim, 
melhorar a ligação entre os indivíduos e a organização a que pertencem, pois potencia as 
capacidades criativas de um grupo que, à partida, está em condições de adquirir os conhecimentos 
necessários para produzir resultados originais e com valor. 

Depois de uma série de aplicações no contexto empresarial português e de reduções de 
duração motivadas, principalmente, pela pouca disponibilidade das equipas empresariais para 
frequentarem módulos extensos, foi decidido reduzir o modelo de Basadur para cinco passos, tendo 
em vista adaptá-lo a duas sessões de quatro horas cada. Neste modelo considerámos que o objectivo 
da sessão, definido pela administração durante a chamada pré-consulta, não fazia parte do ciclo, 
bem assim como a implementação da acção, que é feita fora do quadro das sessões, constituindo o 
projecto de inovação propriamente dito. 

Apesar de possuir uma duração bastante mais reduzida do que nas aplicações que 
conhecemos, acontece que duas sessões de quatro horas ainda representam um encargo 
considerável, em tempo, para uma equipa de cinco a dez elementos da empresa e, não raro, a 
constituição da equipa em ambas as sessões não se mantinha constante, com os naturais 
inconvenientes. Começámos, então, a pensar melhor sobre o assunto e desenvolvemos um modelo 
de quatro passos, a que chamámos Problemação.  Este modelo tem obtido bons resultados quanto à 
sua capacidade em melhorar as atitudes dos membros da equipa face ao pensamento divergente 
(maior tolerância às ideias dos outros e menor auto-censura das ideias próprias), bem como em 
proporcionar um aumento da implicação emocional para com o grupo – condição sine qua non para 
o empenhamento necessário aos projectos de inovação.  
Vista desta forma, a inovação reside na aprendizagem que as equipas vão realizando ao construir um 
novo conhecimento, obtido a partir da implementação de projectos. Trata-se, pois, de um processo 
de investigação – acção, decorrente do aprender – fazendo, durante o qual a criatividade individual é 
transformada em inovação rentável para a empresa. 
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Intervenção nas organizações para a criação de sistemas de 
inovação organizacional: o uso do método “Problemação” 

 

Este trabalho destina-se a apresentar uma nova metodologia de inovação e 

organização do trabalho, baseada no ciclo “problema – acção - redefinição do 

problema”. Este método provou ser capaz de gerar resultados quantificáveis e 

melhorar a implicação dos colaboradores com a empresa, aumentando assim as 

suas possibilidades de “pensar fora da caixa” e de se tornarem mais receptivos a 

novas ideias.  

 

O sistema de inovação organizacional 

 

A inovação organizacional assenta na implementação de um sistema que 

permita o envolvimento de equipas de colaboradores, detentores de saberes e 

responsabilidades diversificados, na resolução de problemas identificados em 

conjunto com a gestão, sem prejuízo da execução das tarefas de rotina. Assim, a 

questão decisiva para a construção de um tal sistema, prende-se com uma clara 

orientação para a inovação colaborativa, por parte da gestão de topo, cuja acção 

consiste em incentivar as chefias no sentido da facilitação de projectos de equipa. 

Tal implica, não só uma orientação persistente nesse sentido mas, também, um 

esforço constante de redução das lutas pelo poder dentro da organização, de modo 

a facilitar a comunicação vertical e horizontal – objectivo permanente de qualquer 

organização. As equipas de projecto necessitam de aceder rapidamente a quem 

detém a responsabilidade pela gestão dos recursos, o que implica uma vontade 

clara de descentralização e partilha da decisão, sem as quais o sistema não 

conseguirá vingar.   

A constituição das equipas para desenvolvimento de projectos de inovação é 

uma condição necessária mas não suficiente para a implantação de um sistema de 

inovação organizacional. Com efeito, mesmo que uma ou mais equipas funcione à 

volta da definição e implementação de projectos de inovação, é importante que a 
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organização construa um sistema que integre esta forma de funcionamento numa 

estrutura paralela à estrutura formal. Não se trata aqui de definir novos lugares de 

gestão, nem de tornar a estrutura mais complexa mas, somente, de permitir a 

existência de grupos de trabalho autónomos, estabelecendo matrizes que se alteram 

à medida que uns projectos vão terminando e outros vão surgindo. 

O ajustamento do sistema de recompensas e de avaliação de desempenho 

deve acompanhar a implementação da estrutura ora sugerida, cuja lógica é estar 

assente na apresentação de resultados e na motivação intrínseca dos 

colaboradores. Este é um tema complexo e sempre objecto de preocupação dos 

gestores conscientes de que as práticas inadequadas podem deitar tudo a perder. 

Medidas tendentes a promover recompensas salariais significativas individuais, ou 

atribuir o mérito dos colaboradores ao desempenho das chefias, podem 

comprometer todo o sistema. 

 A intenção é que um número cada vez maior de colaboradores possa estar, 

directa ou indirectamente, ligado a um ou mais projectos, sem prejuízo do 

desempenho das suas funções normais e execução das tarefas diárias. A 

experiência das intervenções realizadas demonstra que a acumulação de projectos 

e rotinas não implica um aumento significativo do tempo de trabalho dedicado à 

empresa mas, antes, a sua racionalização, de tal modo que, em condições ideais, o 

trabalhador deveria poder dedicar pelo menos 20% do tempo total de trabalho a 

projectos de inovação. 

A inovação ocorre durante o ciclo de criação do conhecimento, entre a 

definição do problema e a sua resolução, não podendo desenvolver-se sem primeiro 

identificar as questões relevantes sobre o conhecimento existente acerca de um 

problema. Assim, a inovação reside na aprendizagem que as equipas vão realizando 

ao construir um novo conhecimento, o que só pode ocorrer a partir da 

implementação de um projecto concreto. Trata-se, pois, de um processo de 

investigação-acção decorrente do aprender-fazendo. 

Assim, a inovação organizacional reside, efectivamente, no desenvolvimento 

de projectos assentes na resolução de problemas, que conduzem à tomada a 

decisão e ao planeamento da acção. Os objectivos iniciais, o problema definido, as 

ideias sugeridas e a decisão tomada podem ser consideradas como ferramentas de 
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coesão e de colaboração, essenciais à inovação, mas é na acção, no 

desenvolvimento dos projectos, que ocorre a verdadeira criação do conhecimento e 

a inovação. Com efeito, é na acção que se transforma a percepção da realidade 

organizacional, num processo que se pode assemelhar à criação artística, fazendo-

nos ver o mundo em novas formas - é esse o fulcro da inovação. 

Vejamos agora um método possível de optimizar o trabalho de equipas de 

projecto. 
O Método de Resolução Criativa de Problemas (RCP) 

Vários sistemas de trabalho criativo de grupo foram ficando disponíveis desde 

que Alex Osborn (Osborn, 1953) apresentou o brainstorming como método de 

produção de ideias. Sidney Parnes e Ruth Noller (Parnes & Noller, 1972), por 

exemplo, trabalharam no método de resolução criativa de problemas (Creative 

Problem Solving - CPS), que tem sido sujeito a investigação por estudiosos tais 

como Isaksen, Dorval & Treffinger (2000) e, em especial, Min Basadur (1997). Dos 

restantes métodos, os mais conhecidos são o Six Sigma (Universidade da Motorola), 

Synectics (Gordon, 1961), TRIZ (Altshulla, 1979), Soft Systems (Checkland & 

Poulter, 2006), Lean Production (Womac e tal. (1990) e os Six Thinking Hats (De 

Bono, 1965) que, entretanto, não se aplicam da mesma forma aos casos que 

estamos a tratar, nem possuem uma base de investigação idêntica ao CPS. 

 Da abordagem inicial do CPS, Min Basadur propôs um modelo, o Simplex 

Model, constituído por oito passos (encontrar o problema, analisar os factos, definir o 

problema, encontrar as soluções, tomar a decisão, planear a acção, planear a 

aceitação e implementar a decisão). Mediante o recurso a um método de trabalho, 

coordenado por uma liderança específica, consegue-se potenciar o desenvolvimento 

da imaginação (na fase divergente), permitindo depois (na fase convergente) 

escolher as melhores opções entre as geradas em cada etapa do processo. É um 

método dirigido à promoção da inovação na empresa através da valorização da 

experiência e do conhecimento dos membros do grupo, numa sinergia dirigida para 

um objectivo da organização. 
É, também, uma forma de implicar os membros do grupo na decisão tomada 

e, assim, melhorar a ligação entre os indivíduos e a organização a que pertencem, 

pois potencia as capacidades criativas de um grupo que, à partida, está em 
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condições de adquirir os conhecimentos necessários para produzir resultados 

originais e com valor. 

 

O Método Problemação 

 

Depois de uma série de aplicações no contexto empresarial português e de 

reduções de duração motivadas, principalmente, pela pouca disponibilidade das 

equipas empresariais para frequentarem módulos extensos, foi decidido reduzir o 

modelo de Basadur para cinco passos, tendo em vista adaptá-lo a duas sessões de 

quatro horas cada. Neste modelo, descrito em pormenor no livro de Fernando Sousa 

e Ileana Monteiro (2010), Liderança de equipas na resolução de problemas 

complexos: Um guia para a inovação organizacional, considerámos que o objectivo 

da sessão, definido pela administração durante a chamada pré-consulta, não fazia 

parte do ciclo, bem assim como a implementação da acção, que é feita fora do 

quadro das sessões, constituindo o projecto de inovação propriamente dito. 

Apesar de possuir uma duração bastante mais reduzida do que nas 

aplicações que conhecemos, acontece que duas sessões de quatro horas ainda 

representam um encargo considerável, em tempo, para uma equipa de cinco a dez 

elementos da empresa e, não raro, a constituição da equipa em ambas as sessões 

não se mantinha constante, com os naturais inconvenientes. Começámos, então, a 

pensar melhor sobre o assunto e desenvolvemos um modelo de quatro passos (ver 

Figura), a que chamámos Problemação.  Este modelo tem obtido bons resultados 

quanto à sua capacidade em melhorar as atitudes dos membros da equipa face ao 

pensamento divergente (maior tolerância às ideias dos outros e menor auto-censura 

das ideias próprias), bem como em proporcionar um aumento da implicação 

emocional para com o grupo – condição sine qua non para o empenhamento 

necessário aos projectos de inovação. É, aliás, um quase milagre testemunharmos o 

“click” que se dá no grupo quando, no decurso da aplicação, se opera a 

transformação do conjunto numa equipa coesa.  

 



63 

 

 
 

 O ciclo do método Problemação, de resolução de problemas 

 

 Se olharmos melhor para a figura, podemos ver que dois dos passos não 

fazem parte da sessão. Com efeito, a definição do objectivo é feita pela 

administração, durante a pré-consulta, e a acção é exterior ao próprio processo. 

Ficamos então resumidos a dois passos – definição do problema e planeamento da 

acção – o que parece simplista. Com efeito, como é possível que tudo fique 

resumido a dois passos que qualquer equipa é capaz de fazer sem sequer precisar 

de ajuda externa? Ora bem, a ideia é essa: fazer algo que não careça de formação 

específica e que possa rapidamente ser adoptado pela empresa como método de 

trabalho. 

 É claro que, depois, as coisas não são assim tão simples, uma vez que se 

insere dentro de um modelo mais global de inovação organizacional, que se baseia 

em pressupostos tais como: 

 
 A criatividade individual não pode ser ensinada mas apenas ajudada a exprimir-se. Isto tem a 

ver com a dependência que a criatividade tem da motivação para persistir para além do 
insucesso, bem como do conhecimento específico do campo em que a criação se realiza – 
dois aspectos muito pessoais e independentes do contexto. 
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 Alguns aspectos do pensamento divergente, fundamental para a expressão criativa, tais como 
a fluência e a flexibilidade de pensamento, podem ser treinados como uma perícia, mas não 
existe prova que o indivíduo consegue melhores resultados, para além dos que podem ser 
obtidos em testes psicológicos. Por isso, o chamado “treino em criatividade” tem pouco mais 
influência do que proporcionar um clima de grupo favorável à livre expressão e ao apoio 
mútuo. 
 

 Logo que falemos de criatividade de grupo, ou organizacional, estamos a acrescentar o factor 
“comunicação”, em que imperam sistemas de poder e, por isso, passamos a falar de 
inovação. Com efeito, só quando as tentativas individuais em “fazer melhor” são vistas, pelos 
outros, como originais e com valor, a criatividade passa a existir mas, aí, já deixou de ser 
criatividade (processo individual, de carácter cognitivo-emocional) e passou a ser inovação 
(criar valor). No final, não existe diferença entre criatividade e inovação sempre que vamos 
para além do nível individual. Por outro lado, se nem todos podem ser inventores, todos 
podem acrescentar valor, pois todos possuem um conhecimento único que, uma vez 
complementado com o conhecimento de outros, pode criar algo único que beneficie a 
organização. 
 

 Se a inovação mexe com sistemas de poder e de comunicação, então estes são aspectos 
que devem ser tratados com cuidado. Assim, é importante que toda a execução seja feita na 
perspectiva de alinhamento de gestão, isto é, do ajustamento entre os objectivos da gestão e 
os interesses e acções dos colaboradores. Isto significa um equilíbrio constante entre a 
definição dos objectivos, a atribuição de recursos e o controle dos resultados, por parte da 
gestão, deixando o “como” às equipas de projecto.  
 

 O valor que uma equipa pode acrescentar à organização está dependente da capacidade da 
gestão em escolher o grupo de acordo com os objectivos pretendidos, do apoio que conferir à 
execução do projecto e da perícia do facilitador.  
 

 Fora dos departamentos e estruturas de I&D, o que realmente importa para uma empresa é 
melhorar a capacidade que cada um tem de acrescentar valor aos resultados finais da 
organização sem, contudo, deixar de garantir o normal funcionamento das tarefas inerentes 
ao posto de trabalho. Tal implica uma outra visão sobre o trabalho em si, a participação dos 
empregados na construção da eficiência e da eficácia da empresa, e sobre a gestão de RH. 

 

Conclusões 

 

O método apresentado neste trabalho demonstrou eficácia na capacidade de 

alterar a atitude individual favoravelmente ao pensamento divergente, em especial 

evitando o julgamento prematuro, aceitando as ideias dos outros e fazendo menos 

auto-censura. Estes resultados são consistentes com a investigação de Basadur et 

al. (2000). Os sujeitos concordaram (Sousa & Monteiro, 2010b) quanto à capacidade 

do método em proporcionar uma abordagem profissional e eficiente na organização 

do conhecimento, por forma a ajudar os indivíduos a encontrar soluções originais 

para os problemas. E definiram-no, também, como um instrumento importante para 

canalizar a criatividade individual no sentido dos objectivos definidos pela gestão das 
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empresas, através da elaboração de projectos de inovação a levar a cabo pelas 

equipas. 

Proporcionou, igualmente, o diagnóstico das áreas principais de preocupação 

nas empresas, do ponto de vista dos colaboradores, tendo-se tornado claro que os 

mecanismos de inovação e as prioridades diferem de empresa para empresa, o que 

implica que os modelos de inovação não possam ser utilizados como se todas as 

empresas funcionassem da mesma forma. De facto, tal como demonstra a evidência 

empírica, as equipas tendem a definir como áreas de melhoria as que se encontram 

à volta da eficiência interna, tais como o controle de gestão, comunicação, 

motivação, supervisão e relações com os clientes. Desta forma, os problemas 

organizacionais, vistos segundo a perspectiva dos colaboradores, tendem a 

contradizer a necessidade de inovação ou, dito de outra maneira, a realçar a 

necessidade da empresa se adaptar às mudanças do mercado, tecnológicas e de 

gestão, proporcionando alguma estabilidade interna. As pressões constantes da 

gestão e do tempo sobre os colaboradores não proporcionam condições para que 

estes vejam a inovação como um benefício em si própria, mas esta atitude pode 

modificar-se se lhes for dada a possibilidade de balancear constrangimentos e 

iniciativas, e de fazerem da inovação um esforço colectivo interno de adaptação ao 

exterior. É por isso que a existência de sistemas internos de inovação organizacional 

se torna fundamental para promover e sustentar uma mudança contínua de 

adaptação ao mercado.  

Este modelo de resolução de problemas provou ser capaz de dar ajudas úteis 

para a inovação organizacional, contribuindo, assim, para o sucesso do modelo 

global em que se insere. O processo de desenvolvimento da criatividade e inovação 

organizacional é complexo e curvilinear, com pontos altos e baixos, que podem dar 

lugar a uma cultura favorável à inovação apenas se a gestão de topo se encontrar 

totalmente empenhada. A investigação futura permitirá testar o modelo, na sua 

complexidade mais vasta, e fornecerá novos insights para a compreensão do 

processo de criatividade e inovação organizacional. 

O uso de medidas de controle de gestão, tal como as descritas por Adams 

(2006), no sentido de avaliar os impactos dos projectos de inovação nos resultados 

finais da organização, fornecerá as referências principais para a avaliação do 
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progresso de outras variáveis organizacionais. Em primeiro lugar, tal como Hartel, 

Schmidt & Keyes (2003) explicaram, espera-se uma melhoria no compromisso dos 

colaboradores com a organização, à medida que mais pessoas recebem treino nos 

procedimentos de resolução de problemas e se envolvem em projectos de inovação, 

seguida de uma sistematização do conhecimento tornado explícito (Borghini, 2005), 

decorrente do registo do trabalho das equipas, necessário para levar a cabo as 

acções. Também, a melhoria dos canais formais e informais de comunicação (Moss 

& Ritossa, 2007), devida ao envolvimento de toda a organização em levar por diante 

projectos de inovação; e, finalmente, o movimento na direcção de uma cultura de 

inovação, através da melhoria da qualidade da liderança criativa, descrita por Xu & 

Rickards (2007) e Puccio, Firestien, Coyle, & Masucci (2006), à medida que a 

implementação de projectos vem valorizar aspectos tais como a delegação, o 

empowerment dos colaboradores, a confiança, o apoio ao trabalho criativo e, em 

especial, a quebra constante das rotinas que conduzem à apatia e à quebra de 

qualidade. 

A investigação futura deverá coligir mais casos de empresas e analisar o que 

se passa depois do planeamento da acção, ou seja, a implementação dos projectos 

de inovação, por forma a analisar o que pode ser feito para melhorar a sua eficácia 

no desenvolvimento de inovações. 
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YOUTH LEADERSHIP: SHOULD IT BE TAUGHT? …CAN IT BE TAUGHT? 
 

Steven I. Pfeiffer, PhD, ABPP 

Florida State University, USA 

 

Almost 10,000 books and articles in the English language have been written on 

leadership. We know a great deal about leadership, particularly leadership related to 

organizational development and leadership within the military. However, we know 

considerably less about early precursors of leadership, how leadership develops in youth, 

and the relationship of leadership and intelligence. In fact, it is unclear whether leadership is 

an ability, a set of interpersonal skills, a personality style, or some combination (Pfeiffer, 

2001, in press b).    

In the United States, a number of youth organizations have played important roles in 

creating early leadership opportunities for children and adolescents. For example, one of the 

most widely recognized youth organizations in the U.S., the Boy Scouts of America, 

celebrated its 100th anniversary last year (2010). In the U.S. today, nearly 4 million youth are 

members of the Boy and Girl Scouts. Scouting is hugely popular internationally; membership 

in Indonesia exceeds 8 million; there are almost 2.7 million scouts in India, and over 1 million 

scouts in the Philippines and Thailand (World Scout Committee, 2008).  

There are many youth organizations that are value-based and which emphasize 

group activities, character development, and civic engagement (in my presentation and 
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workshop I talk about humility, kindness, gratitude, self-discipline, what I label “strengths of 

the heart”). These youth organizations include the American Youth Foundation and 4-H. 

Along with scouting movement, these youth organizations have played a significant role in 

early leadership development opportunities for youth. This article provides an intentionally 

brief discussion about what we know and don’t know in terms of youth leadership 

development.  Can it be taught? Should it be taught?  

What Is Leadership? 

There is no one universally accepted definition of leadership. However, it is clear that 

leadership is persuasion; it involves influencing other people to pursue a common goal that 

is considered important or relevant to the group. Leadership should not be viewed as 

domination; leadership at its best requires others to willingly adopt the goals or mission of 

the group as their own, even for a brief period of time. Leadership requires creating a shared 

vision, building trust and confidence in others, and enabling others to act toward a common 

goal. Fred Fieldler (1967) developed a contingency or situational theory of leadership. 

Fieldler proposed that three situational dimensions influence the leader’s effectiveness: 

leader-member relations, task complexity/structure, and the power inherent in the leadership 

position. Fielder’s leadership model implied that leadership style is difficult to change. Paul 

Hersey and Kenneth Blanchard (co-author of the One Minute Manager) extended and 

modified Fielder’s model and articulated a three-dimensional approach for assessing 

leadership effectiveness (Hersey and Blanchard, 1999). Their situational leadership model 

suggests that successful leaders do adjust their styles. Hersey and Blanchard also recognize 

the importance of the leader’s task and relationship behaviors, and the how the individual’s 
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leadership style interfaces with the task situation. They contend that successful leaders are 

those who can adapt their behavior to meet the demands of their own unique situation. 

Adaptability is central to this model; the leader must adapt a combination of directive 

behaviors and supportive behaviors appropriately to the readiness of others to perform 

specific tasks or functions (Hersey, Blanchard, and Johnson, 2007). This, of course, makes 

intuitive sense to anyone who has been part of a challenging group project! 

One final leadership theorist bears mentioning before we move on to explore 

characteristics of effective leaders. It is beyond the scope of this article to mention all of the 

leading theorists who have impacted the leadership field. However, I would be remiss to not 

mention Bennis. Warren Bennis is a popular lecturer and regular advisor to U.S. presidents 

whose writings and lectures in large part introduced leadership to the public. An early 

student of group dynamics in the 1950’s, Bennis evolved into a futurist in the 1960’s and 

1970’s. Bennis argues that leadership is not a rare skill or inborn trait; he posits that leaders 

are made rather than born, and that leaders need not be charismatic or brilliant individuals 

to be successful (Bennis, 2003; Bennis and Biederman, 1997; Bennis and Goldsmith, 2010). 

Bennis would not be considered a proponent of viewing leadership as an innate ability. I 

suspect that, if asked, he would not conceptualize early leadership development based 

primarily on high general cognitive ability (“g”) – how some in the gifted field view 

intelligence (Gottfredson, 1997). Bennis believes that effective leaders are able to create 

compelling visions, elicit trust, optimism and hope in others, and translate their visions into 

actionable plans.    

Characteristics of Effective Leaders 
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Several taxonomies of leadership behaviors have been proposed. Hundreds of leader 

behaviors and characteristics have been written about in both the popular and academic 

leadership literatures. I stand guilty of contributing in a small way to this burgeoning 

literature on leadership! The following categories of leader behaviors and characteristics 

have appeared most frequently: 

▪ Planning and organizing 

▪ Problem solving and competence 

▪ Creative, innovative, and imaginative 

▪ Motivating and inspiring 

▪ Forward-looking 

▪ Supportive and caring 

▪ Managing conflict and team building 

▪ Delegating 

▪ Courageous 

A recent, large scale, international study by Kouzes & Posner (2009) invited 

participants to comment on what they look for and admire in their leaders. Over 75, 000 

people participated in this fascinating investigation. The top four-ranked leadership 

characteristics were: honesty, forward-looking, inspiring, and competent. These findings 

were corroborated in ten countries. Honesty emerged as the single most important factor; 
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leaders are expected to inspire trust, be principled, know right from wrong, and have 

integrity. I suspect that these same set of values are equally important when Brazilian 

citizens view their most admired leaders. The ability to look ahead and share a vision for the 

future was consistently recognized as a critical leadership skill. Leaders must also be 

enthusiastic, energetic, optimistic, and communicate a positive view for the future. Finally, 

leaders must bring relevant experience and sound judgment to the task – if they hope to 

inspire confidence they must have a track record of success and ability to get things done. It 

is hard to argue with this list of critically important leadership qualities. In my own work 

with “strengths of the heart,” “persistent enthusiasm” stands out as a particularly poignant 

characteristic of youth with potential leadership ability (Pfeiffer, in press a).   

Recent breakthroughs in the study of the physiology of the brain provide fascinating 

insights into the neuroscience of leadership. Imaging technologies such as functional 

magnetic resonance imaging (fMRI) and positron emission tomography (PET), in conjunction 

with brain wave analysis technologies such as quantitative electroencephalography (QEEG), 

have helped identify important linkages between the brain and how we perceive, think, feel, 

and act – even with brain processing during creative problem solving (Angelakis, 

Stathopoulou, Frymiare, et al., 2007; Chang, et al. 2002; Collura, Thatcher, Smith, et al., 2009;  

Fink & Neubauer, 2006; Freed, Yanagihara, Hirsch, et al., 2009;  Fuchs, Birbaumer, 

Lutzenberger, et al., 2003; Jaušovec, 2000; Mölle, et al., 1999; O'Craven, Downing and 

Kanwisher, 1999; Rodriguez-Moreno and Hirsch, 2009; Thatcher, 1998;  Vernon, Egner, 

Cooper, et al., 2003). These intriguing findings have implications for leadership. For example, 

brain research confirms that change is unexpectedly difficult because it provokes sensations 
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of physiological discomfort. Trying to change any hardwired behavior requires considerable 

effort and will be resisted by the basal ganglia, the habit-center part of the brain that operates 

in large part without conscious thought. Any psychotherapist will confirm from their first-

hand experience working with patients who are struggling to change ingrained 

dysfunctional or dangerous habits that it is excruciatingly difficult to change hardwired 

behaviors. 

Messages from effective leaders must be able to shift our focus from experiencing fear 

– what Daniel Goleman, in his popular book Emotional Intelligence (1995), poetically describes 

as preventing “amygdale hijack”, to drawing our attention and metabolic energy to the 

frontal and prefrontal regions of our brain. Leaders have the best chance of encouraging 

others to take risks and entertain change if their message connects with the prefrontal region 

of the brain, and not the more primitive and older parts of our mammalian brain, remnants 

of our evolutionary history (Goleman, 1995).    

Leadership, Giftedness and Youth 

 As mentioned above, we know a lot about adult leadership. We know considerably 

less about precursors of early leadership, or how best to encourage, teach or develop 

leadership skills and competencies in children and youth (Matthews, 2004, Pfeiffer 2009). 

Over twenty five years ago in the U.S., federal definitions of giftedness included leadership 

ability as one type of giftedness. And many gifted authorities, particularly Frances Karnes 

have long contended that youth leadership training is important and worthwhile (Karnes 

and Chauvin, 2000). Some in the gifted field have argued that adult leadership models are 

not applicable to leadership among youth; others see important conceptual parallels and 
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practical similarities between youth and adult leadership. However, it is safe to conclude 

that youth leadership remains under-theorized and marked by few well-designed empirical 

studies. For example, many gifted authorities suggest that youth leadership requires creative 

problem solving ability and at least moderately high intellectual ability (an “IQ threshold” 

point-of-view that parallels the view of some experts on creativity). This is a reasonable 

assumption. However, it has not yet been empirically tested.  

 As I mention in my workshop, my own work has included developing a 72-item 

teacher-completed gifted rating scale for children ages 6.0 to 13.11 (Pfeiffer and Jarosewich, 

2003, 2007). The Gifted Rating Scale-School Form (GRS-S) is based on a multidimensional 

model of giftedness and includes six scales: Intellectual Ability, Academic Ability, Creativity, 

Artistic Talent, Leadership Ability, and Motivation. Each of the GRS-S items is rated on a 

nine-point scale divided into three ranges: 1-3 = below average; 4-6 = average; and 7-9 = 

above average. The GRS-S classification system indicates the likelihood that a child is gifted in 

leadership or one of the other areas, based on their T score.  

 The GRS-S leadership scale consists of twelve items that reflect the child’s ability to 

motivate others toward a common or shared goal. The leadership scale was developed based 

on a review of the youth leadership literature, focus groups with experts in the gifted and 

leadership fields, and a review of the psychological literature of leadership. The leadership 

scale was also influenced based on my own experiences over the past thirty years working 

with a number of youth with extraordinary leadership potential. Much of my thinking about 

strengths of the heart is the result of this work.  
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Four illustrative GRS-S leadership items are: demonstrates good social judgment, 

recognizes the feelings of others, earns the respect and trust of others, and makes things happen. 

Studies conducted by members of my research lab and by other investigators globally 

indicate that the GRS-S is a reliable and valid measure of leadership (Lee & Pfeiffer, 2006; Li, 

Lee, Pfeiffer, Kamata, & Kumtepe, 2009; Li, Pfeiffer, Petscher, Kumtepe & Mo, 2008; Pfeiffer 

& Petscher, 2008; Pfeiffer, Petscher & Kumtepe, 2008; Rosado, Pfeiffer & Petscher, 2008). 

  The GRS-S leadership scale has been used in youth leadership development 

programs to measure growth and progress as a result of participation in the program. An 

article in The School Psychologist provides a simple methodology to measure change in 

leadership skills using the GRS-S (Pfeiffer, Kumtepe, and Rosado, 2006). We are presently 

using the scale and this same methodology in an innovative year-long study with middle 

school gifted students to measure development of leadership skills and “strengths of the 

heart” (Pfeiffer, in press a). 

I do not believe that every youth (or adult) can develop into a gifted leader. In my 

opinion, such a view is naïve. However, almost any child or adolescent–high IQ or average 

IQ–if provided appropriate opportunities and adequately motivated, can learn new, and 

refine existing, skills, attitudes and values which are associated with effective leadership 

(Pfeiffer, 2001) and with strengths of the heart (Pfeiffer, in press a). For example, even young 

children can learn the nuances of social judgment and become more adept at recognizing the 

feelings of others (two leadership items on the GRS-S). Some children, because of a 

combination of aptitude, personality, temperament, interest, and good fortune, will develop 

into gifted leaders. Participation in community-based programs such as 4-H and scouts, 
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church youth groups, school activities, and youth leadership programs provide unique 

opportunities for early exposure to leadership roles and observing important skills 

associated with leadership.     

Concluding Remarks 

The gifted field, unfortunately, lacks even one large scale, prospective study that has 

followed a large cohort of high ability children that has looked specifically at early 

precursors of leadership. We know a lot about leadership from the adult leadership 

literature. We know, for example, that almost all people, irrespective of whether they are 

from Brazil, India, China, Ireland, Spain, or the U.S. consider honesty, forward-looking, 

inspiring, and competence as critical characteristics of effective adult leaders. Honesty 

emerges as the single most important quality; leaders are expected to inspire trust, 

demonstrate unwavering integrity, and know right from wrong. The ability to look ahead 

and to create a shared a vision for-the-future are also seen as important leadership skills. 

Effective leaders should be enthusiastic, energetic, and optimistic, what I label as “heart 

strengths.” Finally, effective leaders must bring relevant experience and have sound 

judgment. These are valuable insights to help guide those of us interested in understanding 

more about early precursors of leadership and the design of effective youth leadership 

development programs, in Brazil or anywhere across the globe. 
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ACASO, SERENDIPIDADE E INSIGHT NO PROCESSO DE CRIAÇÃO EM ARTE 
 

 

Profa.Drª.Regina Lara Silveira Mello (Universidade Presbiteriana Mackenzie) 

Participação na mesa: “Criação como rede em construção” 

 

RESUMO: O artigo discute sutis diferenças entre três conceitos significativos, percebidos 
nos processos criativos em Arte: acaso, serendipidade e insight. Apresentamos resultados 
obtidos na pesquisa realizada como tese de doutorado que investiga o processo de criação 
a partir do auto-relato de oito artistas visuais brasileiros renomados e atuantes, de ambos os 
sexos, com experiência mínima de 20 anos de carreira consolidada no sistema da arte. O 
estudo revelou que acontecimentos inesperados, incidentes ou obstáculos, quando 
assimilados tornam-se parte da obra em processo de criação. São como chaves que 
estabelecem ligações com o inusitado, abrindo possibilidades de compreensão daquilo que 
é novo, impulso essencial aos processos criativos. 

 

Palavras-chave: criatividade, artes visuais, acaso, serendipidade, insight 

 

ABSTRACT: This article discusses subtle differences between three major concepts, 
perceived in the creative processes in art: randomness, serendipity and insight. We present 
results obtained in the research for a PhD thesis that investigates the process of creation 
from self-report of eight Brazilian renowned visual artists, of both sexes, with minimum 
experience of 20-year career in the consolidated system of art. The studies showed that 
events sometimes unexpected, sometimes predictable, incidents or an obstacle that’s 
become part of the work in the creative process. Three key ideas to establish links with the 
unusual, opening possibilities for understanding what’s new, vital impulse to creative 
processes. 

 

Keywords: creativity, visual arts, randomness, serendipity, insight. 
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Indrodução 

  

A concepção de três conceitos presentes em processos criativos, acaso, 

serendipidade e insight aproximam Arte e Ciência, mas se diferenciam quanto a suas 

aplicações. O acaso, um evento totalmente inesperado como a tinta que escorre de repente 

e mancha a tela do pintor, pode gerar um efeito surpreendente, levando o artista a decidir se 

incorpora este fato positivamente ou se o considera um defeito a ser corrigido em sua obra. 

A serendipidade, tradução do inglês serendipity (Roberts,1989), termo utilizado na ciência 

para descrever o processo de uma descoberta científica, uma feliz coincidência, que 

podemos também compreender como um acaso que se espera, que o cientista busca e 

persegue. E o insight, termo inglês originário da psicologia, constitui um verbete no 

dicionário de língua portuguesa: “compreensão repentina, em geral intuitiva, de suas 

próprias atitudes e comportamentos, de um problema, de uma situação” (Ferreira, 

p.951,1986). 

Acaso 

O estudo da criatividade nas artistas visuais aprofundou-se nas pesquisas de Fayga 

Ostrower, aquarelista e escritora que observou processos criativos de maneira abrangente, 

mostrando etapas, tensões internas do artista no momento da criação e produção da obra. 

Um dos aspectos mais interessantes de suas reflexões analisa o acaso na criação artística:  

Meras coincidências? Incidentes fortuitos? Mas é assim que surgem os 
acasos significativos e de modo tão puramente circunstancial incendeiam 
nossa imaginação? Talvez. E talvez seja mais do que apenas isto. 
Pensando bem, até parecem uma espécie de catalisadores potencializando 
a criatividade, questionando o sentido de nosso fazer e imediatamente 
redimensionando-o. Talvez contenham mensagens, propostas nossas 
endereçadas a nós mesmos. Não captaríamos, nesses estranhos acasos, 
ecos do nosso próprio ser sensível? (p.1, 1998). 

Acontecem constantemente em qualquer etapa da criação, como se no processo 

criativo ocorressem pequenos ciclos que se repetem a cada corporificação, ainda que 

parcial, de uma obra de arte. Talvez seja uma singularidade do artista visual sentir tão 

intensamente as ocorrências do acaso, cujas necessidades operacionais de transformar 

ideia em matéria obrigam-no a rever frequentemente seu projeto, sempre recomeçando o 

processo criativo ao mesmo tempo em que a obra vai sendo construída. Segundo Gardner, 

na criação artística o problema a ser resolvido vai sendo reformulado ao longo do processo 

de criação: “O artista geralmente define seu problema conforme avança, descobrindo novas 
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possibilidades e acrescentando novas limitações ditadas pelos materiais e por suas 

manobras” (1997, p.277).  

A experiência do artista visual com o inesperado sugere aos mais maduros a 

possibilidade de inverter dialeticamente a eventualidade do encontro com o acaso, que se 

transforma em busca, em espera, em pesquisa. Outra frase famosa atribuída a Picasso, 

mas que diversos artistas concordam: “Eu não procuro, encontro” (apud KUH,1965), revela 

uma abertura ao inesperado, semelhante a uma antena pronta a captar imagens para utilizar 

em seu trabalho.  

O acaso também é uma referencia importante e valorizada nos processos criativos 

analisados pela critica de processos. Salles analisa:  

Observa-se, ao mesmo tempo, ao longo do processo criador, a confluência 
das ações do vago propósito da tendência e do imprevisto trazido pelo 
acaso. São flagrados momentos de evolução fortuita do pensamento do 
artista. A rota é temporariamente mudada, o artista acolhe o acaso e a obra 
em progresso incorpora os desvios. Depois deste acolhimento, não há mais 
retorno ao estado do processo no instante em que foi interrompido (p.48, 
2004). 

Em seu livro mais recente, “Redes de Criação” (2006), Salles dedica um capítulo 

especial ao que considera um diálogo que acontece entre a rua e o ateliê, como maneira de 

trazer acasos para dentro da obra de arte. A rua é vista como uma possibilidade de vivência 

de área, de território, onde “aquilo que surge e o artista vê” o impressiona, ampliando seu 

repertório de imagens. Um caminhar relaxado pelas ruas onde o artista de repente vê 

alguma coisa que o desperta, o motiva à criação. 

Serendipidade 

O aproveitamento de situações não previstas durante o processo criativo do artista se 

assemelha à ideia de serendipidade, um conceito de descoberta cientifica conhecido entre 

cientistas como coincidência feliz. O termo Serendipidade foi criado por um escritor inglês do 

século XVIII, Sir Horace Walpole, que narrou em uma carta a um amigo a viagem de três 

príncipes ao reino de Serendip (hoje Sri-Lanka, na Ásia) em busca de um tesouro 

valiosíssimo. Não encontraram o tesouro, mas no lugar dele conquistaram coisas valiosas 

que nunca teriam sido descobertas se não fosse a tal viagem. De qualquer forma, os 

príncipes saíram à procura de um tesouro, solucionaram charadas e foram capazes de 

reconhecer coisas valiosas quando as encontraram, mesmo não sendo aquelas idealizadas 

a princípio (ROBERTS, 1989).  
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O mais famoso caso de descoberta científica analisada como serendipidade refere-se 

ao cientista Alexander Fleming, que ao sair em viagem armazenou de maneira desastrada 

suas laminas de cultivo de bactérias em laboratório, contaminando o meio, o que resultou na 

criação de fungos. Ao retornar e analisar seu erro, Fleming descobriu a penicilina. Outros 

cientistas antes dele viveram esta mesma situação, observaram contaminações 

semelhantes, porém somente ele pensou que a morte das bactérias cultivadas nas lâminas 

estava associada às substâncias químicas liberadas pelos fungos; onde havia fungos, as 

bactérias morriam. Ele deduziu que as substancias eram antibióticas (ROBERTS, 1989). 

Este fato, que hoje nos parece óbvio e corriqueiro revolucionou a medicina e foi o princípio 

gerador de uma gama enorme de remédios, proporcionando a cura para muitas doenças. 

De qualquer forma, voltamos a um ponto fundamental: ele percebeu seu erro e o aproveitou, 

porque tinha olhos para ver, ou seja, “a sorte favorece as mentes preparadas”, conforme 

Pasteur afirmaria (WECHSLER, 2002).  

Em conversas com Picasso, Brassaï lhe pergunta como nascem as ideias para seus 

desenhos, se são fortuitas ou premeditadas, e o artista responde: 

―Não sei dizer... As ideias são apenas pontos de partida... É raro conseguir 
fixá-las tais como surgem em meu espírito. Assim que começo a trabalhar, 
aparecem outras sob minha pena... Para saber o que se quer desenhar é 
preciso começar fazendo... Se surge um homem, faço um homem... Se 
surge uma mulher, faço uma mulher... Existe um ditado espanhol: Se tem 
barba é homem; se não tem é mulher... Ou, numa outra versão: Se tem 
barba é São José, se não tem é Virgem Maria... Este ditado é formidável, 
não é mesmo? Quando estou diante de uma folha em branco, ele passa o 
tempo todo por minha cabeça... O que percebo, a despeito de minha 
vontade, me interessa mais que minhas ideias...(2000, pg.84). 

Picasso explorava a virtualidade contida numa folha de papel em branco como um 

lugar onde o traço pudesse vir a ser uma forma interessante, um plano virtual de 

experimentação, de exercício de sua percepção, que segundo afirma lhe interessava mais 

do que o pensar, o refletir sobre idéias. E começava a rabiscar livremente à procura de 

alguma forma. Conforme os traços iam aparecendo, lhe indicavam se estava surgindo a 

figura de um homem ou de uma mulher, que eram completados, formando desenhos. 

Segundo a psicologia Gestáltica, o observador se aproxima do problema como um todo, 

busca tensões internas que apresentem partes incompletas e tenta restaurar a harmonia do 

todo (ARNHEIM, 1980). A folha de papel em branco não apresenta tensões evidentes, que 

estão ainda na mente do artista que a toma para desenhar. Mas ao surgirem os primeiros 

rabiscos, o traço revela tensões que sugerem agrupamentos, novas direções da linha ou 

possibilidades de ocupação do espaço compositivo. O desenho que se completa restaura a 
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harmonia do todo, apresenta-se como resultado desta procura pela forma, como solução 

consolidada (ENGELMANN, 2002).  

Insight 

A palavra insight, como vem sendo utilizada no Brasil, é uma tradução inglesa para o 

conceito expresso em alemão como Einsicht ou Einblick, que seria traduzido literalmente 

para o português como visão interna ou introvisão (CABRAL, A. & NICK, E., p.159, 2003). O 

seu significado uniria visão e intuição, o sentido da visão somado a uma apreensão direta da 

realidade, como ver e sentir pela apreensão dos sentidos sem passar pelo raciocínio, pelo 

intelecto. Observa-se que o conceito de insight tem sido continuamente associado a 

momentos internos de síntese, quando o indivíduo tem uma visão interior e a solução para 

um problema lhe aparece de repente.  

As informações que conduziram as mãos de Picasso se apóiam no seu guia interno 

(CSIKZENTMIHALYI, 1998), no seu amplo repertório de imagens que neste caso fazem 

uma referência explícita a figuras masculinas e femininas que passavam pela sua mente 

enquanto desenhava, e parece não depender de um tema racionalmente escolhido com 

antecedência para o trabalho. Neste caso, o insight se deu quando Picasso vislumbrou 

indícios de que aquela forma poderia vir a ser a figura de um homem, pelos rabiscos da 

barba, ou de uma mulher pela ausência destes. Ele viu, entendeu a mensagem dirigida a ele 

mesmo (OSTROWER, 1989) e desenhou as figuras. 

Uma das definições mais interessantes de insight é proposta por Lacan: 

O insight é a experiência psicológica de uma operação intelectual que 
define bastante corretamente o instante de ver, seguido pelo tempo de 
compreender e pelo momento de concluir, os três tempos que constituem o 
tempo lógico. O instante de ver ocorre quando há uma sutura, uma junção 
do imaginário e do simbólico (apud ABEL, 2003). 

A sequencia ver, compreender e concluir como constituintes do tempo lógico é um 

conceito que se aproxima e é bastante compatível com as definições apresentadas acima; 

mas o insight apresentado como uma sutura, uma costura unindo imaginário e o simbólico é 

propriamente o que ocorre na arte. O Real, o Imaginário e o Simbólico constituem os três 

registros mediante os quais Lacan explicita o campo da Psicanálise e a antropogênese da 

espécie humana (VALLEJO & MAGALHÃES, 1991). 

Resultados e discussão: artistas visuais consideram as intervenções do acaso em 
seus processos criativos. 
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Artistas entrevistados consideram importante a absorção do acaso em seu trabalho, 

mas apontam diversas maneiras de enfrentar sua intervenção, como se fosse possível 

observar diferentes graus de aproveitamento da casualidade na obra de arte. Luise Weiss 

comenta: 

- Quer dizer, quando acontece de cair uma imagem nova na sua mão, ou 
um acaso direto no trabalho, como uma mancha que escorre e você não 
estava prevendo... Depende muito deste universo interior, que pode 
absorver isso e incorporar. Você percebe que existe um mundo interior que 
está atento a isso, senão este mesmo objeto que chamou tanta atenção, 
para outra pessoa não quer dizer nada. Então o acaso é muito importante, 
ele tem que ser trabalhado, para ser incorporado (entrevista a autora). 

O universo interior a que artista se refere são os “critérios interiorizados para saber o 

que é bom ou mau, o que funciona ou não funciona” (CSIKZENTMIHALYI,1998), o guia 

interno sem o qual é impossível experimentar o fluir da criação artística. Os artistas 

absorvem o acaso em doses controladas, de maneira seletiva, demonstrando grande 

clareza mental ao lidar com a situação e criando momentos específicos, verdadeiros rituais 

de espera que favoreçam o seu surgimento. E o encontro com o acaso se transforma numa 

busca, numa espera, aproximando-se mais do conceito da serendipidade, uma pesquisa no 

mundo das formas, das linhas, das cores, dos rabiscos que geram sensações diversas à 

procura daquilo que não sabem exatamente o que é. Encontramos na fala de artistas esta 

procura, esta espera, revelando uma disposição para o novo, para o inusitado.  

 O pintor Sérgio Fingermann considera que a sua arte necessita do inusitado, do 

acaso: "Tenho minha prática em tentar trabalhar a pintura de forma que eu fique menos 

armado, favorecendo o surgimento do acaso...”. O afastamento consciente do problema 

(aqui uma questão estética) pode proporcionar a renovação de ideias (o encontro de novas 

formas) e até mesmo sua solução, neste caso, um novo insight sobre a obra. O artista 

descreve sua prática de trabalho, seu ritual de entrar pela manhã no ateliê e examinar suas 

obras inacabadas com o olhar esfriado porque, segundo ele mesmo afirma, isto favorece o 

surgimento de novas formas. Esta sensação de esfriamento do olhar é descrita como uma 

limpeza no campo visual, de se distanciar para poder ver melhor aquilo que já parecia 

confuso, esquecer a informação saturada, impregnada na visão (ARNHEIM, 1980).   

A compreensão deste movimento do olhar levou o artista a estabelecer parâmetros ao 

seu trabalho criativo no ateliê: ver e rever, “conviver com as obras para que elas adquiram 

espessura, densidade”, até ficarem prontas e encerradas. Sérgio Fingermann comenta:  

É saber levar o acaso, porque a forma é sempre uma espécie de borda, de 
limite do caos, a gente vagueia no caos, no sofrimento...Eu acho que a 
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condição humana está nas tais estruturas que a gente inventa, mas são 
apenas maneiras de a gente olhar o caos. A estrutura é uma falsa questão, 
é uma maneira da gente ver, mas só por um instante. A situação da 
casualidade favorece isso. E claro, se eu não tomar cuidado, ela toma 
conta, mas a gente não pode excluir a casualidade. Eu acho que a arte e 
todo o trabalho criativo é isso, não é? (entrevista a autora). 

 Esta visão da criatividade, da arte e do trabalho criativo como borda do caos, uma 

fronteira que limita a expansão desordenada do acaso, semelhante à fala de outros artistas, 

confirma o fluir como um estado que facilita esta organização do processo criativo e também 

como possibilidade de resgate do sofrimento inerente à condição humana.  

O acaso não escolhe um momento específico, pode acontecer em qualquer etapa do 

trabalho criativo (SALLES, 2004). Pode acontecer iniciando um processo, ou 

repentinamente durante a criação, ou ainda pode ser procurado: o artista abre um espaço, 

criando um ritual de espera como Fingermann descreveu. Ou também pode ir atrás, 

buscando fora do ateliê, como o fez outro artista entrevistado, Arnaldo Battaglini, para 

satisfazer uma necessidade surgida durante o processo criativo. O artista pesquisava o 

material ideal para confeccionar a pequena maquete de uma enorme escultura, 

encomendada para ser instalada numa Praça no Memorial Rezende Barbosa, na cidade de 

Assis.  

A grande escultura seria confeccionada em metal, ferro curvado e soldado numa 

serralheria. Foi uma decisão que envolveu não apenas questões técnicas, relativas ao 

tamanho e possibilidades de confecção da escultura, mas principalmente estéticas e 

simbólicas:“... Acho que tem que ser de metal, como uma verdadeira jóia, como são as 

esculturas do renascimento...”. Mas a maquete, não precisaria necessariamente ser feita do 

mesmo material da escultura, pois se trata de uma representação da obra original, é ainda 

um projeto feito em escala reduzida (ARNHEIM, 2004).  

O artista vai para uma movimentada rua de comércio em São Paulo famosa por 

oferecer os mais diversos materiais para fantasias de carnaval, confecção de bijuterias, 

tecidos e plásticos vendidos a metro com estampas e texturas completamente inusitadas, 

um verdadeiro paraíso para quem trabalha com produção de cenografia e arte. Para o 

artista, naquele momento, ali estava o verdadeiro Reino de Serendip. Ele descreve: 

- E aí eu fiquei pensando numa superfície, como eu posso obter? É preciso 
achar uma superfície, para fazer a maquete, para poder ter este campo de experimentação mais ágil. 
O que teria isso? Eu fui parar na 25 de março, procurando umas tigelas de plástico coloridas, semi 
flexíveis... Achei umas altamente lisas, que eu fiz recortes, eu fui procurando as curvas que mais me 
interessavam... (entrevista a autora).   
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O artista levou as tigelinhas para o ateliê e começou a trabalhar. Ele foi procurar seu 

tesouro sem saber exatamente o que ia achar e encontrou o que desejava. Ao ver estas 

tigelinhas verdes ninguém jamais poderia imaginar que havia uma escultura enorme 

escondida naquela forma, como um tesouro enterrado: 

- Eles (os vendedores) diziam: olha aí, vê se tem alguma coisa, como é que 
é isso aí que você está procurando? Eu falava: não sei exatamente, é uma 
curva... Era bem engraçado, as pessoas não imaginavam qual é a finalidade 
disto. É que você sabe que ali tem, você não achou ainda, mais ali tem... 
(entrevista a autora).   

Esta certeza de que ali tem alguma coisa, que o artista vê algo que mais ninguém está 

vendo, assemelha-se à ideia da pesquisa científica em busca de um resultado, que pode 

acontecer inesperadamente, acidentalmente. “A sorte favorece as mentes preparadas” 

conforme afirmou Pasteur, quer dizer, favorece quem tem olhos para ver (WECHSLER, 

2002). O artista acha tigelinhas de plástico verde, que se tornam para ele o espaço virtual de 

experimentação, como a folha em branco o foi para Picasso (BRASSAÏ, 2000), um vir a ser, 

um exercício aonde a forma vai surgindo até gerar o insight, a curva tão desejada que 

revela, finalmente, a escultura: 

...Aí eu comecei a brincar com estes recortes, fiz vários destes em vários 
formatos, comecei a pensar nos pontos de fixação, com essa idéia do vôo, 
fui experimentando. Esta coisa de dois módulos, no espaço ele fica mais 
livre. É uma idéia de uma forma seguindo na outra, que este deslocamento 
começou a propor umas questões interessantes... (entrevista a autora).   

Neste caso o artista não tem em mente a figura de um homem ou mulher (como 

Picasso, no exemplo anterior), mas pensa sempre na marca do Memorial Resende Barbosa, 

que foi o princípio gerador desta obra encomendada. A curva tencionada na medida exata 

apresenta-se como solução consolidada. Quando o artista a encontrou, deu-se o insight. Ao 

achar as tigelinhas, será que o artista visualizou nelas a curva da escultura exatamente 

como procurava ou adaptou seus desejos formais, pré-existentes em sua mente, ao que 

encontrou na realidade? Encontrar um tesouro envolveu charadas, que foram sendo 

decifradas conforme os três príncipes viajavam pelo Reino de Serendip. 

Conclusão 

O acaso na arte é visto como um acontecimento surpreendente, fortuito, totalmente 

inesperado, que o artista acolhe movido pela sua intuição da forma. A serendipidade é a 

espera pelo acaso na ciência, um tesouro aguardado para completar um arcabouço 

especialmente construído em teorias e comprovado em experiências, que apenas os 

cientistas preparados podem encontrar; mas o artista também pode preparar-se para a 
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serendipidade, indo ao reino das formas, dos materiais e dos procedimentos mais diversos 

para encontrar seus tesouros. E o insight incorpora as duas possibilidades anteriores, 

definindo-se como um vislumbre, uma súbita visão interna que combina intuição, 

imaginação, percepção e elaborações do conhecimento simbólico. 
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RESUMO 

 

O presente artigo busca desenvolver uma reflexão sobre o processo de criação da obra de 
arte, no sentido de identificar uma interlocução entre percepção, pensamento e ação. 
Buscamos na crítica de processos, na fenomenologia da percepção, na experiência pessoal 
em processo de criação, notadamente na elaboração de uma série de pinturas, intitulada 
Paisagens no Tempo, e nos depoimentos de artistas, fundamentação para o 
desenvolvimento das análises que se seguem. 
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SOMMAIRE 

 

Cet article vise à développer une réflexion sur le processus de création des œuvres d'art afin 
d'identifier un échange entre la perception, de pensée et d'action. Nous cherchons les 
processus critiques, la phénoménologie de la perception, l'expérience personnelle dans le 
processus de création, notamment dans l'élaboration d'une série de peintures intitulée 
Paysages dans le temps, et des témoignages d'artistes, de justification pour le 
développement de l'analyse qui suit. 
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As reflexões que se seguem sobre o processo de criação da obra de arte, buscam  

identificar uma interlocução entre percepção, pensamento, ação, e a constituição do 

conhecimento, estas se fundamentam, sobretudo, na crítica de processos, na 

fenomenologia da percepção, na história da arte e na experiência pessoal em 

processo de criação. 

O processo de criação nasce na percepção, que se articula com a memória e a 

imaginação (OSTROWER,1990; GOMBRICH,1986; SALLES,1998; COLE, 2004). 

Entretanto, observamos que para concretizar imagens, sensações e pensamentos 

sem a inferência da ação não são suficientes. É através da ação que se realiza o 

diálogo com a própria imagem em processo de elaboração, e com a matéria que a 

ação transforma, através da interlocução entre sensação, pensamento e ação 

(Salles, 1998; Cole, 2004).  

Ações promovem a construção do conhecimento, na medida em que levam o artista 

a lidar com o objeto de sua ação, e para isto, o artista também é levado a adquirir 

novos conhecimentos sejam eles de natureza artística, científica ou filosófica. 

Desde a sua origem, a arte sempre esteve de algum modo ligada à construção do 

conhecimento, seja do conhecimento da natureza, da cultura, do pensamento, que 

afinal recai sobre o conhecimento de nós mesmos. Mas desde a antiguidade 

clássica vemos uma antinomia entre arte e ciência, entre razão e sensibilidade 

habitar o seio da arte, tendo como origem, segundo estudiosos da história da arte e 

da filosofia, as concepções estético-racionalistas de Sócrates. Para ele a razão, 

entendida como verdade deveria prevalecer na produção em arte, à qual a beleza, 

entendida como ilusão das aparências, deveria se subordinar.  

O filósofo não concebe facilmente que o artista passe quase 
indiferentemente da forma ao conteúdo e do conteúdo à forma; que 
uma forma lhe venha antes do sentido que dará a ela, nem que a 
idéia de uma forma seja o mesmo para ele, que a idéia que pede 
uma forma. (VALÉRY, 1970 apud REY, p.155).  

Desenho e Pintura  
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Na produção em arte vimos esta antinomia entre razão e sensibilidade manifestar-se 

nos embates entre as primazias do desenho, representando a razão, e da pintura, 

representando a afecção. Do Renascimento ao século XVIII o desenho foi 

considerado elemento primordial, estimulante para o desenvolvimento do espírito, já 

que propunha uma elaboração idealizada do mundo. Assim, era entendido em sua 

dimensão projetual, exigindo uma grande capacidade intelectual. Esperava-se do 

artista o domínio do desenho com o conhecimento da perspectiva como os 

matemáticos, dos corpos, músculos e ossos, como os escultores e da invenção 

como os poetas (Lichtenstein, 2006). 

Já a pintura compreendida como mero complemento do desenho, estava sempre a 

ele subordinada, tratava-se de um elemento secundário, sem muita importância, 

instrumento de ilusão, simulação, de sedução fácil; apelativo para as paixões do 

corpo e resultado apenas de uma habilidade manual, portanto, de menor valor, já 

que não exigia empenho do intelecto.  

De todo modo, desde Platão, a arte e o discurso sobre arte se manteve dedicada à 

mímese e às questões do belo por vários séculos, sobretudo do Renascimento ao 

séc. XVIII. Entretanto a valorização da pintura e do papel da cor após o século XVIII, 

trouxe uma consciência da planaridade do quadro e do artifício das cores. Tanto na 

categoriação das cores, no sentido de que as cores podem ser naturais, ou seja, tal 

como elas se encontram na natureza; refletidas em função do próprio objeto; a cor 

da luz; ou ainda, a cor artificial que o artista deve dominar em sua dimensões: 

perceptiva, técnica e simbólica, para poder construí-las em suas pinturas. Assim, a 

pintura passa a ser entendida como  algo construído, elaborado pela inteligência e 

não dado pela realidade. 

É preciso considerar que um quadro é uma superfície plana, que as 
cores perdem seu frescor inicial algum tempo depois de aplicadas, e, 
finalmente, que a distância em relação ao quadro faz com que ele 
perca seu brilho e vigor e que é impossível enfrentar estas três 
coisas sem o artifício que a ciência do colorido ensina e que  é sua 
principal finalidade. Um pintor habilidoso não deve ser escravo da 
natureza, ele deve ser seu senhor e imitador criterioso (PILES, 1708, 
p.50). 
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Podemos ler nas entrelinhas da citação acima uma valorização da dimensão 

perceptiva e sensível, acompanhado de um certo desprendimento, das disposições, 

previamente estabelecidas pela razão, do que seria a verdade. Assim, podemos 

perceber a consciência da planaridade na pintura, que se desdobraria na 

consciência do caráter háptico do olhar. Quase um século depois de Piles, em 1810, 

Goethe observará o impacto das cores em nossa sensibilidade apontando para a 

dimensão afetiva das cores, e esta consciência se desdobra para o entendimento do 

desenho, que passa a ser entendido como manifestação de uma expressão. 

“Goethe se vê confrontado com uma dificuldade típica da vida moderna; a separação 

estrita entre a ordem da objectividade científica e a verdade possível de uma 

experiência baseada na percepção e nos sentidos” (LICHTENSTEIN, 2006, p.73). 

Assim, enquanto Newton propõe um entendimento objetivo da cor, Goethe avança 

em sua acepção subjetiva. 

Esta consciência acaba por questionar toda a prática da mímese na representação, 

pis se percebe não ser possível elaborar um duplo da realidade. Pouco depois de 

Goethe os estudos sobre as cores em Chevreul, os textos e a pintura de Delacroix, 

apontam para a consciência e importância do corpo, do funcionamento de nosso 

aparelho ótico e do seu papel na percepção das cores.  

Já para Baudelaire (1846), um dos protagonistas da modernidade, desenho e pintura 

estão instrinscecamente relacionados. “As afinidades químicas constituem o motivo 

pelo qual a natureza não pode cometer erros no arranjo desses tons, Pois para ela 

forma e cor são a mesma coisa.” (BAULDELAIRE, 1846, P.99). Para ele, a forma 

nasce pela delimitação da cor e o pintor é desenhista justamente porque colore. Mas 

ainda assim, vemos em sua concepção uma distinção entre o desenhista e o  pintor, 

onde  o desenhista desenha com a lógica e o pintor desenha com o temperamento.  

A subjetivação da cor, e com o advento da fotografia, da representação, a partir daí, 

passa a liberar de modo mais aprofundado a pintura da mímese, ao mesmo tempo 

em que a aproxima das suas dimensões psíquicas e espirituais.  
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Vimos de Delacroix a Matisse passando por Van Gogh e Cézanne a cor libertar-se 

dos esquemas de representação mimética e assumir definitivamente uma dimensão 

subjetiva e construtiva. 

Quanto mais cultivado é o espírito sobre o qual ela se exerce, mais 
profunda é a emoção que essa ação elementar provoca na alma. Ela 
é reforçada, neste caso, por uma segunda ação psíquica. A cor 
provoca, portanto, uma vibração psíquica. E seu efeito físico 
superficial é apenas, em suma, o caminho que lhe serve para atingir 
a alma (Kandinsky, 1911, p. 129). 

Desenho, Pintura e pensamento 

Entre a beleza e a razão, pensamos que a arte deva se pautar pelo aberto, não se 

trata de se submeter à ciência ou de assumir-se enquanto ciência do belo, nem 

tampouco distanciar-se da ciência, ou da filosofia, mas, pensamos que a arte deve 

ter autonomia suficiente para realizar aproximações seja com a ciência; com a 

filosofia, segundo Valéry, presente em todas as obras humanas;  com a 

sensibilidade, como tantos artistas o fizeram; tudo em favor da própria arte. Afinal, 

as grandes ciências: a lógica, a ética e a estética, estão referenciadas em nossa 

percepção do mundo.  

Entendemos também que o desenho também deva ser considerado em sua 

dimensão ampla segundo nos apresenta Evandro Carlos Jardim (2010), como 

desenho-desígnio, desenho-projeto presente na raíz de nosso desejos e em todas 

as ações humanas; em sua dimensão divina: Di-segn-o, “signo de imagem e 

semelhança divina na nossa alma”, como nos apresenta Zuccaro (1607).  

Podemos ver em Merleau-Ponty (1969) uma grande valorização da sensibilidade na 

produção do conhecimento e aponta para o pintor como um exemplo a ser 

observado para a aproximação com a realidade. Assim, ele alerta para a 

necessidade de se colocar o pensamento da ciência “no solo do mundo sensível”. O 

pintor, segundo ele, realiza este movimento já que este, para transformar o mundo 

em pintura deve necessariamente usar o seu corpo.  

Ele aí está, forte ou fraco na vida, porém soberano incontestável na 
sua ruminação do mundo, sem outra técnica a não ser a que os seus 
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olhos e suas mãos se dão, à força de ver, à força de pintar, 
obstinado em tirar, desse mundo onde soam os escândalos e as 
glórias da História, telas que quase nada acrescentarão às cóleras 
nem às esperanças dos homens, e ninguém murmura. Que ciência 
secreta é, pois, essa que ele tem ou procura? (MERLEAU-PONTY, 
1969, p. 30-31) 

O corpo reúne visão e movimento e  tudo que vemos está ao nosso  alcance, ao 

menos ao alcance do nosso olhar, apresentando-nos o mundo enquanto 

possibilidade, suscitando projetos. Ver, para Merleau-Ponty, é uma espécie de 

possuir à distância. O corpo é vidente e ao mesmo tempo visível, assim como ele 

pode ver todas as coisas pode ver a si mesmo. Vidente, e visível o corpo faz parte 

do tecido do mundo e tudo o que ele é capaz de construir torna-se extensão de seu 

corpo, prolongamento do seu ser e somente através desta relação é que podemos 

nos inserir no mundo. Em todo o sistema de trocas que se faz entre o mundo e o ser 

sensível podemos identificar os problemas da pintura, assim como na pintura 

podemos identificar a expressão da relação que estabelecemos com o mundo. 

Para Valéry (1970, apud Rey, 1994), o ato de desenhar, e no nosso entender o ato 

de pintar também, exige uma presença ativa do pensamento, que deve avaliar, a 

todo momento, cada intervenção no campo do suporte, que se revela na interação 

com os outros elementos compositivos, no embate com os materiais, na construção 

simbólica que cria significados a cada gesto, elaborando as ações e os fenômenos 

resultantes do gesto. Ações que sempre desafiam, a um tempo, sua própria 

capacidade de apreensão e sua potência de expressão frente às resistências da 

matéria e da forma, onde o saber e o criar se constroem de modo sincronizado. 

Exige uma inteligência capaz de combinar e reunir, ao mesmo tempo, desejo, 

intelecto, visão e a mão. Quando o artista escolhe seu objeto, onde localizá-lo no 

campo de sua imagem, sua escala, a sua textura e cor, em um processo construtivo, 

contribui para o delineamento da sua obra, seja na dimensão expressiva, formal e, 

ou simbólica.  

 A cada ação uma nova compreensão se revela, o que faz com que o artista 

conceba seu processo de criação como um processo contínuo. Sempre algo novo se 

apresenta para ser desdobrado. Assim, o conhecimento nasce do exercício 
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perseverante da interlocução entre a percepção, o pensamento e a ação. A partir 

disto podemos identificar no processo criativo as funções da inteligência, da 

sensibilidade e as suas relações com a filosofia, a arte e a ciência. 

Ao nos perguntarmos o que é pensamento em uma pintura nos afrontamos sempre 

com um paradoxo, pois ao mesmo tempo que uma pintura promove uma suspensão 

do pensamento, pelas cores e texturas de sua superfície ela o instiga a desvelar o 

que ela guarda. “ A pintura não é outra coisa senão pensamento que se pode ver.” 

(Sollers, 1965 apud Pleynet, 1994, p. 319) Ao pintar o artista abre, testemunha e 

conduz um fluxo que  se desenvolve no processo de sua realização. 

Ao escolher seu objeto e a forma como a apresenta o pintor reflete, se identifica, se 

expressa, e desenvolve uma percepção e uma compreensão de si mesmo. Na 

urgência de realizar este movimento de penetrar e ser penetrado pelo visível 

constroem-se teorias, promove-se o encontro das estruturas subjetivas do vidente e 

da multiplicidade do visível.  

O pintor olha para o mundo e busca decifrar, por meio de sua ação, os mistérios do 

olhar, o paradoxo da pintura, as armadilhas da representação. Ele olha para o  

mundo com um olhar que pergunta sobre os elementos que compõe o visível: luzes, 

sombras, cores, reflexos, brilhos, elementos estes que na verdade não existem a 

não ser para os nossos olhos. Cumpre a ele a tarefa de revelá-los ao olhar do 

mundo, tornar visível o que não é visto, mas em todo caso estas interrogações do 

pintor têm origem nas inquietações do próprio corpo. Neste processo o pintor deixa-

se invadir pelo universo do visível e assim, entre as coisas e quem as pinta ocorre 

uma fusão assim descrita por Merleau-Ponty: “...há deveras inspiração e expiração 

do Ser, respiração no Ser, ação e paixão tão pouco discerníveis, que já não se sabe 

mais quem vê e quem é visto, quem pinta e quem é pintado “(Merleau-Ponty, 1969, 

p.49). 

O olho vê o mundo, e o que falta ao mundo para ser quadro, e o que 
falta ao quadro para ser ele mesmo, e, na paleta, a cor que o quadro 
aguarda; e, uma vez feito, vê  o quadro que responde a todas essas 
faltas, e vê os quadros dos outros, as respostas outras a outras faltas. 
É tão impossível fazer um inventário limitativo do visível quanto os 
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usos possíveis de uma língua, ou apenas do seu vocabulário e dos 
seus estilos....Seja qual for a civilização que nasça, sejam quais forem 
as crenças, os motivos, os pensamentos, as cerimônias, de que se 
cerque, e mesmo quando parece fadada a outra coisa, desde Lascaux 
até hoje, pura ou impura, figurativa ou não, a pintura jamais celebra 
outro enigma a não ser o da visibilidade. (MERLEAU-PONTY, 1969, p. 
43). 

Matéria, Expressão  

Valéry ( apud Michel, 1997) esclarece que para entrar em contato com o 

pensamento que habita a pintura devemos operar uma suspensão de categorias 

estabelecidas e sempre considerar a importância dos meios materiais que 

possibilitam a sua concretização, que nasce do “intercâmbio íntimo entre a matéria e 

o espírito” (Valery, apud, Michel Rey, 1997).  

Queira o pintor estudar a natureza, e ser objetivo em sua criação, queira o pintor 

criar imagens fantásticas, imaginadas, ou para elaborar imagens dotadas de uma 

coerência interna, de uma verdade própria, que passe a integrar as verdades do 

mundo, ele dependerá de suas mãos para amoldar a matéria. Pensar o embate do 

espírito com a matéria nos leva a pensar nas mãos que operam a matéria, 

pensadas, analisadas e poetizadas em Merleau-Ponty (1969); Focillon (1988) e 

Valéry (1997). 

Para Focillon (1988), as mãos são como seres autônomos, dotados de energia 

própria, de fisionomia sem face e sem voz, mas que podem ver e falar o mundo. 

Mãos que inventaram o instrumento, o ritmo, a aritmética, a geometria, e que, de 

certo modo, operaram a libertação humana do mundo animal, através de seu obrar.  

O gesto que cria, exerce uma ação contínua sobre a vida interior. A 
mão arranca a capacidade de tocar da sua passividade receptiva, 
organiza-a para a experiência e para a ação. É ela quem ensina  o 
homem a tomar posse do espaço, da densidade e do número. 
Criando um universo inédito, deixa por todo lado suas marcas. Entra 
em relação com a matéria, que metamorfoseia, com a forma, que 
transfigura. Educadora do Homem, a mão multiplica-se no espaço e 
no tempo. (FOCILLON, 1988, p. 129). 

A Contribuição de Cézanne  
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É notória e amplamente reconhecida a contribuição de Cézanne no desenvolvimento 

da pintura moderna, buscou ao longo de sua vida conseguir traduzir aquilo que ele 

chamava de "petite sensation". 

Ele recusa soluções prontas seja da ordem do sensível ou do pensamento, advinda 

da natureza ou de seus mestres.  

Cézanne não acha que deve escolher entre a sensação e o 
pensamento, assim como entre o caos e a ordem... Para ele  a linha 
divisória não está entre os sentidos e a inteligência mas entre a 
ordem espontânea das coisas percebidas e a ordem humana das 
idéias e das ciências (MERLEAU-PONTY, 1975, p. 306). 

 

Fig. 1 – Paul Cézanne, Natureza Morta com Cupido, 1895, 71 x 57 cm 

Courtauld Institute Galleries, Londres 

 

Cézanne havia entendido que na natureza da pintura, em seu universo, atuam o 

poder intelectual da organização e a consciência sensível. Ele nunca abrirá mão de 
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estar na presença de seu motivo ao trabalhar, e apesar de sua vontade construtiva e 

a sua preocupação com o plano pictórico, nunca pretenderá abstrair. A busca da 

tradução desta sensação, deste estar na presença do mundo, se expressa nas suas 

representações espaciais, que não são geométricas, nem fotográficas, mas se 

estruturam na vivência, que reúnem em si as diversas dimensões e sentidos do 

nosso ser, num todo indissolúvel.  

..o espaço já não é uma construção perspectiva a priori, e sim 
resultante ; não é um esqueleto constante sob as aparências 
mutáveis, é a rítmica  profunda e sempre variável dessa mudança 
das aparências ou, mais precisamente, de sua contínua e variada 
combinação e constituição, como sistema de relações em ação na 
consciência (ARGAN, 1992, p.111 e 112).  

Podemos dizer, a partir disto, que se a pintura é expressão de uma vivência, 

necessariamente traz em si um pensamento. Cézanne tinha um pensamento a 

exprimir, um sistema a construir, um objetivo a conquistar, "deslumbrar Paris com 

uma maçã" (Düchting, 1993). "Eu tinha  decidido trabalhar em silêncio até o dia em 

que seria capaz de sustentar teóricamente minhas iniciativas" (Cézanne, 1889, apud 

Argan, 1992, p. 111). 

A natureza morta foi um motivo ou  "assunto a analisar" como ele preferia dizer, que 

lhe permitia estudar com muito rigor, dada a sua  imobilidade, a questão da 

composição, da cor, e poder sobretudo traduzir a sua sensação de estar em 

presença. Esta sensação de estar na presença do mundo, ao se exprimir através da 

pintura, atribui  ao quadro uma  tal categoria que torna-se extensão da vida.  

O mesmo se aplica, podemos dizer, sobre as pinturas do Monte Sainte- Victoire, 

outro assunto que ocupou Cézanne por alguns dos últimos anos de sua vida e obra, 

e foi crescendo em importância enquanto assunto, quando Cézanne dedicou grande 

parte de suas pinturas a este tema.  

Seus esforços são inteiramente dedicados a manter a sensação viva 
durante um processo analítico de pesquisa estrutural, que 
certamente é um processo do pensamento; durante o processo, a 
sensação não só se mantém como ainda torna-se mais precisa, 
organiza-se revela toda a coerência e a complexidade de sua 
estrutura. A operação pictórica não reproduz, e sim produz a 
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sensação: não como dado para uma reflexão posterior, mas como 
pensamento, consciência em ação (ARGAN, 1992, p.110).  

Esta imobilidade oferecida pela paisagem e pela natureza morta, justificam a 

escolha do Monte Saint Victoire ou por elementos  como a maçã e a cebola.  Mas, é 

importante observar que para ele tanto a natureza morta como o Monte Saint 

Victoire representavam muito mais que um mero exercício de composição. Nas suas 

pinturas, nas paisagens, nas naturezas mortas, os objetos, tecidos, frutos, enfim 

todos os elementos  interagem entre si,  revestem-se de uma personalidade, de uma 

vibração. Em uma de suas correspondências à Gasquet Cézanne declara: "Julga-se 

que um açucareiro não tem fisionomia, não tem alma. Mas isto também muda todos 

os dias. É preciso saber apanhá-los estes senhores... Esses copos, esses pratos, 

eles falam entre eles... são confidências intermináveis." ( Cézanne, apud Düchting, 

1993, p.179). 

Sem dúvida, todo o cuidado em manter sempre esta "experiência do real" não 

elimina a ação da imaginação,  subjacente  neste experimentar o real, presente e 

valorizada tanto nas "intermináveis confidências" entre os elementos das naturezas 

mortas de Cézanne, quanto nas sinfonias visuais de suas paisagens. 

Paisagens no tempo, uma experiência pessoal 

Busquei na filosofia, na história da arte e na experiência de Cézanne, referencias e 

parâmetros para desenvolver também um trabalho em pintura e uma reflexão sobre 

esta produção. 

Esta reflexão é motivada e reflete as inquietações que se apresentam na experiência  

da pintura, que neste momento me conduz para a observação de uma só paisagem. 

Em minha experiência com a pintura, em um dado momento, me vi absorvida pela 

configuração de uma paisagem a partir de um desenho (Fig. 2). Trata-se da 

paisagem que podemos ver de algumas praias do litoral norte de São Paulo, de 

onde podemos avistar uma ilha nomeada Montão de Trigo. 
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Fig. 2 – Ariane Cole, 2008, Montão de Trigo, 96 x 33 cm 

Grafite sobre papel 

 

O debruçar-se sobre uma só paisagem como o fez Cézanne, nos leva a pensar na 

noção de tempo na pintura. A paisagem muda no tempo, assim como o artista que a 

vê, embora voltar-se para uma só paisagem suscite de certo modo uma imobilidade 

do artista, apresenta ao mesmo tempo a possibilidade imensa da mobilidade de seu 

olhar.   

Um momento não é apenas um ponto em uma linha cronológica, nem uma 

condensação de todo um passado, é antes um nó de uma rede de eventos, sejam 

eles naturais ou construídos histórica, culturalmente, de ordem pessoal ou coletiva, 

seja agregando conceitos ou opondo-se a eles, reunindo uma convergência de 

vários presentes. 

Se por um lado a obra de arte é intemporal, pois ela sobrevive ao artista, continua a 

habitar o mundo independente de seu autor; por outro ela se insere em uma 

sucessão de obras, em um contexto cultural, estas são sempre espirituais, 

geográficas, sociológicas, psíquicas, expressam um momento da história, uma 

sensibilidade do tempo. 

O desenho quase piramidal da ilha, repousa sobre a linha do horizonte que divide o 

campo do quadro, compondo uma configuração relativamente simples.  
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Mas, se a linha se desloca para cima ou para baixo, teremos mais ou menos céu, 

mais ou menos mar instigando movimento, espelhando nuvens e luzes. Se a ilha é 

desenhada em maior escala sua presença se expande e afirma, se a ilha se perde 

no horizonte, sugere em sua imensidão o estado do devaneio, da abstração, já a 

presença do céu conduz para a exploração plástica das formas e cores da matéria 

reflexionante e mutável das nuvens. (Figs. 3, 4, 5). 

Esta paisagem observada, quase que do mesmo ponto de vista, ao logo do tempo, 

mostrou as inúmeras configurações que uma só paisagem percebida pode assumir, 

na imensidão do espaço e do tempo; no campo do suporte; nas projeções da 

memória e da imaginação, pelas suas formas, pela sensibilidade de quem a observa 

e registra, registros estes mediados pela técnica e pela cultura, pela percepção de 

quem vê suas cores, pelas inúmeras possibilidades cromáticas, das mais 

verossímeis às menos prováveis.  

Onde cores solares nos remetem ao desejo de viver e as noturnas nos afetam com 

as sutilezas oníricas, onde as escolhas cromáticas, resultados de uma ação sempre 

propõem uma dimensão simbólica. Onde os elementos da natureza: o céu; o mar, as 

ondas movidas pelo vento; a nuvem; a ilha; assim como os elementos da pintura: as 

linhas retas ou ondulantes; as formas e cores, mais ou menos saturadas, mais ou 

menos contrastadas; as texturas e as luzes, tão presentes na natureza, quanto no 

quadro, dialogam entre si, criando camadas de significação. 

Em sua imobilidade, dança nas  margens do tempo, em seus diálogos com o céu e o 

mar, ao sabor dos ventos, das nuvens, das reflexões cambiantes  da superfície das 

águas. Porto seguro e destino remoto. 
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Fig. 3 – Ariane Cole, Sem titulo, 2009, 

tinta à óleo sobre tela, 57 x 75 cm 

 

 

Fig. 4 - Ariane Cole, Sem titulo, 2009, 

tinta à óleo sobre tela, 1,50 x 57 cm 
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Fig. 5 - Ariane Cole, Sem titulo, 2009, 

tinta à óleo sobre papelão, 30 x 40 cm 

 

 

Fig. 6 - Ariane Cole, Sem titulo, 2009, 

tinta à óleo sobre tela, 40 x 57 cm 

 



107 

 

Ao mesmo tempo múltipla e singular,  a ilha como imagem, abriga narrativas 

verídicas e imaginárias, concretas e abstratas, tanto em sua fisicidade sugerida, 

quanto em sua imagem, tanto em sua forma como em sua significação. 

A aparente imobilidade, seja da paisagem ou do artista, revela na pintura muitas 

configurações possíveis, que se multiplicam através das relações de composição, 

das escalas, das cores, da atmosfera, apresentando uma grande mobilidade do 

olhar, da percepção e da imaginação. Percepção esta que, por sua vez, pode se dar 

de modo direto, quando o artista está em presença do fenômeno; através do 

registros em desenho; de modo mediado por instrumentos técnicos, como a 

fotografia, ou o vídeo; por meio da memória que abre espaço para a imaginação, 

percepção da mente em ação, gerando uma consciência do olhar, questionando 

nossa intenção.  

Uma das questões mais surpreendentes, no que diz respeito à 
natureza da verdade da arte, é que essa realidade com leis próprias, 
ao se desprender do mundo que lhes é externo, aproxima-se mais 
dele. O mundo, construído ao longo do processo criador, ultrapassa 
a realidade: canta a realidade e tem o poder de aumentar a 
compreensão do mundo (SALLES, 1998, p.139). 

A noção de paisagem, tal qual a entendemos hoje, adquiriu esse sentido ao longo do 

tempo, com as contribuições de estilos, assim como com as contribuições de 

diversos artistas, que nos trouxeram diversas acepções de  paisagem. Aos poucos, 

a paisagem que comparecia nas pinturas do Renascimento, somente para criar 

contexto às Histórias Sagradas e Mitológicas, foi ganhando importância e assumindo 

a autonomia de um gênero de pintura, posteriormente muito apreciado 

(Gombrich,1990). Também a pintura foi herdeira e escrava da narrativa, da cultura 

literária. Entretanto, ainda se trata de contar histórias, mas também de comunicar 

estados de espírito, acontecimentos, e pensamentos, ainda que seja expressa 

através dos embates entre azuis e alaranjados. Hoje não é mais necessário 

expressar de modo tão ilustrativo nossas glórias e infortúnios, estamos preparados 

para identificá-las nas manifestações mais diversas, desde as mais figurativas às 

mais abstratas, desde a representações mais diretas às mais simbólicas, ou 

metafóricas. 
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Hoje podemos entender a pintura de paisagem como expressão da subjetividade 

humana. Não se trata mais de somente representar o irrepresentável, o impalpável, 

o fugidio, mas também o que nos move nestas buscas. Trata-se, enfim, de uma 

inquieta e contínua construção cultural, de um contínuo e inquieto diálogo entre as 

individualidades e a cultura. 
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AS PORTAS DO CÉU E DO INFERNO 
 

Participação na Mesa: Inteligência, Criatividade, Contracultura 

 

Martin Cezar Feijó 

 

Resumo: Em uma perspectiva interdisciplinar em Cultura e Artes, uma busca de criatividade 
como expansão da mente, a partir das experiências psicodélicas de dois intelectuais que 
marcaram a contracultura: Aldous Huxley e Timothy Leary.  

Palavras-chave: Inteligência, Criatividade, Contracultura.  

 

Abstract: In an interdisciplinary perspective in Arts and Culture, a search for creativity as 
expansion of the mind, from the psychedelic experiences of two intellectuals that set 
counterculture movement: Aldous Huxley and Timothy Leary.  

Key-words: Intelligence, Creativity, Counterculture.  

 

 

"A mescalina nos abre o acesso a Maria, mas fecha a porta que leva 
a Marta.." 

 (Aldous Huxley, As portas da percepção, 1954) 

 

"Na orla boêmia de nossa rebelada cultura jovem, todos os caminhos 
levam à experiência psicodélica. O fascínio pelas drogas 
alucinógenas aparece persistentemente como o denominador comum 
das muitas formas tomadas pela contracultura desde o fim da II 
Guerra Mundial. Corretamente compreendida (o que raramente 
acontece), a experiência psicodélica é um elemento importante da 
rejeição radical da sociedade adulta por parte dos jovens. Contudo, é 
essa busca frenética da panacéia farmacológica que tende a desviar 
muitos jovens de tudo quanto sua rebelião tem de mais valioso e que 
ameaça destruir suas sensibilidades mais promissoras." 

(Theodore Roszak, A contracultura, 1968) 

 

"Eles não tinham mandado seus filhos a Harvard para que se 
tornassem Budas." 
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(Timothy Leary, Flashbacks, 1983.) 

 

"A verdade é que tivemos medo, todos nós, de prosseguir na trilha 
libertária aberta nos anos 60 e preferimos o conformismo, a 
dissimulação e a hipocrisia." 

(Luiz Carlos Maciel, As quatro estações, 2001) 

 

 Dois conceitos serão decisivos para o século XXI: Inteligência e Criatividade. 

Conseqüência das revoluções científicas e tecnológicas que marcaram o mundo após a 

revolução industrial; o que os marca, como vários outros conceitos, é exatamente um 

caráter polissêmico, complexo e flexível. Vários são os sentidos que se empregam para o 

conceito de criatividade, como se pode ver neste I Congresso Internacional de Criatividade e 

Inovação. Seja no âmbito da psicologia ou no âmbito de outras ciências humanas, como a 

antropologia, por exemplo.  

 Mas a criatividade também interessa às chamadas "ciências duras", como a biologia 

e a neurociência. Conceito que por sua complexidade e flexibilidade solicita também estudos 

interdisciplinares. Em 1959, o historiador da ciência Thomas Kuhn fez uma comunicação no 

III Congresso sobre identificação do talento criativo na ciência, na Universidade de Utha, 

EUA, com o título "Tensão essencial: tradição e inovação na pesquisa científica" que, 

apesar dos mais de 50 anos que nos separa tem muito a ver com este congresso sobre 

criatividade e inovação. Em um momento, ele diz: 

 

Um pensamento convergente é tão essencial ao avanço científico quanto o divergente. 
Uma vez que esses modos de pensamento se encontram inevitavelmente em conflito, 
segue daí que a capacidade para suportar uma tensão que ocasionalmente pode beirar 
ao insustentável, é uma das principais condições para o que há de melhor em termos de 
pesquisa científica (Kuhn, 2011, 242). 

  

 Esta comunicação faz parte de um duplo projeto de pesquisa: um sobre a história 

cultural da inteligência e outro sobre a contracultura, dos quais é preciso abordar um pouco. 

O projeto de história cultural da inteligência, já com alguns artigos publicados, se dedica a 

estudar e pesquisar como o conceito de inteligência tem sido visto, principalmente na 

modernidade. Dos iluministas, que entenderam a partir de John Locke, a inteligência como 
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entendimento, aos neurocientistas, que estudam o funcionamento do cérebro, e se podem 

divergir sobre os sentidos atribuídos à capacidade cognitiva, as inteligências, sabem que 

este é um vasto campo a ser ainda explorado, seja no âmbito de sua própria definição ou no 

desvendamento dos mecanismos de funcionamento da massa cerebral. Mas o objetivo 

desta comunicação fica num âmbito de uma pesquisa em história cultural, dentro de uma 

linha de pesquisa interdisciplinar em cultura e artes no contexto da contemporaneidade.  

 Já o projeto sobre a contracultura, também interdisciplinar em cultura e artes, se 

volta para um contexto específico, periodizado entre 1967 e 1969, quando ocorreram os 

principais eventos nos Estados Unidos da América do Norte: o Verão do Amor na Califórnia 

em 1967, em que pouco mais de 20 mil pessoas, identificadas como "hippies" comemoraram 

o início da Era de Aquário, e o Festival de Woodstock no Estado de Nova York, em que mais 

de meio milhão de jovens se dedicaram a três dias de paz, amor & música, em um ato 

político-cultural contra o envolvimento dos EUA na guerra do Vietnam e a favor da liberdade 

total, incluindo a sexual e a utilização de drogas, uma questão pertinente que será discutida  

adiante. Do Verão do Amor ao Inverno da Desilusão, tudo aconteceu com muita rapidez... 

 Dois temas aparentemente sem relação entre si; um sobre as habilidades humanas 

em lidar com a chamada vida real; os negócios, a gestão, o trabalho, os estudos, em que 

até critérios foram adotados para estabelecer como classificar as pessoas por suas 

capacidades cognitivas; e outra, como um movimento que se propunha a criar uma vida 

exatamente fora dos padrões normais de sociabilidade, incluindo o questionamento a uma 

ética familiar e um respeito às leis instituídas pelo poder político.   

 

O encontro entre pesquisas interdisciplinares 

  O que pode permitir uma ligação de hipótese de pesquisa acadêmica entre 

uma história cultural da inteligência e a contracultura?   Exatamente o que se propõe este 

Congresso sobre Criatividade e Inovação!... Encontro entre pesquisadores de várias áreas 

que permite uma reflexão, com todos os riscos que isto implica, sobre a busca de uma 

definição, ou mais precisamente de definições sobre Criatividade.  

 Criatividade como um atributo da inteligência, mas também como uma possibilidade 

que rompe as normas vigentes, que pode estar marcada por um sentido antropológico do 

desvio e da divergência (Velho, 2003). Pode-se até também afirmar aqui que criatividade e 

inovação podem ser vistas como sinônimos, embora nem sempre as soluções criativas 
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sejam necessariamente originais. Mas uma definição que será útil a este trabalho é a que 

estabelece que a criatividade pode ser definida como "a arte de possibilidades expandidas" 

(Weston, 2007).  

 Alguns campos da psicologia - como o behaviorismo (Skinner, 2006) - indicam 

possibilidades bem claras e plausíveis, no sentido de entender a criatividade como um 

processo de resolução de problemas, em que o primeiro passo é exatamente identificar o 

problema a ser solucionado, como é o caso do método conhecido em inglês como Creative 
Problem Solving, CPS (1985, Isaksen; Treffinger)1.  Os anos 1990 foi um período fértil para 

o debate e aplicação de soluções criativas em vários níveis.  Com a neurociência também: 

vários avanços têm sido alcançados neste início de século, inclusive com o mapeamento do 

cérebro no momento em que a criatividade é registrada em tempo real.   

 A neurocientista brasileira Suzana Herculano-Houzel, em sua coluna quinzenal no 

Caderno Equilíbrio, do jornal Folha de S. Paulo (10/05/2011, p. 5), com o título "De 

improviso", assim definiu a criatividade do ponto de vista da neurociência, na qual os 

improvisos dependem, no caso de um músico de jazz, de muito treino, mas exatamente do 

momento em que se libera do próprio treino: 

 

Hoje, a neurociência já tem uma resposta. Não é porque a criatividade exija a ativação 
de alguma parte não treinada do cérebro; pelo contrário, a criatividade depende das 
mesmas regiões que são responsáveis pelos sentidos, pela memória, pelo 
reconhecimento dos padrões – mas atuando de formas diferentes, inusitadas, livres do 
autocontrole que aprendemos a exercer o tempo todo. 

  

 Portanto, por esta perspectiva, a criatividade não pode ser vista como obra do acaso, 

nem de uma inspiração simplesmente, mas de um profundo repertório e treinamento, que 

ocorre sem o "cerceamento pré-frontal" do próprio cérebro, em que se ignora o julgamento 

que interfere na própria criação. É isto que diz também o pesquisador David Shenk, para 

quem o treino é a resposta com relação à inteligência (2011), e que tudo que ouvimos falar 

sobre genética, talento e QI pode ser considerado equivocado.   

                                                        

1 Que tive a oportunidade de conhecer nos encontros realizados na Universidade de Buffalo, sob patrocínio da 
FAAP, indicação do Prof. Rubens Fernandes Junior, e estímulo do Professor Victor Mirshawka, a quem 
reconheço como meu introdutor neste fascinante tema: criatividade.  
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 Uma questão também que não será resolvida aqui, embora tenha que ser levada em 

conta, diz respeito à relação entre inteligência e criatividade, que nem sempre podem estar 

necessariamente associadas. Como afirmou a pesquisadora Solange Mugia Wechler, em 

estudo que já é considerado um clássico sobre o assunto, é preciso distinguir, apesar das 

diferentes definições tanto de criatividade quanto de inteligência: 

 

As diferentes abordagens sobre o que é a inteligência demonstram a complexidade do 
processo intelectual. Infelizmente, a avaliação da inteligência tem sido feita, quase que 
exclusivamente, pelos testes de Q.I. ou testes de rendimentos intelectuais. Esses testes, 
além de serem altamente contaminados pelo nível socioeconômico e pelo nível de 
escolarização do indivíduo, só avaliam uma das áreas do pensamento, que é o 
raciocínio convergente, ou seja, aquele que procura uma única resposta certa para 
solucionar um problema. Tais testes, como se pode concluir, penalizam os indivíduos 
criativos, que raramente vêm uma única resposta a ser dada para uma situação-
problema (Wechsler, 1998, 146). 

  

 Mas o objetivo desta comunicação não tem a pretensão de "esclarecer" qual a 

melhor forma de conceituar tanto inteligência quanto criatividade, e sim de apontar para uma 

pesquisa em história cultural sobre a forma como esta compreensão foi utilizada no plano 

empírico e intelectual. E principalmente através da pesquisa sobre dois intelectuais que 

tiveram papel decisivo no contexto da contracultura: Aldous Huxley e Timothy Leary. 

 O inglês Aldous Huxley, na década de 1950, deu início a uma pesquisa polêmica 

sobre a utilização de drogas alucinógenas na busca de uma expansão da mente; e esta 

pesquisa alimentou a de um importante professor de psicologia da Universidade de Harvard, 

Timothy Leary, sobre inteligência e criatividade a partir de drogas psicodélicas, por ele assim 

definidas a partir do grego psico = alma; delos = expansão.  

 

As Portas da Percepção 

 Aldous Huxley (1894-1963), neto de Thomas Henry Huxley, de uma família de vários 

cientistas importantes, foi considerado um dos escritores mais decisivos do século XX. 

Começou sua carreira muito cedo, adquirindo reconhecimento por volta dos vinte anos, mas 

seu grande momento, e ainda atual no século XXI, foi a publicação em 1932, com pouco 

menos de 40 anos, de uma ficção científica fundamental: Brave New World (Admirável 

Mundo Novo). Um romance ousado, uma distopia premonitória sobre um mundo dominado 
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pela ciência, em que as pessoas seriam diferenciadas por castas de acordo com seus 

códigos genéticos, programados por laboratório. Uma história que se passa em um futuro 

sombrio, no ano 632 da Era Ford, outra ironia com relação ao impacto da ciência e 

tecnologia na vida das pessoas.  

 Mas seu registro mais importante para os objetivos desta comunicação não foi uma 

ficção, e sim o relato de uma experiência: The doors of perception (As portas da percepção), 

publicado em 1954. A experiência com a mescalina permitiu a Huxley, além do fascínio que 

gerou entre jovens dos anos 1960, discutir sobre as possibilidades de expansão da mente a 

partir da utilização de uma droga alucinógena.  

 O livro inspirou, no contexto da contracultura, até o nome de uma banda de rock 

decisiva: The Doors, que surgiu sob liderança do poeta Jim Morrison no campus da 

Universidade da Califórnia de Los Angeles, UCLA, onde ele fazia curso de cinema. 

 Huxley considerava acima de tudo uma experiência científica sobre as possibilidades 

de expansão da mente, mesmo que tenha discutido aspectos místicos ou mesmo uma 

função teológica na utilização dos alucinógenos. O ensaísta Manuel da Costa Pinto, que 

apresenta uma das edições do livro no Brasil, assim interpreta a experiência: 

 

O fato, porém, é que em nenhum momento Huxley parece buscar nos alucinógenos uma 
conversão mística ou uma ruptura absoluta com o mundo ordinário. Tampouco parece 
movido por um desacordo essencial com relação aos cárceres psicológicos e 
perceptivos da realidade empírica. Enquanto Blake era um gnóstico para quem "o 
caminho dos excessos leva ao palácio da sabedoria", Huxley fez do excesso de 
sabedoria e de curiosidade um caminho para o palácio do êxtase: é a razão que, 
percebendo sua insuficiência perante a pluralidade do mundo, busca uma abertura para 
novas formas de percepção que sejam uma alternativa ao solipcismo (essa perversão 
do idealismo) e ao behaviorismo (perversão do empirismo). Neste sentido, Aldous 
Huxley é um perfeito agnóstico (Huxley, 2002, 13-14). 

  

 Mas a experiência de Huxley foi a inspiração decisiva para que professores de 

psicologia de Harvard, liderados por Timothy Leary (1920-1996), pudessem realizar 

experiências ainda mais radicais. O próprio Timothy Leary, reconhecendo o pioneirismo de 

Huxley, assim o descreveu em sua autobiografia: 
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Educado em Eton e Oxford, foi impedido de prosseguir na carreira de biólogo por causa 
de sua visão deficiente. Durante a década de 20, escreveu diversos romances irônicos, 
satirizando a decadência da vida intelectual européia.  

   Huxley mudou-se para a Califórnia em 1935 e passou o resto de sua vida estudando e 
escrevendo sobre filosofia transcendental, futurismo e evolução da inteligência. Seus 
livros As portas da percepção, Céu e Inferno e o romance utópico A ilha fizeram dele o 
defensor mais influente das drogas psicodélicas de seu tempo.  

   Huxley descobriu que o seu interesse por drogas alteradoras do cérebro remontava à 
sua infância, quando leu a respeito de Erasmus Darwin (1731-1802), que antecipou o 
trabalho de seu neto Charles, explicando a vida orgânica por meio de princípios 
evolucionistas. Erasmus Darwin também é conhecido por ter plantado o primeiro pé de 
maconha (cannabis indica) da Inglaterra, com Sir Joseph Banks, da Royal Society. A 
planta chegou a cinco metros e meio de altura (Leary, 1991, 45). 

  

 Este interesse despertado por drogas não só tem relação com uma tradição familiar 

que envolvia pesquisa, mas também polêmicas, pelo menos desde o avô que defendeu 

Darwin com unhas e dentes dos fundamentalistas religiosos, como do irmão biólogo Julian 

Huxley, que lhe inspirou alguns romances, como também sua própria vocação frustrada em 

se formar cientista, o que foi impedido por seus problemas de visão, que o acompanharam 

por toda a vida. Portanto, a experiência na Califórnia, não só como escritor – chegou até a 

ser cotado para o roteiro da animação Alice no País das Maravilhas, da Disney, em 1950 -, 

mas também como pesquisador, o que resultou em seu livro mais polêmico.  

Interdisciplinaridade: uma ponte entre conhecimentos 

 Em 1959, mesmo ano em que Thomas Kuhn abordou uma "tensão essencial" entre o 

pensamento convergente e o divergente na criação científica, Aldous Huxley - o "último 

sábio vitoriano", como foi chamado por George Steiner (Augusto, 2006, 57) - fez uma série 

de conferências na Universidade da Califórnia, Santa Bárbara, com o tema "A Situação 

Humana", o que gerou postumamente a publicação de um livro com o mesmo título. Nessas 

conferências fica evidente a vocação intelectual do grande escritor, principalmente sobre os 

desafios para as pesquisas que se julgam interdisciplinares.  

 Em sua apresentação sobre o que intitula "educação integrada" - que pode ser 

traduzida em termos contemporâneos por "educação interdisciplinar" -, em palestra proferida 

no dia 09 de fevereiro de 1959, Huxley destacou que "aprender pouco é perigoso, mas um 

aprendizado altamente especializado pode até ser mais perigoso" (Huxley, 1992, 11).  

Aldous Huxley defendia que o papel do escritor, principalmente do escritor-intelectual, 



117 

 

deveria ser o de um pontifex, um construtor de pontes entre os conhecimentos 

objetivamente observados (científicos), a experiência imediata e as artes. De uma certa 

forma, isto explica o que o levou à experiência com mescalina. Mas também por ter gerado 

um profundo mal-entendido, principalmente o de se considerar que ele faça através do livro 

qualquer apologia das drogas. Como observou em Céu e Inferno, de que se ele se dedicou 

a esta "experiência visionária bem-aventurada", com uma interpretação em termos de 

teologia buscando uma tradução em arte. Mas, alertou que nem sempre essa experiência 

pode ser considerada celestial: "Por vezes ela é terrível. Há inferno do mesmo modo que há 

céu" (Huxley, 2002, 123-124).  

 Portanto, o objetivo do escritor na experiência, sempre acompanhado por pessoas 

tecnicamente preparadas, visava ampliar seus estudos sobre o funcionamento da mente, 

sua capacidade perceptiva e, mesmo sem citar explicitamente, expandir sua criatividade. 

 Um aspecto bem interessante nas lúcidas observações de Huxley sobre a mescalina 

foi uma utilização da metáfora bíblica de que "a mescalina nos abre acesso a Maria, mas 

fecha a porta que leva a Marta" (Huxley, 2002, 48). Ele faz menção a uma passagem do 

Evangelho sobre as irmãs de Lázaro, em que Marta simboliza a vida ativa, enquanto Maria, 

a contemplativa. A contemplação pode gerar um conhecimento, mas não necessariamente 

uma ação. Ele não explora, pelo menos neste contexto, da relação entre a contemplação e a 

ação no que se refere à criatividade, que pode ser vista exatamente como a ponte entre a 

contemplação e a ação, fechando os ciclos na relação entre a vida contemplativa e a vida 

ativa, o que poderia ser aqui entendido como a vida criativa entre elas. Embora também 

destaque que "não há forma de contemplação, mesmo a mais passiva, que não possua 

conteúdo ético" (Huxley, 2002, 49). 

 A pesquisa sobre a percepção alterada permitia vislumbrar um outro mundo, que 

ampliava a sensibilidade e permitia conhecer possibilidades além do plano intelectual: 

    

Sempre me pareceu possível que, por meio do hipnotismo, do auto-hipnotismo, da 
meditação sistemática, ou ainda pela ação de uma droga apropriada, eu pudesse 
modificar de tal forma minha percepção normal que fosse capaz de compreender, por 
mim mesmo, a linguagem do visionário, do médium e até do místico (Huxley, 2002, 25). 

 



118 

 

 Mas os desdobramentos acadêmicos dessas experiências dos anos 1950 adquiriram 

uma dimensão mais radical, até inicialmente com respaldo institucional, na Universidade de 

Harvard, com o professor Timothy Leary.  

 

O Clube Psicodélico de Harvard 

 Timothy Leary foi de professor-pesquisador a guru da contracultura em curto tempo. 

Banido pela universidade, preso como traficante de drogas, solto por ação armada de um 

grupo terrorista (The Weatherman), exilado na Argélia e no Afeganistão, chegou a se lançar 

candidato ao governo da Califórnia, contra Ronald Reagan, com música composta 

especialmente para a campanha por nada mais nada menos que John Lennon: "Come 

Together".  Referência quase mítica para os jovens hippies dos anos 1960, deixou Nova 

York pelo sonho dourado da Califórnia. Leary escreveu muitos livros, lotava as salas com as 

palestras que dava, viajou muito (até ao Brasil), mas sempre foi tido como um perigoso 

subversivo, "o homem mais perigoso da América".  

 Assim como Freud começou suas pesquisas com cocaína na Viena do final do 

século XIX, também seus objetivos eram bem diversos do que a simples justificativa de 

consumo de drogas; Timothy Leary tem sido marcado por um excesso de destaque com 

suas experiências com drogas. Ele mesmo fez questão de declarar, em entrevista a um 

semanário canadense no final dos anos 1980, que se era 100% favorável ao uso inteligente 

das drogas, se considerava 1000% contra o seu uso impensado ("thoughtless"), concluindo 

que as drogas nunca tinham sido objetivo central em sua vida, como diziam (Leary, 2008, 6). 

No fim da vida, já nos anos 1990, havia descoberto um outro caminho para a expansão da 

mente: a revolução digital e a Internet.   

 O jornalista da revista Rolling Stone, Mikal Gilmore, sintetizou assim a importância 

de Timothy Leary do ponto de vista acadêmico: 

    

Mas três fatores diferenciavam o trabalho de Leary. Um deles era a incorporação de 
suas teorias de análise transacional no modelo experimental: o terapeuta não deveria 
simplesmente administrar a droga aos pacientes e, sentado ao lado deles, anotar suas 
reações, mas também tomar a droga. Outro fator era a implementação de uma condição 
ambiental que se tornou conhecida "set and setting": se se ajustasse (set) a mente da 
pessoa que tomaria a droga e se proporcionasse um ambiente (setting) tranqüilizador, 
aumentaria significativamente a probabilidade de o paciente alcançar uma saudável 
reorganização psicológica. (Gilmore, 2010, 52). 
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 Em suma, apesar de todas as acusações - que lhe custaram não só o emprego na 

universidade, mas também a perseguição da justiça, com várias prisões -, o que Timothy 

Leary propunha, e somente com pesquisadores de pós-graduação, voluntários e 

conscientes dos riscos, exigia um ambiente adequado, era a busca de um conhecimento 

sobre o funcionamento do cérebro praticamente trinta anos antes da explosão dos estudos 

da neurociência no final do século XX, mesmo que algumas  de suas conclusões venham a 

ser questionadas por pesquisas mais recentes: 

 

Aprendi que o cérebro é um biocomputador subutilizado, que contêm bilhões de 
neurônios não utilizados. Aprendi que a consciência normal é uma gota em um oceano 
de inteligência, que consciência e inteligência podem ser sistematicamente expandidas, 
que o cérebro pode ser reprogramado, que o conhecimento de como o cérebro opera é 
a questão científica mais urgente de nosso tempo. Estava fora de mim de tanto 
entusiasmo, convencido de que tínhamos encontrado a chave que procurávamos 
(Leary, 1999, 43). 

  

 Mas se suas pesquisas não tiveram continuidade com aval de uma instituição do 

porte de Harvard, isto acabou levando-o a organizações alternativas, com a substituição da 

psilobicina pelo LSD, uma droga com propriedades psicoativas descoberta por acaso por um 

cientista suíço, Albert Hofmann, nos anos 1940 (Hofmann, 2006). Timothy Leary entendia 

esse processo também como um movimento de liberdade individual, novo na história 

humana por não ser baseado em geografia, política, classe ou religião. E que nada tinha a 

ver com mudanças na estrutura política, mas com transformações na mente individual 

(Leary, 1980, 6). Compatível, portanto, ao plano da inteligência e criatividade.   

 Não é espaço aqui, claro, para a discussão sobre os malefícios provocados pelas 

drogas, em qualquer nível, legal ou ilegal, até porque isto deve ser realizado no plano tanto 

da medicina, em pesquisas específicas, como no plano da sociedade, mas o de destacar as 

tentativas em se utilizar recursos que não seriam unicamente para um sistema de 

recompensa do cérebro (e toda droga provoca um imenso prazer em seus contatos iniciais, 

mas que cobra um preço muito elevado no decorrer de seu uso, principalmente por pessoas 

com predisposição a distúrbios e a carências), mas para destacar algumas tentativas 

empíricas, no contexto da contracultura, que buscassem uma expansão da mente.  

 A questão das experiências com drogas nos ambientes acadêmicos esteve ligada, 

do ponto de vista histórico-cultural, ao contexto da contracultura, mas seus efeitos sociais se 
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tornaram um problema de saúde pública na passagem do século, o que não deve impedir 

que se pesquise esta relação com a cultura, e seus impactos nas artes e no conhecimento 

de modo geral (Labate, 2008), principalmente na relação direta com o tema da inteligência e 

da criatividade.  

 

A questão das drogas 

 Um dos maiores nomes da contracultura no Brasil é o jornalista e escritor Luiz Carlos 

Maciel, não só pela qualidade de suas obras, mas também por seu papel histórico através 

das páginas de O Pasquim, em plena ditadura militar, em que acompanhava tudo que 

ocorria sobre o tema em sua coluna intitulada Underground, praticamente como um pioneiro 

das questões contraculturais no Brasil, e que já está merecendo um estudo em história 

cultural. Em seu livro As quatro estações, Maciel faz um balanço pessoal, sincero e profundo 

sobre esta experiência histórica não muito favorável ao discurso acadêmico.  

 E, sobre a questão da importância das drogas no processo, assim se manifesta: "As 

drogas alucinógenas foram privilegiadas pelos hippies porque ajudavam a vislumbrar a nova 

realidade. Elas eram psicodélicas – termo criado por Timothy Leary para significar que 

expandiam a consciência" (Maciel, 2001, 44). E esta é uma questão relevante e 

problemática, que merece um comentário e um alerta: 

 

A questão mais delicada, no que diz respeito à contracultura, é a das drogas. Esta 
designação genérica é usada indiscriminadamente em relação à todas as substâncias 
de ação psicotrópicas – com a curiosa exceção do álcool que, apesar de ser de todas, a 
droga mais perturbadora da mente, a mais prejudicial para o organismo e a mais nociva 
para o espírito, não costuma ser chamada de "droga" por quase ninguém (Maciel, 2001, 
172). 

  

 Em primeiro lugar, deixar aqui bem claro que a droga é um problema grave, e que foi 

acentuado na sociedade contemporânea como um legado da contracultura. E um problema 

que não pode ser camuflado nem pelo discurso moralista, na maior parte das vezes 

hipócrita e demagógico, nem pelo que faz apologia, glamourizando a droga como se fosse 

uma pretensa solução; que nunca foi, nem criativa, nem inteligente.  

 Mas as drogas, que foram tremendamente penalizadas (no sentido jurídico) no 

decorrer do século XX, têm mais presença no debate neste início do século XXI como um 
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problema que deve ser visto como de saúde pública, não de polícia (veja a respeito o 

importante filme Quebrando o tabu, de Fernando Grostein Andrade, 2011, em que ex-

governantes de vários países debatem o tema, incluindo o brasileiro Fernando Henrique 

Cardoso). E historicamente, a questão da droga com relação à cultura sempre teve um 

papel importante.  

 A questão aqui deve ser tratada como a droga foi vista na procura de uma expansão 

da mente, portanto, tanto no sentido da inteligência quanto da criatividade. E, assim como 

com os conceitos polissêmicos, complexos e flexíveis, também há uma diferença 

significativa entre os tipos de drogas. Como lembra Luiz Carlos Maciel, basicamente existem 

dois tipos de drogas: as "expansoras" e as "constritoras" da consciência (2001, 175).  No 

primeiro caso, as psicodélicas, alucinógenas, tais como LSD, alguns tipos de cogumelos, 

ayahuasca e mescalina. No segundo: álcool, cocaína, crack e heroína, principalmente. E isto 

não tira de nenhuma delas os riscos inerentes, como diz o próprio Maciel, aos 

"desavisados".  

 Um estudo histórico extraordinário sobre as drogas foi realizado pelo etnobotânico 

Terence MacKenna, em O alimento dos deuses (1995), que faz um levantamento sobre 

todos os tipos de drogas, inclusive as eletrônicas, com destaque para os efeitos da televisão 

na percepção das pessoas, por ele comparada aos efeitos da heroína: 

A analogia mais próxima do poder da televisão e dos valores de transformação que ela 
trouxe à vida do usuário contumaz é provavelmente a heroína. A heroína achata a 
imagem; com a heroína, as coisas não são quentes nem frias; o drogado olha o mundo 
certo de que, independente do que seja, ele não tem importância. A ilusão do 
conhecimento e de controle engendrados pela heroína é análoga à suposição 
inconsciente que o consumidor de televisão tem daquilo que ele está vendo é "real" em 
alguma parte do mundo. De fato, o que está sendo visto são as superfícies 
cosmeticamente melhoradas dos produtos. A televisão, ainda que não seja 
quimicamente invasora, é tão viciante e fisiologicamente prejudicial quanto qualquer 
outra droga (McKenna, 1995, 276).  

  

 Uma droga em particular teve um impacto, que se tornou emblemático no contexto 

da contracultura, gerando até buscas de citações em letras de músicas, e influenciou no 

plano estético com imagens visuais, fixas ou em movimento. O LSD se tornou uma sigla tão 

poderosa, em clima de guerra-fria, quanto a CIA norte-americana e a KGB soviética.   
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A invenção do LSD 

 Em 1938, Albert Hofmann, químico do laboratório Sandoz, na Suíça, sintetizou, por 

acaso, ao desenvolver substâncias vasoconstritoras para facilitar o parto, o primeiro acido-

lisérgico tartarato de diatalamida, o LSD-25. Mas, por causa da guerra, ele só se deu conta 

do que havia descoberto anos depois. No dia 16 de abril de 1943, ao retomar suas 

pesquisas e manipular a substância sem luvas, percebeu que aquele material havia 

provocado alterações em seu corpo, como descreveu sobre a droga recém-descoberta: 

    

Fui forçado a interromper meu trabalho no laboratório no meio da tarde e ir para casa 
afetado por uma inquietação notável, combinada com uma ligeira tontura. Em casa 
deitei-me e afundei numa condição intoxicada não-desagradável e onírica, caracterizada 
por uma imaginação extremamente estimulada. Num estado onírico, com os olhos 
fechados (achei desagradável a luz do dia), percebi um fluxo ininterrupto de imagens 
fantásticas, formas extraordinárias com um jogo de cores intenso e caleidoscópico. Após 
cerca de duas horas, esta situação se dissipou (McKenna, 1995, 296-297). 

 

 Mas só foi nos anos 1960 que a difusão da droga se tornou uma experiência comum 

por jovens que buscavam não apenas alteração da consciência, como transformações na 

sociedade, incluindo vários artistas, que viam no LSD um estímulo para a criação. Luiz 

Carlos Maciel considera que uma virtude do LSD – que, claro, torna-se um problema se 

tomado em condições não favoráveis -, do ponto de vista da criação, é que desestrutura no 

cérebro tudo que está estabelecido pela formação e pelo hábito. "Essa desestruturação abre 

o canal interno para as alucinações, as famosas visões insólitas da experiência psicodélica" 

(2001, 45). Permitindo tanto um uso psiquiátrico, no sentido de desestruturar para estruturar 

depois, quanto com relação à criatividade.  

 Não é difícil entender o sucesso que o LSD obteve entre os jovens da geração baby-

boom, que buscavam uma total transformação na vida social e psíquica, como também não 

é difícil prever o quanto de risco que se corria por uma "viagem" sem garantia de retorno. 

Mas, mesmo para a maioria que nunca experimentou, ou não teve acesso (apesar da 

distribuição gratuita no Festival de Woodstock, por exemplo, como é destacado pelos 

microfones de que a qualidade não seria confiável e se recomendava, sem sucesso, o não-

uso), a marca havia deixado seus rastros, e procurada em músicas dos Beatles (Lucy in the 

Sky with Diamonds) ou de Caetano Veloso (sem Lenço Sem Documento), mesmo que os 

artistas tenham se cansado de explicar que não passava de mera coincidência. O efeito, de 

qualquer forma, já estava dado de forma indelével na cultura. O mito estava criado, com 
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auxílio de muitas fontes, de Timothy Leary aos próprios artistas: a estética da contracultura 

ganhava seu componente psicodélico e a criação não seria mais a mesma, com todos os 

problemas advindos, principalmente para um dos legados mais fortes da contracultura.  

 

O avesso da Divina Comédia 

 Se existe um legado cultural da contracultura carregado de contradições e 

problemas, esse é o do impacto causado pelas drogas na sociedade contemporânea. Com 

todos os riscos, posso dizer com certeza, independente de qualquer posição frente à 

questão da descriminalização, agenda inevitável no decorrer do século XXI, que qualquer 

que seja a droga, do álcool à maconha, dos lisérgicos aos calmantes, ela se apresenta 

desde sempre como uma Divina Comédia, de Dante Aleghieri, pelo avesso: enquanto nesta 

obra-prima da literatura, o poeta Dante, a princípio com ajuda do poeta latino Virgílio, sai em 

sua jornada do Inferno ao Paraíso, onde encontrará Beatriz e sua resposta tão procurada; 

nos chamados paraísos artificiais, a jornada se inicia exatamente no paraíso, para terminar 

quase sempre, e rapidamente, no inferno, não apenas no sentido metafórico. E voltar do 

inferno, como fizeram tantos heróis mitológicos, nem sempre foi possível...  

 Mas o que não se pode esconder aqui é que a busca por uma expansão da 

consciência, com todos os riscos que isto acarretou, tem relação com a inteligência e 

criatividade, onde ainda engatinhamos em várias respostas.  A contracultura apontou para 

um desvio, radicalizou uma tensão essencial entre o divergente e o convergente, definiu 

caminhos na arte e no comportamento, ousou experiências que gerou em muitos casos 

finais trágicos, como a recente morte da excelente cantora inglesa Amy Whinehouse (1983-

2011), semelhante a tantos ídolos da contracultura dos anos 1960.   

 Mas uma experiência histórico-cultural, no plano da criatividade e inovação, que 

gerou frutos bem valiosos; como por exemplo, o rock'n'roll, que não pode ser compreendido 

fora deste contexto, em todos os níveis, e relacionado a todas as questões aqui apontadas, 

principalmente as relacionadas às drogas.  

 Foi um roqueiro importante, Keith Richards, guitarrista dos Rolling Stones, que viveu 

intensamente este contexto, que fez um interessante esclarecimento sobre o uso de drogas 

e criatividade, em entrevista à revista Veja (17 de novembro de 2010), apesar de marcado 

por uma visível contradição, entre o que começa dizendo e o que conclui sobre o fato: 



124 

 

Se não existissem drogas, não existiria o rock'n'roll. Isto é fato. Mas as drogas nunca 
foram o grande motor do rock. O que vale é a imaginação, o talento e a capacidade de 
criar letras memoráveis. As drogas não facilitam esse trabalho. Se elas fossem tão vitais 
para a criatividade quanto parecem, qualquer um faria rock de qualidade. Bastaria usar 
cocaína aqui, heroína ali, e todo mundo teria um hit. É fato também que há um exagero 
total nesse encantamento com as drogas. Eu as usei durante décadas, usei porque quis 
e estou limpo desde 1977. 

 

 Neste congresso sobre criatividade e inovação, em Manaus, pude conhecer, 

finalmente, o famoso encontro das águas dos rios Negro e Solimões, importantes afluentes 

do rio Amazonas, que não se misturam a princípio, para se fundirem depois. Experiência 

realmente fascinante. É óbvio que não consigo fugir do senso comum, como não vou resistir 

em utilizá-la como metáfora no término desta comunicação, principalmente para abordar a 

complexidade que envolve a busca de interdisciplinaridade, sempre marcada por "tensões 

essenciais", de divergências e convergências, entre criatividade e inteligência, entre cultura 

e artes, e principalmente entre pensamento científico (próprio da pesquisa acadêmica) e 

pensamento mágico (próprio da contracultura).  

 Pensamentos incompatíveis, que como os rios, se encontram, mas a principio não se 

misturam; só restando, ainda conforme Luiz Carlos Maciel, uma terceira via, que ele defende 

como sendo de um "pensamento de natureza artística".  E se a vocação principal do ser 

humano é a criação, termino esta comunicação citando mais uma vez Maciel (2001, 225): "A 

criação não tem objetivos, nem significado. Como a vida. É pura e maravilhosa curtição. 

Deus é um artista". 

******************** 
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RESUMO: 

Este presente estudo pretende apresentar significativos pensamentos sobre arte moderna e, 
para tanto, solicita as vozes – elas mesmas – de alguns dos mais importantes artistas-
pensadores, que agiram expressiva e reflexivamente na dobra entre os séculos XIX e XX. 
São eles: Paul Cèzanne, Henri Matisse, Wassily Kandinsky, Piet Mondrian e Paul Klee. Dos 
quatro primeiros nomes, apreende-se a concepção de arte como legítimo exercício de 
linguagem – em processos metodológicos que levaram a arte da representação figurativa 
para um processo de síntese figural e, logo depois, para o universo da abstração. Por 
último, os escritos de Klee descrevem como age a linguagem, a partir da identificação de 
suas ordens estruturantes, em favor de um olhar criativo. 

Palavras-chave: Arte; Criatividade; Método. 

 

ABSTRACT: 

This present study aims to present significant thoughts on modern art and, therefore, asks 
the voices – themselves – some of the most important artists, thinkers, who acted reflexively 
ans expressive in the fold between the nineteenth and twentieth centuries. They are: Paul 
Cèzanne, Henri Matisse, Wassily Kandinsky, Piet Mondrian and Paul Klee. Of the four first 
names grasps the conception of art as a legitimate exercise of language  - methodological 
processes that led to the art of figurative representation for a figural synthesis process, and 
soon after, to the world of abstraction. Finaly, Klee’s writings describe how the language 
works, from the identification of structuring your orders in favor of a creative look. 

Key words: Art; Creativity; Method. 

 

Quando sou chamado, por um motivo ou outro, para refletir sobre a arte moderna e 

suas influências e implicações nas categorias artísticas das Artes Visuais em tempo atual, 
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quase sempre – mas não tão repetitivamente assim - gosto de citar o Angelus Novus (uma 

pequena aquarela de Paul Klee, sem data e clandestinamente conservada por Walter 

Benjamin). Esta emblemática metáfora – se compreendida em sua universalidade - faz do 

artista moderno um ser que, cumprindo seu percurso/destino, avançando de costas, vê a 

história como um universo de experiências. 

O sentimento de linearidade presente no projeto modernista – aquele, de acento 

parisiense – contrasta com o sentimento contemporâneo, que é mais cortante, fragmentário 

e pleno de procedimentos de montagem. Montagem, aliás, perceptível em diversas 

camadas: na da criação artística; nos processos intersemióticos; nos sintomas de 

desterritorialização dos fenômenos culturais; nas próprias concepções de arte. 

Trazer para cá, para este discurso reflexivo, uma obra de arte (ou, talvez, um mero 

estudo-exercício de aquarela) produzida por Klee não é tarefa aleatória. Foi ele, pois, um 

dos artistas modernistas que mais intensamente e melhor definiu o sentimento criativo de 

sua época. Culmina-se nesta percepção o contato com um muito interessante texto de sua 

autoria: Credo Criativo, publicado em 1920. 

Neste tratado, que contém 07 incisos, ele declara do início (a arte não reproduz o 

visível, mas torna visível) ao fim (deixe-se tragar por este mar revigorante, por um largo rio 

ou por encantadores riachos, tais como os da arte...pluri-ramificada) um amor aos exercícios 

de linguagem. A linguagem visual que, desde Cèzanne, tornava-se cada vez mais exposta 

diante da comunicação ao público de imagens estruturantes – na pintura, no desenho, na 

escultura...enfim, nos novos objetos artísticos que tanto estranhavam o grande público...e 

que em busca de procedimentos cada vez mais meta-linguísticos tornaram a arte, ela 

mesma, o seu eixo temático, em formas de abstração. 

Artistas como Cèzanne, Matisse, Kandinsky, Mondrian e, principalmente, Klee nos 

ensinam como vê-los e como compreender a nova arte – e todos os produtos culturais, 

gerados por um novo sentimento criativo e inovador. 

Paul Cézanne, ao apresentar e defender seu método de O Cilindro, a Esfera e o 

Cone descreveu um procedimento de trabalho tão preciso que parecia manifestar certezas 

absolutas, contudo motivadas por constantes dúvidas. 

Cèzanne passava jornadas inteiras estudando um prato de maçãs, alterando as 

cores, os tons e as formas – para criar determinados efeitos pictóricos. O artista sabia 
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explorar a relação entre cor e forma, as tensões entre a profundidade do espaço e a 

superfície plana da tela. 

Cèzanne acreditava ser necessário o distanciamento da realidade para manter-se fiel 

– acentuando, suprimindo, recortando e reunificando – a complexa experiência de uma 

visão tridimensional sobre uma tela bidimensional. Assim, sua prática metodológica, uma 

realização emocional e estrutural, apresenta além de uma exigente relação entre natureza e 

percepção uma extraordinária riqueza de cores, um geometrismo multiforme e, cada vez 

mais, aparente. Sua arte baseia-se no trinômio visão-sensação-pensamento. 

Era uma visão cromática e formal, qualitativa e lógica – como o próprio artista 

perseguia adquirir: 

Existem duas coisas no pintor: os olhos e o cérebro. Ambos devem 
ajudar-se mutuamente e devem tender a um desenvolvimento recíproco. Aos 
olhos compete o estudo da natureza e para o cérebro está reservada a lógica 
das sensações organizadas, que fornecem os meios de expressão (carta a 
Zola, 1878). 

 

Entre colorido e formalização, a originalidade cèzanneana está no uso da cor. O 

artista trata a cor de modo pessoal, combinando com toques num rígido mosaico de blocos 

verticais e diagonais, que faz ressaltar o ritmo das estruturas e da composição. A qualidade 

cromática, aliada ao desejo de geometria, nos posiciona diante de uma superfície pictórica 

que traduz o moderno conceito de quadro. 

Sua pintura, esta variedade do quadro da natureza, propõe a exposição de 

estruturas: 

Tudo na natureza é modelado sobre a esfera, o cone e o cilíndro. 
Deve-se aprender a pintar sob estas figuras simples e em seguida poderá 
fazer tudo aquilo que se desejar. 

Tudo se resume nisto: ter as sensações e ler a natureza. 

Ler a natureza significa vê-la sob o véu de interpretação por meio de 
manchas de cores que se sucedem segundo uma lei harmônica – a 
geometria. Pintar significa registrar sensações formais e cromáticas (cartas a 
Emile Bernard, 1904). 

 

Para Cèzanne, a arte é a natureza vista pelo temperamento: 
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Um temperamento disciplinado, que sabe organizar as sensações. 

Um temperamento que tem um próprio método. 

A arte tem um novo início com cada pintor. 

Existem coisas na natureza que não foram ainda vistas. Se um artista 
as descobre, abre uma nova via aos seus sucessores. Se não disse tudo, 
dirão eles o resto. 

Devemos olhar a natureza como se ninguém a tivesse visto antes de 
nós. Sendo pintor, devo ter um olhar original. 

Sendo pintor, penso, sobretudo, nas sensações visuais (cartas a Emile 
Bernard, 1904). 

 

Henri Matisse e seus cromatismos fauvistas [de intensa selvageria]...receberam 

sugestivas críticas iniciais. Seu primeiro professor de arte, Bougerou, dizia: você simplificará 

a pintura (depoimento, 1952). 

Com boas idéias, Matisse simplificou a pintura. 

Luzes e sentimentos levam Matisse a experimentar cores puras, aplicadas em 

contrastes violentos. Desenvolve um estilo de flagrante violência. É visto, entre outros 

pintores, como um selvagem. Esse fauvismo de cores provoca a exclusão de cores 

imitativas e a independência cromática em relação ao desenho. Matisse passa a acreditar 

que não devia imitar o objeto representado, mas deformá-lo segundo as exigências pessoais 

de composição, de estrutura e de cor. 

As internas vibrações de suas pinturas resultam de uma técnica arrojada: as cores 

são vivas, puras, brilhantes, estendidas em grandes campos; obedecem a um jogo de 

tonalidades quentes, que o pintor consegue estender mesmo lhes contrapondo cores 

complementares; deste contraste surge uma intensa luminosidade; a cor não obedece ao 

desenho, mas estabelece formas próprias, necessárias para construir composições 

requintadas; a vibração das tintas puras, irradiando intensa claridade, revela o 

temperamento inovador do artista, para o qual a cor é a linguagem única. 

Matisse pinta para traduzir as minhas emoções, os meus sentimentos e as reações 

da minha sensibilidade em termos de cor e de forma (entrevista radiofônica, 1942). Esta era 

a idéia: construir um quadro com superfícies coloridas; pesquisar a intensidade das cores. 



130 

 

Matisse pensava muito sobre sua arte e falava muito sobre suas realizações: 

O pensamento de um pintor não deve ser considerado fora de seus 
meios, porque vale somente na medida em que esses o servem; e os meios 
devem ser tanto mais completos (por completo não se entenda complicado), 
quanto mais profundo for o pensamento. Eu não posso distinguir entre o 
sentimento que tenho da vida e o modo como eu o traduzo. 

A melhor demonstração que um pintor pode dar do seu modo de pintar 
é aquela que resulta de suas telas. 

A expressão está na disposição de seus quadros: o espaço que 
ocupam os corpos, os vazios que os circundam, as proporções, tudo faz 
parte. A composição é a arte de sistematizar os diversos elementos que o 
pintor tem à disposição para exprimir os seus sentimentos. 

 

E o argumento preferido era as minhas cores: 

A cor é uma questão de qualidade./ As cores têm belezas próprias./ A 
cor, sobretudo, é uma liberação. A liberação é o alargamento das 
convenções, os velhos meios recusados nas descobertas da nova geração./ 
Compreendi que posso trabalhar com cores expressivas que não são 
obrigatoriamente cores descritivas./ A cor existe em si. 

Minhas telas são organizadas mediante a cor. A cor encontra a sua 
expressão quando corresponde à intensidade das emoções do artista. 

 

Diante desse encaminhamento cromático-abstratizante, Matisse se apóia na 

materialidade das cores e em sua maturidade, mais consciente da validade de seu percurso 

de artista, ele reflete sobre as próprias passagens expressivas: 

Bem cedo fiquei fascinado pelo esplendor da cor pura. Logo me veio 
como uma revelação o amor da matéria em si. Senti desenvolver em mim a 
paixão pelas cores. 

A arte pictórica compreenderá a emoção com os meios mais diretos e 
mais simples. 

Dar ordem ao caos, eis a criação. E, se a dimensão do artista é criar, 
lhe é necessária uma ordem cuja medida será o instinto. 

Eu devo…encontrar os signos em relação com a qualidade da minha 
invenção. São signos plásticos novos que, por sua vez, se integram na 
linguagem comum e, por seus próprios meios, encontrarão sua importância 
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na relação com os outros. A importância de um artista se mede com a 
quantidade de novos signos que ele introduz na linguagem plástica 
(testemunhos reunidos em Escritos e Pensamentos sobre Arte). 

 

Cèzanne e Matisse representam importantes momentos do percurso abstratizante, 

próprio das vanguardas históricas, sucessivamente desencadeadas na primeira parcela do 

século XX. Embora suas experiências expressivas os levassem a perceber a autonomia da 

arte em relação às referências do mundo – as figuras, os objetos, a paisagem, as coisas – 

operavam a reconhecida independência da linguagem, sempre propondo, cada um em seu 

estilo, um olhar inovador. Inovaram na observação, recriaram os modelos e as técnicas: 

libertaram o olhar do espectador. 

Porém, talvez por limites e exigências pessoais ou por inabilidade da cultura, 

mantiveram-se dependentes da linguagem figurativa. A cultura das imagens absolutamente 

abstratas, à revelia dos estímulos suscitados pelos sentidos, instaura-se a partir das 

presenças artísticas de Kandinsky e Mondrian. 

Com eles, os horizontes da linguagem atingem a expressividade mais direta. A 

abstração lucidamente concebida, deduzida de um sentimento de essência da arte, como 

ocorre no século XX, jamais ocorreu e reflete uma ação expressiva sem precedentes. A 

consciência do fazer abstrato apresenta-se como uma preocupação de ordem estética. Uma 

forma pode ser significativa, bela, satisfatória para o espírito e para os olhos também, 

quando não representa nada (Vallier, 1984:11). 

Wassily Kandinsky foi o primeiro pintor, na modernidade, a chegar a uma visão 

abstrata como ato consciente e não como impulso ocasional. 

O conceito de abstração, no âmbito da linguagem, percebe alternâncias: entre forma 

e conteúdo; espírito e matéria; harmonia e desarmonia; interior e exterior. O pensamento 

abstrato, segundo Kandinsky, pode se apresentar: 

1) especulativo, científico, puro; 
2) espiritual, extrasensorial; 
3) concreto, material. 

 

O artista apresenta estreita ligação entre teoria e prática, demonstrando coincidir 

seus valores pessoais com a realidade da arte. Kandinsky elaborou a gramática de uma 
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nova pintura. Ele próprio dizia: a pintura deve usar os meios que lhe são próprios. A pintura 

deve transformar-se em abstração (depoimento, 1912). 

Kandinsky acreditava na síntese da arte: a forma e a cor se harmonizam para criar o 

quadro, segundo o princípio da necessidade interior. Somente agora nasce a obra de arte 

autêntica (depoimento, 1912). 

Acreditava ser o responsável pela total renovação das formas e dos meios de criação 

artística. Com vontade de repensar o mundo, de mudar a vida e transformar o universo 

humano em linguagem artística, Kandinsky escolhe e define, com liberdade pessoal, a 

materialidade de sua arte. Estabelece regras individuais e formula a teoria e prática da 

abstração. Para ele, a expressão abstrata opera: 

1) a potência dos elementos visuais – forma, cor, grafia; 
2) uma composição de relações – entre ritmos e hierarquias formais e 

cromáticas; e 
3) as leis de linguagem – em constante síntese qualitativa. 

 

Ilustrando: 

A concepção é a primeira fase da criação: a idéia do quadro não é 
descritível com palavras, mas encontra a própria origem em sensações e 
experiências espirituais. 

Não sou eu a escolher deliberadamente a forma, é a forma que se 
escolhe em mim (depoimentos, 1912). 

 

A síntese de seus depoimentos é, assim, lapidar: 

Eis a única finalidade do artista…a pintura como tal, isto é, a pintura 
pura age sobre a alma com os seus meios: a cor, a forma, a distribuição da 
superfície e da linha e as suas relações recíprocas [movimento]. 

 

Para ele, o artista abstrato seria o inventor da própria arte e o organizador dos 

próprios procedimentos. Afinal, a característica da pintura seria a tendência para exprimir 

em formas pictóricas conteúdos pictóricos. 

E, argumentava como um autêntico pioneiro: 
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O espectador está também muito habituado a buscar um sentido, isto 
é, uma relação exterior entre as partes do quadro. Nossa época, materialista 
na vida e, assim, na arte, produz um espectador (e especialmente um 
amador) que não sabe simplesmente colocar-se diante de um quadro. No 
quadro, ele busca todo o possível (imitação da natureza, a natureza expressa 
pela psicologia do artista – e, então, a psicologia – a atmosfera imediata, a 
pintura, a anatomia, a perspectiva, a atmosfera exterior), mas não busca a 
vida interior, não deixa que o quadro exerça uma ação sobre ele (Todos os 
Escritos). 

 

Por sua vez, Piet Mondrian experimentou, na origem, a simplificação de referências 

figurativas para, definitivamente, na maturidade, adotar a abstração. Delineou uma 

expressão pictórica implicada na busca de uma linguagem plástica determinada: proporção 

em equilíbrio. 

 

Para tanto, continuamente pesquisou as variações de grandeza de formas e 

superfícies nas oposições de horizontalidade e verticalidade. Estudou as cores e os valores 

fundamentais, respectivamente: azul, amarelo e vermelho; branco, preto e cinza. Descobriu 

as possibilidades de equilíbrio na assimetria. 

Sua arte é a expressão concreta do equilíbrio entre os conflitos elementares da 

pintura. Na determinação da estrutura elementar da linguagem pictórica, Mondrian dispõe 

das equivalências como formas de lei. Por meio  do uso de elementos formais e cromáticos 

primários, o artista discursa acerca da verdadeira visão da realidade abstrata: leis 

elementares. 

Implicado numa atividade intelectual especulativa define os princípios gerais do neo-

plasticismo: 

   1. plano; 

   2. cores primárias e não-cor: branco, preto e cinza; 

   3. equivalência dos meios plásticos/equilíbrio e harmonia; 

4. relação dos opostos/composição – cheio (forma) e vazio 
(espaço)/plano no plano; 

5. linha reta/vertical e horizontal; 
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6. ângulo reto; 

7. assimetria; 

8. pintura: por séculos a pintura expressou plasticamente as relações 
entre as formas e as cores naturais antes de atingir, nos nossos dias, 
a plástica somente das relações; 

9. equilíbrio entre individual e universal; 

10. equilíbrio entre arte e vida; 

11. unidade 

(Síntese Curricular, 1941). 

 

Com tanta teoria acerca do próprio fazer artístico, Mondrian imaginava estar 

propiciando o encontro do conceito de universalidade com o gênio particular de sua época. 

Para ele, a realidade moderna era ondulante, movimentada, fugidia e infinita. A vida na 

cidade provoca a metamorfose cotidiana das coisas e impõe ao artista a velocidade de 

execução, exige a capacidade de expor o que é eterno no mundo transitório. A vida 

moderna e abstrata considera as coisas no efeito de sua breve permanência. 

Assim, a arte – livre da vida – encontraria estatuto autônomo. A arte abstrata era 

considerara, por ele, o território do vital – o universal dentro de nós. E, tanta insistência no 

caráter autônomo dos meios de expressão lhe serviu para acentuar a finalidade da arte. 

Segundo Mondrian: a expressão de relações. Expressões de diversidade, multiplicidade e 

individualidade. Relações de equilíbrio universal. Bem assim: 

Cada coisa no seu lugar (?). Observe cores e formas, o senso da vida 
moderna escorre. Tudo misturado. Uma variedade de coisas. Movimento e 
silêncio. Olhares pousam em objetos e imagens. Colhem os aspectos 
mutáveis. Sublinhe as diferenças. Parado e passado; o que muda 
continuamente pertence ao presente. Olhar a realidade: dinâmica relação. 
Imagens entram e saem do horizonte. Decompõem-se e se recompõem 
velozmente. Balé mecânico. 

Vejo somente fragmentos! 

As coisas, os fragmentos. O obervador aciona o processo. Percepção 
e memória recompõem as partes em unidades. Faz, no máximo, um quadro 
cubista. Tudo está em movimento. Entre no jogo. Deixe-se envolver… 

Não fique sentado a olhar (Escritos, 1920). 
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Se, foram trazidas para cá as vozes, elas mesmas, de alguns dos mais importantes 

artistas modernistas é porque perseguimos, aqui, o estado de legitimidade acerca do 

sentimento criativo – em arte. 

 

E finalmente, o credo criativo de Paul Klee revela, por inteligência criativa e 

perspicácia contextual, a síntese do pensamento moderno. Vejamos, senão, partes 

significativas de seu pensamento (os incisos I, III e VII): 

I 

A arte não reproduz o visível, mas torna visível. A essência da 
arte...seduz o artista, facilmente e não sem razão para a abstração. O 
elemento esquemático e fabuloso do caráter imaginário é dado e se expressa, 
simultaneamente, com grande precisão. Quanto mais puro...quanto maior a 
ênfase dada aos elementos formais subjacentes à representação, tanto mais 
inadequada será a estrutura para a representação realista de objetos visíveis. 

Pontos, energias lineares, planas e espaciais: tais são os elementos 
formais da arte... Um exemplo de elemento plano que não se compõe de 
subunidades é a energia sem modulação obtida pelo traço feito com um lápis 
de ponta grossa. Um exemplo de elemento espacial é uma mancha vaporosa, 
em forma de nuvem, que apresenta diferentes graus de intensidade e que é 
obtida por um pincel cheio de tinta. 

III 

Mencionei elementos da representação gráfica que se incluem entre 
os componentes visíveis da obra. Isso não deve ser entendido no sentido de 
que uma obra deva consistir necessariamente de tais elementos. Os 
elementos devem gerar formas, sem precisarem ser sacrificados para isto. 
Preservando-se a si mesmos. 

Na maioria dos casos, outros elementos deverão se juntar a eles para 
comporem formas, objetos, ou componentes de importância secundária. 
Planos formados por linhas que se relacionam entre si (por exemplo, cursos 
de água vistos em movimento) ou estruturas espaciais formadas por energias 
que se relacionam em terceira dimensão (peixes nadando em todas as 
direções). 

Enriquecendo-se deste modo a sinfonia formal, as possibilidades de 
variação, e com elas as possibilidades ideais de expressão, tornam-se 
incontáveis. 
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É certo que no início há a ação, mas sobre ela paira a idéia. E visto 
que a infinitude não possui começo, dado que é circular, a idéia pode ser 
considerada primária. No início era o Verbo... 

VII 

A arte assemelha-se à Criação. Cada obra de arte é um exemplo, 
assim como o elemento terrestre é um exemplo do cósmico. 

A libertação dos elementos, seu agrupamento em subdivisões 
menores, o desmembramento e a reconstrução em um todo sob diversos 
aspectos ao mesmo tempo, a polifonia pictórica, a obtenção da estabilidade 
através de um equilíbrio de movimento, todas estas são complicadas 
questões formais, cruciais para se dominar o problema da forma, mas ainda 
não são arte em uma esfera mais elevada. Nesta esfera mais elevada, por 
detrás da pluralidade de sentidos, há um mistério derradeiro, e a luz do 
intelecto, lastimavelmente se apaga. 

Ainda se pode falar racionalmente do efeito e da crua que ela exerce, 
na medida em que a imaginação, a quem os estímulos instintivos deram asas, 
nos induz a estados ilusórios que, de alguma forma, nos encorajam e 
estimulam mais do que os estados naturais conhecidos, ou os supranaturais 
conscientes. 

 

A cena modernista é instigante. Contraditória. Na época do modernismo, na 

passagem entre os séculos XIX e XX, discute-se muito a função do artista – presente numa 

sociedade avançada, tipicamente parisiense. Fala-se muito do estilo moderno. A 

modernidade é uma forma de prestígio social. Artistas assumem ares de iniciados, gênios 

inspirados e rebeldes. O artista-personagem tem uma razão própria de ser: ele encarna a 

vocação artística estilizante e anti-naturalista. 

O movimento moderno é progressista. A nova arte deve ser revolucionária e 

inovadora. Deve promover uma renovação substancial na linguagem (como condição 

indispensável para a renovação das idéias): 

A questão da linguagem é fundamental para compreender a evolução 
de certas propostas artísticas nas verdadeiras e próprias formulações de 
modernidade capazes de alterar o olhar que a projeta sobre o mundo e, 
antes, o seu próprio sentido (De Vecchi, 1996:426). 
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A linguagem ou a arte como objeto da própria pesquisa e a liberdade do artista 

promovem a ruptura da arte com os valores figurativos (ainda que não mais tradicionais) e, 

adotando um percurso de pesquisas avançadas, instauram as experiências abstratas. 

A arte se apresenta como expressão autêntica: expressa, pela primeira vez, o 

pressentimento de que, além da realidade objetiva, pudesse existir outra – um mundo 

imaterial, incorpóreo, que nem os olhos nem as mãos poderiam colher e que somente a 

imaginação e a fantasia poderiam decifrar (Baudelaire, 1923:287). 

Na arte abstrata, acredita-se no poder da linguagem. Esteja ela na percepção 

diferenciada do artista, na concepção inventiva da obra de arte, na observação crítica do 

espectador. A arte abstrata provoca uma emergência criativa em que prevalece a 

estruturação pictórica sobre a experiência visual. Bem assim: um quadro, antes de tudo, 

deve reproduzir o íntimo pensamento do artista. A linguagem é o argumento. 

A pintura abstrata revela a era da atividade criativa (Vogt, 1973:85). E, com 

liberdade, identifica processos, métodos e resultados. Era preciso saber ver a potência das 

cores e o valor da materialidade das formas: valores primeiros ou características gerais. 

Contudo, cada vez mais, vão surgindo percepções singulares: obras de autor, 

resultados de processos de criação solitários. Parece que a linguagem, o artista e a obra de 

arte se fundem e instauram uma única entidade expressiva. Esse caráter, essa ligação 

estreita entre ambiente metodológico e metodologia artística legitimam a arte moderna. O 

artista, na sua liberdade de ação criadora, é o único responsável por seus atos de 

linguagem. 

A criatividade é infinita. Vive suprema, a linguagem. Com talento e disciplina, as 

conclusões individuais serão encaminhadas para a produção do novo: o mais genuíno 

possível em relação à personalidade do artista e o mais legítimo possível em referência à 

ambição humana de tudo transformar em signo. 
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RESUMO: 

O que hoje chamamos de Arteterapia é um processo de cura antiqüíssimo. Podemos 
dizer que, na história da Psicoterapia, devemos a Jung o primeiro passo neste uso.  A 
formalização da arteterapia como campo específico, aconteceu a partir da década de 40. A 
arteterapia usa as diferentes linguagens da Arte, mas não se preocupa com as idéias 
clássicas de Beleza e Verdade. Interessa-lhe a idéia pessoal que emerge do sujeito e que 
tem, pelo caráter simbólico da linguagem artística, o poder de provocar no seu autor o alívio 
criativo ao concretizar-se em uma produção. Pode, inclusive – e isto é desejável, levá-lo a 
um insight sobre si mesmo ou sobre uma determinada situação. 

O trabalho arteterapêutico exige um setting específico e, naturalmente, uma 
formação acurada do arteterapeuta. O processo curativo se dá através do exercício criativo, 
o qual abre os caminhos de contato da pessoa com o seu Eu Profundo, propiciando auto 
conhecimento e fortalecendo suas defesas necessárias ao próprio equilíbrio. 

Palavras chave: Arteterapia – subjetividade – autoconhecimento – processo curativo  

 

ABSTRACT: 

What we  call today of Art Therapy is an ancient process of healing, but it was C.G. 
Jung who gave the first step to use it as a technique in the historical course of 
Psychotherapy., nevertheless It stood on formalities in the ‘40s. Art Therapy uses the 
different languages of Art but it does not consider classical concepts of Beauty and Truth as 
parameters. Art Therapy prizes the individual ideas which emerge from the subject’s inner 
world; those, being manifest in any production throughout the symbolic means of Art, have 
the power of bring relieve to his creator. The act of artistic creation may lead one to have 
insights about him/herself or about a given situation. Art Therapy demands a specific setting 
and a well trained therapist. The healing process happens through  creative exercises which 
provides self knowledgement and strengths the defenses for the needful balance of the 
individual. 

Key words: Art Therapy – subjectivity – self-knowledge – healing  



140 

 

Não se pode precisar uma data como referência para o início da utilização da Arte 

como recurso Terapêutico. Já nos tempos bíblicos, a Música, por exemplo, foi utilizada com 

essa finalidade. Podemos ler, no Livro dos Reis que Davi tocava harpa para que o Rei Saul 

se aliviasse de seus sintomas de angústia e tensão. (Livros dos Reis, cap.16). Também na 

antiga Grécia o teatro tinha uma função catártica, e foi a partir disto que Moreno criou o 

Psicodrama. 

Diz-nos Aristóteles que: 

  A função do drama é purificar as emoções, superando o terror e a 

piedade, de maneira que o expectador, ao se identificar com Orestes ou Édipo, 

viesse a ser por sua vez libertado daquela identificação e se erguesse acima da 

ação cega do destino. (Apud FISCHER, 1966).  

Na história da Psicoterapia ocidental podemos identificar no Psiquiatra Suíço, Carl 

Gustav JUNG, o pioneiro nesta utilização. Ele inclusive deixou um testemunho pessoal 

sobre o valor curativo da Arte, que é o seu Livro Vermelho, publicado finalmente em 2010 

[JUNG (2009) - The Red Book – Liber Novus. Sonu Shamdasani (Ed.) Philemon Series. London: W.W. 

Norton & Co.].  

Por volta de 1913, após o rompimento com Freud, ele entrou num estado psicológico 

de vazio e insegurança. Passa a ter sonhos fortemente carregados emocionalmente, e que 

muito o impressionam, e também lembranças de infância, mas sempre de caráter imagético. 

Segundo seu próprio relato, os sonhos o impressionam muito, mas não o ajudam a 

superar o sentimento de perplexidade que se apoderava dele, isto é, a reflexão intelectual 

sobre os sonhos não era suficiente para restaurar-lhe o equilíbrio emocional. Esse 

sentimento de perplexidade era tão intenso que ele suspeitou estar passando por um 

problema mental. 

Tentou, conscientemente, e por duas vezes, “passar em revista” toda sua vida, 

detendo-se nas lembranças de infância, e fazendo provavelmente o que na época era o 

método usual em Análise, baseado na Teoria do Trauma psíquico como gerador de 

patologia mental (Análise Redutiva), e nada conseguiu de muito positivo. 

Resolveu então ignorar todo o seu passado e abandonar-se aos impulsos de sua 

imaginação. 

São suas palavras: Ignoro tudo a tal ponto que simplesmente farei o que me ocorrer. 

(Jung, 1963). 
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Apareceram-lhe então lembranças de infância em que se entregava a brincar com 

construção: fazia casinhas, castelos, usando terra, pedras e materiais que hoje 

chamaríamos de sucata. E aqui algo de muito importante surge: a lembrança aparece 

carregada de emoção. 

Vemos então que a simples tentativa de Jung para uma recordação intelectual de 

suas memórias perdidas não foi suficiente como instrumento terapêutico. Ele teve então a 

intuição de voltar a brincar, e é nesse “brincar”, que Jung recupera a memória gestáltica que 

vai reintegrar suas vivências passadas à sua personalidade atua, remodelando – a. Através 

desse método, que hoje chamaríamos Arte-terapia ou algo semelhante, ele recupera sua 

capacidade criativa para sair do vazio a que chegou após o rompimento com seu mestre, 

Freud, ou seja, ele recupera seu próprio caminho, restituindo assim sua saúde mental. 

Citemos a esse respeito suas palavras: 

Com isso (com o brincar) meus pensamentos se tornavam claros e conseguia 

apreender, de modo mais preciso, fantasias das quais até então tivera um vago 

pressentimento. (idem, pág. 155). 

Ele descobre então o método da utilização terapêutica da arte, e passa a utilizá-lo 

em toda sua vida, sempre que sente que sua Psique está estagnada em sua capacidade 

criativa: 

Sempre que me sentia bloqueado, em períodos posteriores, eu pintava ou esculpia 

uma pedra. Tratava-se sempre de um ‘rite d`entrée’ que trazia pensamentos e trabalhos. 

Nota-se que, primeiro, ele fazia alguma atividade expressiva, tipo pintar ou esculpir, 

para depois entrar em pensamentos e trabalhos intelectuais. Assim, a imagem era o 

precursor do trabalho intelectual e elaborativo, feito ao nível do Ego consciente. 

Este aspecto tem sido confirmado pela experiência clínica de muitos terapeutas 

junguianos. A imagem desenhada, ou esculpida, parece ser um elemento elicitador da 

Imaginação Ativa. (Este é o nome dado por Jung ao método, por ele criado, de confronto e 

diálogo com as imagens do inconsciente). O personagem desenhado pode ganhar “vida”, e 

estabelecer um diálogo com o produtor do desenho e, evidentemente, este diálogo poderá 

ser trabalhado analiticamente. 

Acho que devemos a Jung os primeiros passos em direção à Arteterapia, onde se vê 

a priorização da imagem, ou pelo menos, o resgate de sua importância no processo 

psicoterapêutico. Freud, por outro lado, embora tenha ressaltado que o inconsciente fala 
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através de imagens, não utilizou explicitamente técnicas imagéticas no seu trabalho clínico. 

São suas as seguintes palavras: 

 “Freqüentemente experimentamos o sonho em imagens visuais, sentimentos e 
pensamentos podem entremear-se neles também, mas geralmente aparecem 
em imagens. Parte da dificuldade de se estimar, explicar, sonhos se deve a 
nossa necessidade de traduzir estas imagens em palavras. Muitas vezes as 
pessoas que sonharam dizem que poderiam com mais facilidade desenhá-los 
que contá-los em palavras.” [Freud, 1963).  

 

Queria citar outras figuras importantes no mundo das idéias práticas que nos 

conduziram à Arteterapia, como ela é entendida hoje. 

A primeira delas é Margareth Naumburg, que nos Estados Unidos. procurou 

sistematizar a Arteterapia, no começo da década de 40, sob a influência da teoria 

psicanalítica. Em sua concepção de Arteterapia o conteúdo objetivado pelo trabalho artístico 

funcionaria como um espelho das projeções de conflitos inconscientes, e poderia ajudar a 

estabelecer uma melhor comunicação simbólica entre paciente e terapeuta. Ela leva em 

conta o processo transferencial que se estabelece entre o arteterapeuta e seu paciente, 

adotando-o mesmo como eixo central de seu trabalho, e defende o trabalho de Arteterapia 

como método independente da Psicoterapia. Parece que para esta autora a expressão 

gráfica ou plástica também seria um fator que favorece um maior desenvolvimento da 

verbalização, quando o paciente fala a respeito de suas produções artísticas. 

Esta autora chama seu método de “Arteterapia de orientação dinâmica”. 

O trabalho de Margareth Naumburg deu origem a uma corrente de Arteterapia nos 

Estados Unidos, que depois se difundiu para outros países com o nome de “Art 

Psychoterapy”, que poderia em português ser traduzido para: “Psicoterapia através da Arte” 

(Andrade, 2000). 

Outra autora pioneira que merece ser citada aqui é Florence Cane, irmã de 

Margareth Naumburg, que desenvolveu métodos de ensino com a finalidade de uma maior 

liberação da expressão artística. Mais tarde também trouxe contribuições para a Arteterapia, 

mas sem se aproximar tanto da teoria psicanalítica, e dando ênfase nas capacidades 

curativas do processo artístico em si mesmo. Suas idéias criaram uma corrente de 

Arteterapia que foi denominada “Art as Therapy”, que em português poderia ser traduzida 

como “processo terapêutico com uso de arte” (Andrade, idem). Ela criou, no seu trabalho 

como arte-educadora,  uma técnica chamada de “scribble tecnique” (técnica do rabisco). 
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Originalmente este método começou com um desenho no ar, usando amplos movimentos 

que envolviam todo o corpo.  Depois a pessoa  passava para o papel estes  movimentos, 

através de traços que tentavam reproduzir o movimento de diferentes pontos de vista.  O 

resultado pouco tinha a ver com os desenhos no ar... Posteriormente esta técnica do rabisco 

foi aproveitada por sua irmã em Arteterapia, combinada com associações verbais e 

interpretações psicanalíticas.  

No Brasil, a aplicação do trabalho inaugurado por Florence Cane é nomeado de Arte 
Educação. Trata-se, pois, de uma modalidade que originalmente destina-se ao 

desenvolvimento de capacidades e conhecimento de arte. Trabalha com um fazer técnico 

que, no entanto, prioritariamente acontece a partir dos próprios sentimentos do sujeito, 

integrados com seus movimentos e pensamentos, conforme a base metodológica criada por 

Florence Cane (Andrade, 2000). 

Outra pioneira relevante foi Edith Kramer, também na América do Norte, que 

trabalhando com Arteterapia, passou a valorizar mais o processo de fazer arte sem a 

necessidade de verbalização, embora se apoiando conceitualmente na teoria Psicanalítica e 

levando em conta, portanto, a relação transferencial. Considera que o Arteterapeuta deve 

possuir qualidades próprias de artista, professor e psicoterapeuta. Valoriza a produção 

artística como canal para a sublimação, onde o impulso anti-social é transformado por esse 

processo psicológico em ato socialmente aceito e produtivo. São suas palavras: “O artista é 

uma pessoa que aprendeu a resolver, mediante a criação artística, os conflitos 

estabelecidos pela oposição entre as demandas dos impulsos e as demandas do superego” 

(Andrade, 1996). 

Já mencionamos Carl Jung como um precursor da Arteterapia. O referencial da 

Psicologia Analítica é altamente propício ao desenvolvimento da Arteterapia, conforme já 

assinalamos. Gostaria de mencionar mais alguns autores importantes nessa abordagem.  

Nos Estados Unidos da América do Norte mencionaria Barbara Wittles, que utiliza 

Arteterapia com psicóticos, e aqui no Brasil o trabalho notável de Nise da Silveira, no Rio de 

Janeiro, onde constituiu uma verdadeira escola de Arteterapia com pacientes psicóticos 

graves. Em 1946 a doutora Nise da Silveira introduziu uma seção de terapêutica 

ocupacional no Centro Psiquiátrico Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro, onde atuava 

como Psiquiatra, apesar das resistências encontradas no modelo biológico atuante no 

hospital (na época, eletrochoque, coma insulínico, psicocirurgia, etc.). Verificou que a pintura 

e a modelagem permitiam um mais fácil acesso ao mundo interno do esquizofrênico e que 

essas atividades tinham qualidades terapêuticas em si mesmas, pois davam forma a 
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emoções tumultuosas, despotencializando-as e objetivando forças autocurativas que se 

moviam em direção à consciência, isto é, à realidade.  (Silveira, 1992). Nise concluiu então 

que as atividades plásticas permitiam uma melhor compreensão do mundo psicótico e que 

tinham em si mesmas um valor terapêutico (idem). A partir dessa Terapêutica Ocupacional, 

criou com sua equipe o Museu do Inconsciente, em 1952, vinculado a ateliês de pintura e 

modelagem. 

O método de trabalho adotado por Nise da Silveira prioriza principalmente as séries 
de imagens, seguindo nisto os pressupostos da Psicologia Analítica de Jung. Tais séries 

nos permitem entender a evolução dos processos intrapsíquicos e freqüentemente são 

análogos a temas mitológicos universais. A tarefa do Terapeuta seria estabelecer conexões 

entre as imagens que emergem ao Inconsciente e a situação emocional vivida pelo 

indivíduo. (idem, ibidem). 

Anos mais tarde criou um espaço protegido para egressos de hospitais psiquiátricos, 

a Casa das Palmeiras, numa tentativa bem sucedida de evitar as freqüentes re-internações 

dos pacientes. Nesta instituição sua equipe continuou a priorizar as atividades que 

envolviam principalmente a função criadora adormecida no paciente, acreditando na 

capacidade catalisadora da criatividade como fator integrador de sensações, emoções e 

pensamentos. É importante lembrar que os terapeutas, na Casa das Palmeiras, têm uma 

convivência quase que diária com os pacientes. 

Outras referências teóricas utilizados em Arteterapia são a teoria da Gestalt, tendo 

Janie Rhyme como grande expoente, a Terapia Artística Antroposófica e o enfoque 

humanista-rogeriano de Natalie Rogers. 

Também Winnicott em seu livro O Brincar e a Realidade (Imago, 1975) precisa ser 

lembrado aqui. Este autor faz a diferenciação entre a criatividade artística e psíquica. Esta 

se refere ao desenvolvimento da capacidade de formar símbolos e encontrar formas de 

expressão por meio das próprias idéias, no diálogo com o mundo de realidade 

compartilhada. Esta distiinção é muito útil para compreendermos a visão de Criatividade 

dentro da arteterapia.. A visão de Winnicott em relação ao poder terapêutico do lúdico tem 

sido um argumento forte dentro da construção da Arteterapia como área especializada.  

‘A psicoterapia é efetuada na superposição de duas áreas lúdicas, a do paciente 
e do terapeuta.’ Quando o paciente não pode brincar, algo precisa ser feito pra 
ajudá-lo a tornar-se capaz de brincar, após o que a psicoterapia pode começar. 
O brincar é essencial porque nele o paciente manifesta sua criatividade.”  
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Tem-se chamado de Arteterapia as técnicas que se utilizam preferencialmente das 

artes plásticas, e Terapias Expressivas as técnicas que se utilizam também das outras 

modalidades de arte: música, dança, teatro, etc. Natalie Rogers está entre os Arteterapeutas 

que utilizam várias expressões artísticas no seu trabalho, mas hoje em dia parece haver 

uma tendência geral para isto, independentemente da teoria psicológica a que o 

Arteterapeuta está ligado. Os terapeutas Junguianos, por exemplo, freqüentemente fazem 

uso de diversas modalidades de expressões artísticas. 

Em Campinas, Estado de São Paulo, temos, por exemplo, a professora Elizabeth 

Zimmermann, que associa música gravada, dança espontânea, desenho, argila e caixa de 

areia, todos integrados num método terapêutico que ela mesma denominou Dança 

Meditativa. 

A professora Joya Eliezer, de São Paulo, desenvolve um trabalho em que busca 

integrar diversas abordagens teóricas: junguiana, gestáltica e antroposófica. Ela é a criadora 

de um método que denominou de EcoArteTerapia. 

Atualmente já existem cursos de especialização em Arteterapia em algumas 

Universidades [como a Unicamp - Campinas, a Unip – São Paulo, a Veiga de Almeida -  Rio 

de Janeiro], que seguem os parâmetros exigidos internacionalmente. Sem dúvida 

caminhamos para o reconhecimento oficial da profissão no país e pesquisas começam a ser 

feitas na área entre nós.   

Algumas considerações sobre a prática da Arteterapia. 

Arteterapia pôde ser pensada a partir de um conceito de arte contemporâneo, isto é, 

em que a idéia clássica de Beleza e de Verdade deixa de ser fundamental para a definição 

de Arte e o que passa a ser essencial é a crença numa idéia e no poder da Arte para 

expressar essa idéia. Essa idéia pode ser conceitual, vinculada a uma ideologia, pode ser a 

idéia de um sentimento, de uma emoção, pode ser a configuração de uma situação. Já se 

vê que uma idéia (conhecimento) pode ser bonita assim como pode ser feia... Ela pode ser 

bem acolhida ou não. O critério de valor será a verdade dela ― não mais uma Verdade 

Universal cuja existência dependia de uma ingenuidade que já não temos, mas a verdade 

subjetiva, a autenticidade da sua concepção e a fidelidade de sua manifestação.  

Expressar contém a exigência de comunicação. Essa comunicação pode ser para 

um Outro, ou pode ser intrapsíquica, ou seja, para si mesmo.  A relação que o Autor, assim 

como o receptor, estabelece com uma obra pode elevá-la à categoria de arte (i. é, ser 
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tomada como algo que está carregado de vivência pessoal e transmite uma visão profunda 

e significativa) ou reduzi-la à mera decoração ou ilustração. 

A Arteterapia caracteriza-se por prover um setting em que a pessoa possa 

expressar-se com o máximo de segurança e livremente através de linguagens diferentes da 

que se usa normalmente no cotidiano para a comunicação, o trabalho, a produção 

intelectual. Portanto, a linguagem verbal de função primordialmente denotativa tem um lugar 

muito restrito na Arteterapia. Algumas linguagens se tornaram especiais, no sentido de que 

permitem ao homem mergulhar em si mesmo e trazer de dentro de si emoções. A essas 

vamos chamar de linguagens expressivas. Por exemplo, no âmbito do verbal, dizemos 

que a poesia é uma linguagem expressiva.   

Os materiais são colocados á disposição da pessoa para que ela faça uma escolha 

espontânea daquilo que mais se presta à verdade de sua expressão naquele momento: 

lápis grafite, lápis de cor, giz de cera, giz pastel, massinha de modelar, papel sulfito, Kraft , 

de desenho, guache, tecidos, argila. O Arteterapeuta é não só o que lhe oferece os 

materiais, mas aquele que permanece junto para conduzir e ampliar o processo 

criativo/curativo de auto descoberta.  

Exercícios de práticas artísticas, como desenho, pintura, dança, invenção de 

histórias, levam ao autoconhecimento e à percepção de que cada pessoa é singular e tem 

uma marca criativa individual.  Vivenciar tais práticas cria a oportunidade de aumentar a 

autoconfiança e a auto-estima, pois concretamente e também no nível emocional, a pessoa 

se vê como especial, como capaz de inserir uma marca sua no universo. Estas atividades, 

se em grupo, ainda trazem o benefício de a pessoa partilhar estes sentimentos com seus 

pares e ter testemunhas de sua capacidade. 

É inegável que há um conteúdo emocional muito forte na arte e sabe-se que ela é 

capaz de provocar conflitos e descobertas interiores tanto em quem a faz como em quem a 

recebe. A evolução individual se dá exatamente através de conflitos e descobertas, através 

do ato de lidar com os conteúdos estagnados e com os novos, da vontade de quem se 

estima de superar obstáculos. 

Valendo-se das linguagens chamadas de expressivas, como o desenho, a 

modelagem, a dramatização, a poesia, a dança, a pessoa é convidada a expressar-se e, ao 

fazê-lo, tem a oportunidade de trazer para o nível da consciência conteúdos internos, com 

os quais seria mais difícil, ás vezes até impossível, defrontar-se por outros meios que 

implicassem em deliberação racional. Dito de outra forma, a pessoa pode descobrir-se 

naquilo que mais verdadeiramente é, pode ver seus medos e também suas fontes de bem 
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estar; ela é confrontada com o que estava mergulhado na sua vida inconsciente e que a 

linguagem simbólica da arte traz à tona.  

Cabe aqui falar um pouco sobre o símbolo para fica mais claro a relação entre o 

processo criativo e a Arteterapia.  

O símbolo é, grosso modo, o que está em lugar de. Ele é um contínuo desafio à 

nossa interpretação, é aquilo que nos exige continuamente que lhe atribuamos significado. 

Simbolizar é produzir sentido e esta é a operação da consciência que mais nos humaniza 

(Ricoeur,1989). Toda linguagem é simbólica (Eco, 1991), entretanto a linguagem metafórica, 

que é a linguagem de que se vale a arte, o é mais intensamente. Os símbolos são a alma da 

metáfora, que é a qualidade que define a linguagem artística.  

O símbolo “verdadeiro”, no sentido junguiano, tem um excedente de significado (algo 

encoberto, velado), que nós percebemos emocionalmente ou intuitivamente, mas não 

sabemos definir racionalmente e claramente. Nós podemos tangenciar este excedente, este 

significado encoberto, mas dificilmente compreendê-lo totalmente ou esgotá-lo. O símbolo, 

neste sentido, influi na nossa percepção e reação à realidade. Em conseqüência, 

frequentemente temos uma atitude simbolizadora, a qual implica no conhecido mecanismo 

de projeção ― o tema e/ou a imagem projetas têm conexão com nosso mundo interno. Isto 

porque os símbolos servem de ponte entre o consciente e inconsciente. Ao se 

manifestarem, eles liberam a energia que estava “presa” neles, quando eram totalmente 

inconscientes.  

O processo criativo, em síntese, reside na capacidade de simbolizar, isto é, de 

permitir que os conteúdos internos se manifestem em uma forma apreensível. Como cada 

ser é original, único, esta manifestação terá a mesma qualidade. Daí surgem as invenções. 

Podemos dizer que a Criatividade, é um movimento de produção de sentido 

(simbolização) que envolve uma gama variadíssima de habilidades de natureza perceptiva, 

cognitiva e emocional (WECHSLER, 1993; GARDNER, 1994; MASI, 2003). O que mais nos 

importa, entretanto, no contexto da Arteterapia, não é o desenvolvimento destas ou 

daquelas habilidades, mas o fato de que, como já mencionamos e mostram as pesquisas 

realizadas tanto na área das Artes como da Saúde Mental, atividades criativas abrem 

possibilidades de autodescoberta e desenvolvimento pessoal.   

Não importa se o cliente tem ou deva adquirir competência técnica em desenho, em 

dança, em cerâmica, no que for. Não se trata de uma educação pela arte, embora o 

Arteterapeuta se apóie nos conceitos de resiliência, criatividade e inteligência emocional. 



148 

 

Trata-se, sim, de liberação do sofrimento psíquico pela criatividade. Isto quer dizer que, 

dentre as controversas definições de Criatividade, escolhemos aquela que entende a 

Criatividade como um mecanismo de saúde e de desenvolvimento que busca a 

transformação do indivíduo em uma pessoa melhor pela afirmação de sua singularidade. No 

caso de atendimento a grupos, esta percepção de singularidade é favorecida pela interação 

contínua com os seus pares. 

Parece importante ressaltar aqui que são recursos do universo das artes que 

usamos, embora com outros objetivos. É a construção de meios de expressão, que se 

valem de linguagem metafórica, que usamos para facilitar ao cliente o acesso ao seu 

caminho de liberdade. Liberdade para ser ele próprio.  

Ao incentivar pessoas a prestarem atenção ao que acontece a seu redor e dentro de 

si mesmas, a ampliar sua percepção, ao despertar nelas um novo olhar para o mundo, ao 

encorajá-las a expressar seus sentimentos e idéias e lhes garantir, a partir de laços de 

confiança estabelecidos numa relação humana igualitária, que os trabalhos que produzem 

são singulares, e não poderiam ser produzidos igualmente por ninguém mais, estamos 

mostrando a elas, de uma forma que dispensa o discurso verbal, quem elas 

verdadeiramente são e o seu direito pessoal a respeito e auto-estima.   

O uso de traços, formas e cores são encontros emocionais, porque é inegável que a 

arte lida com a emoção humana, como bem aponta Nardeau 

“The wonderful beauty of the arts, in all forms, is that human emotion is involved in a raw 
and uncensored manner. Feelings flowing are essential for artistic experience. Freud, 
Jung, Plato and Aristotle are but four of the thinkers who have clearly defined the value of 
the arts in human growth and development. Freud helped us to be more aware of the 
unconscious and the necessity of the human being to have a full conscious as well as 
unconscious life. Dreams are essential to a healthy person. The professional artist and 
the inexperienced participant have in common the fact of being at their best as creators of 
visual imagery by their capacity to tap the unconscious and, as a result, to present in line, 
color and form a mark that is individually their own, unable to be produced by any other 
individual in exactly the same way, ever.” [Nardeau, 1993 - Chap.5, pág. 35]. 

 

Pôr traços e cores no papel produz respostas emocionais catárticas no desenhista, 

que lhe permite lidar melhor com seu mundo interno – excitamento, frustrações, etc. A 

qualidade da experiência de vida das pessoas envolvidas é, então, enriquecida. 

Os símbolos são parte integrante e integradora do processo CRIATIVO, essencial 

em toda terapia. É o símbolo que consegue abrir caminho para uma ampliação de 

percepção do mundo. A arte é essencialmente simbólica, e embora a produção do cliente de 
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Arteterapia não precise ser “artística” no sentido convencional do termo, o que lhes é 

oferecido como desencadeador de imaginações, de idéias, de autoconhecimento tem que 

ter qualidade artística, senão não faz efeito. Daí o valor da formação consistente do 

arteterapeuta. Além de Psicopatologia, ele tem que conhecer História da Arte, por exemplo. 

Ao cliente não pode ser oferecida qualquer música, qualquer imagem, qualquer narrativa. 

Assinalamos ainda que além da qualidade do material que irá deflagrar o trabalho, importa a 

qualidade do material que lhe é oferecido para produzir suas metáforas: lápis, pincel, tintas, 

argila, tecidos, e outros. Sobretudo, é necessária uma qualidade acurada das propostas de 

atividade, a partir de uma sensível e fundamentada avaliação das suas necessidades. 

Arteterapia é um tipo de terapia que importa, pois, o conceito contemporâneo de Arte 

― a expressão mais intensa e verdadeira do sujeito-autor ― e o insere em um projeto 

curativo. 

Na Arteterapia, o movimento expressivo da pessoa é o que mais importa, não 

importa se o resultado vai ser culturalmente valorizado como arte: a platéia é o próprio 

sujeito, e o Arteterapeuta que vai facilitar a compreensão do “recado” que o mundo interno 

da pessoa enviou através de sua produção livre. Livre porque não há cobrança com base 

em nenhuma estética, não há exigências técnicas de domínio de materiais e instrumentos.  

O processo curativo se dá através do exercício criativo que é propiciado á pessoa 

num ateliê arteterapêutico. É criar que cura: trazer de dentro o que pede para vir à tona e 

que, muitas vezes, as repressões da neurose, da razão ou do ambiente não permitem. É 

criar a si mesmo, olhar-se e compreender-se. 
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CRIATIVIDADE NA PSICOTERAPIA 
 

Participação na mesa: O papel da Criatividade na saúde. 

 

Joel Sales Giglio – UNICAMP – IPAC/ AJB 

RESUMO 

Este trabalho trata das relações entre Criatividade e Psicoterapia e suas repercussões na 
prática clínica. Lembramos que as origens do que hoje conhecemos como Psiquiatria 
podem ser encontradas no Velho Testamento da Bíblia Sagrada, assim como os filósofos 
gregos já tratavam do fenômeno da criatividade. A Psicoterapia aqui é entendida como uma 
atividade cujo setting deve prover continente para o processo criativo, o qual é o resultado 
de uma interação dinâmica entre dois planos do conhecimento: o intelectual e o intuitivo. 

Palavras chave: Criatividade, psicoterapia, Jung, confronto de opostos. 

 

ABSTRACT: 

This paper deals with the relationship between Creativity and Psychotherapy and its consequences 
on clinical practice. The early roots of Psychotherapy which can be found, for example, in the Bible, 
are discussed and so are the explanations of Greek philosophers on the issue of Creativity. 
Psychotherapy is understood here as an activity which tries to engender a setting for the emergence 
of the creative process. The latter in turn is understood as the result of a dynamic interaction 
between two planes of knowledge – intellectual and intuitive.  

Key-words: Creativity, Psychotherapy, Jung, Confrontation of opposites 

 

 

“que as pessoas não estão sempre iguais,  

ainda não foram terminadas - mas  

que elas vão sempre mudando” 

 

Guimarães Rosa – In:Grande Sertão: Veredas. 

 

Criatividade é uma potencialidade humana que se manifesta através de um 

processo, parte consciente, parte inconsciente, mediante o qual a mente engendra algo 

novo através de simbolizações continuadas.   
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O desenvolvimento da Criatividade é um fator promotor de saúde mental; não 
sendo desenvolvida, pode estagnar-se e sofrer um processo de atrofia. 
Diferentes habilidades pessoais, tanto de natureza perceptual, como cognitiva, 
ou emocional, são mobilizadas no processo criativo, o qual, didaticamente, 
poderia ser descrito mediante etapas como: (1) preparação; (2) incubação; (3) 
iluminação; (4) verificação; (5) comunicação. Há tipos diversos de Criatividade: 
de solução de problemas, de mudança, de inovação, compensatória, estética. A 
Criatividade pode dar-se em diferentes níveis, do mais corriqueiro ao genial.  

O processo criativo é subjetivo e, em parte, inconsciente, mas tem também sua 
parte consciente e seu lado objetivo e lógico.  O reconhecimento e valorização 
da Criatividade como acontecem com qualquer fenômeno cultural, estão 
subordinados ao contexto em que ela se dá. (...)  Transformações internas que 
um indivíduo possa operar em si mesmo podem ser qualificadas também como 
resultado de um processo criativo. Sabe-se que a Criatividade pode manifestar-
se de uma forma só pressentida para a pessoa que cria; o criador dela usufrui, 
mas nem sempre pode partilhar com outros. É o caso de certas idéias íntimas e 
de certas soluções pessoais, ou mesmo de alguns atos individuais, ou de certos 
processos psicoterápicos, onde nem sempre as soluções obtidas através do 
insight podem ser inseridas em sua integridade no status quo social. (Giglio, Zula 
G., 2007). 

As raízes da Psicoterapia situam-se mais no campo da arte do que no campo da 

Ciência. Com sua evolução, ela incorporou descobertas científicas e hoje podemos 

considerá-la como uma Ciência – Arte que vem se desenvolvendo desde os começos da 

civilização. De fato, podemos mesmo considerar as técnicas xamânicas das civilizações 

primitivas como técnicas de aproximação psicoterápica.  

Se a psicoterapia é uma ciência-arte com raízes tão antigas quanto a humanidade, 

isto é, se desde o início da civilização houve a preocupação de aliviar o sofrimento 

psicológico mediante métodos também psicológicos, como é o caso da interpretação dos 

sonhos, podemos também dizer que a arte-ciência da criatividade tem suas raízes em 

tempos mais remotos. 

Na antiguidade grega, Platão, em seus diálogos, apresenta nas falas de Sócrates a 

Ion algumas interessantes passagens em que remete às origens da Poesia no plano da 

inspiração regido pela Musa.  Sócrates percebe uma natureza divina na inspiração ― hoje 

diríamos, no referencial junguiano, a origem “sélfica” da inspiração, ou, quem sabe, pelo 

menos inconsciente ― e a propagação dessa inspiração criadora a outros poetas. O 

filósofo vai ainda além quando iguala o poeta a um intérprete dos deuses. Se entendermos 

aqui “deuses” como representações arquetípicas, podemos inferir uma pré-concepção da 

teoria dos arquétipos, que só séculos mais tarde seria explicitada ou elaborada por Jung 

em seus trabalhos. 
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Outros filósofos da antiguidade grega trouxeram contribuições importantes para a 

Teoria da Criatividade, como é o caso de Aristóteles, que diverge de Platão. Para este 

grande filósofo da racionalidade, o processo criativo obedece a leis naturais, de acordo 

com os comentários de Rothenberg (1976). 

Deixando para trás a antiguidade grega e acercando-nos mais de nossa era, vamos 

encontrar no poeta e filósofo alemão Schiller (Séc. XVIII), talvez pela primeira vez na 

história, a preocupação científica com o fenômeno lúdico. Ele considera o lúdico como um 

terceiro elemento que, sobrepondo-se ao dualismo platônico entre o sensível e o inteligível, 

ou entre o material e o espiritual, constrói a ponte entre esses dois elementos da natureza 

humana. A presença do jogo estético é condição sine qua non para a evolução do homem 

até a espiritualidade. Esta, por sua vez, lhe confere liberdade sobre a natureza. Em outras 

palavras, o lúdico liberta o homem da dependência estrita das leis naturais e possibilita a 

eclosão do processo criativo. O Prof. Benedito Nunes, esteta e filósofo brasileiro, tenta 

integrar o pensamento de Schiller com sua contribuição pessoal, colocando a arte como 

verdadeira fonte de conhecimento. Penso que a criação genuína, mesmo que não atinja os 

domínios da arte, é também fonte de conhecimento, pois na medida em que criamos algo, 

seja um objeto, uma frase, um novo gesto, estamos também projetando o nosso mundo 

simbólico nessa coisa criada. A leitura dessa criação nos possibilita ampliar nosso 

conhecimento interior.  

Criatividade e Psicoterapia 

O ego consciente está, no seu funcionamento cotidiano, limitado pelo pensamento 

lógico e racional e, na pessoa neurótica, esses limites chegam às raias da rigidez e 

estereotipia. Ele consegue perceber a realidade, mas apenas parcialmente, ou de forma 

equivocada e distorcida. Já o Self, no sentido junguiano, é uma instância que possui uma 

visão e um saber mais abrangentes, embora codificados na linguagem simbólica, que 

aparece nos sonhos e na imaginação. 

É função da psicoterapia criar um setting adequado à emergência do processo 

criativo, isto é, criar condições para um melhor diálogo ego-self, mediado pela emergência 

das imagens simbólicas na consciência.  

A também arte-ciência da psicoterapia tem desenvolvido métodos ao longo de sua 

evolução que possibilitam a emergência de um setting propício à criatividade. Um dos mais 

antigos métodos é a análise dos sonhos, que tem suas raízes na antiguidade egípcia e 

babilônica, e entre os povos indígenas da América do Norte e do Sul. Freud acabou por 

optar pela associação livre de idéias, como método de eleição da psicanálise, estando o 
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corpo e a mente em estado de relativo repouso ― daí a utilização do divã como recurso 

técnico quase normativo.  

É no referencial da Psicologia Analítica de Jung que as evidências do cruzamento 

do processo criativo com o processo terapêutico se fazem mais transparentes. A respeito 

desse cruzamento, tive um sonho, há vários anos atrás, que forneceu uma imagem muito 

interessante. Ocorreu quando eu estava tentando coordenar minhas idéias para entender 

melhor e profundamente o processo criativo. No sonho, eu estava tocando violino. A cena 

lembrada: enquanto eu tocava, o arco ia como que serrando o livro de Albert Rothenberg, 

The Creative Question (esta obra é uma coletânea de trabalhos sobre criatividade, desde a 

Antiguidade até a época atual).  

Ao fazer associações com elementos desse sonho, obtive o seguinte quadro: 

 

VIOLINO LIVRO: The Creative Question 

Conhecimento intuitivo Teoria  

Arte Pensamentos diferentes (em 

relação à Criatividade) 

Prazer Conhecimento intelectual 

Sensibilidade  

Espontaneidade  

 

Este sonho pode ser entendido, considerando-se o contexto em que ocorreu, como 

uma imagem da inseparabilidade e interpenetrabilidade entre o conhecimento intelectual 

(teorias sobre Criatividade) e arte e conhecimento intuitivos, representados pelo violino. 

Mais do que a inseparabilidade, a penetração da intuição e da Arte no conhecimento 

teórico e intelectual representados pelo livro ― o arco do violino, que é tido pelos violinistas 

como a alma do instrumento, penetrava no livro! 

Essa questão da convivência de dois opostos num mesmo lócus como condição e 

impulso do processo criativo é muito bem discutida pelo mesmo Rothenberg do meu sonho, 

em outro livro seu: The Creative Process of Psychoterapy (1988), onde ele cita exemplos 

clínicos e poéticos. Ele considera um tipo especial de cognição ― o pensamento janusiano 

como um facilitador do processo criativo. Janusiano vem do deus romano Janus, 
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mencionado como o senhor do universo e abridor e fechador de todas as coisas. Sua 

representação é a de um homem com duas faces, uma que olha para dentro do templo e 

outra para fora.  Jung já se referia à convivência e superação dos opostos como 

precondição para a vida psíquica de maneira geral (Kalf, 1981). Mas Rothenberg (cit.) vem 

referir-se a este tipo especial de cognição, talvez particularizando um aspecto específico 

deste princípio geral postulado por Jung para o dinamismo da vida psíquica. Samuels, 

Shorter e Plant (1988) afirmam que Jung estava, na verdade, expressando o dinamismo da 

psique em termos da primeira lei da termodinâmica. 

A função e simultaneidade dos opostos estão aí representadas pelo par alma - 

conhecimento intelectual, a primeira mais ligada á função sentimento e a segunda, à 

função pensamento, que também constituem um par de opostos.  

A psicoterapia junguiana tem criado alguns procedimentos práticos que parecem 

favorecer essa convivência e confrontação de opostos. Um deles é a caixa de areia (sand 

play), criada pela analista Dora Kalff (1981 cit.). 

É neste espaço protegido da caixa de areia e do setting terapêutico que irão ocorrer 

os atos criativos relativos à integração na consciência dos pares de opostos, através do 

lúdico. O lúdico traz as condições para a livre manifestação das forças conscientes e 

inconscientes, independentes de qualquer juízo prévio ― condição primordial para a 

eclosão das fases essenciais ao processo criativo. Ouçamos o que a própria criadora da 

caixa de areia diz a respeito: 

 “Entre outras, uma condição preliminar para a descoberta das forças interiores é 
aquela que eu denomino ‘um espaço livre e protegido’ para o paciente. (...) 
Nesta situação protegida, o processo analítico caminha em direção à união de 
opostos através do ato lúdico”. 

É interessante notar que o discurso verbal não permite a existência simultânea de 

dois opostos, pela sua própria linearidade no tempo. O recurso da caixa de areia possibilita 

que se objetive no mesmo campo de visão e, portanto, na mesma operação cognitiva, duas 

situações opostas, o que cria as condições impulsionadoras para que o processo criativo 

se desenvolva.  

Parece-me que ainda não é suficientemente valorizado pelos psicoterapeutas  a 

importância do setting permissivo e acolhedor à simultaneidade dos opostos, como 

condição impulsionadora do processo psicoterápico.  

Já nos referimos às vantagens da técnica da caixa de areia. Ela representa um 

aspecto bastante específico do problema, mas tenho percebido que parte do nosso esforço 
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contratransferencial deve ser feito no sentido de dar suporte psicológico a esse clima de 

ambigüidade que a convivência dos opostos na sessão psicoterápica faz surgir, 

independentemente da técnica adotada. 

Nossos valores ocidentais são mais voltados para a resolução rápida da 

ambigüidade e do conflito, seja em nível individual ou social. Mas a experiência clínica tem 

mostrado, pelo menos no nível pessoal e familiar, que é preciso suportar a ambigüidade 

para dar tempo ao ego de elaborar todas as possibilidades e consequências mais amplas 

que cada posição polar pode trazer à vida do paciente. Segue um exemplo clínico, para 

melhor esclarecimento. 

Um paciente, que vamos chamar ficticiamente de Roberto, procurou-me por razões 

várias. Sentia-se perdido na vida, embora já tivesse terminado o seu mestrado em 

Sociologia, numa universidade bem conceituada, e tivesse conseguido emprego como 

professor em outra universidade, também de excelente reputação. Tinha também conflitos 

com seu pai, de quem se sentia distante. Descrevia-o como mulherengo, grosseiro e 

beberrão, pouco atencioso para com a família e particularmente para com sua mãe. Essa 

mãe era descrita como uma pessoa muito boa, atenciosa, humilde e que sofreu muito nas 

mãos do marido. Sofria de uma doença séria, diagnosticada como câncer gástrico. Seus 

pais são de origem japonesa.  

O paciente era homossexual, mas dizia estar bem com essa opção. Também 

revelou que ‘tinha um lado místico’, isto é, preocupação com assuntos religiosos e 

espirituais.  

A psicoterapia caminhou, no início, sobre os temas de suas relações com seus pais. 

Mas logo depois de algumas semanas, seus sonhos e também seu discurso vigil revelaram 

que a questão sexual não era assim tão simples e resolvida como ele afirmara no início.  

Com o passar do tempo, começou a duvidar da ‘legitimidade’ de sua posição 

homossexual e a perceber que tinha também fantasias de ser heterossexual. Tanto ele, 

como eu, tivemos que aceitar, durante um longo tempo, a coexistência de duas 

identidades: uma homossexual, outra heterossexual. A vivência desta coexistência foi 

possível graças a um setting permissivo adequado, que conteve essas duas tendências, 

sem fazer antes um préjulgamento ― apesar de que, na contratransferência, eu me 

surpreendi algumas vezes discretamente torcendo para que ele optasse por um 

comportamento heterossexual.  

A certo ponto da psicoterapia, ele traz-me o seguinte sonho: 
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 Minha mãe estava numa prisão há muito tempo. Já era ‘macaca velha’ lá e já 

estava habituada a tudo o que uma cadeia envolve. Eu era novato lá. Assim que 

o tempo passava, sua pena aumentava assim ela deveria ficar lá para sempre. 

Logo eu saí daquela condição e seria libertado, pois sempre que chovia, eu 

mudava de atitude, melhorava e renovava minhas esperanças e energia. 

Quando eu ia embora, ela me disse, ressentida, que eu poderia ter-lhe dito que 

bastava esse incentivo e mudança de atitude para que ela também pudesse ter 

saído daquela situação. Mais uma vez senti-me culpado pela sua desgraça..  

Este sonho foi trabalhado dentro da técnica junguiana de interpretação dos sonhos. 

O paciente chegou à conclusão de que a prisão representava o homossexualismo e sua 

mãe na prisão, sua identidade feminina e homossexual. De certa forma essa identidade já 

era ‘macaca velha’, isto é, era uma identidade homossexual muito precoce. De fato, ele já 

havia me contado que desde pequeno manifestava pouco interesse pelas meninas e uma 

grande atração pelos meninos. O sonho confirma este dado de sua memória e dá-lhe a 

necessária ênfase, pois a “mãe já estava habituada a tudo o que uma cadeia envolve” 

(sabemos que é freqüente nas cadeias a prática do homossexualismo).  

O trabalho com o sonho revelou que a chuva dava-lhe motivação e forças para sair 

da prisão (sic).  Esta imagem simbólica da chuva acabou por ser entendida como algo 

divino, que ao mesmo tempo lhe lavava as culpas, renovava-lhe energias para sair da 

prisão. 

Do ponto de vista arquetípico, a chuva é um dos símbolos mais ricos e 

interessantes, talvez por sua relação direta com o ciclo vital na natureza. Ela é considerada 

universalmente como símbolo das influências do céu sobre a terra (Chevalier e Gheerbrant, 

cit.), sendo o céu o princípio masculino, fecundador, o sêmen; a terra, o feminino que é 

fertilizado.  Baseado nisso existem muitos ritos agrários que têm como finalidade chamar a 

chuva, incluindo-se danças folclóricas em diferentes culturas. Esta fecundidade estende-se 

a outros planos, não só à terra. A terra é aqui o símbolo do feminino, da Grande Mãe. 

Se por um lado a chuva é o masculino, que vem do céu, é também o feminino, pois 

a água também é símbolo do feminino e do inconsciente. Neste último sentido, temos 

então a chuva como símbolo de união dos opostos: masculino e feminino, sêmen e óvulo. 

A lenda grega de Danae ilustra bem este último aspecto: “Encerada por seu pai em uma 

câmara subterrânea de bronze para não se arriscar a ter filho, ela recebe a visita de Zeus, 

sob a forma de chuva de ouro que penetra por uma fenda do teto e do qual ela se deixa 

engravidar” (Idem, p.236). 
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Vemos aí algumas representações da união dos opostos como a terra e o céu, o 

bronze e o ouro, a luz (ouro) e a treva (câmara subterrânea). 

Em um plano mais metafísico, a chuva que vem do céu representa o espírito que 

fertiliza a matéria e este último aspecto vai ser importante para o nosso paciente, conforme 

veremos. 

No final da sessão em que este rico sonho foi trabalhado, o paciente pede-me 

que eu seja mais ‘duro’ com ele― no sentido, talvez, de sugerir-lhe que deixe de ser 

homossexual. Neste momento percebi, na contratransferência e pelo contexto do 

sonho [deixar a chuva cair para fertilizá-lo e motivá-lo a sair da prisão = sair do 

homossexualismo] que deveria controlar-me e deixar que os dois opostos se 

mantivessem na consciência. E aqui entram aspectos imponderáveis da 

psicoterapia: a intuição e o timing. [Não há equivalente para timing em Português; 

significa o momento adequado para uma intervenção por parte do terapeuta, em 

particular para uma interpretação].  

Senti isto de forma intuitiva, mas não tive nenhuma razão lógica para não interferir 

ativamente, conforme ele queria conscientemente. Talvez porque percebesse que seu 

sonho sugeria uma repetição paulatina do ato de tomar chuva, como forma de sair da prisão 

e não uma ação impulsiva e rápida. 

Outro aspecto interessante a considerar é que, ao começar a psicoterapia, falou do 

seu lado místico como algo de certa importância em sua vida, mas ao qual, na realidade, 

não estava dando atenção. Ora, a chuva aparece em seu sonho como uma solução em 

médio prazo para ele sair da prisão do seu homossexualismo. Pelas suas associações, 

chegamos à conclusão de que a chuva também representava seu lado espiritual esquecido 

e relegado a um segundo plano; neste caso, dar-lhe-ia forças para sair gradativamente do 

homossexualismo [já que no sonho não havia uma saída imediata e drástica da prisão]. Eis 

novamente a coexistência e união dos opostos. De um lado, a chuva é feminina ― água, 

matéria, mãe ― e de outro, masculino ― sêmen, céu, espírito. Isto nos remete também à 

sua história de vida. Seu pai, que ele rejeitou, utilizando até o homossexualismo como 

forma de afastamento ― agora representado simbolicamente no espírito e, em última 

análise, em Deus ― é recuperado e resgatado, unindo-se à mãe-terra. Acrescente-se a 

isto o aspecto moral ― a lei do pai ― nesta rica simbologia, pois o lavar as culpas está aí 

também presente, confirmado pela associação do paciente com seu próprio ato de tomar 

chuva.   
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Outro ponto assinalado por Rothenberg (1988, cit.) em relação ao processo criativo 

na poesia e na psicoterapia, é a precedência e predominância da forma sobre o conteúdo. 

Quando se insiste tanto no setting em análise, devemos considerar isto no sentido de um 

parâmetro formal que favoreça o processo criativo, e não na de simples manutenção de 

normas e regras, que não têm nenhum valor intrínseco e cujo exagero pode mesmo 

bloquear esse processo. Os autores junguianos falam da importância do “vaso terapêutico” 

para o processo. Penso que o mesmo raciocino analógico pode ser feito com relação à 

forma propiciadora da criatividade, tão enfatizada por Rothenberg em seus trabalhos. A 

caixa de areia inscreve-se também neste contexto, com a vantagem de fornecer uma forma 

e uma estrutura concretas, que permitem a simultaneidade e a objetivação de imagens 

simbólicas opostas, conforme já vimos.  

Uma idéia comum a quase todos os sistemas psicoterápicos é que a psicoterapia 

visa restabelecer o equilíbrio do indivíduo consigo mesmo e, em se tratando de uma 

sociedade mais ou menos saudável, com a própria sociedade. 

Esta idéia do re-estabelecimento da harmonia interna, como da conseqüência da 

confrontação e superação dos opostos, conforme foi discutido anteriormente, já estava 

presente na Escola Pitagórica, entre os gregos, no séc. VI a.C. Para esta escola de 

Filosofia, a idéia de cosmos, que se opõe ao caos primordial, pressupõe a conciliação dos 

opostos (Fubini, 1988). O discípulo Aécio disse que Pitágoras foi o primeiro a chamar 

‘Cosmos’ ao conjunto de todas as coisas, devido à ordem que existe nesse conjunto. É 

realmente muito interessante que esta idéia de conciliação dos opostos como condição 

para a Harmonia (inclusive extensiva à Música) seja retomada muitos séculos depois pela 

Escola Junguiana de Psicoterapia. Jung apresentou-nos, ele mesmo, um tipo particular de 

criatividade que consistiu principalmente em resgatar para a psicologia conceitos antigos 

que estavam esparsos no patrimônio cultural da humanidade. Assim ele vai descobrir na 

Alquimia medieval o tratado Rosarium philosophorum, que aparentemente é uma obra de 

Alquimia, mas que, no nível simbólico, parece ser um profundo e amplo estudo do 

fenômeno da transferência humana, essencial para se entender com maior precisão o 

processo psicoterápico (Jung, 1981). 

Muitas vezes a relação de oposição entre o consciente e o inconsciente é trazida 

pelos sonhos, conforme exemplificado. Às vezes essa revelação é gradual, como 

aconteceu com Roberto, que só depois de muitas sessões é que percebe, através de sua 

imaginação, fantasias e, principalmente, de seus sonhos, que sua identidade heterossexual 

é tão ou mais forte que a homossexual.  
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Mas outras vezes a situação exige um confronto rápido de opostos e uma solução 

sintetizadora e integradora mais precoce.  De qualquer modo, é importante manter por um 

tempo a ambigüidade, para que o indivíduo possa integrar na consciência a coexistência 

dos opostos.  

O centro coordenador da psique profunda é para Jung o Self, que pode ser 

entendido como um princípio unificador da psique humana, com função integradora e 

prospectiva, isto é, ligado ao destino último de cada um. Ele é, em ultima análise, o 

princípio responsável pelas nossas criações maiores e pelo processo de individuação.  

A verdadeira análise remete-nos á verdadeira criação, a partir de duas consciências 

que interagem e que são ambas modificadas; ambas estão gerando o produto criativo, que 

no final será a “cura” do paciente, entendendo-se aqui por este termo não necessariamente 

o estado de completo bem-estar , mas uma ampliação de sua consciência e uma maior 

integração de sua vida consciente cm sua vida inconsciente. 

O ato criativo, como qualquer ação humana, necessita um montante de energia 

para ser realizado, passando por todas as suas etapas. Na pessoa neurótica, grande parte 

da energia psíquica está sendo utilizada nos seus conflitos internos, frequentemente sem 

se dar conta disto, mas revelado pelos sintomas somáticos como dores de cabeça, de 

coluna, etc. É por isto que para ele o processo criativo torna-se mais difícil, o que já foi 

assinalado por Kubic. Os mecanismos cibernéticos da retroalimentação inerentes á 

natureza humana podem fazer com que a pessoa neurótica torne-se cada vez menos 

criativa e vá adotando cada vez mais padrões rígidos de comportamento, relacionamento e 

pensamento, pois sua capacidade para resolução de problemas (uma das consequências 

práticas do uso eficaz do potencial criativo) vai cada vez diminuindo mais, chegando 

mesmo quase à imobilização. É o caso típico de certos pacientes fóbicos ou obsessivos 

que, após anos de involução neurótica, praticamente não saem mais de casa, dada a sua 

incapacidade de funcionar em sociedade ― o que exige um mínimo de flexibilidade e 

capacidade de lidar com imprevistos.  

Poderíamos relacionar criatividade e saúde mental através do seguinte esquema:  

             

                               + Processo criativo 

Problemas sociais        

e econômicos    -                        + 

Energia psíquica 
disponível para o 
processo criativo 
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    -  

neurose                                               solução de problemas 

     +    + 

       saúde mental 

 

Queríamos lembrar que também os problemas sociais e econômicos podem 

consumir toda a energia psíquica das pessoas e dificultar muito sua energia criadora. É por 

isto que países ou regiões com dificuldades muito sérias nesta natureza têm que investir 

muito em educação para conseguir romper este ciclo vicioso. 

 

A neurose é uma prisão, como o paciente Roberto definiu em seu sonho. À medida 

que a pessoa neurótica tem seu pensamento e ações presos em determinados complexos 

não resolvidos, isto diminui sensivelmente a sua fluência, que constitui outro ingrediente 

básico da criatividade. Tomemos o exemplo de uma pessoa com grande dependência da 

figura materna. Qualquer ação ou pensamento seu, cujo significado tangencie as 

características do arquétipo da Mãe (proteção, dependência, etc.) cai no campo 

gravitacional de um complexo ligado a este arquétipo e a ele ficará preso, perdendo sua 

fluência e flexibilidade. Ela pode ter, por exemplo, a oportunidade de fazer uma viagem 

fantástica. Mas, sem perceber, relaciona viagem a afastamento de casa, o que, por sua 

vez, significa perda da proteção simbólica do lar e da mãe. Como resultado, a pessoa 

cancela a viagem na última hora, ou somatiza alguma doença, ou pode mesmo, mediante 

um esforço egóico, realizá-la, mas sob grande medo e tensão. A oportunidade de um novo 

trabalho pode também constituir uma ameaça às relações de dependência materna com o 

emprego anterior.  O casamento, que é fonte de realização pessoal para muita gente, às 

vezes também funciona como fator desencadeante de neurose. Nos meus anos de prática 

clínica tenho observado que, quando isto acontece, existe frequentemente uma dificuldade 

de abandonar ou quebrar vínculos simbólicos de dependência familiar e, principalmente, 

materna.  À medida que a análise liberta a pessoa de seu complexo materno de 

dependência, naturalmente aumenta seu arsenal de respostas a situações novas na vida 

em geral.  

Talvez a análise junguiana diferencie-se das outras porque não se contenta em 

ajudar a libertar a pessoa de seus complexos não resolvidos. O analista junguiano é 

também aquela pessoa que ajuda o paciente a motivar-se pela busca da totalidade, aqui 
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entendida como uso pleno de suas potencialidades criativas e integração entre suas 

tendências conscientes e inconscientes.  
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RESUMO 

  

Foge desta análise, a conceituação detalhada das funções que envolvem o cérebro 
enquanto órgão fisiológico cujas características evidenciam diferentes especificidades. 
Optamos por investigar o assunto a luz da visão sistêmica, pois temos por parâmetro a 
complexidade. Acolhemos, portanto, o pensamento de teóricos como Morin (2003) e os 
conceitos de Vieira (2000) balizados pela Teoria Geral de Sistemas (TGS),  os quais nos 
permitirão reconhecer a inteligência humana como um sistema aberto, o qual se constitui 
como um conjunto de elementos altamente interconectados que interage na sua 
hipercomplexidade de forma probabilística com o meio ambiente, com outros e consigo, 
enfim com o todo da vida.  

 

Palavras-chave: Inteligência, Processo de criação, complexidade  

 

 

ABSTRACT  

 

This paper does not have the objective to deal with the detailed functions that involve the 
brain as a physiological organ whose characteristics show different specificities. We have 
chosen to investigate the theme according to the systemic vision, due to the complexity of 
the subject We, therefore accept, the views of  theorists such  as Morin (2003) and the 
concepts of Vieira (2000) based on the General Systems Theory (GST), which will enable us 
to understand the human intelligence as an open system, which is constitute as a set of 
highly interconnected elements that interact in its hypercomplexity in a probabilistic way with 
the environment, with others and with itself, in short, with a whole of life.  

 

Key words: Intelligence, Creation process, complexity 
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Introdução 
 

Reconhecemos de partida a dificuldade em conceituar o tema inteligência, pois além 

de ser uma das mais intrigantes capacidades do cérebro humano, o conceito é cercado por 

definições e teorias que ao longo do tempo aqueceram debates de diferentes estudiosos da 

Filosofia, Biologia, Antropologia, Ciências Cognitivas, Neurociência para citarmos apenas 

algumas.  

A inteligência humana pode ser notada pela habilidade de tomadas de decisões, pela 

ação rápida e sensata do individuo diante das diversas circunstâncias em que este se 

encontra além de sua aptidão para o aprendizado e adaptação ao meio. As capacidades 

cognitivas, também versão nas questões da memória, no pensamento lógico e criativo, da 

concepção espacial, do raciocínio visual e da linguagem dentre outros tantos aspectos 

ligados a intelectualidade.    

Por isso, foge desta análise, a conceituação detalhada destas funções e 

nossa reflexão não pretende dar conta das questões que envolvem o cérebro 

enquanto órgão fisiológico cujas características evidenciam diferentes funções e 

especificidades.  

 [...] A inteligência é um conjunto de estruturas psicodinâmicas derivadas do 
amplo funcionamento da mente. É a capacidade de pensar, se emocionar, 
ter consciência. Ela é constituída de quatro grandes processos, tais como 
construção de pensamentos, transformação da energia emocional, 
formação da consciência existencial (quem sou, como estou, onde estou) e 
formação da história existencial arquivada na memória. (CURY,1998:25). 

Interessa-nos, portanto, as explicações sobre o pensamento criativo e o 

conjunto de funções complexas do cérebro que dão lugar a essa experiência.  

Recorremos a visão sistêmica acerca do assunto, tendo por parâmetro a 

complexidade (PRIGOGINE,1996; MORIN,2003),  e os conceitos balizados pela 

Teoria Geral de Sistemas sistema (TGS), que abarca o conceito de uma ciência 

geral da “totalidade” a partir da combinação de vários conceitos advindos da 

Biologia. O pensamento sistêmico considera o sistema vivo imerso ou envolvido em 

uma interdependência de relações que trocam continuamente matérias e energia.  

Nessa trilha, Vieira (2000:11) posiciona-se: “[...] Nas últimas décadas muitas ideias e 

conceitos têm sido propostos, apontando para um clímax que caracteriza o reconhecimento 

e a necessidade do estudo da complexidade, com uma consequente teoria sistêmica”.  
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Entendemos o pensamento criativo como um sistema cuja atividade interna 

(mental) do sujeito, supõe conhecimento (linguagem e pensamento), percepção, 

aspectos psíquicos, afetivos, sensório-motores e uma dinâmica que cresce em 

complexidade.  

Por isso, nossa reflexão acerca da inteligência humana e da complexidade do 

pensamento criativo, será abordada levando em conta a realidade em que está inserido o 

sujeito. Então levaremos em conta o pensamento criativo do sujeito envolvido no seu 

ambiente sócio-afetivo-cultural. A abordagem sistêmica que propomos está ancorada em 

uma visão de mundo que contraria o pensamento científico tradicional, que muitas vezes 

adota um raciocínio linear e dicotômico.   

Alguns teóricos como Prigogine (1996), e Vieira (2000), discutem amplamente a 

complexidade e o princípio da incerteza que estão presentes em alguns sistemas. Prigogine 

explica a vida como ordem que tende à alternância entre equilíbrio e não equilíbrio. Vida 

propensa à instabilidade e que permanece à custa das trocas que um determinado sistema 

mantém, em seu interior, com o mundo exterior. Na busca dos sistemas vivos pela auto-

organização, ocorrem a evolução e as inovações, as quais caminham e avançam em 

complexidade cada vez maior. Por isso afirma: “[...] não nos falem mais de certeza, mas de 

possibilidade. E que, nessas condições, o pensamento do incerto seja simultaneamente o 

pensamento do novo, da inovação, das probabilidades” (PRIGOGINE, 1996, apud 

MENDES, 2003:53). 

Então, compreender a inteligência no viés da criatividade se constitui um 

desafio, pois esta é uma área do saber que se manifesta na incompletude de 

qualquer ordenação rigorosa e que, por isso, desafia a previsibilidade, porque 

trabalha com o acaso, com a incerteza e com o inesperado das múltiplas bifurcações 

do pensamento.  

Recorremos ao dialogo com alguns designers: Emilie Chamie (1927 – 2000), Aloísio 

Magalhães (1927-1983), Rogério Duarte (1939), Alexandre Wollner (1928) e Rico Lins (s/d), 

a fim de resgatar os eventos compartilhados por eles, em relê-los, enriquecer nossa visão 

prospectiva, pontuando-se, o pensamento criativo, alvo do nosso interesse.   

 

As múltiplas bifurcações do pensamento 

É por demais interessante lembramos que o cérebro humano, “[...] o órgão mais 

complexo existente no universo” (KANDEL, 2009:20) pode pesar em média 1,4 quilos e tem 
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100 bilhões de neurônios, que se comunica por sinapses (estruturas por meio das quais as 

células cerebrais se conectam, transmitindo informações na forma de sinais químicos e 

elétricos). Este órgão tem sido investigado durante milênios e a cada novidade cientifica 

descoberta continua sendo alvo de calorosos debates e pesquisas férteis. 

Temas que envolvem a mente, a inteligência o comportamento voltado à cognição, 

dentre outros, são incompreendidos ainda muito mais pelos leigos e tais assuntos são 

interrogados intensificados e expandidos constantemente a cada nova descoberta. “[...] a 

ideia de que a mente e a espiritualidade humanas se originam num órgão físico, o cérebro, 

parece nova e desconcertante para algumas pessoas”. Kandel (2009: 23) continua dizendo: 

“Elas acham difícil acreditar que o cérebro é um órgão computacional de processamento de 

informações cujo extraordinário poder resulta, não do seu mistério, mas da sua 

complexidade [...]”. 

Destacamos então que o pensamento humano como sistema complexo que é não 

permite a previsão exata dos caminhos evolutivos pelos quais percorreu o pensamento 

criativo. Acreditamos que durante a maturação e do desenvolvimento do pensamento, as 

idéias encontrem constantemente pontos de bifurcação, que experimentam a instabilidade e 

as inúmeras variantes de futuros possíveis.  

A inteligência, portanto, na qualidade de pensamento criativo envolve a ordem e a 

desordem e convive com a incerteza como possibilidade de ação, dialoga com o 

determinismo dos sistemas lineares, em que mudanças nos estímulos levam a mudanças 

proporcionais nas respostas, como também admite o indeterminismo do puro acaso, ou 

seja, admite o caos. Esse emaranhado de ações evidencia a complexidade e a subjetividade 

como marca legítima da condição humana. 

Propomos, então, uma compreensão da inteligência ou do pensamento criativo que 

conteste os valores formais e clássicos “de acabado e definitivo”, pois entendemos que a 

alta complexidade do cérebro durante a atividade intelectual exige um tempo, é processo, 

tão extraordinário e único que seu funcionamento pode ser compreendido sob a ótica do 

“aberto e do não linear”, apoiados na “lógica do indeterminado”.  

Portanto, os resultados das produções criativas, fruto do pensamento humano, 

muitas vezes não se dão de imediato, não estão prontos, como se um gênio criador fosse 

dotado e houvesse uma imediata obra acabada. Muitas vezes o resultado da criatividade 

está relacionado com a complexa e dinâmica rede que interliga o individuo e dessa forma 

sistêmica: a experiência vivida, a cultura e o meio ambiente etc. possibilitam ao sujeito, 

estados de alterações e à gestão de coisas novas - ingredientes para a criatividade. 
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Ao levarmos em conta o pensamento e toda sua complexidade, deparamos com o 

constante jogo interno de construção, desconstrução e reconstrução, o qual implica um 

pensamento que opera no trânsito do ir e vir, ou seja, a criatividade humana não oculta os 

limites de sua própria constituição, razão pela qual é aberto ao infinito das possibilidades e 

das realizações. O processo de criação aceita o pensamento equivocado da desordem 

fecunda e subtrai as definições estáveis e catedráticas.  

O pensamento criativo supõe a existência de uma intenção, mas cada detalhe dessa 

trama tão bem tecida e elaborada pelo pensamento nasce encharcado de significados. 

Então, entendemos que a complexidade da inteligência e especificamente do pensamento 

criativo assume o parâmetro do paradoxo, pois se por um lado acolhe a estranheza do caos, 

o desagregamento, a desordem fecunda, a turbulência, por outro se depara com a 

organização das idéias, com as possibilidades e com as escolhas que movem a dinâmica de 

todo pensamento durante o processo criativo.  

O pensamento pode se revelar a consciência criadora, como sendo um campo para 

inúmeras experiências subjetivas. O funcionamento do cérebro não é tarefa simplificada, 

pois neste espaço intervêm elementos psicologicamente complexos, cujos contornos 

imprevisíveis são acometidos por um tempo ora alargado, ora calmo, ora em repouso. Na 

diversificação dessas temporalidades, nos cheios e nos vazios desses campos, por certo em 

um duplo movimento de atração e repulsão, o pensamento no seu peculiar espaço-tempo de 

orgia criativa, torna-se “potencialidade” em primeira linha capaz de todos os possíveis. 

Nos permitimos agora, orquestrar o percurso da experiência de alguns designers que 

podem exemplificar a dinâmica do pensamento criativo que começa com uma interrogação e 

dá-se, ao mesmo tempo, em continuidade e em ruptura. 

Entre a percepção e o gesto: a migração do pensamento 

A designer Emilie Chamie compartilha sua experiência ao descrever que se viu 

diante do desafio de criar a marca para o Centro Cultural São Paulo, em 1982. Ela percebeu 

que todo o tempo empreendido na elaboração de uma possibilidade de criação esvaiu-se 

diante da percepção que teve, por ocasião da visita que fez ao Centro Cultural. 

A arquitetura do lugar deu novo rumo ao seu projeto. Sua percepção foi afetada, sua 

memória foi ativada e a produção da marca seguiu outra tendência: “depois de minha 

primeira visita às obras do Centro, os estudos da marca, que eu vinha desenvolvendo, foram 

para o lixo. Permaneceram na minha visão as belíssimas estruturas. A partir dessas 

estruturas criei a marca e o logotipo. (CHAMIE, 2001:50)”. 
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O designer gráfico projeta, mediado por inúmeras variáveis de que dispõe, dentre as 

quais se destaca a percepção do sujeito – o que ele vê, o que ele já viu, o que ele recorda 

(memória) e as alterações que ocorrem no interior e no exterior do sujeito (neste último 

caso, o ambiente). 

A percepção do indivíduo possibilita-lhe extrair informações do ambiente, e esta 

capacidade individual faz com que a ação de desenhar seja consciente ou automática. 

No primeiro caso, o indivíduo desenha fazendo uso do que Peirce considera “juízo 

perceptivo”: trata-se de uma percepção ativa, mais complexa, que distingue a qualidade do 

objeto ou da imagem estimulando o sujeito que desenha. No segundo caso, quando o 

gestual solta-se de forma incontrolada e espontânea no desenho, pode-se atribuir tal ação à 

dimensão do “percepto”. (FERRARA, 1993:107-108).   

Sendo assim, a percepção envolve também elementos não cognitivos e 

inconscientes e, no contexto do tempo, permite a atividade de criação, computando o erro e 

o vestígio da dúvida como possibilidade de correção e retomada de novos rumos. 

Emilie Chamie revela subjetividades e memórias, elementos da percepção. A 

representação manifestada no projeto final é alcançada ora pelas operações de abstração e 

imaginação (frutos não só da percepção de imagens), ora por quaisquer mediações entre o 

homem e seu entorno. 

 

Entre o experimento e a produção: a reflexão por empréstimos  

 

É interessante considerar o “pensamento em criação” (SALLES, 2006:18) e “o modo 

como o artista se relaciona com o seu entorno” no ato de “fazer empréstimos”, quando se 

tem em conta o tempo no processo de criação. 

Embora Salles esteja fazendo referência ao processo de criação de artistas, que se 

permita aqui (guardada as devidas diferenças entre artistas e designer), aplicar ao designer 

gráfico as mesmas características do pensamento em criação, que opera fazendo 

empréstimos. 

Segundo MELO (2003:154), o percurso de trabalho de Aloísio Magalhães (1927-

1983), foi marcado pela investigação das obras de dois grandes artistas: Max Bill (1908-

1994) e Escher (1898-1972). Destacam-se a escultura “Unidade Tripartida”, de Max Bill, que 
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foi premiada na 1ª Bienal de São Paulo, em 1951, e também os desenhos do artista 

holandês Maurits Cornelis Escher. 

A partir de tais referências visuais, Aluísio cria as seguintes logomarcas: Unibanco, 

de 1964, os símbolos da Editora Delta, de 1962, e do Banco Aliança, também de 1962. 

Em Aluísio, encontram-se referências imagéticas, que serviram de texto visual para 

sua criação, e desenhos e imagem de escultura. Nesse sentido, uma imagem fez nascer 

outra, que não ela própria.  

Por meio das interações que os sujeitos estabelecem entre os processos sociais e a 

configuração do espaço em que estão, podem, dentre tantas possibilidades, representar o 

contexto que gerou as ideias criativas e, nesse sentido, vale destacar também a experiência 

de Rogério Duarte, que começou a atuar como designer gráfico nos anos 60 e desenvolveu 

cartazes, capas de discos e livros, identidades visuais, ilustrações, sinalização e outros 

tantos projetos. Dentre seus trabalhos mais conhecidos, está o cartaz elaborado para o 

longa-metragem “Deus e o Diabo na terra do sol”, que entrou para a história, não somente 

pela repercussão do filme, mas pelo conceito: o cangaço, o sol do sertão e a violência.  

“Rogério Duarte apropria-se do vernacular, funde com a arte popular e joga por cima 

o psicodélico, criando um pastiche visual”. Melo (2006:214) continua: “Assimilando e 

transformando todas as influências possíveis, Rogério desenvolve uma ponte entre o design 

e a arte de tal modo que fica difícil estabelecer onde termina uma e começa a outra”.  

Em suas produções, há mescla de popular e erudito, sendo que essas apropriações 

foram ingredientes ativos para seu diálogo com a criação.   

Procedendo, desse modo, “por empréstimos”, os designers fazem surgir novas 

formas de representação em seus materiais gráficos, uma fase constante de confronto e 

diálogo.  

Aluísio e Rogério, pela ação da leitura do contexto que os cercava, processaram 

descobertas de significados e, pelo exercício da memória, selecionaram e organizaram 

projetos visuais que deram novo sentido ao que viram.  

 

O início de uma ideia e o tempo da espera 

 

Projetar, portanto, é fruto da percepção, do experimento e implica ação de um 

pensamento planejado, mas também supõe uma ação imprevisível. Segundo Munari 
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(2001:34), ao desenhar, pode-se espontaneamente: “[...] começar a dispor de formas ao 

acaso, reagrupar, dividir, mudar, fazer outras aproximações, deslocar, rodar, girar a folha, 

mudar até que a combinação das formas, que lentamente adquiriram consistência, possa 

surgir [...]”.  

Esses experimentos podem ser entendidos como um ato cognitivo que pode levar a algo 

totalmente impreciso. Esse processo, que foi observado no desenho, também pode ser 

observado nas experimentações do designer gráfico Alexandre Wollner, que, ao dedicar-se 

à criação da marca Eucatex, relata seu percurso criativo:  

Primeiro eu faço rabiscos, anotações às vezes sem ligação com o projeto. 
[...] Não sei o que vou fazer, mas já sei qual o enfoque da empresa, o que 
ela deseja [...] Então vou para o papel. Uso muitos tipos de lápis 
intuitivamente. Olho para o papel, fico em crise, não sei o que fazer; olho, 
olho e peço um cafezinho; olho, olho, não sai nada; fico olhando, pensando, 
e de repente pego um lápis qualquer, faço um monte de “minhoquinhas” no 
mural. O computador – a tela – me dá uma proporção errônea e não permite 
um grafismo rápido. O meu software interno é muito mais rápido, livre e 
controlável que de um computador [...]. (WOLLNER, 2005: 61). 

Dentre os trabalhos realizados por Wollner, destacam-se a experiência da criação da 

marca Eucatex, a qual não sugere ideias visuais preconcebidas. Em outras palavras, trata-

se de “seleção de formas quase aleatórias desenhadas à mão [...] Suas marcas são mais 

encontradas que intuídas e muito mais desenhadas que pensadas” (WOLLNER, 2005:12). 

Essas pluralidades e diversidades de caminhos pelos quais percorre o pensamento 

são a síntese da ideia de processo, além do que trazem na sua essência o fato do 

pensamento caminhar na lógica do flexível, aberto e indeterminado. 

O gesto que experimenta e que reorganiza o percebido e que articula o material, ora 

se vale de satisfação, ora de tentativas vazias, de esforço árduo, dando indícios de uma 

atividade criadora intensa, de um trabalho febril do pensamento dinâmico, que forja no 

tempo feito de espera uma tensão interna.  

 

Entre a objetividade intencional e a previsibilidade: o acaso 

Outra experiência que parece interessante é a do designer Rico Lins. Seria inúmera 

a quantidade de produção desse designer que se descortina como criativa, mas, por ora, 

interessam seus depoimentos, nos quais revela a natureza objetiva e intencional com que 

executa seus projetos, bem como o aspecto de permitir que neles o elemento da surpresa 

prevaleça, amiúde, sobre a previsibilidade. 
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O que se quer dizer é que Rico Lins, diante de um projeto a ser executado, 

aproveita-se livremente das situações surgidas pelo “acaso”: “o acaso oferece um frescor, 

pois evita as soluções engessadas e premeditadas”. Rico Lins revive o passado e 

compartilha com Gaudêncio Jr. essa experiência:  

[...] na hora de criar a capa — com o miolo da revista já entrando em 
máquina — não encontrava a melhor solução. Um dia, saindo da gráfica, no 
bairro de Botafogo, tropecei num pedaço de papel no chão, molhado de 
chuva e manchado de tinta gráfica. Olhei para aquilo e pensei: minha capa! 
(GAUDÊNCIO JR. 2005:47). 

“Aquele pedaço de papel, em suas mãos, transformou-se no rosto de um bicho”, Rico 

Lins continua: “nasceu do simples fato de eu ter tropeçado num pedaço de papel que tinha 

lá suas qualidades, tinha umas manchas de cor que pareciam meio aquareladas, e era do 

tamanho exato da capa, tinha tudo a ver com ela. No fim, virou mesmo uma capa”. 

A investigação da natureza do acaso, não cabe investigar aqui e sim a percepção do 

aproveitamento de Rico Lins em seu pensamento criativo. 

Sua percepção conduziu-o a uma experiência particular: primeiro de maneira livre e 

casual, ao deparar-se com o papel molhado; depois, manifesto interesse pelo papel. De um 

princípio de pura liberdade evola a imaginação, que dá espaço à invenção em seu estado 

potencial. Recolhe o objeto e nele, ainda que lhe fosse impossível prever o resultado final, 

experimenta livremente diferentes signos visuais, num jogo livre e lúdico. Ao encontrar a 

folha, pôde, com o uso da inteligência, encontrar o efeito desejado. 

 
Considerações finais 
 

A opção pelas produções criativas de alguns designers gráficos apontados foi 

baseada nos procedimentos aliado a experimentação do ato do fazer, revelado pelo 

pensamento complexo que dá sustentação ao processo criativo. O pensamento reflexo que 

mesmo não seguindo regras, começa com uma interrogação e dá-se, ao mesmo tempo, em 

continuidade e em ruptura. 

Na experiência de Emilie Chamie, nota-se que ela empreendeu um juízo perceptivo 

que lhe permitiu o reconhecimento dos predicativos do lugar para utilizá-los na experiência 

de criação.  

Aloísio Magalhães observa seu entorno e recolhe aquilo que, por algum motivo, lhe 

interessa. Coleta aquilo que de alguma maneira toca sua sensibilidade e porque quer 

investigar.  
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Rogério Duarte é sempre atraído pelo jogo das contaminações, ou seja, ele justapõe 

elementos diversos da cultura, misturando esses elementos aparentemente contraditórios.  

Em Wollner, é nítida a concomitância do que ele sente, pensa e faz e no experimento 

surgem seus primeiros esboços rumo ao resultado satisfatório que envolveu um tempo de 

determinação, persistência.   

Rico Lins, que se encontra sempre aberto ao inesperado, ao imprevisto, une à 

aleatoriedade uma determinação objetiva da pesquisa, do desenhar e do redesenhar, 

mostrando tais atitudes como fruto de sua percepção.  

Procurou-se argumentar que o caminho trilhado para o processo criativo é fruto de 

um pensamento complexo, “[...] é aquele que trata com a incerteza e consegue conceber a 

organização. Apto a unir, contextualizar, globalizar, mas ao mesmo tempo a reconhecer o 

singular, o individual e o concreto” (MORIN, 2003:30). 

Criar é, nesses termos, resultado de pensamento unido à pesquisa, ao experimento 

e ao trabalho. Enfim, uma trajetória seguida de hábito. É a experiência do sensível e do 

inteligível em contato. 
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O PENSAMENTO JUNGUIANO COMO AJUDA NA COMPREENSÃO DO PROCESSO 
CRIATIVO NA PSICOTERAPIA E NAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS 

 

Elisabeth Bauch Zimmermann - UNICAMP 

 

RESUMO:  

O texto trata de uma abordagem expressiva a ser aplicada na psicoterapia e na 
educação, a partir da fundamentação na Psicologia de C. G. Jung. Nesta abordagem, 
compreende-se a realidade psíquica como sendo tão real quanto à física. Uma tal 
atitude podemos chamar de atitude simbolizadora. Através dela projetamos algo que 
está inconsciente e que tem conexão com nossa existência sobre a realidade exterior. 
Para vivenciar o símbolo devemos estar prontos a nos deixar mobilizar 
emocionalmente por ele. Os recursos empregados nessa abordagem se referem à 
dança criativa, acompanhada de exercícios de concentração com música e 
movimento. Utilizam-se, como meios de objetivação das imagens e dos estados 
afetivos emergentes o desenho livre, a modelagem, a caixa de areia e a relação com 
contos e relatos mitológicos. 

Palavras-chave: expressividade, dança, simbolização 

 

ABSTRACT:  

The paper describes an expressive approach to be applied in psychotherapy and in 
education, based on the Psychology of C.G.Jung. On this approach one understands 
the psychic reality as being as real as the material world. Such an attitude  we may 
describe as a symbolizing attitude. Through it we project something which is 
unconscious and has connection with our existence to the external reality. To 
experience the symbol one must be ready to be emotionally mobilized by it. The 
resources employed in this approach are the creative dance, followed by concentration 
exercises with music and movement. For objectify the emergent images and feelings 
we use the free drawing, modeling, sandplay and the relation to fairy tales and myths. 

Keywords: expressivity, dance, symbolization 

 

 

A atitude necessária do terapeuta e do educador que se utiliza de recursos 

expressivos em seu trabalho, parte do princípio que deve aceitar tudo que o sujeito 

manifesta como sendo vivo e podendo representar o interior psíquico: um pedaço de pau 
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pode ser “meu filinho”. É o como se que permite a transformação simbólica de uma situação 

material, que se fixou na psique e aparentemente não tem saída.  

Nesta abordagem, compreende-se a realidade psíquica como sendo tão viva quanto 

a física. Uma tal atitude podemos chamar de atitude simbolizadora Através dela projetamos 

algo que está inconsciente e que tem conexão com nossa existência sobre a realidade 

exterior. Para vivenciar o símbolo devemos estar prontos a nos deixar mobilizar 

emocionalmente por ele. 

O símbolo tem uma conexão interna com o que através dele é representado. Essa 

conexão garante a intensidade de seu valor subjetivo, isto é, a carga de sentido dessa 

representação. É nisso que o símbolo se distingue do sinal. Sinais são representantes que 

não possuem um excedente de significado; são acordos fixados por meio de uma afirmação 

que se torna universal. 

Outro aspecto importante a ser considerado é o aparecimento de fenômenos 

sincronísticos: os campos se formam, os eventos físicos se associam às situações não 

materiais, psíquicas, formando as chamadas coincidências significativas.  

Por parte do sujeito, é necessário obter um estado de absorção, ele deve estar 

convencido de que seu lugar agora é este e, brincando, vai formar uma história, a sua 

história. Precisa tomar a decisão de entregar-se ao processo lúdico, meditativo e confiar na 

autoregulação da psique.  

Na interpretação dos fenômenos, é necessário levar-se em conta o contexto de vida 

da pessoa, o seu ponto de vista consciente, o princípio da compensação e da 

complementação. 

A Psicologia Analítica Junguiana constitui a base teórica de uma modalidades de tratamento que prevê um processo 

natural de crescimento em direção à inteireza da personalidade, conhecido como individuação.  

Sua atuação terapêutica inclui a interpretação simbólica de sonhos e imagens 

interiores que podem ser objetivados através de várias técnicas expressivas não verbais 

podendo ser compreendidas de modo geral na abordagem da Imaginação Ativa. 

A Imaginação Ativa, uma atividade terapêutica não-verbal criada por Jung; é uma 

experiência meditativa que visa a emergência de imagens interiores impregnadas de 

emoções importantes na história do desenvolvimento do indivíduo.  

O Desenho Livre possibilita a expressão de conteúdos psíquicos inconscientes, 

como já foi observado em diversos testes projetivos. A única instrução dada aos 

participantes dos grupos é que desenhem aquilo que esteja presente no momento, sendo o 
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objetivo dar uma realidade concreta a, pelo menos, parte do acontecimento imaginário. A 

objetivação dos conteúdos interiores através do desenho é vista como uma forma de 

estimular o diálogo do eu consciente com as imagens interiores consteladas no momento. 

O Jogo na Areia, introduzido por Dora Kalff utiliza uma bandeja cheia de areia que se 

constitui num espaço livre e protegido, possibilitando às pessoas, ao criar situações, o 

contato com o inconsciente e a expressão de experiências pré-verbais e energias 

bloqueadas. Este cenário serve para a construção de imagens, através do uso de uma 

grande variedade de miniaturas que representam uma amostra do mundo real e da fantasia. 

Em sua prática clínica, Kalff percebeu que o efeito da expressão lúdica na Caixa de Areia 

correspondia à ativação de energias regeneradoras e curativas, enfatizando a conexão entre 

o Self inconsciente e o Ego consciente, resultando na restauração do funcionamento natural 

da Psique. 

A Dança Meditativa é uma das possibilidades de vivenciarmos o ser corpóreo nas 

dimensões de tempo e espaço, representando uma genuína e direta experiência existencial. 

A conscientização corporal pode ser buscada através de uma integração harmoniosa 

de movimentos elementares ordenados e do uso das possibilidades de movimentação 

orgânica do corpo. A música e o movimento combinam-se numa vivência associada aos 

princípios da Imaginação Ativa Junguiana. Durante a improvisação livre e a realização dos 

exercícios de concentração, a vivência intensa com a música compreendida como energia 

sustentadora, ajuda na expressão das imagens, sensações e acontecimentos psíquicos 

emergentes. A calma resultante dessa vivência possibilita a concentração que cria o espaço 

e o tempo para se chegar a si mesmo e obter uma nova percepção e autoconfiança.  

  A premissa teórica do trabalho com recursos expressivos é a de que existe 

uma relação direta entre as imagens interiores de uma pessoa - os estados emocionais 

ligados a ela - e a manifestação criativa na realidade exterior em seu simbolismo espacial e 

na sua expressão dinâmico-afetiva. 

Especificamente, entende-se que o corpo é uma realidade simbólica, cujos 

significados precisam ser desvendados. Para quem se dispõe a pesquisar e ater-se às 

mensagens que o corpo expressa, elas são fontes inesgotáveis de dados proveitosos no 

trabalho terapêutico. 

A conjugação de movimento meditativo e expressão de imagens interiores no 

Desenho Livre e na Caixa de Areia, que proponho em meu trabalho como terapeuta e 

educadora, possibilita um processo de integração dos estados emocionais opostos do 
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indivíduo, favorece uma experiência interior de plenitude e harmonia. A vivência expressiva 

é vista como o espaço em que se possibilita ao indivíduo o contato com as imagens 

interiores relacionadas com seu processo de integração psíquica. Assim, os vários aspectos 

opostos ou polares da personalidade podem vir à consciência acompanhados das emoções 

conectadas com as imagens emergentes. Através da relação com estes estados emocionais 

pode ocorrer a integração, possibilitando ao paciente, a resolução de questões pendentes 

do passado e a vivência prefigurada de novas realidades interiores. Estas realidades novas, 

emergindo do Inconsciente, tanto em sua dimensão pessoal como coletiva, vão enriquecer e 

completar a percepção consciente do indivíduo.  

No pensamento junguiano, o trabalho do artista é visto como uma força da natureza, 

que vai além do destino pessoal. Compreende-se o processo criativo como ativação 

inconsciente da imagem arquetípica e sua elaboração e configuração até atingir uma obra 

acabada. A Criatividade ocupa o centro da Psicologia de Jung. Ele via a necessidade de 

tornar o núcleo criativo do inconsciente acessível ao consciente. O símbolo seria a 

expressão visível do desenvolvimento criativo. 

A Individuação é um processo de diferenciação: a singularidade de uma pessoa deve 

se manifestar, o que, paradoxalmente a aproxima dos outros seres humanos. Na terapia 

junguiana, a interpretação de símbolos, no nível subjetivo e no objetivo, é vista como a 

possibilidade de se instalar, ao mesmo tempo, um processo de integração e de relação 

como o outro. Não promove apenas o desenvolvimento da autonomia, mas está de mãos 

dadas com um melhor relacionamento entre os homens. 

A produção de um símbolo é análoga ao processo criativo em geral. Iniciamos por 

tentar resolver uma situação com os recursos já conhecidos. Quando isso não dá certo, 

instala-se um período de incubação: perdemos o controle e a concentração, ficamos 

irritados e frustrados e as fantasias começam a proliferar. Repentinamente, vem uma 

solução, um insight, que se torna acessível ao consciente na linguagem simbólica. O 

processo criativo consiste numa ativação inconsciente da dimensão arquetípica e de sua 

elaboração consciente na obra criada. 

Representações arquetípicas são estruturas muito variáveis que nos remetem a uma 

forma básica irrepresentável. Esta se caracteriza por certos elementos formais e 

determinados significados fundamentais, os quais, entretanto, só podem ser apreendidos de 

maneira aproximada. Esta apreensão se dá tanto por imagens simbólicas que 

correspondem, por analogia, às reações instintivas e corporais. 
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A individuação é um alvo. Individuar-se é tornar-se si-mesmo. Segundo Jung, o Si-

mesmo é o arquétipo central, um principio orientador durante o processo de diferenciação. 

Produz a auto-regulação da psique. 

Para finalizar e, como exemplo de atividade expressiva, descrevo o trabalho de uma 

aluna de artes plásticas, ceramista, que me entregou um cubo de argila, ainda mole. Suas 

paredes eram trabalhadas através da impressão de uma delicada renda nordestina. 

Seguindo as instruções da autora, para ter acesso ao texto, tive que furar uma das paredes 

do cubo. Essa abertura do “vaso hermético” (minha citação) foi acompanhada por todos os 

alunos sentados ao meu redor, criando uma atmosfera especial. O texto, em forma de 

poesia, refere-se a um outro seu trabalho, também em argila, que representa invólucro ou 

espécies de peles do corpo: 

“Quem vive aqui dentro; 

Que manda, chora, ri e tem medo? 

Que mundo é esse, tão real, tão sólido; 

Mas que se desmancha em um segundo? 

E onde um segundo é para toda a vida 

E uma vida pode estar em um segundo? 

O que escapa? O que deixo passar? 

Que pele é essa que permeia dois universos tão distintos? 

E ao mesmo tempo tão iguais? 

E de quem é essa voz que obedeço sem saber? 

 

Que anda, chora, ri e tem medo? 

Que mundo é esse, tão real, tão sólido; 

Mas que se desmancha em um segundo? 

E onde um segundo é para toda a vida 

E uma vida pode estar em um segundo? 

O que escapa? 

O que deixo passar? 

Que pele é essa que permeia dois universos tão distintos 

E ao mesmo tempo tão iguais. 

O que se vê não é o que é. 

O que se crê não é o que é. 

O que se quer não é o que é 

Renda-se. Você é maior que você. 



179 

 

Não adianta fugir nem adianta se esconder. 

Deixe que o caminho te leve”. 
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PROJETO JOVENS TALENTOS: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE CAPACITAÇÃO 
DE PROFESSORES NA TEMÁTICA DA SUPERDOTAÇÃO 

 

Mesa:“Altas habilidades: questões, programas e identificação” 

 
       Maria Antonia de Oliveira-Mestranda PUCCampinas–Bolsista CNPQ 

 

 RESUMO 
O Projeto Jovens Talentos tem como objetivo a implantação de um serviço de 

atendimento a superdotados na cidade de São José do Rio Preto. Prevê a participação de 

alunos do 6o ao 9o ano do Ensino Fundamental, identificados com sinais de Altas 

Habilidades. Na primeira fase do projeto foi planejado um curso preparatório para os 

professores das escolas envolvidas, responsáveis pelas indicações dos alunos; para os 

professores do Núcleo de Atendimento Especial do Município e para os monitores que 

trabalharão no mesmo, o qual será relatado. Seu início, em fevereiro de 2011, deu-se com 

duas turmas, cinco encontros semanais e duração de 4h cada, visando instrumentação 

desses profissionais para o posterior desenvolvimento de um trabalho sólido de acolhimento 

e compreensão desse público específico.  

 

Palavras Chaves: Altas Habilidades, Superdotação, Dotação e Talento, Capacitação de 

Professores, Implantação de Projeto. 

 

ABSTRACT 

                  The Young Talents Project aims to deploy a development service to High Abilities 

students in São José do Rio Preto. Provides for the participation of students from sixth to 

ninth year of elementary school, identified with signs of High Skills. In the first phase of the 

project was planned a preparatory course for teachers of the schools involved, responsible 

for nominations of students, for teachers at the Center for Special Care for the City and 

monitors that work in it, which will be reported. Its inception in February 2011, came with two 

classes, five weekly meetings and duration of 4 hours each, aimed at professionals of 

instrumentation for the further development of a solid job of welcoming and understanding of 

this specific audience. 

 
Key Words:  High Abilities, Talent, Teachers Training, Project Deploy. 
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Sabemos que a concretização de um atendimento efetivo e de qualidade 

aos alunos com indicação de Altas Habilidades/Superdotação, certamente passa 

pela cuidadosa formação de professores. A importância da capacitação dos 

docentes nesta área, conforme salientado por Pérez (2005), “é uma condição 

necessária para identificar os alunos com Altas Habilidades/Superdotação e para 

desenvolver um atendimento especializado no ensino regular, mas especialmente 

para que aconteça o real atendimento à diversidade e inclusão” (p.6).  

O Projeto Jovens Talentos é o primeiro programa  de atendimento a grupo 

de indivíduos com perfis de Altas Habilidades em São José do Rio Preto, SP, uma 

cidade de 420 mil habitantes, com ótima qualidade de vida, boa infraestrutura, baixo 

índice de desemprego, grandes faculdades e universidades. 
É resultado de uma parceria entre quatro instituições: Centro Integrado de 

Educação e Cultura (CICC), Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, Universidade 

Estadual de São Paulo (UNESP) e Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão (Faperp).  

                   Na sua origem o Projeto Jovens Talentos visava proporcionar uma 

experiência para alunos com perfil de Altas Habilidades de modo a permitir a 

formação de grupos de jovens interessados, animados e estudiosos nas áreas de 

ciência básica. Previa a participação de 25 alunos do 6o ao 9o ano do Ensino 

Fundamental, de cinco escolas da Rede Municipal, localizadas em bairros afastados 

do centro e com IDEB médio de 5,34. Esses foram escolhidos pelos próprios 

professores, em parceria com os professores do Núcleo de Atendimento a Educação 

Especial, usando o processo de Identificação pela Observação Direta criada pela 

Dra Zenita Guenther.  

Posteriormente, com o fortalecimento de estudos e contatos com o 

CEDET LAVRAS - Centro para Desenvolvimento do Potencial e Talento, realizados 

pela equipe de educadores envolvida, decidiu-se iniciar o projeto já nos moldes do 

CEDET, com assessoria da Dra. Zenita Guenther. A partir das solicitações dos 

educadores envolvidos na identificação, o número de alunos foi ampliado de 25 para 

39, sinalizando que a demanda nesta área é maior do que se esperava. 
Na primeira fase do projeto foi realizado o Curso preparatório para os 

educadores, ministrado por uma docente convidada pela equipe do CICC. Participaram 12 

professores do Fundamental ll, responsáveis pelas indicações dos alunos; 28 professores 
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do Núcleo de Atendimento Especial do Município e 6 professores da Equipe do CICC, 

sendo 41 mulheres e 5 homens. 

A idade dos participantes variou entre 22 e 62 anos, encontrando maior 

concentração na faixa entre trinta e trinta e nove anos (n=20). Todos possuem curso 

superior completo, a maioria com graduação em Pedagogia (n=21) havendo também 

formação em Matemática (n=4), Letras (n=4), Biologia (n=3), Geografia (n= 3), 

História (n=3), Química (n=2), Física (n=1), Tecnologia em Informática (n=1) e 

Estudos Sociais (n=1). Parte dos professores possui curso de especialização 

(41,3%), sendo 11 em Psicopedagogia, 7 em Educação Especial e um com 

doutorado em Física. 

O curso aconteceu de fevereiro a abril de 2011, sendo o grupo dividido 

em 2 turmas, com 5 encontros de 4 horas de duração (20h para cada uma). Teve 

como objetivo geral apresentar e refletir sobre os pontos fundamentais da Educação 

Especial para Dotação e Talento/Portadores de Altas Habilidades, visando ampliar a 

compreensão de conceitos e diretrizes do trabalho nesta área. 
 

SÍNTESE DOS ENCONTROS  

Primeiro Encontro: 

Objetivo Atividades Material 
a) Refletir sobre o papel dos 

participantes como mediadores de 

conhecimento, principalmente como 

facilitadores do “aprender a conviver” e 

do “aprender a ser”.  

b) Refletir sobre a relação da Educação 

de Altas Habilidades/Superdotação e a 

educação de modo geral. 

c) Levantamento de conhecimentos 

prévios sobre Altas 

Habilidades/Superdotação 

d) Apresentar breve histórico da 

Educação das Altas Habilidades no 

Brasil e os primeiros passos em S.J. do 

Rio Preto. 

e)Conceitos iniciais: denominações, 

definições, características, relevância  e 

exemplos. 

f) Explicitar a importância do estudo e 

do atendimento às necessidades dos 

-Apresentação de imagens e textos 

(power point) 

 

-Relato e imagens de filme 

 

-Aplicação de questionário 

 

-Leitura de poema 

 

- Discussão 

- Trecho de Flow, Csikszentmihayi  

 

- Imagens do filme “Akeelah and the 

bee – A Prova de Fogo” ( 2006 ) 

 

- Poema sobre Helena Antipof “A 

Casa de Helena”, de Carlos 

Drummond de Andrade.  

 

- Trecho fala de Renzulli, I Congresso 

Internacional sobre Altas Habilidades 

/Superdotação ( 2010) 

 

- Questionário com 18 questões sobre 

Altas Habilidades e Criatividade ( 

Oliveira e Nakano) 

 

- Referências teóricas de Guenther ; 

Gama  e Sabatella  
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indivíduos com Altas 

Habilidades/Superdotação 

 

 

Segundo Encontro: 

Objetivo Atividades Material 
 a) Oferecer um feedback sobre 

questões iniciais do levantamento 

de conhecimento prévios. 

b) Refletir sobre o papel dos 

aspectos emocionais e afetivos na 

vida das pessoas. 

c) Trabalhar aspectos do 

desenvolvimento emocional e 

afetivo de indivíduos com Altas 

Habilidades  
d) Mostrar um exemplo de processo 

de Identificação e Enriquecimento.   

-Apresentação da tabulação e 

análise das quatro primeiras 

questões do levantamento. 

 

 

-Apresentação das ideias principais 

dos textos relacionado com imagens 

significativas (power point) 

 

- Exibição de um vídeo e discussão  

 

  
-“Aspectos Emocionais e Assincrônicos da 

superdotação”, Virgolim (2010). 

 

- Mitos e Crenças , Barrera Pérez, S. 

  

- Vídeo: “Como fazer o seu filho brilhar”, 

Tynan, B. (2007)      

 

 

 

Terceiro Encontro: 

Objetivo/Conteúdo Atividades Material 
 a) Refletir sobre dois paradigmas 

básicos para condução da prática 

educacional: “Penso, logo existo” ou 

“Penso, Sinto, Intuo, Percebo e 

Existo”. 

b) Trabalhar aspectos do 

desenvolvimento cognitivo de 

indivíduos com Altas 

Habilidades/Superdotação  
 

 

  

-Apresentação das ideias principais 

dos textos relacionado com imagens 

significativas (power point) 

 

- Exibição de um vídeo e discussão  

 

-Jung e a Educação: Uma análise da 

relação professor/aluno,Saiani. 

  

-Jung pensa a educação, Revista Educação 

 

 -“As Teorias de Gardner e de Sternberg na 

Educação de Superdotados”, Gama(2010) 

 

- Vídeo: Mecanismos da Inteligência – 

Episódio 1, BBC (2004) 

 

Quarto Encontro: 

Objetivo Atividades Material 
 

a) Refletir sobre o papel da 

curiosidade, da motivação, da 

criatividade e da necessidade de 

prover recursos às crianças e 

jovens. 

b) Apresentar conceitos básicos 

sobre criatividade e a Teoria dos 

Três Aneis de Renzulli 

 

-Exibição de um vídeo e discussão a 

partir de algumas questões 

apresentadas. 

 

-Leitura de poema e comentários 

dos participantes 

 

-Dinâmica: Brincando com a 

      

-Vídeo- “O buraco no muro” 

http://www.youtube.com/watch?v=Xx8vCy9el

oE 

-Poema ESTATUTO DO HOMEM (Ato 

Institucional Permanente) de Thiago de 

Mello 

-Criatividade Descobrindo e Encorajando, 

Wechsler ( 2008)  
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c) Apresentar exemplo de um 

programa de enriquecimento escolar 

  

Criatividade –  “Imagine que uma 

máquina do tempo...”  

 

-Apresentação das ideias principais 

dos textos relacionado com imagens 

significativas (power point) 

 

-“Estimular a criatividade: Um programa de 

enriquecimento escolar “Odisseia”, Miranda 

e Almeida em Moraes, M.F. e Bahia,S. 

(2008) 

- Criatividade e Resiliência: Discutindo a 

Relação, Oliveira e Nakano (dissertação em 

andamento) 

-A contribuição dos instrumentos de 

investigação de Joseph Renzulli para 

identificação de estudantes com Altas 

Habilidades/ Superdotação, Virgolim ( 2010) 

 

 

 

Quinto Encontro: 

Objetivo Atividades Material 
a)Apresentar de aspectos do Modelo 

de Enriquecimento Escolar proposto 

por Joseph Renzulli 

b) Incentivar a criação do próprio  

Portfólio da Construção de 

Conhecimento sobre Altas 

Habilidades/Superdotação e também 

para os alunos 

b) Revisão de conceitos  

apresentados  anteriormente. 

c) Revisão e comentários sobre as 

expectativas do grupo/ questão n.11 

do Questionário de conhecimentos 

prévios. 

d) Oferecer dicas de filmes, sites e 

outras leituras 

e)Avaliação do curso 

- Relato da visita ao CEDET- Lavras 

por grupo de participantes do curso 

 

-Apresentação das ideias principais 

dos textos relacionado com imagens 

significativas (power point) 

 

 

-Apresentação da tabulação da 

questão n.11, relativa às 

expectativas dos participantes 

 

- Questionário de avaliação do curso 

 

- A contribuição dos instrumentos de 

investigação de Joseph Renzulli para 

identificação de estudantes com Altas 

Habilidades/ Superdotação, Virgolim (2010).  

-Exemplos de portfólio 

- Poema Cantares de Antonio Machado 

- Tabulação da questão n.11 do 

levantamento prévio. 

- Referências de livros, sites e filmes 

http://virgolim.wikispaces.com/Angela+Virgolim 

http://www.psicoangra.com/pa-ah-aah.htm 

 

A avaliação do curso foi feita, distribuindo a cada participante uma folha 

com cinco questões. Dos 46 participantes, somente 29 responderam a avaliação, 

portanto 16 pessoas omitiram-se. Houve um imprevisto em relação à avaliação com 

um dos grupos. A docente do curso entregou as questões nos últimos quinze 

minutos do ultimo encontro, sendo que os participantes pediram para fazer com mais 

tempo em outro momento, com o compromisso de devolverem. Mesmo sendo 

lembrado e cobrado por três vezes (por e-mail, pela coordenadora do NAE e pela 

coordenadora do CICC) perdeu-se parte dos questionários. É possível levantar 
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algumas hipóteses de porque isto aconteceu: Primeiro porque não havia 

necessidade de identificação. Outro aspecto que foi comentado por alguns 

participantes do NAE é que eles estavam em uma época de muito trabalho e entrega 

de relatórios. Também deve ser considerado que o interesse na participação do 

curso não foi homogêneo: o grupo de professores do Fundamental ll optou por isto e 

participavam em horário extra trabalho; o grupo da Equipe do CICC estava no 

próprio local e horário de trabalho e ainda com a expectativa de receber o Projeto 

Jovens Talentos; o outro grupo de professores do NAE participou por solicitação da 

coordenação de Educação Especial, estando em horário de HA-hora atividade. Ou 

seja, em horário que habitualmente usam para planejamento de atividades. 

Por serem questões abertas as respostas foram bem diversificadas, mas 

a maioria das pessoas que devolveu apontou aspectos favoráveis em relação ao 

curso.   

Foi dito, por exemplo, em relação à questão A): Comente sobre o 

conteúdo/tópicos abordados: “Foi ótimo, despertou novo olhar para o assunto, 

mudou minha postura diante do alunado”; “Sempre tive interesse pelo tema, com os 

tópicos abordados pode se ter uma visão de como o assunto é visto em diferentes 

partes  e como vem crescendo os estudos”; “Foram bastante interessantes, 

provocaram reflexões e desejo de aprofundamento”. 

Este ultimo comentário reforça a maior expectativa da docente: incentivar os 

participantes pensarem sobre o tema e principalmente desenvolver a  vontade de 

buscar mais conhecimentos após  a conclusão do mesmo. 

Em relação aos comentários negativos, foi levantado: “Deixou a desejar 

em relação a sugestões práticas” “Não achei que houve muita novidade em relação 

ao conteúdo abordado e o curso que havíamos feito anteriormente”. “Queria saber 

mais sobre escolas brasileiras, o que estão fazendo para atender esse público”. 

Podemos retirar várias observações sobre os comentários negativos, uma 

delas é que estes sinalizam as expectativas dos educadores em encontrar “receitas 

prontas”, demonstrando ansiedade natural diante de novos desafios. 

Sobre a questão B): “Comente sobre a didática utilizada”, semelhante à 

questão anterior, a maioria dos participantes respondeu positivamente. Entre os 

comentários positivos encontramos: “Muito boa, intervenções corretas nas 
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discussões e valorização das mesmas, simplicidade, segurança e competência nas 

explicações, indicações bibliográficas interessantes”; “Muito interessante o recurso 

de multimídia aliado ao texto original. O levantamento de conhecimentos no início foi 

bastante positivo”; “Muito boa, momentos expositivos enriquecidos com vivências”; 

“Gostei muito, aulas expositivas com power point, vídeos e abertura para 

participação”. 
Quanto às negativas, temos alguns exemplos: “Poderia ter mais trechos 

de filmes”; “Mais exemplos de experiências”; “Falta de outras intervenções”. 

Na questão C): “Quais aspectos  do curso foram  mais significativos?” 

Analisando as respostas considerou-se estimulador que todos os participantes, que 

devolveram a avaliação, citam pelo menos um aspecto que lhe foi significativo, 

sendo que os pontos que mais coincidem são troca de experiência (= 4); e a 

exibição dos vídeos(= 6). Encontrando outras bastante diversificadas, por exemplo: 
“(estudar/refletlir sobre) Habilidades emocionais, acrescentou muito em minha 

prática”; “Os textos e apresentação em power point, em especial as Teorias de 

Gardner e Sternberg”; “Ter um pouco de condição para saber lidar melhor com os 

nossos alunos que na maioria das vezes os tratamos de maneira incorreta. Creio 

que depois do curso o meu horizonte aumentou”; “Apresentação de vários pontos de 

vista, mostrando que o tema ainda está sendo construído pelos especialistas”; 
“Trocas de ideias e opiniões entre participantes e professora, diálogos significativos 

e importantes para o nosso entendimento”; “Curso mexeu muito comigo, pois 

conhecendo-me melhor posso compreender melhor os outros” (comentário de uma 

professora que reconheceu-se dentro de um perfil de Altas Habilidades); “A 

interação entre cursista e palestrante despertou interesse para aprofundamento e 

necessidade de saber mais”; “Quando conseguíamos relacionar o tema abordado 

com a nossa realidade profissional”. 
Este ultimo comentário exemplifica a expectativa de uma parte do grupo 

(Professores do NAE) que já tinham conhecimentos sobre o tema e enfrentando 

desafios concretos no atendimento individual à casos de alunos com Altas 

Habilidades (que eventualmente surgem entre os alunos com dificuldades de 

aprendizagem), prefeririam um curso mais aprofundado, focado em estudos de 

casos. 
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Na questão D): “O que pode ser melhorado?” Dos 29 participantes que 

devolveram a avaliação, 6 não acresceram mais nada em relação a pontos que 

devem ser melhorados; 3 disseram que não precisava melhorar e 20 sugeriram 

algum aspecto, coincidindo em: 3 queriam saber mais sobre identificação, 3 

acharam que faltou objetividade, e 4 gostariam que fosse mais dinâmico (menos 

expositivo). Alguns exemplos de respostas: “Gostaria de saber mais sobre 

identificação e avaliar alunos com A. H. e histórias de sucesso”; “Explorar mais como 

identificar e como escola comum pode atender alunos com A. H”; “Apresentar vídeos 

abordando problemas enfrentados por esses alunos no seu cotidiano”; “Local menor, 

com grupos mais específicos, aprofundamento nas informações e conteúdos”; “Mais 

aprofundamento, tempo não satisfatório”; “Trazer exemplos de pessoas da região, 

para falar sobre seus estudos e habilidades”. 

A questão E): “Faça outros comentários”,  sendo menos dirigida ainda que 

as anteriores, serviu para trazer comentários e pontos de vista inesperados, como 

será visto mais adiante.  Apareceram respostas em branco (7), demonstrando que 

não havia nada mais a acrescentar, outros usaram o espaço para agradecer e 

congratular a docente (12), alguns solicitam continuidade desses estudos (4) e 

outros comentários interessantes. 

Na resposta E, o participante identificado pelo número 15 fez um 

comentário que pode somar a omissão na entrega dos relatórios e principalmente 

nos alertar sobre a verificação da motivação e envolvimento de indivíduos que 

aderem a um curso. 

                                                   “Na minha opinião, muitos dos professores que participaram 

do curso não tinham a menor ideia  do que faziam ali, 

tampouco tinha o menor respeito pela pessoa que estava 

apresentando o tema, visto que, em todos os encontros que 

participei, sempre havia vários celulares tocando, muitas 

risadinhas e comentários absolutamente impertinentes. Eu 

ficaria preocupada se tivesse um filho e soubesse que era 

aluno de muitos desses professores”. 

Outro dado importante é que a maior parte (90%) do grupo de professores 

do NAE já havia participado de um curso com a mesma docente em 2008 sobre o 

mesmo tema e continuam estudando o assunto com a coordenação do mesmo, ou 
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seja, este grupo não estava interessado em conceitos mais introdutórios e sim em 

aprofundamento e discussão de casos. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Refletindo sobre o planejamento e execução deste curso de capacitação 

de professores na temática Altas Habilidades / Superdotação podemos destacar 

alguns pontos: 

Parece bastante desafiador em um curso de apenas 20 horas atender às diferentes 

expectativas. Mesmo acreditando que grupos com experiências diversificadas 

enriquece o desenvolvimento do mesmo, um curso de curta duração precisaria ter 

sido olhado com mais atenção para conciliar as necessidades de quem não 

conhecia nada do assunto com outros que já se sentiam “especialistas”. 

O trabalho poderia ter sido mais consistente se planejado e ministrado por 

uma dupla de educadores, somando forças e ampliando os acertos. Provavelmente 

teria atendido melhor as expectativas se tivesse sido pautado em discussão de 

casos concretos, Metodologia de Resolução de Problemas. 

Tem o seu valor enquanto uma experiência inicial para ser analisado, 

avaliado e melhorado. 

Foi um trabalho criativo no que diz respeito à diversidade de materiais 

utilizados. 

Importante a abordagem “humanista”, salientando os aspectos do 

“aprender a conviver” e do “aprender a ser” na educação de  indivíduos com Altas 

Habilidades. 

No momento (junho de 2011) a criação do CEDET- São José do Rio Preto 

com assessoria da Dra. Zenita Guenther está em andamento na Secretária 

Municipal de Educação. O Projeto Jovens Talentos, CICC prevê como próximas 

atividades a observação assistida e elaboração do plano individual para os alunos, 

que serão realizadas pelos professores que atuam no NAE, selecionadas para 

serem as facilitadoras do CEDET. 
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PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO DO CONTEXTO DO USUÁRIO PARA PROJETO 
DE PRODUTO SUSTENTÁVEL 

 

Alessandra Márcia de Freitas Stefani, UPM, SP. 

RESUMO:  

Palavras-chave: Projeto de produto sustentável, Percurso etnográfico, Metodologia de 
pesquisa do contexto do usuário. 

 

Com o propósito de sondar, iluminar, infundir e informar o processo de projeto de produto 
sustentável, a disciplina ‘Consumo, Uso e Sociedade’, do curso de especialização Design 
para a Sustentabilidade, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo na Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, estabeleceu um percurso etnográfico para aproximação do 
contexto e delimitação de variáveis temporais e espaciais do campo de estudo do objeto da 
investigação. A finalidade da aplicação da metodologia é configurar a proposição de novos 
conceitos e respostas às expectativas do usuário e à sociedade comprometida com sua 
sustentabilidade. A metodologia de pesquisa do contexto do usuário apresentada suscita o 
ensaio de proximidade da rede real de complexidades que abrange questões do 
planejamento e desenvolvimento do projeto do produto-sistema para a sustentabilidade. 

 

ABSTRACT: 

Key words: Sustainable product design, Ethnographic Approach, Research 
methodology from user context. 

 

In order to probe, illuminate, inspire and inform the process of projecting a 
sustainable product design, the discipline 'Consumption, Use and Society´ of Lato Sensu 
in Design for Sustainability, which belongs to Faculty of Architecture and Urban Planning 
from the Mackenzie Presbyterian University, has established an ethnographic route to 
approach the context and the delimitation from temporal and spatial variables of the studied 
field of the object under investigation. The purpose of the application of that methodology is 
to propose new concepts and answers to expectations of users and to a sustainable 
committed society. The research methodology from user´s context presented stimulates 
proximity trial towards real network complexities, including issues of planning and developing 
a product-system project to the sustainability. 
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Introdução  

 

Com o propósito de sondar, iluminar, infundir e informar o processo de projeto de produto 

sustentável, a disciplina ‘Consumo, Uso e Sociedade’, do curso de especialização Design 

para a Sustentabilidade da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo na Universidade 

Presbiteriana Mackenzie, estabeleceu um percurso etnográfico para aproximação do 

contexto e delimitação de variáveis temporais e espaciais do campo de estudo do objeto da 

investigação. 

O objetivo da experiência é estabelecer um processo de conhecimento síncrono a 

conteúdos importantes, que fundamentam o conceito do design para a sustentabilidade. 

Tais conteúdos estão dispostos nas tradicionais disciplinas de produção sustentável: 

'materiais e produção socioambientais’, ‘desmontagem, descarte e desmaterialização’, 

‘análise de impacto e ciclo de vida’ e ‘produção social’. A finalidade é configurar a 

proposição de novos conceitos e respostas às expectativas do usuário e à sociedade 

comprometida com sua sustentabilidade. 

A adoção do percurso etnográfico para a pesquisa do contexto do usuário para o desenho 

do produto sustentável implica elencar lado a lado as questões técnicas e as questões 

culturais e sociais do projeto. A carência de métodos efetivos para a pesquisa do usuário 

para o desenvolvimento do produto possibilita a realização de incursões experimentais em 

métodos de pesquisa e procedimentos de áreas do conhecimento diferentes como a 

Antropologia, nas Ciências Humanas.  

A metodologia de pesquisa do contexto do usuário apresentada envolve um conjunto de 

procedimentos de natureza etnográfica para suscitar o ensaio de proximidade da rede real 

de complexidades que abrange questões do planejamento e desenvolvimento do projeto do 

produto-sistema para a sustentabilidade, através da associação de ideias vivenciadas na 

relação do contexto e usuário. 

Os procedimentos empregados não permitem a verificação de aceitação do projeto pelo 

usuário, mas desvelam questões novas ou mesmo velhas invisíveis ao usuário e ao 

designer. O objetivo é se alinhar as necessidades das pessoas, ao que desejam e ao modo 

com que bens nos ajudam a interpretar nosso posicionamento no mundo. 
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O Percurso Etnográfico 

 

O que é Design hoje? Marcus H. George se propôs a responder tal questão com o seguinte 

enunciado:  

 

Se o ‘Bom Design’ julgou os objetos separadamente em termos de forma, 
função, e economia, nós devemos julgá-lo em um largo contexto que 
sonda as circunstâncias da sua criação, produção, compra e venda, e 
examina também suas questões sociais, ambientais e tecnológicas. Só 
assim poderemos encontrar respostas satisfatórias a questão que esse livro 
se propõe a perguntar, ‘O que é design hoje?’. (GEORGE, 2002, p.14, grifo 
nosso). 

 

Marcus H. George aponta a ampliação do modo de ver o objeto que implica 

necessariamente a interseção do contexto do usuário. Tal corte requer a exploração do 

termo, para daí desprender as ações para conhecimento do objeto de estudo. 

Esta percepção não é nova no design e podemos citar dois autores, com repercussão no 

Brasil, que contribuíram ao longo de suas trajetórias profissionais e acadêmicas por 

referências a relação Design, Cultura e Sociedade, Gui Bonsiepe (2011) e Klaus 

Krippendorff (2006). 

Beat Scheider apontou o conceito de contextualização do design que reverbera George, 

Bonsiepe e Krippendorff: 

 

Contextualização significa levar em consideração no projeto, desde o 
começo, ao lado das funções prático-técnicas, estéticas e simbólicas, 
também o contexto social e político. Dessa maneira, o design assume sua 
função e sua responsabilidade social e política. (SCHEIDER, 2010, p. 201). 

 

Tradicionalmente, cabe à área de marketing do produto, a pesquisa de usuário; elas estão 

restritas a enquetes de pesquisa como focus group e teste de produtos com usuários. Outra 

forma em evidência, já no final dos anos 1990, é a pesquisa de tendências realizada por 

equipes multidisciplinares com a finalidade de prospectar, analisar e detectar tendências de 

comportamento, sociedade e mercado. Tal hierarquia de trabalho delega ao designer um 
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papel de leitor do texto, construído por autores compromissados com os clientes e, não com 

os usuários do produto planejado. 

A meta é imprimir uma lógica qualitativa a pesquisa do contexto do usuário na abordagem 

do problema de projeto em paralelo a lógica pragmática da questão, ou melhor, uma razão 

cultural e simbólica à razão prática, de acordo com o conceito do antropólogo norte-

americano Marshall Sahlins (2003), que defendeu a interpretação simbólica da cultura acima 

de quaisquer variedades de utilitarismo. 

Há o reconhecimento da importância do papel histórico e cultural no conceito vigente do 

processo produtivo para problematização da questão da degradação ambiental e social e 

isto, torna-se o ponto de partida para a investigação e observação do problema, cuja 

finalidade é contribuir para a construção de um caminho para a reorganização do processo 

produtivo. 

A requisição da visão cultural para o design de produtos e serviços sustentáveis significa 

aceitar a perspectiva cultural das mercadorias que conduz a concepção processual sobre os 

objetos (MCCRACKEN, 2003; DOUGLAS, ISHERWOOD, 2006; MILLER, 2002, 2008).  

Admitimos na visão cultural que a identidade das pessoas e dos objetos não são processos 

laterais: há uma co-construção. O consumo deixa de ser visto como um fenômeno 

meramente econômico para remeter a práticas culturais. 

Para atender a investigação do contexto do usuário, com ênfase na visão cultural, 

realizamos uma incursão experimental e resgatamos um método de procedimento da 

Antropologia, nas Ciências Humanas, a Etnografia. 

A prática da etnografia, evidenciada com o trabalho de campo de Malinowski, em 

‘Argonautas do Pacífico Ocidental’, em 1922, e Evans-Pritchard, em ‘Os nuer’, de 1940; se 

constitui o método de procedimento que deu corpo as pesquisas de Claude Lévi-Strauss, 

Pierre Bourdieu, Daniel Miller e Marc Augè, entre outros. 

E por que a etnografia? O que se busca, de fato, é uma experimentação autêntica para 

articular a experiência do produto, o contexto do usuário e o designer, ao mesmo tempo, 

consciente das inúmeras impossibilidades e possibilidades dessa ação nos mundos 

contemporâneos como apontou Augè (1997). 
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Tal busca, nos conduziu ao estudo da antropologia e da fenomenologia. E como tais áreas 

de conhecimento encaminhavam sua pesquisa sobre a relação homem e mundo dos 

objetos.  

Na origem etimológica da palavra, antropologia deriva do grego anthropos+logos. Anthropos 

se define como homem, pessoa e logos, como razão, pensamento. Já, fenomenologia, 

deriva do grego phainesthai+logos. Phainesthai significa aquilo que se apresenta ou que se 

mostra e logos, além do significado mencionado na frase anterior, aponta para explicação, 

estudo. 

Dois trabalhos contemporâneos de pesquisa concorreram para gerar insights à aplicação do 

percurso etnográfico a pesquisa do contexto do usuário para o desenvolvimento de produto 

sustentável. O primeiro é o texto de Lívia Barbosa ‘Comida e sociabilidade no prato 

brasileiro’ (BARBOSA, PORTILLO, VELOSO, 2009, p. 39-59); e o segundo, é a pesquisa de 

usuário da Nokia Research Center, para desenvolvimento de telefones celulares, explicitado 

por Jan Chipchase (CHIPCHASE, PERSSON, 2005; BLOM, CHIPCHASE, LEHIKOINEN, 

2005). 

 

Método  

 

Tal metodologia ganhou corpo no trabalho final da disciplina “Consumo, Uso e Sociedade” 

do Lato Sensu Design para sustentabilidade da UPM. 

Os alunos, já cientes da temática do seu projeto para a conclusão do curso de 

especialização Design para a Sustentabilidade, realizam na disciplina ‘Consumo, Uso e 

Sociedade’, a investigação do problema e do contexto do usuário do objeto de investigação 

para o planejamento e desenvolvimento do produto sustentável. 

O primeiro passo é a delimitação do campo de investigação do trabalho para realização do 

estudo de tipo etnográfico.  

Segue o estabelecimento das variáveis de tempo e espaço para a leitura do objeto de 

estudo do projeto e a relação com o usuário.  

O próximo item é elucidar e detalhar as variáveis da relação do projeto com o usuário. Os 

procedimentos nessa etapa devem incluir entrevistas em profundidade, coleta de dados 

através de observações diretas participantes e não participantes, e recolhimento de 
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fragmentos da vida das comunidades, como imagens, desenhos, croquis e mapas da 

situação.  

O passo seguinte requer a elaboração do mapa das variáveis de tempo e espaço envolvidas 

no estudo do objeto, em gráficos e planilhas.  

E por fim, a análise, articulação e ordenação desses dados, resultarão numa narrativa com a 

formulação de uma ou algumas hipóteses de trabalho para a decodificação dos principais 

elementos textuais e não textuais da investigação em curso para o projeto. 

Para fim de apresentação do trabalho de conclusão da disciplina foi disposto ao aluno um 

documento que constava das seguintes orientações para execução da pesquisa: primeiro, 

realizar a imersão no contexto do objeto de estudo para observar as relações e articulações 

sociais do público do projeto, através do método de procedimento da Etnografia; segundo, 

objetivos da pesquisa: informar e Inspirar o projeto; terceiro, utilizar diferentes técnicas de 

abordagem do problema: mapeamento, desenhos, ações, entrevistas intensas e observação 

passiva e participante. 

Por último, três estratégias deveriam se fazer presente na condução da pesquisa para 

posicionar o observador em relação ao contexto do usuário: a estratégia um: diz respeito à 

pesquisa; a observar as coisas do alto; e a realização um mapa do local de estudo. Já a 

estratégia dois pede a documentação e análise crítica; requer a documentação exaustiva 

cuja função é se inteirar da multiplicidade de temas tratados, formalizar uma rede de 

informações que conecte tempo, espaço e atores sociais através de comportamentos 

observados, artefatos coletados e fluxos de materiais e uso. E finalmente, a estratégia três 

requisita a realização do resumo crítico, o relato e problematização das questões apontadas 

na pesquisa com os conceitos de sustentabilidade apresentada nas disciplinas de Conceito 

de Projeto Sustentável, Materiais e Ecologia Industrial quanto aos insumos, e as questões 

do sistema de consumo da disciplina Consumo, Uso e Sociedade. 

 

Resultado 

 

Esta experiência didática foi aplicada uma vez. Os primeiros resultados apontam para uma 

rica vivência didática da ampla variedade temática dos projetos dos alunos. Isto implica 

uma ampla amostragem de variáveis que influenciam o projeto. Discutidas caso a caso em 

sala de aula, enriquecem a abordagem e a percepção do projeto para o aluno. 
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Os resultados da investigação para o aluno são mais efetivos e concretos quando o aluno se 

dispõe a olhar o contexto do projeto sem informações pré-concebidas, acerca do tipo e 

vida do usuário a que se propõe o produto. 

A metodologia empregada não permite verificar a aceitação do projeto pelo usuário, mas 

desvelam questões novas ou mesmo velhas, invisíveis ao usuário e ao designer. 

 

Conclusão 

O percurso etnográfico para a pesquisa do contexto do usuário para o produto sustentável 

implica elencar lado a lado as questões técnicas e as questões culturais e sociais do 

projeto. 

A carência de métodos efetivos para a pesquisa do usuário para o desenvolvimento de 

produto possibilita realizar incursões experimentais de métodos de pesquisa e 

procedimentos advindos de áreas do conhecimento como a Antropologia, das Ciências 

Humanas. 

O fim da metodologia de pesquisa é se alinhar as necessidades as necessidades das 

pessoas, ao que desejam e ao modo com que bem bens nos ajudam a interpretar nosso 

posicionamento no mundo.  
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RESUMO: 
 

O presente estudo teve por objetivo investigar como os contos de fada podem ser 
utilizados para o entendimento do desenvolvimento criativo infantil, ou seja, o 
desenvolvimento do imaginário através do fantasioso, por meio das vias inconscientes 
propostas na teoria junguiana. O enfoque de contos como “Alice no país das maravilhas” e 
“A Bela e a Fera” foi a base para o estudo. O procedimento de análise envolveu 
concordância de dois juízes “cegos”, tendo como referência alguns conceitos da teoria. 
Identificou-se que no conto de “Alice no país das maravilhas” as imagens que mais 
aparecem são Self, representada pela figura do gato e da lagarta e a Sombra, representada 
pela rainha. Já no conto “A Bela e a Fera” estão presentes os conceitos de Ânima na rosa e 
Self no pai.  

 

Palavras - chaves: Contos de fadas, Jung, desenvolvimento criativo infantil, simbologia 

ABSTRACT: 

This study aimed to investigate how fairy tales can be used to understand the creative 
child, or the development of imagination through fantasy, through the unconscious routes 
proposed in Jungian theory. The focus of tales as "Alice in Wonderland" and "The Beauty 
and the Beast" was the basis for the study. The analysis procedure involved concurrence 
of two "blind" judges, with reference to some concepts of the theory. It was noticed that in the 
"Alice in Wonderland" tale, the pictures that appear are the Self, represented by the figure of 
the cat and the caterpillar and Shadow, represented by the queen. In the tale "The Beauty 
and the Beast" are present in the concepts of Anima on the Rose and Self on the father. 

 

 Key words: Fairy Tales, Jung, child creative development, symbolism. 
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Introdução: 

 

Segundo Jung, os contos de fada são o resultado do relato de sonhos individuais nas 
sociedades primitivas. Nesse tipo de sociedade, tudo é vivido coletivamente. Não há, 
portanto, um conceito de privacidade. Assim, em algum momento, algum indivíduo faz 
irromper através do sonho um conteúdo inconsciente da coletividade. Esse sonho, uma vez 
narrado para o grupo social, organiza-se em conto, sendo ampliado ou simplificado. Dessa 
forma, mantêm-se os eventos psicológicos em narrativas. Daí Jung considerar a importância 
dos contos de fada tanto quanto a dos sonhos, pois seriam momentos diferentes de um 
mesmo evento interior (Amarilha, 1997). 

Durante essa fase de confronto com o inconsciente que ele desenvolveu o que 
chamou de "imaginação ativa", um método de interação com o inconsciente, que se difere 
da fantasia passiva uma vez que não atua-se no quadro mental, de forma a participar do 
drama vivenciado, mas apenas contenta-se em assistir o desenrolar do roteiro desconhecido 
(Silveira, 1975). Pela imaginação ativa existe não só a possibilidade de compreensão do 
inconsciente, mas também de interação com este, de forma a transformar e ser 
transformado no processo. Segundo Amarilha (1997) toda atividade lúdica implica 
distanciamento do real, isto é, temporariamente, entra-se em outro universo, por exemplo, 
no universo do poema, da historia, ou do conto e apaga-se outro, o mundo ao redor. Como 
se afasta do mundo que a cerca, a criança faz um exercício de abstração, o que permite-
lhes observar e sistematizar as experiências humanas. A descoberta do sentido orgânico da 
enorme prazer a todos, principalmente, uma organização lúdica, pois o jogo é ordem. 

A interação com o que o conto proporciona é de natureza dramática. Ao entrar na 
trama de uma narrativa, o ouvinte ou leitor penetra no teatro. Mas, do lado do palco também, 
ele não só assiste ao desenrolar do enredo como pode encarnar um personagem, vestir sua 
mascara e viver suas emoções, seus dilemas. Dessa forma, ele se projeta no outro e 
através desse jogo de espelho ganha autonomia e ensaia atitudes e esquemas práticos, 
necessários à vida adulta (Giglio, Giglio, Silva & Zimmermann, 1991), o que, na psicologia 
junguiana também merece outro destaque como o processo de individuação. Conforme Nise 
da Silveira (1975) todo ser tende a realizar o que existe nele, em germe, a crescer, a 
completar-se, ou seja, o processo de individuação começa quando o indivíduo torna-se 
consciente da persona, a máscara utilizada nas relações da vida diária. Quando a criança 
veste a máscara de um personagem, ela faz-de-conta que é a “cinderela”, faz-de-conta que 
é a “bruxa” e, assim brincando, vivencia dramas que podem ser seus agora, mas que 
também são antecipatórios do destino humano. Porém como o arquétipo é sempre uma 
imagem que pertence a toda a raça humana e não meramente ao indivíduo, pode-se 
formular melhor assim: "o motivo da criança representa o aspecto pré consciente da infância 
da psique coletiva". Nesse contexto é importante perceber que o motivo da criança não 
coincide com a experiência concreta infantil (Zimmermann, 1991). A vivência de dramas 
humanos traz à tona a habilidade criativa infantil, uma vez que ao resolver seus conflitos de 
modo fantasioso a criança absorve a nova experiência e “molda” a resolução de acordo com 
suas vivências pessoais. 
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  Após isso, torna-se conscientes da sombra, as características reprimidas do ego. 
Então conscientiza-se da Anima, a mulher interior em cada homem, ou o Animus, o homem 
interior em cada mulher. Em seguida, a imagem do velho sábio, ou da velha e sábia mãe, 
então a experiência do Self acontece. Estas fases não são necessariamente em ordem 
cronológica ou separados uns dos outros. Eles podem se sobrepor uns aos outros ou seguir 
paralelamente (Rappaport, 1984). 

O processo de individuação não consiste num desenvolvimento linear. É um 
movimento de circunvolução que conduz a um novo centro psíquico. Jung 
denominou esse centro de Self (si mesmo). Quando consciente e inconsciente vêm 
ordenar-se em torno do Self, a personalidade completa-se. O Self será o centro da 
personalidade total, como o ego é o centro do campo do consciente. Individuação 
significa que alguém se torna uma pessoa, um indivíduo, uma personalidade 
totalmente integrada. (Silveira, 1975). O que traduz a vantagem do método de Jung 
para a análise dos contos de fadas já que, ao invés de conceber cada personagem 
como figura representativa de diferentes seres humanos, considera cada 
personagem um aspecto da mesma personalidade, porque cada personalidade é 
múltipla. Dessa forma, restabelece a complexidade da representação humana nas 
narrativas. Giglio, Giglio, Silva & Zimmermann (1991) afirmam que é no confronto do 
inconsciente com o consciente, no conflito como na colaboração entre ambos que os 
diversos componentes da personalidade amadurecem e unem-se numa síntese, na 
realização de um indivíduo específico e inteiro. Do ponto de vista consciente, no 
referido à formação do indivíduo, parece que este emerge quando existe a 
necessidade de uma força libertadora ou redentora. Sabe-se, através de Marie L. 
von Franz (apud Zimmermann, 1991) que os contos de fada e os mitos trazem 
motivos de redenção que contribuem no processo de Individuação e na síntese do 
self. Quando o inconsciente irrompe na consciência, muitas vezes traz consigo a 
mensagem da essencialidade e da unidade que existe na grande diversidade de 
suas manifestações. 

Como especula Gomes (1991), Jung estava mais comprometido com a 
pesquisa do processo de individuação na segunda metade da vida, portanto não 
aprofundou-se no tocante à psicologia infantil, como se na primeira metade da vida a 
psicanálise o tivesse ocupado e, depois, a pesquisa do processo de individuação. 

Jung percebeu que a compreensão da criação de símbolos era crucial para o 
entendimento da natureza humana, a literatura possibilita esse treinamento no simbólico em 
dois níveis: no nível da palavra – quando chama atenção sobre si mesmo, pois a literatura é 
produto de linguagem (apud Rappaport, 1984). Cria-se, então, a condição para que a 
narrativa seja percebida como uma seqüência de fatos conexos, como se as causas sempre 
resultassem em conseqüências e os enredos do destino humano, ali representados, sempre 
tivessem fim. Essa estrutura, portanto, atinge o receptor do ponto de vista emotivo cognitivo. 
Nesse processo, o receptor da historia envolve-se em eventos diferentes daqueles que está 
vivendo na vida real e, através desse envolvimento intelectual, emocional e imaginativo, 
experimenta fatos, sentimentos, reações de prazer ou frustração podendo, assim, lembrar, 
antecipar e conhecer algumas das inúmeras possibilidades do destino humano (Amarilha, 
1997). Pelo processo de “viver” temporariamente os conflitos, angustias e alegrias dos 
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personagens da historia, o receptor multiplica suas próprias alternativas de experiências do 
mundo, sem que com isso corra algum risco. 

"criatividade é o processo de tornar-se sensível a problemas, 
deficiências, lacunas no conhecimento, desarmonia; identificar a dificuldade, 
buscar soluções, formulando hipóteses a respeito das deficiências; testar e 
retestar estas hipóteses; e, finalmente, comunicar os resultados" (Torrance 
apud Wechsler, 2002). 

O outro nível em que atua é o da identificação com as personagens de uma narrativa 
que dá ao leitor ou ouvinte a possibilidade de suspender, transitoriamente, a relação com o 
cotidiano e viver outras vidas. Quando a criança ou leitor vive os dramas pela história, ela é 
introduzida no jogo simbólico de ser personagem, enquanto não deixa de ser leitor. Esses 
dois níveis de abstração simbólica são, pedagogicamente, relevantes para o indivíduo que 
quanto mais avança para o crescimento mais envolvido fica em uma sociedade estruturada 
em códigos, portanto, símbolos (Giglio, Giglio, Silva & Zimmermann, 1991). 

Graças à forte impressão que lhe causou as muitas notáveis semelhanças dos 
símbolos, apesar de sua origem independente nas pessoas e nas culturas (muitos sonhos e 
desenhos de seus pacientes de variadas nacionalidades exprimiam temas mitológicos 
longínquos), foi que ele sugeriu a existência de duas camadas da psique inconsciente: a 
pessoal e a coletiva (Silveira, 1975). O inconsciente pessoal é composto de conteúdos cuja 
existência decorre de experiências individuais, enquanto que os conteúdos que constituem o 
inconsciente coletivo são impessoais, comuns a todos os homens e transmitem-se por 
hereditariedade, essa camada da psique inconsciente é primordialmente composta dos 
arquétipos - predisposições inatas para experimentar e simbolizar situações humanas 
universais de diferentes maneiras.  

Uma elaboração altamente derivada destes arquétipos povoa todos os grandes 
sistemas mitológicos e religiosos do mundo (Jung, 2002/1988). Ao sofrer as alterações do 
tempo, da migração de um local para outro, os contos acabam se reduzindo a uma estrutura 
esquemática, mas preservam na simplicidade as estruturas arquetípicas básicas da 
experiência humana. A proposta arquetípica é resultado de uma experiência milenar que 
sempre apresenta uma amplificação da situação egóica; a identificação com o herói sempre 
fala de uma inflação. Portanto, integrar a proposta arquetípica na vida pessoal é deixar de 
se comportar como herói para realizar o tanto quanto for possível realizar dessa experiência 
humana coletiva na própria vida de cada um de nós (Zimmermann, 1991). Os arquétipos na 
linguagem de Jung são modelos de atitudes ou de situações que o ser humano preserva 
através do inconsciente (Silveira, 1975). Assim sendo, os contos de fada são relatos 
simbólicos de situações cruciais. Os contos estariam, portanto, relacionados mais com um 
conflito do individuo consigo mesmo do que com seu ambiente, pois, da mesma forma que 
os sonhos os contos são a expressão de acontecimentos interiores. 

Os principais arquétipos que Jung (2004/1971) descreve são a Sombra - que 
compreende todas as tendências, comportamentos, fantasias, pensamentos que não se 
manifestam conscientemente, ou seja, a sombra coincide com o inconsciente freudiano e 
com o inconsciente pessoal junguiano. A Sombra é mais perigosa quando não é 
reconhecida pelo seu portador. Neste caso, o indivíduo tende a projetar suas tendências 
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indesejáveis em outros. - A Anima - que constitui a feminilidade inconsciente no homem, o 
denominado Animus como a masculinidade existente no psiquismo da mulher, (Anima e 
Animus são mediadores entre as psiques consciente e inconsciente. Eles podem ser 
compreendidos quando aparecem personificados, em fantasias, sonhos e visões.) - a 
Persona - a máscara que é utilizada nos relacionamentos interpessoais, o homem nunca se 
mostra como é “de verdade” - e, por fim, o Self - que, em inglês, significa algo como “si-
mesmo”, é a totalidade da psique, o confronto do consciente com o inconsciente onde se 
estabelece o centro da personalidade, mas não é o EU, uma vez que o EU (ego) é o centro 
da consciência. Segundo Amarilha (1997) esse jogo de entrar na ficção instrui a criança nos 
procedimentos de ajustamento intelectual para lidar comparativamente com fatos reais e 
fatos imaginados. Essa habilidade de transitar por dois mundos – que o lúdico proporciona – 
introduz a criança no conhecimento dos limites das coisas acontecidas e das inventadas. 
Colabora para que ela desenvolva o discernimento entre o real e o fictício. 

Objetivo: 

Compreender o desenvolvimento criativo infantil por meio de contos de fada segundo 
a teoria de Jung. 

Método: 

 Instrumentos: 

 Os livros “Alice no país das maravilhas”, traduzido por Clélia Regina Ramos (2002), 
e “A Bela e a Fera” de Jeanne- Marie Le Prince de Beaumont (1957).  

Procedimento: 
Os contos foram analisados segundo os conceitos de: Arquétipo, Ânima e Ânimus, 

Processo de Individuação, Sombra, Self, Imaginação Ativa e Fantasia Passiva.  

Depois de definidas as categorias, a análise foi dividida em quatro etapas: Etapa 1 – 
separação e descrição das personagens; Etapa 2 – análise das personagens segundo os 
conceitos escolhidos; Etapa 3 – constituição da relação entre os conceitos/personagens e 
sua aplicação como eliciadores da criatividade infantil; Etapa 4 - Foi utilizado o método de 
juízes “cegos” para  corroborar os conceitos que foram utilizados. 

 

Resultados: 

Tabela 1: Contagem de personagens conceitualmente relevantes em “Alice no país das 
Maravilhas”.  

Alice no país das maravilhas: 

 Nº de Aparições:  

Personagem: Juiz 1 Juiz 2 Concordância 

Coelho 7 7 100% 
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Gato 4 4 100% 

Rainha 4 4 100% 

Chapeleiro 2 2 100% 

Lagarta 1 1 100% 

 

De acordo com a Tabela 1, nota-se a total concordância dos juizes perante a contagem dos 
personagens no conto em questão.  

 

Tabela 2: Contagem de personagens conceitualmente relevantes em “A Bela e a Fera”. 

A Bela e a Fera 

 Nº de Aparições:  

Personagem: Juiz 1 Juiz 2 Concordância 

Fera 5 5 100% 

Irmãs 2 2 100% 

Pai 4 4 100% 

Rosa 3 3 100% 

 

De acordo com a Tabela 2, nota-se a total concordância dos juizes perante a contagem dos 
personagens no conto em questão. 

 

Tabela 3: Contagem de presença de personagens por conceito adotado em “Alice no País 
das Maravilhas”. 

Alice no País das Maravilhas 

Conceitos Juiz 1 Juiz 2 Concordância 

Animus 2 (Coelho, Chapeleiro) 1(Chapeleiro) 50% 

Self 2 ( Gato, Lagarta) 2(Gato, Lagarta) 100% 

Sombra 1 (Rainha) 1(Rainha) 100% 
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Total de Arquétipos 5 4 80% 

 

Na tabela acima, pôde-se notar a concordância dos juizes na maioria das relações, porém, 
neste conto, há uma significativa discordância na conceituação do personagem “Coelho”.  

 

Tabela 4: Contagem de presença de personagens por conceito adotado em “A Bela e a 
Fera”. 

Bela e a Fera 

Conceitos Juiz 1 Juiz 2 Concordância 

Animus 1 (Fera) - 50% 

Anima 1 (Rosa) 1 (Rosa) 100% 

Self 1(Pai) 1(Pai) 100% 

Sombra 1(Irmãs) 1(Fera) 75% 

Total de Arquétipos 4 3 75% 

 

O conceito de Sombra entra em discordância em “A Bela e a Fera”, quando tal conceito é 
atribuído a personagens diferentes do conto, assim como as personagens das “Irmãs” 
exercem funções diferentes no conto citado acima. 

 

Tabela 5: Análise da concordância de juízes segundo os Arquétipos analisados em “Alice no 
País das Maravilhas”. 

Alice no País das Maravilhas 

Conceitos: Juiz 1 Juiz 2 Concordância 

Anima 0 0 100% 

Animus 9 2 23% 

Sombra 4 4 100% 

Self 5 5 100% 
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Como pode-se notar na Tabela 1 foi possível perceber uma certa estabilidade nos dados, 
com exceção do conceito de Animus. 

 

Tabela 6: Análise da concordância de juízes segundo os Arquétipos analisados em “A Bela 
e a Fera”. 

A Bela e a Fera 

Conceitos: Juiz 1 Juiz 2 Concordância 

Anima 3 3 100% 

Animus 5 0 0% 

Sombra 2 5 40% 

Self 4 4 100% 

 

Os conceitos de Animus e Sombra revelam discordância entre os juizes, sendo que o 
primeiro não estabelece nenhuma concordância.  

 

Tabela 7: Concordância de juizes segundo os conceitos gerais propostos em “Alice no País 
das Maravilhas”. 

 Alice no País das Maravilhas: 

Conceitos: Juiz 1 Juiz 2 Concordância 

Arquétipo 18 11 61% 

Processo de Individuação 1 1 100% 

Fantasia Passiva 0 0 100% 

Imaginação Ativa 1 1 100% 

 

De acordo com a Tabela 7 nota-se discordância dos juizes apenas na soma total de 
representações arquetipícas. Nos demais conceitos a concordância de juizes é plena. 

 

 

Tabela 8: Concordância de juizes segundo os conceitos gerais propostos em “A Bela e a 
Fera”. 
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 A Bela e a Fera: 

Conceitos: Juiz 1 Juiz 2 Concordância 

Arquétipo 14 12 86% 

Processo de Individuação 1 1 100% 

Fantasia Passiva 0 0 100% 

Imaginação Ativa 1 1 100% 

 

Nota-se na Tabela 8 que o conceito de Arquétipo gerou discordância de 14% entre os juizes, 
os quais não discordaram em nenhum outro conceito no conto em questão.  

 

Discussão: 

 Segundo Jung (2002/1988), os contos de fada são o resultado do relato de sonhos 
individuais nas sociedades primitivas. Ao entrar em contato com o imaginário, por meio dos 
contos, por exemplo, o leitor passa por um processo de auto-realização, durante o qual 
integra conteúdos da psique que podem ser acessados e tornarem-se consciente. De 
acordo com Rappaport (1984) é uma busca da totalidade, tendência instintiva a realizar 
plenamente potencialidades inatas, o que, na teoria em questão, denomina-se Processo de 
Individuação. Através deste processo a criança compõe sua personalidade total, 
vivenciando antecipadamente as experiências e atuações do mundo adulto, mesmo que de 
modo inconsciente. 

 Os componentes do inconsciente da criança, tanto pessoal quanto coletivo, 
interagem diretamente com suas experiências palpáveis, através do método da Imaginação 
Ativa proposta pela teoria. Tal interação propõe um avanço na percepção de mundo do 
leitor, ou seja, a partir da relação ativa com o inconsciente, o desenvolvimento pessoal e 
coletivo se dá, tornando possível um melhor esclarecimento daquilo que constitui sua 
relação com o real, o mundo (Zimmermann, 1991), além disto, deve ser notado, que a 
criatividade é um forte aliado na capacidade de solucionar problemas pessoais, sendo, 
portanto, que o seu valor preventivo possa ser reconhecido para a superação das 
dificuldades e obstáculos pessoais que aparecem de maneira inesperada, no decorrer da 
historia de todos nós (Wechsler & Guzzo, 1999). 

Em ambos os contos nota-se que as protagonistas (“Alice” e ”Bela”) estão iniciando 
seu processo de individuação. Para isso, interagem com as figuras arquetípicas de suas 
personalidades diretamente, de modo a compreender seu inconsciente transformando-o e 
sendo transformado por ele. 

 Segundo Giglio, Giglio, Silva & Zimmermann (1991) o “Faz-de-conta” constitui a 
troca de mascaras do indivíduo, ou seja, a busca pela persona. Como o arquétipo é sempre 
uma imagem que pertence a toda a raça humana e não meramente ao indivíduo, para 
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estabelecer sua relação com o outro, a criança tem que aprender qual aspecto de sua 
personalidade deve emergir, para isso, busca no interior de sua totalidade os aspectos 
coletivos necessários para determinar a relação em questão. Pode-se tomar como exemplo 
os modos distintos com que “Alice” trata os diferentes personagens da trama. Ao entrar em 
contato com a personagem “Coelho Branco”: “[...] quando o Coelho chegou perto dela, a 
menina começou com uma voz baixa, tímida: “Por favor, Senhor...” [...]” uma máscara 
diferente da adotada com a personagem do “Chapeleiro”: “[...] Alice suspirou 
enfastiadamente. “Eu acho que você deveria fazer coisa melhor com seu tempo”, ela disse, 
“ao invés de gastá-lo com charadas que não têm resposta.” [...]” (Ramos, 2002). 

 A constituição do Self, enquanto centro da personalidade total, se dá por meio da 
busca pela resolução dos conflitos do individuo consigo e com seu meio, alem do confronto 
constante entre consciente e inconsciente (Cortes, 2010). Assim sendo, não estão 
envolvidos apenas aspectos cognitivos em forma de habilidades específicas para solução 
de um problema, mas também características de personalidade que permitem a abertura 
para novas soluções, completando-se com habilidades sociais que facilitam a inovação 
dentro de um determinado meio social. A atuação da criança com o conto fornece o 
“material” necessário para a resolução desses conflitos, de modo a proporcionar uma 
reflexão inconsciente dos mesmos. Deste modo, na visão junguiana a função do símbolo é 
ser um agente curativo que se estrutura como ponte para reconciliar os opostos, ou seja, 
uma tentativa do inconsciente de levar para um ato criativo, mostrando assim o caminho 
para a solução do conflito (Silveira, 1975). 

  

Conclusão: 

A baixa frequência de estudos publicados sobre o tema dificultou o embasamento 
teórico deste estudo, por isso, fez-se necessário o maior uso de livros com a finalidade de 
comparação de temas do que o uso de artigos e publicações recentes.  

 Contudo, é notória a importância dos dois contos analisados para o desenvolvimento 
criativo infantil, uma vez que, em ambos há representações simbólicas adequadas à 
construção de um individuo enquanto um “Eu” constituinte e construtor de um universo 
coletivo. Identificou-se que no conto de “Alice no país das maravilhas” as imagens que mais 
aparecem são self, representada pela figura do gato e da lagarta e a sombra, representada 
pela rainha. Já no conto “A Bela e a Fera” estão presentes os conceitos de anima na rosa e 
self no pai.  

Conclui-se que a presença de imagens arquetípicas em ambos os contos estudados 
é um elemento eliciador da criatividade em crianças. Portanto, de acordo com Wechsler e 
Guzzo (1999): 

 “Certamente deveriam ser estimulados pensamentos e sentimentos 
que refletissem auto-estima, otimismo, segurança e dinamismo, o que 
poderia ser feito por meio de estratégias que favorecessem a expressão dos 
talentos individuais dentro de um ambiente encorajador à novas idéias.” 
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RESUMO 
 

       A criatividade pedagógica  exercida na Sala de Recurso Multifuncional pelo profissional do AEE – 
Atendimento Educacional Especializado - é o foco deste artigo.  O trabalho perpassa pelo espaço escolar, pelo 
ato educativo, contemplando as questões subjetivas de cada indivíduo permeando suas habilidades, 
competências e potencialidades. A seguir busca elucidar as questões envolvendo o AEE  sob a normativa da 
Política Nacional na Perspectiva da Educação Inclusiva. A partir de então contextualizaremos a criatividade na 
prática pedagógica do AEE. O uso da Tecnologia Assistiva também fará parte dessa abordagem. A metodologia 
adotada para a elaboração deste artigo ocorre através da prática aplicada e da observação no desenvolvimento 
escolar dos alunos, bem como pelas referências bibliográficas pertinentes. 

 
Palavras chaves:  
 
Escola. AEE. Criatividade. Aluno. 
 

ABSTRACT 
 

 The pedagogical creativity exercised in the Multifunctional Room Resource Professional AEE - 
Specialized educational services - is the focus of this article. The work by running through the school, 
the educational act, addressing the subjective issues of individual permeating their abilities, skills and 
potential. The following seeks to elucidate the issues involving the AEE under the regulations of the 
National Policy in Perspective of Inclusive Education. From then to contextualize creative pedagogical 
practice in the AEE. The use of Assistive Technology will also be part of this approach. The 
methodology adopted for the preparation of this article is applied through practice and observation in 
the development of pupils, as well as the pertinent bibliography. 

Key Words: School. AEE. Creativity. Student. 
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Escola... que lugar é esse? 
 

O tempo escolar, em todas as suas manifestações não pode continuar 
sendo uma estrutura rígida e uniforme, mas deve atender as características 
singulares de cada contexto (Gomez, Revista Pátio, p.47, 2004) 
 

 Concordando com esta afirmativa iniciamos este artigo, no intuito de defender a 

questão da individualidade do aluno com deficiência, transtorno global do desenvolvimento e 

superdotação  frente a seu processo de aprendizagem no âmbito escolar, buscando afetá-lo 

de maneira positiva para o seu desenvolvimento integral, considerando seu ritmo, suas 

vivências, respeitando suas limitações e apostando e estimulando as suas potencialidades. 

 Considerando que a escola é um local onde se vive, se aprende, troca ideias, 

constrói o conhecimento e onde o aluno passa parte do seu tempo, entendemos ser um 

espaço de fundamental importância para o desenvolvimento integral deste sujeito. É nesse 

contexto que ocorrem as descobertas, as dúvidas, a elucidação e construção de conceitos e 

a aquisição de saberes que lhe servirão de alicerce para sua vida. É na escola que o aluno 

se propõe a buscar o conhecimento quando estimulado para tal. É neste espaço que 

ocorrem as trocas entre os pares, a observação constante e a consumação da identidade de 

cada um.  

A criatividade, portanto, é fundamental no contexto do ambiente escolar e precisa ser 

potencializada pelas ações pedagógicas, pois está presente em cada indivíduo, e todos 

possuem a capacidade ímpar e criadora. Tal capacidade é potencializada ou minimizada 

conforme as suas interações com o meio cultural, que pode ou não oferecer estímulos às 

atitudes e aos atos criativos. Há de se complementar ainda que, o que potencializa a 

criatividade são as vivências, os estímulos propostos de forma a instigar o desejo criador. 

De acordo com a autora Guenther: 

 

A capacidade é algo que pode ser nutrido, modificado, recriado, estiolado 
ou desenvolvido pelo que a criança encontra em termos de condições 
ambientais e estimulação, durante a vida, e pela experiência da vida 
[...](2006, p. 44). 
 

 A importância de se obter uma educação mais abrangente e motivadora tem 

mobilizado os educadores na busca de alternativas que supram as carências encontradas 

em determinados métodos de ensino. Atualmente a educação busca um ensino mais 

humano, voltado para os reais interesses dos alunos e propício para a atuação dos mesmos 

como principais agentes do seu processo educacional, enfatizando suas potencialidades, 

habilidades e competências. 
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É nesse contexto que a criatividade poderá transformar a relação do sujeito com o 

conhecimento. O ser humano usa o seu entendimento da dimensão real para criar algo 

novo. A criatividade, portanto, potencializa a imaginação humana e, por conseguinte, 

modifica o método pelo qual as pessoas lidam com a informação e o processamento desta 

informação. Ela é, portanto, ao mesmo tempo método, atividade, vivência, ação pedagógica, 

jogo e forma de desenvolver estas três áreas de forma simultânea, a área psicomotora, 

afetiva e cognitiva. 

 A criatividade promove, portanto, na esfera educacional, uma aprendizagem 

significante que promove a combinação do lógico e o intuitivo, do intelecto e os sentimentos, 

do conceito e a experiência, da ideia e o significado. Quando aprendemos dessa forma, 

somos, de fato, seres integrais, utilizando para tanto, todas as nossas capacidades.  

 A Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva foi 

elaborada segundo os preceitos de uma escola em que cada aluno tem a possibilidade de 

aprender, a partir de suas aptidões e capacidades, e em que o conhecimento se constrói 

sem resistência ou submissão reformulando as práticas educacionais e reformulando a 

lógica do processo de escolarização. 

 A inclusão rompe com as barreiras já perpetuadas na escola, quando questiona os 

paradigmas já nela enraizados. A inclusão questiona a normalização de perfis específicos e 

homogêneos, para então colocar na pauta a realidade em que de fato vivemos; a realidade 

das diferenças, do ser e estar diferente, do possuir identidades diferentes e opostas por 

vezes, ao que se considera culturalmente normal. 

 

Ser humano... Cerne do ato educativo 
 

 Podemos afirmar sem dúvida, que o ser humano é o cerne do ato educativo. 

Pensemos que uma visão educacional humanista, voltada à construção do conhecimento, 

considera o homem como ser integral, priorizando-o em todos os aspectos: cognitivo, afetivo 

e motor. A dimensão cognitiva é, sem sombra de dúvida, a mais cultuada na educação. Está 

relacionada à forma racional e estruturada do conhecimento. Seus domínios embasam-se 

nas operações, nos comportamentos, nas distinções, nos pensamentos e nas reflexões. 

Esta contempla também os domínios da ação, do fazer, do saber fazer.  Já a dimensão 

afetiva é fundamental, pois perpassa pela interação humana, trabalha diretamente com as 

emoções. Essa dimensão esta correlacionada com todas as demais estruturas do nosso ser. 

Já a dimensão psicomotora abrange as relações corporais e motoras que o indivíduo 
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estabelece com o ambiente e/ou com outros seres. Tais dimensões não acontecem 

isoladamente, pois somos seres completos, com corpo, movimento, alma, porém seres 

inacabados. Pensemos também que cada sujeito corresponde a estímulos de forma única e 

subjetiva, afinal somos seres da mesma espécie, mas demonstramos grandes diferenças 

culturais. Os valores culturais que nos são passados ao longo dos anos e até mesmo 

gerações, constituem nossa história. Esses englobam a cultura, a crença, religião, ideologia, 

valores, visão de mundo e visão do próprio ser, influenciando, portanto, nosso pensamento 

e nossa aprendizagem numa esfera sócia antropológica. De acordo com Rubem Alves:  

 

[...] “Uma escola que vai nascendo de perguntas que o corpo faz. Uma 
escola em que o ponto de referência não seja o programa oficial a ser 
cumprido, mas o corpo da criança que vive, admira, encanta-se, espanta-se, 
pergunta, enfia o dedo, prova com a boca, erra, machuca-se, brinca. Uma 
escola que seja iluminada pelo brilho dos inícios” (2003, p.55). 
 
 

 O autor aborda uma nova concepção de escola. Uma escola que acredita no 

potencial do aluno, que promova a ação, que faça do espaço escolar um complemento e o 

aluno o cerne da educação. Uma escola que acredita e aposta na criatividade.  

 Sob essa perspectiva, as Diretrizes Nacionais de Educação Especial para a 

Educação Básica, implementou nas escolas públicas o atendimento em Salas de Recursos 

Multifuncional, denominado AEE – Atendimento Educacional Especializado. Este espaço 

constitui-se de serviço de natureza pedagógica, conduzido por professor especializado, que 

suplementa e/ou complementa o processo de escolarização. 

O atendimento é realizado em espaço dotado de equipamentos e recursos 

pedagógicos adequados às necessidades educacionais especiais dos alunos, no contra 

turno escolar podendo ser realizado individualmente ou em pequenos grupos. 

O professor do AEE tem por objetivo, entre outros, viabilizar junto com o aluno a 

aquisição de conhecimentos, desenvolverem habilidades e competências, além de estimular 

as potencialidades de cada um, seja no âmbito educacional ou arquitetônico. Cabe ainda a 

esse profissional auxiliar o educando a eliminar as barreiras de aprendizagem que, 

porventura, lhe impeça de aprender e/ou compreender as questões voltadas à sua 

aprendizagem. 

Neste contexto, novamente a criatividade e a busca de alternativas são 

indispensáveis, tanto para os profissionais da área, quanto para o aluno que está diante do 

desafio ou barreira que no momento o impeça de desenvolver-se em igual condição de seus 

pares. Estando só aluno e profissional do AEE o aluno libera com mais facilidade sua 
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imaginação e consequentemente sua criatividade, enquanto que no grupo maior isso muitas 

vezes acaba sendo bloqueado pelo próprio ambiente e forma como é conduzido o trabalho. 

 O Atendimento Educacional Especializado caracteriza-se por ser uma ação do 

sistema de ensino no sentido de acolher a diversidade ao longo do processo educativo, 

constituindo-se em uma alternativa empreendida pela escola para oferecer o suporte 

necessário às necessidades educacionais especiais dos alunos, favorecendo o seu acesso 

ao conhecimento e sua integração ao grupo, promovendo, assim, o seu desenvolvimento 

integral e qualitativo.  

 Dentro dessa perspectiva de aprendizagem, ainda sob a legislação vigente acerca da 

educação inclusiva, contamos com o apoio da Tecnologia Assistiva. Essa constitui uma área 

de conhecimento importante para as práticas do AEE, pois através dela afirma-se a garantia 

da participação do aluno com deficiência na participação escolar.  

 Tecnologia Assistiva é um termo utilizado para identificar todo o arsenal de recursos 

e serviços, além de metas, estratégias e práticas, que venham a colaborar com a 

independência e consequentemente, a aprendizagem das pessoas que apresentam algum 

tipo de deficiência, promovendo assim sua independência e sua inclusão social. 

 

AEE e sua contribuição  

 

 O trabalho desenvolvido na Sala de Recursos Multifuncional tem como objetivo 

atender aos alunos na perspectiva da Educação Inclusiva, que em sua normativa determina 

o público alvo do AEE, ( Brasil, 2008, p.9)“ os alunos com deficiência, transtornos globais de 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação”. Essa mesma Política Nacional (Brasil, 

2008, p.15) define o Atendimento Educacional Especializado – AEE como função 

complementar/suplementar à formação dos alunos, especificando que este atendimento tem 

como função identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que 

eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas 

necessidades específicas de aprendizagem. 

Neste contexto, o trabalho do AEE dá-se sob a perspectiva da busca de alternativas 

de trabalho que levem o aluno a participar das atividades de forma ativa e comprometida, 

para que assim haja sucesso na sua aprendizagem e no seu desenvolvimento como um 

todo, vislumbrando as áreas cognitiva, afetiva e motora. 

É neste espaço que o profissional do AEE estabelece metas, estratégias e objetivos 

para suprir a necessidade de cada aluno na sua especificidade. Após conhecer e 

reconhecer cada um dos alunos, o professor especialista realiza um plano de estudo acerca 
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de cada um e direciona atividades que venham a suprir suas necessidades e vislumbrar 

suas potencialidades, por vezes, ainda ocultas. Trata-se de um espaço único, onde o aluno 

é sujeito de suas realizações e conquistas, onde o educando, junto com o professor, 

estabelecem objetivos a serem cumpridos, conhece, experimenta e avalia. É também um 

momento em que o aluno se manifesta, argumenta, analisa e conclui. Nestes encontros a 

autoestima é a válvula propulsora da aprendizagem aliada à criatividade. 

 Ao darmos início na construção da proposta de trabalho do AEE, numa perspectiva 

de sucesso e aposta no potencial do aluno, começamos por estabelecer contato entre 

escola e família, visando vincular esse segmento na busca da parceria necessária à 

efetivação da proposta.  Visitamos cada um dos alunos que seriam, naquele momento, 

o público-alvo da Sala de Recursos Multifuncional, promovendo a difusão e, de antemão, 

contando com a presença e apoio da família no decorrer do ano, dentro do que fosse 

possível para o sucesso da criança. Atrelado a isso, o contato com cada um dos professores 

foi imprescindível para o andamento da proposta. Levamos a cada membro ligado direta ou 

indiretamente com os alunos, a elucidação da proposta a ser trabalhada no decorrer do ano 

letivo, afim de que todos os envolvidos no processo escolar pudessem, de alguma forma, 

também promover o sucesso deste aluno.  

 Os encontros do AEE na Sala de Recursos Multifuncional ocorrem de forma 

individual e/ou coletiva, em momentos diferentes. Os trabalhos são desenvolvidos através 

de projetos de estudo, nos quais o aluno participa, cria, registra, observa e conclui. Cada 

aluno possui sua especificidade, no entanto, todos, a seu modo, participam das etapas de 

cada projeto, superando desafios e barreiras que possam surgir a cada encontro. 

Outro momento importante na vida escolar deste aluno é quando de uma forma ou 

de outra se trabalha e valoriza o que ele tem de melhor. Elevar a auto estima é fundamental 

para que o aluno se sinta integrado e capaz de sanar seus medos e barreiras diante da 

proposta, por isso, num primeiro momento, ao iniciarmos os encontros, foram promovidas 

atividades em que o aluno se entendeu como parte do espaço em que atua e como ser 

único e especial neste contexto. A partir dessa proposta, as questões pertinentes ao “eu” de 

cada um são abarcadas, vislumbrando a cada sujeito seu entendimento de si e do mundo 

que o cerca, suas limitações e, principalmente, suas potencialidades.  

 As atividades no AEE não contemplam apenas os alunos designados ao 

atendimento, mas de certa forma, atingem toda a escola, quando nos propomos a 

disseminar as questões das diferenças e da diversidade que estão em nosso entorno. Todos 

os alunos da escola, do 1º ano a 8ª série estão engajados na proposta do respeito às 

diferenças, conhecendo a Sala de Recursos Multifuncionais da escola, bem como 
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participando de projetos a respeito do tema “ser único, diferente, especial”, conduzido por 

todos os professores da escola, numa proposta realizada pela professora do AEE à equipe 

diretiva. A resposta a esse projeto conjunto realizado na escola nos dá uma posição do 

resultado positivo do trabalho de parceria e credibilidade que cada professor e cada aluno 

depositou na questão das diferenças. 

 

Considerações finais: 
 

Criatividade é o processo de tornar-se sensível a problemas, deficiências, 
lacunas no conhecimento, desarmonia; identificar a dificuldade, buscar 
soluções, formulando hipóteses a respeito das deficiências; testar e retestar 
estas hipóteses; e, finalmente, comunicar os resultados" (Torrance, 1965/ 
1976, p. 34). 
 

  
 

 A criatividade humana se revela a partir de associações e combinações inovadores 

de fatos, planos, modelos, sentimentos e experimentos, portanto, o professor em sua 

prática, precisa propiciar oportunidades e incentivar os indivíduos a experimentações, 

promovendo o diálogo, a troca, a análise e a observação e finalmente, a conclusão. Se o 

aluno tiver confiança no professor ele se sentirá mais seguro e essa prática culminará no 

estímulo necessário à construção e reconstrução de conceitos pelo sujeito, permitindo-lhe 

assim a ação da criatividade.  

 Não nos cabe, nem interessa aqui mudar o comportamento das pessoas, mas 

prover-lhe o incentivo a novos estilos de vida e novas formas de interação com o mundo que 

permitam o desenvolvimento de novos padrões cognitivos, bem como a autonomia 

suficiente para tornar-se sujeitos ativos do seu próprio desenvolvimento. Precisamos sim 

considerar o potencial de cada aluno, seja ele com necessidades especiais ou não, pois 

todos, indiferente de sua condição física ou intelectual o tem. Devemos estar atentos e 

incentivá-los a extrapolar sua criatividade. 
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RESUMO 
 
A experiência em sala de aula mostra que, para o desenvolvimento de competências no 
estudo da Física, devem-se explorar os respectivos conteúdos, relacionando-se a 
investigação e compreensão de fenômenos, mediante a utilização de linguagem científica e 
sua contextualização histórico-social. Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino 
Médio sugerem que a experimentação seja indispensável durante o processo de 
desenvolvimento dessas competências, pois assim pode-se promover uma profícua 
construção do conhecimento pelo próprio aluno. Após pesquisa bibliográfica, objetivando-se 
saber da existência de possíveis trabalhos similares, desenvolveu-se este trabalho que 
visou a produção de materiais didáticos de baixo custo, duráveis e de boa qualidade, para 
uso em laboratórios, abrangendo conteúdos de Termodinâmica para o Ensino Médio. 
 

Palavras-chave 

 Termodinâmica, Laboratório, Materiais Didáticos. 

ABSTRACT 

The experience in classrooms shows that, in order to develop skills in physics, contents 
should be explored, relating research and understanding of phenomena, by using scientific 
language and its historical and social context. The National Curriculum of High 
School suggests that experimentation is essential during the process of developing 
these skills, as it promotes a useful construction of knowledge by students. After literature 
review, based on discovering the existence of possible similar researches, this work was 
developed aiming the production of high quality, durable and low cost materials for 
laboratories, considering contents of thermodynamics for secondary education. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Ensino de Física no contexto nacional brasileiro apresenta características próprias 

ao ser comparado ao de outros países. Historicamente, seu desenvolvimento se deu 
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quase sempre com improvisações, tanto em relação aos recursos humanos, na 

figura do professor e de técnicos, como também com o material didático utilizado. 

Até meados do século XX, não se tinha formação específica de professores de 

Física e tampouco produção organizada e seriada de recursos materiais. 

O estudo de Física no Brasil é recente. Até o início dos anos de 1930, 

praticamente não havia pesquisa científica nesta área de conhecimento e a 

formação de professores era inadequada, excetuando-se alguns autodidatas que 

se dispunham a trabalhar com o assunto, em praticamente todos os níveis de 

ensino. Apenas em 1934, com a criação da Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras da Universidade de São Paulo, professores europeus, como Gleb 

Wataghin e Giuseppe Ochialini, passaram a utilizar uma prática sistemática de 

experimentos em Física, particularmente sobre raios cósmicos. No Rio de Janeiro 

tinha-se a figura isolada de Bernard Gross, que realizou estudos no Instituto 

Nacional de Tecnologia (Rio de Janeiro) sobre propriedades de materiais. 

Entretanto, não obstante o vislumbre de um desenvolvimento técnico-científico para 

o Brasil naquela época, as limitações que se tinham fizeram com que fosse 

marcante a influência européia antes da segunda grande guerra e, posteriormente a 

norte-americana. Nos anos de 1960, mesmo com acordos como o MEC-USAID, não 

se tinha a elaboração de materiais didáticos e capacitação de professores que se 

enquadrassem à realidade brasileira. 

Apenas a partir da década de 1970, discussões para a melhoria do ensino de Física 

com características e condições nacionais começaram a tomar forma. Essa foi a 

ênfase do 1º Simpósio Nacional de Ensino de Física, realizado em 1970 em São 

Paulo, organizado pela Sociedade Brasileira de Física (SBF) (I SNBF). Em 

decorrência às discussões do simpósio, aprovaram-se verbas para a viabilização de 

projetos brasileiros, de elaboração de textos e material didático para o ensino da 

Física. 

O suporte legal, que poderia proporcionar recursos financeiros para o 

desenvolvimento de tais projetos, veio em 1971 com a promulgação da lei 5692/71, 

a qual tinha por objetivo reestruturar os antigos cursos Primário, Ginasial e Colegial. 

A estrutura básica consistia de dois níveis de ensino: O Primeiro Grau (com oito 
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séries) correspondeu à junção dos antigos cursos Primário (quatro séries) e Ginasial 

(quatro séries), e o Segundo Grau, sucessor do até então Curso Colegial, sem, 

contemplar, porém, a especificidade das áreas. Deixou de se ter a divisão em 

Humanas, Exatas e Biológicas, que corresponderiam, respectivamente aos até 

então denominados cursos Clássico e Científico, e passou-se ao Segundo Grau. 

Em 1972, com o lançamento do Projeto Nacional para a Melhoria do Ensino de 

Ciências, o qual propunha o estudo das ciências em forma de disciplinas específicas 

e o fornecimento a alunos e professores de materiais didáticos de qualidade e 

adaptados a realidade brasileira, objetivava-se grande impulso. Porém, mesmo com 

o discreto avanço de alguns projetos de ensino de Física, não se atingiu plenamente 

o esperado. 

Paralelamente, a sociedade evoluiu e com isto as necessidades também 

aumentaram. Diante da atual realidade, o objetivo de um ensino de Física 

satisfatório foi conseqüentemente ampliado, assim, além da característica 

conteudista, que continua presente na Escola Brasileira, almeja-se uma 

interdisciplinaridade e transdisciplinaridade através dos conteúdos aprendidos, 

proporcionando ao educando a formação de um cidadão contemporâneo, atuante e 

solidário. 

A proposta metodológica do ensino de Física mais atual, apresentada aos 

educadores é dada pelos PCNEM, Parâmetros Curriculares Nacionais de Ciências 

Naturais do Ensino Médio, apoiados na nova lei de diretrizes e bases da educação, 

9394/1996, os quais sugerem como competências para o estudo de Física 

conteúdos relacionados com a investigação e compreensão dos fenômenos físicos, 

utilização da linguagem física e sua comunicação, e aqueles que tenham a ver com 

a contextualização histórico social da Física. Tais conteúdos devem ser trabalhados 

de maneira a possibilitar o ensino interdisciplinar, transdisciplinar e científico 

questionável, portanto, aquele que não compreende uma verdade absoluta e 

acabada. 

De acordo com os PCNEM a experimentação é indispensável ao longo do 

processo de desenvolvimento das competências de Física, pois é desta forma 
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que se garante a construção de conhecimento pelo próprio aluno, desenvolvendo-

se sua curiosidade e o habito de indagar. 

Porém, o conceito de experimentação é amplo e não deve se resumir apenas em 

experiências pré-elaboradas e convencionais, as quais, além de requererem um 

investimento econômico significativo, muitas vezes não fazem sentido algum aos 

alunos. Atividades experimentais que apresentem além dos conteúdos de Física, 

situações-problema e fenômenos do cotidiano, também devem fazer parte das 

aulas. 

Quando se fala de escolas privadas, que são mantidas por entidades que 

disponibilizam recursos econômicos suficientes para a construção de laboratórios 

adequados e consonantes com seus projetos pedagógicos, que atendem ao mesmo 

tempo aos anseios dos alunos e de seus pais e (ou) responsáveis, as aulas de 

Física podem efetivamente atender aos propósitos estabelecidos; contudo, tratando-

se de escolas públicas, os parcos recursos destinados para esse fim, impossibilitam 

a plenitude desta visão. 

Diante disto, é oportuno propor então a elaboração de um laboratório que atenda ao 

mesmo tempo as necessidades descritas anteriormente, mas que não requer alto 

investimento econômico. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Observando-se a história da humanidade, com o foco voltado para os conceitos 

físicos, assimilados e desenvolvidos há muito tempo, tem-se inicialmente a 

impressão de que o processo empírico prevaleceu sobre o modelo teórico. Todavia, 

verifica-se também que o Senso Comum foi muito valorizado. 

Robert Locqueneux (1987) mostra em sua obra, História da Física, que o 

pensamento Aristotélico prevaleceu por séculos: “... de facto, estas obras são 

construções hipotético-dedutivas (no sentido aristotélico do termo) cuja forma, 

colhida na geometria, deve pouco à experiência”. 
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Outro ponto que não se pode negligenciar vem do discernimento de registros 

disponíveis, os quais levam a concluir que também a teoria integra a conduta dos 

estudiosos há tempo.  

A despeito de uma quase tradição vivida pelos alunos de Ensino Médio das redes 

públicas de ensino no Brasil, que se caracteriza praticamente pelo estudo exclusivo 

da Mecânica ou com pequenas “porções” de Termodinâmica, Eletricidade e Óptica, 

apresentou-se neste trabalho uma proposta de enriquecimento do estudo da 

Termodinâmica com a elaboração de material teórico e conjuntos de elementos para 

aulas experimentais. 

Quanto aos métodos e estratégias, o referencial teórico está nos próprios PCNEM. 

De acordo com os PCNEM a experimentação é indispensável ao longo do processo 

de desenvolvimento das competências de Física, e é desta forma que se garante a 

construção de conhecimento pelo próprio aluno, desenvolvendo-se sua curiosidade 

e o habito de questionar e perguntar.  

As pesquisas desenvolvidas por professores de Ciências e em particular os de 

Física levam sempre à conclusão de que através de aulas de laboratório 

convenientemente relacionadas ao desenvolvimento teórico, os alunos obtêm 

resultados muito melhores. 

A partir de uma revisão bibliográfica e pesquisa de campo chegou-se à conclusão 

que na maioria das vezes o trabalho pedagógico desenvolvido pelos professores de 

Física carece destes laboratórios por “simples” falta de recursos econômicos e 

consequentemente materiais. 

Diante da realidade, propôs-se com este trabalho o suprimento destas necessidades 

através da montagem de conjuntos pelos próprios professores e alunos, com 

materiais de baixo custo, sem se perder, contudo, o cunho científico do Conteúdo 

disponibilizado e posteriormente cobrado do corpo discente.  

Nestes conjuntos laboratoriais constam experimentos que exprimem situações-

problema e fenômenos do cotidiano dos alunos, relacionados aos conteúdos de 

física da Termodinâmica, tema central do presente trabalho. 
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A pesquisa mostrou que, em alguns casos, professores, mesmo imbuídos de boa 

vontade, trabalham sem a “marca” da Física como ciência aplicada em todos os 

níveis do conhecimento humano. A excessiva utilização de sucatas em experiências 

didático-pedagógicas leva os alunos a uma ciência desatrelada da alta tecnologia 

utilizada em seu cotidiano. 

Os dispositivos desenvolvidos neste projeto-modelo, para o ensino de Física, não 

são resultados de aproveitamento de sucatas ou simples práticas que possam dar a 

idéia de uma ciência banal, mas sim da utilização de material de baixo custo 

encontrado no mercado e que fazem parte da realidade e do cotidiano dos alunos. 

Em particular, portanto, o material desenvolvido será para as aulas de Termometria 

e Calorimetria, inerentes ao programa tradicionalmente desenvolvido no Ensino 

Médio. 

 

MÉTODO 

 

De acordo com o estabelecido no cronograma de atividades do projeto, 

desenvolveu-se inicialmente um levantamento de material técnico/bibliográfico, 

como dissertações, teses, “papers” publicados em periódicos indexados, livros e 

sítios da Internet, objetivando-se o conhecimento da existência de possíveis 

trabalhos similares.  

Em seguida, se fez uma pesquisa de campo em escolas de Ensino Médio, por meio 

de entrevistas com diretores, coordenadores pedagógicos, professores, alunos e 

pais de alunos, para assimilar a realidade da comunidade beneficiária da aplicação 

do projeto. 

Também fez parte do trabalho a elaboração de uma lista de materiais que deveriam 

ser utilizados, com posterior consulta de preços no mercado, para se conseguir a 

melhor relação custo-benefício. 

Após a tabulação das informações, seguiu-se a execução do projeto, conforme o 

exposto:  
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1 - DESENVOLVIMENTO DE PLANO ESTRATÉGICO 

Inicialmente, avaliaram-se os conhecimentos prévios apresentados pelos alunos aos 

quais se destinava a aplicação do então projeto-modelo. Com isto foi possível 

delinear e fazer o Plano de Ensino. 

Em seguida, verificou-se a disponibilidade dos recursos econômicos da Escola, tais 

como os provenientes das Entidades Mantenedoras, Associações de Pais e Mestres 

(APMs), Sociedades Amigos de Bairros, Igrejas, Instituições Filantrópicas e 

Voluntariado comunitário. 

Diante da realidade observada, da obtenção dos recursos humanos e econômicos, e 

do tempo disponível, traçou-se o plano estratégico para o desenvolvimento do 

projeto. 

 

2 - DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS TEÓRICOS 

Sem deixar de utilizar o material disponível para o aluno, como livros ou apostilas, 

previstos no Plano de Ensino, independente de sua origem (enviado pelo MEC ou 

adquirido pelo aluno), desenvolveram-se textos que estabelecem o elo entre o 

conteúdo teórico desenvolvido e a experiência feita em laboratório. 

O conjunto de textos elaborados segundo esta finalidade compõe uma apostila 

disponibilizada ao aluno, de acordo com os recursos obtidos. 

 

3 – DESENVOLVIMENTO DOS DISPOSITIVOS DE LABORATÓRIO 

O trabalho contemplou alunos do Segundo Ano do Ensino Médio, com carga horária 

semanal de duas aulas, na Escola Estadual Antonio Lisboa, localizada na Rua Prof. 

Fábio Fanuchi, 425, Jd. S. Paulo, São Paulo – SP e Escola Estadual Buenos Aires, 

localizada na Rua Olavo Egídio, 1008, Santana, São Paulo – SP. 

Depois de elencar as necessidades, o trabalho prosseguiu com as seguintes 

experiências. 
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Experiência 1: Montagem de um Termômetro.  

 

Objetivo: 

Compreensão através do experimento, do funcionamento de um termômetro, dando 

ênfase às aulas teóricas abordadas em classe.  

Material utilizado: 

- Massas de água, com três temperaturas distintas (“gelada”, temperatura 

ambiente e “quente”); 

- Massa de Álcool etílico – 96o GL, no estado líquido; 

- Rolha de borracha, látex; 

- Caixa de fósforos; 

- Caneta hidrocor; 

- Cubos de gelo; 

- Espiriteira a álcool; 

- Tigela de vidro; 

- Tubo de ensaio, de vidro pirex. 

 

Montagem: 

- Encheu-se a tigela de vidro com água, atingindo-se um nível superior ao de 

sua metade.  

- Colocou-se álcool na espiriteira, para ser utilizada, em seguida, no 

aquecimento do conjunto.  

- Colocou-se certa quantidade de álcool dentro do tubo de vidro pirex e 

tampou-se o mesmo, com a rolha de borracha, furada longitudinalmente.  

  

Procedimento: 
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Introduziu-se o tubo de ensaio na tigela com água, em temperatura ambiente, e 

segurou-se com uma das mãos, mantendo a superfície livre do álcool no tubo de 

ensaio no mesmo nível da superfície livre da água na tigela. 

Com o uso da caneta hidrocor, assinalou-se a altura do nível de álcool contido no 

tubo de ensaio. 

Jogou-se a água da tigela fora e colocou-se água “gelada”, com alguns cubos de 

gelo. Introduziu-se o tubo de ensaio, contendo álcool, na tigela com água “gelada” e 

observou-se, após alguns minutos, a “contração” do álcool no interior do tubo de 

ensaio, pela diminuição de sua altura.  

Novamente com o uso da caneta hidrocor, assinalou-se o novo nível da superfície 

livre do álcool no tubo de ensaio. 

Retirou-se o tubo de ensaio da tigela e aqueceu-se o conjunto (tigela + água), até 

que a água atingisse o ponto de ebulição. 

Após este aquecimento, apagou-se a espiriteira, introduziu-se o tubo de ensaio na 

água “quente” da tigela e observou-se a “dilatação” do álcool no interior do tubo de 

ensaio, pelo aumento de sua altura. Depois de estabilizado, assinalou-se novamente 

a altura da superfície livre do álcool, com o uso da caneta hidrocor.           

Observação: A critério do professor, pode-se estabelecer uma escala termométrica, 

a partir das anotações feitas no tubo de ensaio.  

 

 

 

 

Fig. 1 – Termômetro (tubo de ensaio com álcool) entrando em 
equilíbrio térmico com a água na temperatura ambiente. 
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Experiência 2: Transferência de calor. 

 

Objetivo: 

Apresentar aos alunos o processo de transferência de calor.  

Material utilizado: 

Fig. 2 – Termômetro (tubo de ensaio com álcool) entrando em 
equilíbrio térmico com a água “gelada”. 

Fig. 3 – Termômetro (tubo de ensaio com álcool) entrando em 
equilíbrio térmico com a água “quente”. 
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- Água;  

- Caixa de fósforos; 

- Copo de plástico transparente (descartável); 

- Vela. 

 

 

Montagem: 

- Colocou-se água até a metade da altura do copo de plástico. 

- Acendeu-se a vela. 

 

 

 

 

 

Fig. 4 – Material utilizado no estudo da transferência 
de calor. 

Fig. 5 – Situação inicial, antes do 
aquecimento. 
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Procedimento:  

Expôs-se o conjunto à chama da vela e observou-se o que ocorreu. Em seguida, os 

alunos tiveram de fazer o relatório da experiência. 

 

 

 

 

Experiência 3: Diferença de pressão entre dois pontos de um líquido. 

Objetivo: 

Verificar experimentalmente a diferença de pressão entre dois pontos de um líquido e a 

ação da pressão atmosférica sobre uma superfície, de acordo com as aulas teóricas.    

Material utilizado: 

- Água;  

- Copo de vidro; 

- Folha de Papel sulfite A4. 

Montagem: 

- Introduziu-se água no copo de vidro até um pouco mais da metade de sua 

altura.  

- Dividiu-se a folha de papel sulfite A4 em duas partes iguais. 

 

Fig. 6 – Aquecimento do conjunto. 
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Procedimento: 

Colocou-se uma das metades do papel sobre a boca do copo de vidro contendo água, segurando-a 

com uma das mãos. Em seguida, virou-se o copo de cabeça para baixo, mantendo-se firme o papel 

ainda com a mão, sem deixar vazar a água. 

A mão foi então retirada lentamente, observou-se o efeito e tiraram-se as conclusões.  

 

 

 

 

Experiência 4: Dilatação de Líquidos e Gases 

 

Objetivo: 

Estudar o processo de dilatação de líquidos e gases, fundamentando-se no 

desenvolvimento teórico em sala de aula. 

Fig. 7 – Copo com água e folha de papel sulfite. 

Fig. 8 – Resultado do experimento, com a água no interior do copo 
e a folha de papel sulfite presa apenas por diferença de 
pressão. 
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Material Utilizado: 

- Álcool etílico, 96oGL, no estado líquido;  

- Água;  

- Caixa de fósforos; 

- Duas tigelas de vidro com tampas plásticas; 

- Espiriteira a álcool;  

- Mangueira plástica, transparente (de nível), de comprimento 50 cm. 

Montagem:  

- Furaram-se as tampas plásticas para que a mangueira pudesse passar 

“encaixada” pelos orifícios. 

- Colocou-se água nas duas tigelas, de forma que uma estivesse totalmente 

cheia e a outra, com o nível de água ligeiramente abaixo de sua borda. 

- Tamparam-se as tigelas de vidro e colocou-se a mangueira transparente com 

suas extremidades passando, respectivamente, por cada orifício das tampas. 

- Colocou-se a tigela de vidro, totalmente cheia d’água, sobre a espiriteira, 

permitindo-se o aquecimento. 

-  

 

 

 

Procedimento: 

Fig. 9 – Montagem da experiência antes do aquecimento da água. 
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 Aqueceu-se o conjunto (tigela + água) até verificar-se a dilatação da água, através 

da passagem de certa quantidade pela mangueira.  

Apagou-se o fogo da espiriteira. 

Após o esfriamento da água observou-se o efeito e tiraram-se as conclusões acerca 

da dilatação térmica dos líquidos e do vapor d’água. 

 

Experiência 5: Princípio do motor a vapor. 

 

Objetivo: 

Mostrar a importância da Termodinâmica aos alunos através do princípio de 

funcionamento de um motor a vapor. 

Materiais Utilizados:  

- Água; 

- Álcool etílico, 96oGL, no estado líquido;  

- Arame; 

- Caixa de fósforos; 

- Copo plástico transparente; 

- Hastes flexíveis, com algodão nas pontas (cotonetes); 

- Espiriteira a álcool;   

- Palito utilizado para churrasco; 

- Panela metálica, com tampa de vidro de orifício.  

Montagem: 

- Introduziu-se água na panela até um nível ligeiramente acima de sua metade. 

- Colocou-se a panela sobre a espiriteira a álcool para se permitir o 

aquecimento. 

- Recortou-se o copo plástico de maneira a formar uma hélice de três pás. 
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- Fixou-se a hélice plástica ao palito de churrasco e posicionou-se o palito 

sobre a armação de arame, apoiada sobre a panela. 

- Acendeu-se a espiriteira e deixou-se aquecer a panela com água. 

 

 

 

 

Procedimento: 

Aqueceu-se a água até atingir seu ponto de ebulição, fechando-se o orifício da 

tampa da panela com um cotonete. 

Após atingir-se a ebulição da água e aguardando-se cerca de 2,0 minutos, retirou-se 

o cotonete do orifício da tampa e permitiu-se que vapor saísse pelo mesmo.  

Com a hélice plástica estrategicamente posicionada sobre a tampa e o “jato” de 

vapor saindo pelo orifício, observou-se o que ocorreu, tiraram-se as conclusões e 

elaborou-se o relatório. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Durante a aplicação junto aos alunos das escolas mencionadas, puderam-se atestar 

as propostas inferidas por Paulo Freire, em que os conteúdos de Física utilizados, 

abordando exemplos do cotidiano dos educandos, facilitaram a sua compreensão e 

entendimento: 

Fig. 10 – Montagem da experiência antes do aquecimento da água. 
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“Educar exige respeito aos saberes dos educandos, logo, deve-se estabelecer uma 

intimidade entre os saberes curriculares fundamentais aos alunos e a experiência 

social que eles têm como indivíduos”. (Freire, 1996) 

O trabalho de experimentação em laboratório, de conteúdos específicos de 

Termodinâmica, foi muito bem aceito tanto pelos professores quanto pelos alunos, 

devido à facilidade de serem montados e manuseados até mesmo na própria sala de 

aula. Isto porque no transcorrer da pesquisa desenvolvida, evidenciaram-se e 

atingiram-se os objetivos propostos, dentre os quais se apontou que, mesmo em 

escolas com recursos materiais limitados, ou que, por algum outro motivo não 

possuíssem um laboratório ou uma sala especifica para experimentos laboratoriais 

de Física, as tarefas propostas poderiam ser realizadas de maneira segura e 

proveitosa em outros locais.       

Neste trabalho se propuseram cinco apostilas relacionadas a cinco experimentos 

pertinentes à Termodinâmica, com o objetivo de facilitar a compreensão e 

assimilação do conteúdo, em complemento ao curso teórico ministrado em sala de 

aula. Essas apostilas contêm a identificação da experiência, um resumo da teoria 

que a baseia, seus objetivos, a relação de materiais utilizados, a orientação de 

montagem e o procedimento a ser realizado, para proporcionar sua conclusão. E 

foram organizadas como complemento pedagógico do professor e podem subsidiar 

mais trabalhos de pesquisa e observação, assim como a elaboração de novos 

experimentos laboratoriais em conjunto com os alunos. 

Verificou-se que, com as tarefas experimentais, mediante a “montagem” do 

laboratório em sala de aula, os alunos tiveram uma melhor assimilação dos 

conteúdos teóricos, outrora desenvolvidos exclusivamente, bem como a resolução 

dos exercícios propostos. Este resultado confirmou-se, pois as respostas 

apresentadas foram claras e acompanhadas de idéias consistentes. 

  

CONCLUSÃO 
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Segundo Assmann (2002), o ambiente pedagógico tem de ser um lugar de 

fascinação e inventividade, não deve inibir, mas propiciar uma dose de alucinação 

entusiástica requerida para que o processo de aprender aconteça como mixagem de 

todos os sentidos.  

Sendo assim, estratégias criativas que envolvam os alunos, com a finalidade de 

alcançar o efetivo processo ensino-aprendizagem devem ser utilizadas pelos 

professores em sala de aula.  

Desta forma, o conjunto de atividades laboratoriais de Termodinâmica, 

particularmente proposto neste trabalho consistiu de metodologia plausível, pois, 

além de colocar em prática as proposta dos PCNEM, de experimentação para o 

desenvolvimento das competências de Física, trouxe para os alunos uma 

possibilidade coerente com o aprendizado almejado, e compatível com seu contexto 

econômico e social, uma vez que as experiências selecionadas utilizaram materiais 

de baixo custo, condizentes com a realidade dos educandos. 
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A IMPORTÂNCIA DOS JOGOS COOPERATIVOS NO PROCESSO DE 
INCLUSÃO DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS 

ESPECIAIS NAS SÉRIES INICAIS. 
 

 

José Vicente Rodrigues da Silva (UCB) 

 

 

RESUMO: Este estudo tem o objetivo de verificar a relevância dos Jogos Cooperativos (JC) 
na inclusão de alunos de séries iniciais com necessidades educacionais especiais nas 
atividades pedagógicas de uma escola do Distrito Federal. Justifica-se esse estudo, porque 
esses jogos contribuem para socializar, integrar as pessoas, facilitando o trabalho em grupo, 
o que é importante no processo de ensino-aprendizagem, por permitir uma didática criativa, 
inovadora, diferenciada. Os JC possibilitam desenvolver a autoconfiança, pois todos são 
bem aceitos, ao contrário do Jogo Competitivo que inibe as pessoas de vivenciar novas 
possibilidades, porque prendem-se a regras pré-estabelecidas. Esse trabalho constou de 
revisão de literatura e pesquisa quantitativa e qualitativa. Participaram coordenadores, 
professores, alunos, os quais consideram os JC importantes na inclusão de alunos 
especiais. 
 

Palavras-chave: jogos cooperativos; inclusão; criação; necessidades educativas especiais. 
 

 

 

ABSTRACT: This study has the objective of verifying the relevance of the Cooperative 
Games (CG) in the inclusion of the initial grades students who hold special educational 
necessities in the pedagogic activities of a school from Distrito Federal. This study is justified, 
for these games contribute to socialize and integrate people, making the group work easier, 
what is important in the teaching-learning process, once they provide a creative, innovative 
and distinguished didactics. The (CG) enable the self-confidence development, for all the 
students are accepted, in contrast to the Competitive Games, which inhibit people from 
experiencing new possibilities, for their being too attached to pre-established rules. This 
paper consisted in literature revision and quantitative and qualitative research. Coordinators, 
teacher and students were part of it and have considered the (CG) of great importance in the 
special students inclusion. 

 

Keywords: cooperative games; inclusion; creation; special educational necessities. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

  A vida humana é marcada por relações de competição, em que o 

individualismo e a agressão são termos que ganharam destaque nos dias atuais. Contudo, o 

mundo passa por transformações culturais que se refletem no momento histórico atual, com 

configurações e fragmentações das relações humanas, por isso é necessário que os 

estudantes conscientizem-se de que existem novas possibilidades de interação nas relações 

sociais. Assim sendo, surgem as ideias de cooperação, solidariedade e confiança, buscando 

formas criativas de transformação da cultura dominante de jogar contra o outro. Isso não 

significa ser contra os Jogos Competitivos, mas demonstrar que a competição não 

contempla todas as possibilidades da vida humana.  

No JC todos têm a capacidade de se desenvolver e adquirir autoconfiança, 

pois todos são bem aceitos. Sabe-se que, quando se reconhece o jogo e o esporte como um 

campo de descoberta e encontro interpessoal onde cooperação e competição se 

completam, cada um à sua medida, a pessoa é capaz de não mais separar e excluir, mas de 

descobrir e despertar competências pessoais e coletivas que contribuam para vivência de 

comum-unidade.  

  Na educação, o assunto JC precisa ser analisado na complexidade dos 

comportamentos e atitudes dos estudantes, pois não se trata de separar competição de 

cooperação, mas reunir essas práticas em uma ação que contemple a inclusão de 

estudantes com necessidades educacionais especiais. Quando a opção é o comportamento 

cooperativo, e por uma visão humanista, ocorre a construção de relações baseadas na 

ética, no amor, no respeito da solidariedade e na confiança.     

 
 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Processo de inclusão de pessoas com necessidades especiais  

A expressão necessidades educacionais especiais pode ser utilizada para 

referir-se a crianças e jovens cujas necessidades decorrem de sua elevada capacidade ou 

de suas dificuldades para aprender. Está associada, portanto, a dificuldades de 

aprendizagem, não necessariamente vinculada a deficiência(s).  

Para Merch (1999, p. 03), “o movimento para uma educação inclusiva vem 

ocorrendo desde 1948 com a aprovação da Declaração Universal dos Direitos Humanos”. 
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No Brasil, somente a partir da década de 70 se inicia um processo de coordenação política, 

que foi marcado pelo desinteresse e descontinuidade por parte do governo federal. Por isso, 

é necessário o domínio de estratégias de produção de novas idéias. 

Segundo Stainback & Staibanck (1999), muitos alunos com deficiência, no 

início da década de 80, começaram a ser integrados em classes regulares. Muitos alunos 

com deficiências importantes, que não haviam sido atendidos no passado, começaram a 

receber serviços educacionais nas escolas regulares de seus bairros.  

Segundo Merch (1999), recentemente, pôde-se evidenciar a Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação (LDB) que, em seu capítulo V, aponta que a educação dos alunos 

com necessidades especiais deve se dar preferencialmente na rede regular de ensino, o 

que significa uma nova forma de entender a educação dessas pessoas. A nova LDB prevê 

uma escola comum a todos, propondo uma verdadeira atitude de mudança. Segundo 

Feldman e Csikszentmihayi, a abordagem sistêmica da criatividade “permite ao indivíduo, 

tirar uma informação de uma área e transformá-la ou entender por intermédio de processos 

cognitivos”. 

No Brasil, surgiram diversas influências, percebeu-se uma generalização e 

modismo do uso do termo inclusão que muito preocupou, pois houve um elevado número de 

alunos especiais nas escolas, sem essas estarem preparadas para receber esses 

estudantes. 

 

2.1.2 Educação para pessoas com necessidades especiais 

                     A definição de “necessidades educacionais especiais” é extremamente 

abrangente, pois inclui todas as crianças que não estejam conseguindo se beneficiar com a 

escola. Esta concepção leva a crer que, potencialmente, todos possuem ou podem possuir, 

temporária ou permanentemente, “necessidades educacionais especiais”. Neste sentido, 

fica claro a urgência dos educadores e pesquisadores ligados à educação juntarem esforços 

para pesquisar e discutir esta temática, principalmente em séries iniciais. É primordial que 

todas as ações que apontem para a inclusão das crianças com necessidades especiais 

sejam bem planejadas e estruturadas, para que seus direitos sejam respeitados.  

A atenção à diversidade está focalizada no direito de acesso à escola e visa a 

melhoria da qualidade de ensino e aprendizagem para todos, irrestritamente, bem como as 

perspectivas de desenvolvimento e socialização. A escola, nessa perspectiva, busca 

consolidar o respeito às diferenças, conquanto não elogie a desigualdade. As diferenças 



241 

 

vistas não como obstáculos para o cumprimento da ação educativa, mas, como sendo 

fatores de enriquecimento. 

  

2.1.3 Realidade da escola inclusiva no Brasil 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 assumiu 

formalmente os princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos, elegendo como 

fundamentos da República a cidadania e a dignidade da pessoa humana (art. 1º, incisos II e 

III), e como um dos seus objetivos fundamentais, a promoção do bem de todos, sem 

preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação 

(art.3º, inciso IV). No art. 5º, garante o direito à igualdade. 

 Segundo Furtado (2008), os primeiros reflexos da educação inclusiva 

ocorreram com o Plano Decenal de Educação (PDE 1993/2003) e a Nova Lei de Diretrizes e 

Bases (LDBEN – 9394/96), documentos que demonstram a intenção do governo de prover 

educação para todos, incluindo todos os segmentos da sociedade na tarefa de educar. A 

Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da Educação Inclusiva de 2008 e o 

Decreto 6.517 de 17 de setembro de 2008 são marcos da educação brasileira que 

esclarecem e orientam as redes estaduais e municipais de educação inclusiva. 

 

2.1.4 O professor da escola inclusiva 

O professor tem papel relevante enquanto agente do processo de 

diagnóstico e encaminhamento da criança com necessidades especiais. Algumas 

reflexões são necessárias. Segundo Amabile, estimular a criatividade é dar 

autonomia ás pessoas no que se refere aos meios – ou seja, ao processo -, mas não 

necessariamente aos fins. Assim o professor é o principal agente transformador 

desse processo. 

Mazotta (2000) considera que a formação dos professores deve incluir 

amplo fundo de educação profissional comum e especializada. Além disso, deve ser-

lhes proporcionadas experiências práticas e integradas com a teoria. A preocupação 

em formar professores aptos a trabalhar com crianças com necessidades especiais 

no Brasil é recente, seu surgimento liga-se às novas concepções adotadas em 

educação especial, as quais preconizam a integração do deficiente nas escolas 

regulares. 
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No Brasil, temos lidado com a transição do Paradigma de Integração 

para o da Inclusão com um enorme despreparo. O professor do ensino regular não 

aprende a lidar com os alunos diferentes e com deficiências.  Por sua vez, também o 

professor de ensino especial não aprendeu a lidar com o professor do ensino regular 

e os seus alunos. Muitos professores passaram a acreditar que não há nenhuma 

perspectiva de inclusão possível.  

Duas questões são prioritárias no preparo de professores 

especializados, tendo em vista a atual conjuntura da educação brasileira: a primeira 

trata da parceria com as universidades; a segunda diz respeito à própria concepção 

da educação especial em si. Entretanto, a formação de professores caracteriza-se 

como ação fundamental para que a integração ocorra de fato, mudando assim com a 

realidade da educação especial no país, exterminando preconceitos e ampliando 

horizontes. 

 
2.2. Jogos Cooperativos  

Charles Darwin fala da seleção natural, em que o melhor está na 

sobrevivência do mais forte e mais apto para vencer, afirmando, ainda, que para a raça 

humana, o valor mais alto de sobrevivência está na inteligência, no senso moral e na 

cooperação social e não na competição. Muitas Pessoas utilizam a palavra sobrevivência 

como forma de promover sempre o melhor capacitado por meio de uma competição, em vez 

de compartilhar o papel de cada um em uma unidade inter-relacionada. O francês Pierre de 

Coubertin (idealizador da nova era olímpica) diz que o mais importante não é vencer, mas 

tornar parte; importante na vida não é triunfar, mas esforçar-se; o essencial não é haver 

conquistado, mas haver lutado. 

O esporte tem sua glorificação máxima com a chegada da Olimpíada, cujo 

ideal é unificar a paz e a união entre todos os povos do mundo. Como sabemos, porém, a 

cada ano que passa tornou-se uma mera máquina de tecnologia, em que atletas são 

treinados para ganhar a qualquer custo, mas esquecendo o símbolo que ela representa, que 

é universalizar culturas e raças para gerar um momento de confraternização, direcionado 

para a conquista com dignidade e respeito. O JC pode ser conceituado como um 

instrumento técnico que facilita o trabalho com grupos a partir da cooperação. 

Segundo Brotto (2001a), o JC é o eixo do processo de vitalização, em que, 

ao ser jogado, leva as pessoas a desafiarem com mais consciência a busca de soluções 
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compartilhadamente, sendo considerado como um jogo de encontro, onde todos colaboram 

para a existência da vida. Por meio da participação, todos sentem prazer e satisfação com a 

atividade mais ativa e criativa, comprometendo-se efetivamente na tomada de decisões.  

Segundo Orlick (1989), nos jogos Cooperativos todos cooperam e todos ganham, pois tais 

jogos eliminam o medo e o sentimento de fracasso. Eles também reforçam a confiança em 

si mesmo, como uma pessoa digna e de valor. 

 

2.3 Jogos Cooperativos e Educação Inclusiva 

Os jogos desempenham importante papel na educação, eles representam 

uma maneira que a sociedade encontrou para transmitir papéis, valores culturais e éticos à 

geração futura. Segundo Alencar (2003 p.133), uma característica do sistema educacional é 

reforçar que só existe uma resposta correta, com isso, não se pode pensar que só exista um 

meio de jogar, ou seja, jogar contra. 

Vila & Santander (2003), afirmam que, como forma de ensino, o jogo 

possibilita introdução de questões similares àquelas que ocorrem na vida real, com a 

vantagem do ambiente estar livre de ameaças profissionais e pessoais. Portanto, o 

aprendizado do ambiente prazeroso do jogo é inconscientemente transferido para a vida 

real, mostrando-se um instrumento de ensino e aprendizagem. A escola, muitas vezes, sem 

perceber, tem reforçado valores como “ser o melhor”, colocar o foco no resultado e não no 

processo e na qualidade, ao objetivar a derrota do oponente ao invés da melhora da 

performance, reforçando, assim, atitudes e posturas competitivas. 

Pesquisa realizada por Miranda (2003), sobre o aprendizado cooperativo, 

mostrou que a competição diminui a autoestima e aumenta o medo de falhar, reduzindo a 

expressão de capacidades e o desenvolvimento da criança. Ela promove a comparação 

entre as pessoas e acaba por favorecer a exclusão baseada em poucos critérios. Um 

ambiente competitivo aumenta a tensão e a frustração e pode desencadear 

comportamentos agressivos.  

O Aprendizado cooperativo, segundo Splitter & Sharp (1999, p. 41), é 

valorizado e praticado em diversos sistemas educacionais, embora possa variar de um 

sistema para outro. Em alguns sistemas, os componentes básicos incluem uma ênfase em 

trabalho com pequenos grupos, onde os participantes possuem tarefas definidas e a 

responsabilidade pelo sucesso é compartilhada por todos, logo, os benefícios do 

aprendizado são percebidos por todos. 
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Nessa perspectiva, admite-se que o aprendizado é mais valioso, pois ocorre 

em ambiente baseado em interações colaborativas com os parceiros. Na sala de aula 

cooperativa as atividades devem ser baseadas em investigações, ou seja, esse não tem 

componentes-chave e, por isso, os alunos podem realizar discussões abertas sem 

solidificação de julgamento (SPLITTER & SHARP, 1999). 

 

3. METODOLOGIA 
 
 
 3.1 Sujeitos da pesquisa 

                     Na primeira fase da pesquisa foi realizado contato com os 

coordenadores, professores e alunos, dando maior ênfase para os professores de 

educação física. Nesse período foram realizadas conversas informais sobre o tema, 

com o intuito de contribuir na elaboração dos instrumentos de pesquisa. Na segunda 

fase, foram aplicados questionários com os coordenadores, professores e alunos 

com o intuito de formalizar a pesquisa, bem como entender a visão dos docentes e 

discentes sobre o tema. Também foi observado o comportamento dos alunos, 

sobretudo nos momentos de recreação, nos momentos de educação física, jogos, 

entretenimentos e outros. 

                      A pesquisa foi realizada em uma escola de Ensino Fundamental do DF 

no mês de maio de 2011. Os métodos adotados foram qualitativos e quantitativos,  

foi realizada com 5 professores, 2 coordenadores e 16 alunos das séries: 2º 3º e 4º 

entre 5 e 9 anos de idade, sendo 7 meninas e 9 meninos. Para os coordenadores e 

professores foram utilizadas 12 perguntas semi-estruturadas com questões abertas. 

Os alunos foram escolhidos aleatoriamente e responderam questionários com 10 

perguntas fechadas. 

 

3.2 Análise dos questionários 

Ao serem questionados se gostam de brincadeiras com jogos, 12 

alunos afirmaram que sim e 4 responderam que não. Esse resultado demonstra que 

é importante trabalhar com os jogos em sala, como um instrumento para o 
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aprendizado, pois ao trabalhar com algo de interesse dos alunos, esses terão mais 

vontade de participar e maior facilidade para aprender o conteúdo. 
Ao serem questionados sobre quais brincadeiras mais gostavam, 2 

responderam que gostam de dama; 7 gostam de futebol; 4, de vídeo game e 3 responderam 

“outros”, como amarelinha, corrida e vôlei.  

Ao serem questionados se no momento da brincadeira com jogos desejam 

ganhar, 13 responderam sim; 2 disseram que não e um afirmou que às vezes deseja 

ganhar. 

Eles também foram questionados se cooperam com os colegas nos 

momentos de competição. Seis afirmaram que sim; 2 não cooperam e 8, às vezes 

cooperam. Esse resultado demonstra que há uma visão dos alunos em relação aos jogos 

competitivos, em que existe uma ênfase aos resultados, ou seja, na vitória, dando a 

entender que só existe jogo se houver competição. 

Ao serem questionados se gostam de jogos onde todos ganham, 11 alunos 

disseram que sim; 2 não gostam e 3, às vezes gostam. Os resultados demonstram que, 

atualmente, há maior interesse das crianças pelos jogos cooperativos, que segundo Orlick 

(1989) nesses jogos todo mundo coopera e todos ganham, pois tais jogos eliminam o medo 

e o sentimento de fracasso.  

Ao serem questionados se cooperam com os colegas com necessidades 

especiais; 10 afirmaram que sim; 3 afirmaram que não; 3 às vezes cooperam, demonstrando 

que há um desejo de cooperar com os alunos especiais. 

Ao serem questionados se fazem amizades com os alunos com necessidades 

especiais, 10 afirmaram que sim; 2 não fazem e 4 às vezes fazem. Essas respostas 

demonstram que alunos nessa faixa etária estão mais abertos a um processo de 

aprendizado cooperativo, solidário.  

                         Ao serem questionados se estudam com alunos com necessidades 

especiais; 5 afirmaram que sim; 11, disseram que não sabem. Isso aponta que há 

um processo de inclusão na escola, pois, apesar de apenas 5 responderem que sim, 

existem os alunos que são especiais, mas não é possível perceber. 

 
3.3 Análise das entrevistas com os professores e coordenadores 
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  Ao serem questionados se os jogos cooperativos são mais adequados 

no processo de desenvolvimento da criatividade das crianças, responderam: 

 
“Para quem trabalha com alunos com necessidades especiais o 

melhor é o cooperativo”. 

“Eu penso que como os jogos competitivos são mais agressivos, 

melhor é os cooperativos”. 

“Só conheço o competitivo”. 

“No competitivo só vence uns poucos e no cooperativo eu penso que 

ganham todos, assim, é melhor para quebrar as barreias da 

criatividade”. 

“Entendo que os competitivos priorizam a competitividade, que não 

facilita o desenvolvimento integral da criança”. 

“Com os jogos competitivos, nem todas as crianças podem participar, 

devido as suas limitações”. 

“Não entendo essas técnicas de jogos”. 

 

As respostas dos professores demonstram que, embora não conheçam 

os jogos cooperativos, acham necessários esses jogos no processo de socialização 

dos alunos. 

Ao serem questionados sobre como trabalham a criatividade com os 

alunos especiais nos momentos de entretenimento, responderam: 
”Usando o material pedagogicamente correto”. 

“Respeitando as necessidades dos educandos”. 

“Respeitando os limites do educando”. 

“Respeitando as limitações”. 

“De acordo com suas limitações”. 

“De maneira coletiva, para não excluir”. 

“Em várias atividades, e eles gostam muito”. 

 

Embora os professores entendam que os alunos têm limitações não 

existe uma metodologia de trabalho inovadora, criativa e apenas um afirmou 

trabalhar de forma coletiva. 

Em relação a como é realizado o processo de inclusão nas atividades 

esportivas, os professores disseram que: 
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“De forma coerente às especificidades de cada um”. 

“Com material adequado às necessidades dos alunos”. 

“Quando é possível incluímos. Depende da limitação”. 

“Complicado, dependendo da necessidade do educando”. 

“De maneira cuidadosa, para não expor os educando aos riscos de                      

acidente”. 

“Normalmente não participam das atividades”. 

“Normalmente não participam das atividades”. 

Os resultados demonstram que, apesar de se considerar a escola 

inclusiva na realização das atividades esportivas, esses alunos são vistos como 

diferentes e suas atividades não são as mesmas dos alunos do ensino regular. 

Reforçando a exclusão desses alunos. 

 Como é a participação do aluno inclusivo nos jogos? 

 
“Sempre que é possível nós os incluímos nos jogos”. 

“Com muita alegria, eles gostam de participar”. 

“Dependendo da limitação do educando, participam”. 

“Espontânea, sem forçar o educando”. 

“Eles gostam”. 

“É bem aceita”. 

“Dependendo das limitações, participam”. 

Os resultados demonstram que há limitações para participação dos 

alunos inclusivos, o que demonstra que os JC seriam uma alternativa para melhorar 

esse processo de interação com todos. 

 Os professores foram questionados se trabalham com jogos 

cooperativos, bem como para justificar em caso sim ou não. 

 
“Não, porque não conheço a técnica de aplicação desses jogos”. 

“Não, porque não conheço a técnica”. 

“Não, porque não conheço as técnicas, só ouço falar”. 

“Sim. Sempre que eu posso adaptar, pois não conheço as técnicas 

todas; trabalhar em cooperação é pedagógico”. 

“Sim, com alunos especiais é melhor”. 

“Sim, orientando-os a cooperar com os colegas”. 
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Os professores demonstraram pouco conhecimento em relação às 

técnicas dos JC, por isso, é limitado o uso do mesmo. 

Ao serem questionados se a adoção dos JC com os alunos ajudaria ao 

desenvolvimento da criatividade, responderam: 

 
“Não aplico os jogos cooperativos, mas acho que sim”. 

“Acho que é uma boa, é diferente”. 

“Em ser cooperativo, já ajuda no processo criativo e inclusivo”. 

“Sim, eles se sentem mais livres de estereótipos, do tipo: você perde! 

Eu sempre ganho, eu não consigo ganhar nunca!”. 

“É mais conveniente às necessidades dos alunos, assim, desenvolve 

a criatividade”. 

“Para desenvolver a criatividade dos alunos inclusivos, o melhor são 

os jogos cooperativos”. 

“Sim, porque não há sentimento de perda, sectarismo, tristeza”. 

Mesmo sendo poucos os que adotam os JC nas atividades com alunos 

com necessidades especiais, os professores consideram positiva a adoção desses 

jogos no desenvolvimento da criatividade, pois contribui para valorizar os alunos 

inclusivos. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A inclusão de alunos com necessidades especiais oferece ricas 

oportunidades para que sejam expostas e desafiadas algumas das suposições 

fundamentais que podem prejudicar a eficácia da escola. Os resultados da pesquisa 

apontam  que os JC são bem aceitos e capazes de possibilitar melhores resultados 

no planejamento de uma escola para todos, que é um desafio, o qual o Brasil e 

outros países se propuseram a aceitá-lo. Esta escola requer uma análise apropriada, 

tendo em vista a atual formação do professor. 
No entanto, o desenvolvimento profissional do docente é condição básica 

para o desenvolvimento curricular. Porém, é necessário entender esse desenvolvimento 

como um processo, no qual os professores reflitam sistematicamente sobre sua prática e 

utilizem o resultado da reflexão para melhorar a qualidade de sua própria intervenção.  
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Assim sendo, os JC contribuem para que surjam oportunidades e novas 

formas de trabalhar com o aluno com necessidades especiais, contudo ainda existem muitos 

limites e desafios a serem superados, uma vez que não é fácil mudar os preconceitos e 

idéias formadas da humanidade. O JC é uma alternativa para que a escola inclusiva abra 

oportunidades educacionais adequadas a todas as crianças, dando condições também a 

criatividade das crianças e professores para que possam se desenvolver social e 

intelectualmente junto com as outras crianças na classe comum. 
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RESUMO:  

O atual paradigma social destaca o conhecimento como elemento indispensável em um 
mundo altamente competitivo, onde a inovação é referencial de competência e inteligência. 
Nesta perspectiva, o presente artigo objetiva responder a questões como: onde está o 
conhecimento? será que se encontra na cabeça de uma pessoa? ou está localizado no 
grupo, na ação coletiva? quais as estratégias para gestar o conhecimento? o que está 
subjacente ao desenvolvimento das habilidades criativas? Na procura de respostas a esses 
questionamentos o estudo toma como base a Teoria da Cognição Situada, no sentido de 
realçar a interação como elemento constitutivo dos processos criativos, transformando-os 
em sistemas interativos de criatividade.   
 
Palavras-chave: Teoria da Cognição Situada, Conhecimento, Criatividade. 
 
 
ABSTRACT 
 The society we live in today regards knowledge as an essential element in a highly 
competitive world, where innovation is a point of reference for competence and intelligence. 
Within this perspective the questions that assume importance are:  Where is knowledge 
located?  Is it in people’s heads?  Or does it exist in the group, in collective action? What 
strategies must we use to manage knowledge?  What is it that underlies the development of 
creative skills?  In seeking answers to these questions the study aims to show that creativity, 
as understood in this way, is an infinite phenomenon, one which is multifaceted and plural, 
and extremely difficult to define precisely.  Working from these analytical guidelines, the 
study starts with the concept of Situated Learning and emphasizes interaction as a 
constituent element of creative processes, transforming them into interactive systems of 
creativity. 

Key words: Theory of Situated Learning, Knowledge, Creativity. 
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Introdução 

Os atuais avanços científicos e tecnológicos apontam para a sociedade do 

conhecimento caracterizada pela excelência do potencial humano, entendendo-se 

como as capacidades inerentes ao indivíduo em seus aspectos biopsicológicos, 

intelectuais, emocionais e sociais (SKYRME, 1997; HOUGHTON, 2002; ARAÚJO, 

2003). O atual paradigma social destaca o conhecimento aliado ao tempo, como 

elementos indispensáveis em um mundo altamente competitivo, onde a inovação é 

referencial de competência e inteligência (VALLIM, 2000; ARGYRIS e SCHON, 

1985). O poder, nesse novo cenário, se exerce pelo conhecimento explicitado e 

operacionalizado (NONAKA e TAKEUCHI, 1997). Ter consciência da criatividade, 

enquanto instrumento do conhecimento, é prova de expertise na busca de maior 

entendimento para o aprimoramento desse processo.  

Segundo Alencar (1996), a criatividade tem sido apontada como a habilidade de 

sobrevivência para o próximo milênio, podendo tornar-se o recurso mais valioso para 

lidar com os problemas que afetam as atividades diárias no plano pessoal e 

profissional. Duailibi e Simonsen (1990) destacam que a empresa que se recusa a 

ser criativa, está fadada a ser superada rapidamente. Estas afirmações expõem com 

clareza a tensão gerada pelo meio, sinalizando às organizações a criação de novas 

estruturas, novos procedimentos administrativos, novas formas de liderança. 

Adicionalmente, Drucker (1999), Angeloni (2002), Houghton (2005) acrescentam que 

no dia a dia das organizações cresce o número de problemas novos que estão por 

exigir soluções imediatas e originais. Nesse contexto, o papel do pensamento 

criativo é de fundamental importância, tendo em vista que a criatividade constitui-se 

no elemento chave desse cenário marcado por transformações, riscos e incertezas.  

É oportuno considerar que o conceito de conhecimento, enseja um pensar mais 

amplo e direcionado para que, dessa tomada de consciência, possam surgir 

iniciativas que resultem em vantagens competitivas (FIALHO et al 2006; ARAÚJO, 

2003; KLEIN, 1998; CHIAVENATO, 1996). Daí porque ganham importância 

questões como: Onde está o conhecimento? Será que se encontra na cabeça de 

uma pessoa? Ou está localizado no grupo, na ação coletiva? Quais as estratégias 

para gestar o conhecimento? O que está subjacente ao desenvolvimento das 
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habilidades criativas? A procura de respostas a esses questionamentos define o 

objetivo deste estudo. 

Potencial criativo 

A criatividade de que trata este artigo não é aquela que Platão entendia como uma 

visitação divina ou a freudiana como uma evasão de conflitos recônditos. É a 

Criatividade sustentada pelas Ciências Cognitivas, pela moderna Psicopedagogia, e 

pela Antropologia social, que tem como alvo a compreensão dos mecanismos 

cognitivos envolvidos na produção do conhecimento, os quais tentam explicar os 

processos criativos. A Criatividade, nessa linha de entendimento, é um fenômeno 

infinito, plural e multifacetado que apresenta grande dificuldade de conceituação 

precisa. Os autores Harman e Hormann (1997) conceituam criatividade como sendo 

uma habilidade de questionar pressupostos, quebrar fronteiras, ultrapassar limites, 

reconhecer padrões, enxergar em novos ângulos, fazer novas conexões, assumir 

riscos, aproveitar oportunidades fortuitas quando trabalhando em um problema. 

Segundo a etimologia da palavra, criatividade está relacionada com o termo criar, do 

latim creare, que significa dar existência, estabelecer relações até então não 

estabelecidas pelo universo do indivíduo, visando determinados fins (PEREIRA; 

MUSSI; KNABBEN, 1999). As pesquisas sobre criatividade têm abordado a 

centralidade das motivações intrínsecas comparadas às extrínsecas, focadas no 

aspecto da conduta do trabalho criativo, da psicologia do desenvolvimento e da 

ciência cognitiva, destacando o papel das regras no processo do trabalho criativo 

(GARDNER apud BODEN, 1999). As abordagens sociointeracionistas da 

criatividade consideram que as condições para que o processo criativo ocorra 

incluem: as pessoas que criam as relações interpessoais e o papel do ambiente. 

Ainda na direção do fortalecimento do conceito de criatividade, merece ser 

apreciado o ponto de vista de Harman e Hormann (1997) que consideram o anseio 

de criar como um dos desejos básicos do ser humano. Segundo eles, o homem 

trabalha para criar e só por decorrência trabalha para comer. Por isso consideram 

que a criatividade que pode existir nos relacionamentos, nas comunicações, nos 

serviços, nas artes, ou em produtos úteis está muito perto de constituir o significado 



254 

 

central da vida. Para clarear a dimensão dessa afirmação, se faz necessário, iniciar 

pela busca de argumentos nas Ciências Cognitivas.  

Rasmussem (1983 apud VANZIN, 2005) propôs uma arquitetura cognitiva que prevê 

três níveis de habilidades cognitivas. A primeira, que opera por sinais, corresponde 

ao comportamento baseado em habilidades, onde as ações decorrem de 

automatismos mentais que requerem baixa consciência. O nível intermediário, que 

opera por signos, corresponde aos comportamentos baseados em regras. Neste 

caso as ações decorrem do processamento dos conhecimentos que o indivíduo já 

dispõe no repertório arquivado na sua memória. Neste nível a demanda cognitiva 

não prevê deduções a partir de reflexões associativas. Ou seja, há uma repetição 

dos procedimentos já estabelecidos nos conhecimentos produzidos em ocasiões 

anteriores. O nível mais elevado, que opera por símbolos, corresponde à maior 

demanda cognitiva e maior consciência da situação. Há um problema que precisa 

ser solucionado e a resposta passa por reflexões e por inferências. É justamente 

nesse nível que o novo conhecimento é estruturado e é nele que se desenrolam os 

processos criativos no indivíduo. Há que se considerar, naturalmente, que os 

processos criativos, bem como o surgimento de novos conhecimentos estão na 

dependência direta das condições físicas e sócio-culturais e afetivas que compõe o 

meio. Há, portanto, razões suficientes para acreditar que os processos criativos 

representam uma ferramenta geradora de novos conhecimentos, sendo 

potencializado quando em atividades coletivas. Desta forma, adquire importância a 

Teoria da Cognição Situada. 

A interação na perspectiva da teoria da cognição situada   

A abordagem da Teoria da Cognição Situada requer uma busca por referenciais 

teóricos, construídos no sentido de elucidar o processo de aprendizagem. Assim, é 

importante considerar alguns construtos de aprendizagem, que procuram explicar a 

cognição humana.  

A perspectiva Cognitivista concebe uma dimensão interna da mente do indivíduo, 

desenvolvendo uma visão radicalmente diferente de outras perspectivas e 

extremamente poderosa da cognição humana, postulando um indivíduo que está 

tentando entender o mundo. Vanzin (2005) afirma que na visão cognitivista as 
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pessoas têm uma forma de ver o mundo correspondente às suas representações 

mentais, que são imagens mentais que elas conseguem formar da realidade. 

Entretanto, na teoria sóciointeracionista o contexto social constitui-se em fator 

efetivo para a construção ativa do indivíduo porque o desenvolvimento cognitivo é a 

conversão de relações sociais em funções mentais (MOREIRA, 1999). Ampliando 

estes conceitos, Demo (2000) considera o conhecimento como um fenômeno 

tipicamente dialético, autêntica unidade de contrários intrinsecamente contraditórios, 

ainda que retire disso não só seus problemas, mas igualmente sua ânsia de 

inovação. O autor considera que, para o futuro, a sociedade do conhecimento 

adotará providências estrategicamente mais direcionadas à política social do 

conhecimento. Ou seja, a cognição humana passa a ser compreendida a partir das 

interações sócio-culturais.  

Lave (1988), antropóloga, criadora da Teoria da Cognição Situada, define a 

cognição como um verdadeiro fenômeno social e concebe o processo de 

aprendizagem como elaboração do ambiente sócio-cultural interativo. Essa teoria 

objetiva conhecer, compreender e explicar os fundamentos do comportamento 

humano (SUCHMAN, 2007). Permite rever e ampliar a concepção clássica da ação 

humana, convertendo-se em novo paradigma em relação ao cognitivismo e ao 

sóciointeracionismo. A análise não é mais o ambiente (behaviorismo) ou a 

representação mental (cognitivismo), mas a interação de ambos. A Cognição 

Situada estabelece um diálogo entre os referenciais internos e externos, 

considerando a interação do indivíduo e o contexto no qual está inserido, como o elo 

articulador de toda ação humana. Assim, a cognição nesta vertente teórica, 

corresponde a um processamento individual e social, onde a ênfase situa-se no 

processo, e o “como” ocupa papel de destaque (SUCHMAN, 2007).   

Conforme Vanzin (2005, p. 31), esta abordagem considera: “o conhecimento como 

inseparável das atividades e do contexto físico e social. [...] modeladas pelas 

relações que ele estabelece com o seu meio social (situado)”. A reflexão nessa 

perspectiva está centrada no processo, na riqueza das trocas entre os indivíduos, 

esclarecendo que são os olhares plurais, que sustentam e direcionam a construção 

coletiva. Emerge o estímulo do meio social que interage com os fatores 

intrapessoais do indivíduo. Procurando sintetizar os trabalhos de Lave (1998), 
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Hutchins (2000), Suchman (1987), Clancey (1995) e Brown, Collins e Duguid (1989) 

sobre cognição situada, Vanzin (2005) a identifica como sendo um sistema cognitivo 

sócio-cultural onde o conhecimento é criado pela ação e para ação. 

A Teoria da Cognição Situada dá uma contribuição importante para o lócus do 

conhecimento quando realça as potencialidades criativas do trabalho em grupo. O 

caráter multidisciplinar e interdisciplinar é bem vindo nessa abordagem porque 

aproveita a dinâmica do grupo e suas interações e considera o processo de 

elaboração como o ponto vital do potencial criador. Vanzin (2005) afirma que a 

propagação do conhecimento, entre os diferentes indivíduos, se justifica pelo 

princípio de que há uma inteligência coletiva distribuída entre os membros do grupo, 

onde a cognição compartilhada e a colaboração são interdependentes.  

Assim, falar sobre criatividade é considerar a complexidade e volatilidade humana e 

a relação com o meio social, colaborativo e compartilhado. Focar nos aspectos 

isolados é destruir a interação e eliminar o papel da situação em relação à cognição 

e a ação. Assim, o potencial criativo, nesta perspectiva, não pode estar só no 

indivíduo, mas no grupo e no meio concomitantemente. Todos são ao mesmo tempo 

pólos interdependentes e unidade, interagindo coletivamente, e compartilhando o 

conhecimento.  

Para ser criativo o indivíduo tem de estar aberto a todas as alternativas. Entretanto, 

essa abertura mental nem sempre é possível, pois as pessoas constroem bloqueios 

no processo de maturação e socialização. Alguns desses bloqueios podem ter 

causas externas tais como: ambiente familiar, sistema educacional e burocracia 

organizacional; e outros bloqueios são gerados internamente pelas reações a fatores 

mentais e culturais. Tanto a capacidade quanto as barreiras de criação, são 

expressas em graus e formas distintas. Entre os bloqueios ambientais, culturais e 

emocionais, estes últimos são os mais significativos e frequentes que impedem a 

inovação. O medo de coisas novas é uma característica frequente nas pessoas no 

mundo desenvolvido, porém, Alencar (1996), sinaliza que a influência das condições 

sociais tem sido salientada por diferentes autores que tratam dos fatores 

sociodinâmicos e psicodinâmicos do processo de criação, entre eles Schwartz 

(1992). Esses salientam que a criatividade não ocorre por acaso, sendo antes 



257 

 

profundamente influenciada por fatores ambientais, considerando os momentos de 

criação como resultantes de complexas circunstâncias sociais. 

Todavia, o ambiente social e físico impõe bloqueios. A bibliografia que trata do 

assunto mostra que pessoas criativas geralmente tiveram uma infância na qual 

tinham liberdade para desenvolver suas próprias potencialidades. Outro aspecto a 

considerar é o clima organizacional, seja ele qual for, pode impor uma barreira ou 

um estímulo para atividades criativas. A maioria das pessoas não possui consciência 

dos seus bloqueios. Entretanto, conhecer e compreender os bloqueios requer 

considerar o papel da situação em relação à cognição e a ação. Mais uma vez, o 

social e o individual são conectados inexoravelmente (BREDO, 1994). 

Estas considerações objetivam direcionar a compreensão da temática em estudo, 

centralizando o referencial teórico da Cognição Situada, como fundamental para 

elucidar e clarificar os processos criativos. Nesse sentido, entender que o mundo 

intra e intersubjetivo, estão intimamente relacionados, estabelecendo um diálogo 

permanente (situado), constitui-se no eixo direcionador desta reflexão. Cada 

indivíduo inserido em um contexto, em um determinado tempo, e de acordo com 

seus referenciais internos, interage com os aspectos externos. Entretanto, a 

interação desses pólos – intra e inter – sofre ajustes e adaptações, resultando em 

barreiras e bloqueios, ou o desabrochar criativo das capacidades latentes do 

indivíduo e do grupo. 

Criatividade como construção sóciointerativa 

Atualmente, o referencial competitivo consiste em saber como trazer à tona o 

conhecimento das pessoas. Ter conhecimento é estratégico em qualquer área da 

atividade humana e nessa linha de pensamento, os olhares se voltam para o 

seguinte questionamento: Como gerar novo conhecimento? Como operacionalizar 

novas ideias? Como alcançar índices de produtividade que atendam a nova linha de 

exigência competitiva? Esta esteira de questionamentos poderá ser respondida 

através da ferramenta da Criatividade, pois ser criativo é exigência permanente em 

qualquer ramo de atividade. A Criatividade está ligada à edificação, estruturação e 

explicitação do conhecimento, que é matéria prima da sociedade atual.  
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Se a aprendizagem é uma construção social, e a criatividade é a capacidade 

humana de gerar novas ideias e propor soluções, o conceito de Cognição Situada 

maximiza esse construto, no sentido de realçar a interação como elemento 

constitutivo dos processos de desenvolvimento da criatividade, transformando-os em 

sistemas interativos de criatividade. Com mais um argumento, pode-se então 

reafirmar que a criatividade é fruto da construção sóciointerativa, onde o papel que a 

interação social exerce no processo de criação, se reveste de importância vital no 

direcionamento das atividades propostas para a resolução de problemas e 

elaboração de novas ideias. A criatividade é produto da interação dinâmica e 

potencial do indivíduo e do grupo. 

A metodologia das diversas técnicas sugeridas por autores como Alencar (1996), 

Adams (1994), Boden (1999), constituem-se num campo fértil de investigação da 

Cognição Situada. Os indivíduos envolvidos em uma determinada situação operam 

em nível coletivo e realizam sucessivas elaborações, que são processadas, 

distribuídas e compartilhadas com os demais. As técnicas como o brainstorming, 

reforçam o argumento de que o processo criativo é de natureza social, e que o 

grupo, como forma de contexto, é o ambiente mais construtivo e fértil para resolução 

de problemas e processos criativos. As atividades desenvolvidas em grupo 

propiciam a observação e explicitação do conhecimento tácito, a liberdade de 

expressar ideias, e permitem que a solução de um problema seja individual, mas 

que se fortaleça no grupo, onde a regulação do processo criativo acontece de forma 

coletiva, interativa e flexível, respeitando a produção de cada um em seu próprio 

ritmo. Na técnica de brainstorming, participam indivíduos atrelados a um projeto de 

ações compartilhadas na direção de um fim comum, prevalecendo a necessidade de 

comunicação intensa entre os indivíduos como forma de assegurar que o projeto 

coletivo alcance os objetivos propostos. Nessa ótica, emerge a criatividade 

incorporando o coletivo. Ou seja, o grupo constitui-se no elemento potencializador 

de novas ideias.  

O processo criativo apoiado na perspectiva situada, somente se justifica na 

presença do grupo, num processo circular de interdependência da construção 

cooperativa, colaborativa e compartilhada. Reforçando a proximidade que existe 

entre a criatividade e a aprendizagem, cabe acrescentar que Vanzin (2005) 
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considera a Cognição Situada como fortalecedora da crença de que o aprendizado é 

melhor quando ocorre no meio social e cujos meios de obtê-lo são diferentes dos 

métodos tradicionais. Constata-se, que a interface indivíduo e meio, formata um 

sistema interativo de criatividade. 

O desafio está em compreender como os indivíduos alinham e compartilham 

conhecimentos,em investigar como indivíduos organizados em grupo em uma 

situação determinada coordenam a tarefa entre si. Assim, as técnicas para 

desenvolvimento da criatividade se encaixam como ação interativa entre as 

pessoas, estabelecendo um processo claro de compartilhamento caracterizado 

como a transferência de conhecimento, seja esta espontânea (informal) ou 

estruturada (formal), entre indivíduos cooperando entre si na busca de um objetivo 

(DAVENPORT e PRUSAK, 1998). Nessa direção, Brown e Yule (1983) ressaltam 

que o discurso cria seu próprio contexto social, de onde se abstrai que a unidade de 

análise não é, nem o indivíduo, nem o ambiente, mas a relação entre os dois. Por 

isso a técnica do brainstorming, assim como as demais técnicas de estímulo à 

criatividade, se caracteriza pela interação, construção coletiva, comunicação social e 

compartilhamento do conhecimento, no qual as pessoas definem e constroem suas 

realidades sociais, modelam e agem sobre elas (MARKOVÁ, 1990). Esse argumento 

é compartilhado com Hutchins (1994) quando propõe que as técnicas propostas 

para o desenvolvimento do potencial criativo, somente poderão ser analisadas, se 

compreendidas como um sistema interativo, tendo em vista que as contribuições dos 

agentes individuais no sistema e na coordenação entre os agentes são necessárias 

ao alcance do objetivo. Isto é, são necessários para chegar a uma conclusão bem 

sucedida. 

Considerações finais  

O pressuposto que orientou este estudo é o caráter situado da cognição, ou seja, a 

ligação indissociável entre o produto de uma atividade, e o contexto no interior da 

qual ela se exerce. Desse ponto de vista, o processo criativo não pode ser 

considerado exclusivamente mental e individual, mas como um fenômeno 

constituído de relações no interior de contextos precisos (LAVE; CHAIKLIN, 1993; 

WENGER, 1990). Partindo dessas linhas diretrizes de análise, conclui-se que um 
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Sistema Interativo de Criatividade é fortemente constituído por relações entre as 

pessoas engajadas em uma atividade no e com um contexto social, que deixa claro 

o caráter multidisciplinar e interdisciplinar das dinâmicas do grupo e suas interações.  

As diretrizes da Cognição Situada, ao admitirem o processo de estruturação e 

elaboração do conhecimento como unidade de análise, redimensiona o potencial 

criativo e expande a contribuição coletiva em sucessivas estruturações e 

elaborações, cujo resultado é uma obra de reconhecimento coletivo, mesmo que 

tenha resultante material de apenas um indivíduo. 

Diante desse território, ainda pouco explorado, a abordagem da criatividade segundo 

a perspectiva da Teoria da Cognição Situada, deverá ser futuramente aprofundada. 
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CONCEPÇÃO, DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETO 
INTEGRADOR POR ESTUDANTES DE ENGENHARIA EM SÃO PAULO 

 

Célia A. Fudaba Curcio – Universidade Nove de Julho 

Claudio M. R. Magalhães – Universidade Nove de Julho 

João Bosco Santos Souza– Universidade Nove de Julho 

RESUMO 

 

As universidades brasileiras têm recebido alunos com deficiências em sua formação 
básica. A constatação e reflexão sobre este problema na Universidade Nove de Julho 
levaram o corpo docente e a coordenação acadêmica a uma proposta de projeto para 
integrar os calouros ao ambiente universitário e facilitar seu sucesso na formação do futuro 
engenheiro, o chamado Projeto Integrador. É possível verificar os resultados obtidos com a 
execução desta proposta, por meio da versão 2010 do projeto integrador, cujo tema foi 
“Usina Hidrelétrica”. A execução deste projeto permitiu aos alunos planejar e desenvolver 
um produto: uma usina em funcionamento. Isto se deu graças à aquisição e ampliação de 
conhecimentos, competências e habilidades relacionados às disciplinas estudadas no 
período letivo, além de evidenciar a interdisciplinaridade das ciências envolvidas.  

PALAVRAS-CHAVE: Projeto. Integração. Engenharia. Estudante. 

 
ABSTRACT 

CONCEPTION, DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF INTEGRATOR PROJECTS FOR 
ENGINEERING STUDENTS IN SAO PAULO 

The Brazilian universities have received students with disabilities in their elementary 
background. The observation and reflection on this issue in Universidade Nove de Julho led 
the academic coordination and professor staff to a project proposal of internalizing 
newcomers into the university environment and facilitate their success in shaping the future 
engineer, called the Integrator Project. It is possible to verify the results obtained with the 
implementation of this proposal, through the 2010 version of the integrator project, whose 
theme was "Hydroelectric Power Plant". The execution of this project allowed students to 
plan and develop a product: a real power plant in operation. It was possible thanks to the 
acquisition and expansion of knowledge, skills and abilities related to subjects studied in the 
school term, and also highlighted the interdisciplinarity between sciences. 

 

 

KEY-WORDS: Project. Integration. Engineering. Student. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As Universidades brasileiras recebem calouros provenientes de diferentes 

formações na Educação Básica. Alguns cursaram escola pública, outros cursos 

supletivos, outros ainda escolas particulares, mas de modo geral, este aluno 

ingressa na Universidade com defasagens em sua formação.  

A maioria deles encontra dificuldades de expressão, tanto escrita como 

oral, além de apresentar falhas nos conhecimentos básicos de matemática e das 

ciências naturais. Observa-se também que o aluno não tem hábito de se 

concentrar em aula e assim aproveita pouco das aulas expositivas e 

experimentais.  

Todos estes fatores colaboram para que as primeiras avaliações destes 

alunos apresentem baixo rendimento e assim demonstrem o quadro de 

dificuldades no qual se torna urgente intervir, a fim de transformá-lo. 

Analisa-se neste artigo a eficiência de um dos métodos utilizados na 

Universidade Nove de Julho, para corrigir parte das deficiências dos estudantes 

de Engenharia, o Projeto Integrador.  

O termo projeto tem sua origem no latim, projectus, particípio passado de 

projícere, que significa lançar para frente. Este significado nos remete à própria 

vida humana, encarada como um projeto, desde a concepção até a morte.  Karl 

Heinrich Marx (1818-1883) na obra O Capital2 recorreu à idéia de projeto para 

mostrar que o ser humano se diferencia dos animais por ser capaz de pensar, 

idealizar, planejar e transformar a realidade, para satisfazer as próprias 

necessidades, enquanto os animais apenas executam operações naturais à sua 

espécie. Marx citou a atuação  da abelha na construção da colméia e comparou 

com a do arquiteto. O diferencial entre eles é que o arquiteto planeja livremente, 

segundo seus valores as diferentes construções, antes de executá-las. 

                                                        

2 Marx, K, O Capital: crítica da Economia Política. Livro 1. v. 1. 5. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1980 



265 

 

Todo projeto se associa a valores. Segundo Nilson José Machado3, “não 

vivemos sem projetos; mas as metas que elegemos são sempre sustentadas por 

uma arquitetura de valores.” Na área educacional, a origem do método de 

projetos, chamado também projeto pedagógico se relaciona diretamente aos 

valores pessoais e percepções de vida de diferentes profissionais, como médicos, 

filósofos, pedagogos, entre outros. Em sua maioria, seja na própria rotina vivida 

em seus anos escolares ou em observações externas posteriores, vislumbraram a 

necessidade da participação do estudante nas aulas, atuando ao lado dos 

professores, a fim de participarem ativamente do processo de aprendizagem e 

não serem simplesmente espectadores que recebem informações fragmentadas, 

as quais deveriam memorizar para posteriormente repeti-las, quando solicitados. 

O método de projetos surgiu inicialmente da pesquisa de educadores 

europeus, dentre eles a médica italiana Maria Montessori (1870-1952), que via o 

aluno simultaneamente como sujeito e objeto do ensino, o médico belga Ovide 

Decroly (1871-1932), que pessoalmente não se adaptou aos métodos autoritários 

da escola de sua época e então defendia a possibilidade do próprio aluno 

conduzir seu aprendizado, e assim aprender a aprender, o pedagogo suíço 

Adolphe Ferrière (1879-1960), que defendia as idéias da Escola Nova, focando a 

infância feliz e responsável4, o médico e psicólogo suiço Édoard Claparède (1873-

1940), que com seus estudos científicos na área da psicologia sobre a memória e 

a consciência, influenciou de forma importante a pedagogia, ao defender o ensino 

baseado no conhecimento do aluno, conhecer para resolver problemas, incentivar 

a participação do aluno5.   

Nos Estados Unidos, o filósofo John Dewey (1859-1952), contribuiu com a 

idéia de valorizar a capacidade de pensar dos alunos, de unir a teoria e a prática, 

de fortalecer a liberdade de pensamento, para promover o crescimento físico, 

emocional e intelectual como um todo, praticamente fundando o chamado 

                                                        

3 Machado, Nilson José, Educação: Projetos e valores. 5. ed. São Paulo: Escrituras Editora, 2004 
4 Filme de 1929, intitulado “Chez Nous”, de Ferrière, retrata a experiência de um grupo de crianças que cuidam 
de si próprias, desde o despertar, até o deitar. 
5 "Psychologie de l’enfant et pédagogie expérimentale" (1909), "L’éducation fonctionnelle" (1931) 
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pragmatismo6: O aprendizado se dá quando o aluno é colocado diante de 

problemas reais. A partir de Dewey, o também norte-americano William Kilpatrick 

(1871-1965), divulgou em 1918, na revista de educação americana Teachers 

College Recort um artigo onde apresentou pela primeira vez o Método de 

Projetos. A proposta de Kilpatrick enfatiza que o trabalho pedagógico deve ser 

acompanhado do interesse, de modo a despertar no aluno a vontade de saber. O 

Método de Projetos sugerido por ele tinha originalmente a finalidade de resolver 

os problemas cotidianos dos alunos e assim contrapor-se aos métodos 

tradicionais, em que os conceitos científicos não eram construídos com os alunos 

e sim simplesmente memorizados por eles.  

No Brasil, o bacharel em Direito e político baiano Anísio Spinola Teixeira 

(1900-1971) interessou-se pela educação brasileira e seus problemas. A partir de 
leituras7 e viagens à Europa (1925) e aos Estados Unidos (1927), em 1930, publicou 

Vida e Educação, a primeira tradução brasileira de dois ensaios de John Dewey. 

Demonstrou seu esforço e compromisso em instituir mudanças na escola brasileira 

durante sua atuação na área educacional da Bahia, Rio de Janeiro e Brasília, além 
de sua participação no Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova (1932).  

 Em São Paulo, outro signatário do Manifesto dos Pioneiros, Manuel 

Bergströn Lourenço Filho (1897-1970) acreditou na importância da articulação entre 

a escola e a vida social. A escola deveria oferecer oportunidades para o aluno 

preparar e experimentar sua conduta para a vida, em todas as áreas e integrar-se na 

sociedade. 

 No Ensino Superior o método de Projetos é bastante utilizado nas 

formações profissionais, especialmente nas Engenharias. Apenas com os métodos 

tradicionais de ensino, com a transmissão pelos professores, o estudante tem visão 

fragmentada e estanque dos conhecimentos. Quando passa a agir como elemento 

ativo da aprendizagem, ele pode intervir em sua própria formação, na busca de 

soluções para problemas reais próximos dos que poderá enfrentar na futura prática 

profissional.  

                                                        

6 The School and Society (1899) e Experience and Education (1938). 
7 Omer Buyse, Méthodes américaines d’ éducation (1908) 
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Na Universidade Nove de Julho, o método de projetos é chamado Projeto 

Integrador. O Projeto Integrador é aplicado paralelamente às aulas tradicionais da 

Universidade e representa uma tentativa de fazer com que o aluno passe a agir e 

reagir de modo mais intenso, desenvolvendo suas potencialidades de criatividade e 

participação na construção do conhecimento. 

O Projeto Integrador consiste em trabalho gerenciado que visa encontrar 

soluções para um determinado problema, ou a execução de uma determinada 

proposta. Os estudantes participam ativamente, vivenciam a situação problema, 

refletem sobre ela e passam a tomar atitudes, diante dos fatos. O professor-

orientador pode resgatar as experiências dos alunos, auxiliá-los na identificação de 

problemas, nas reflexões sobre eles e na concretização dessas reflexões em ações. 

 No início do semestre letivo, os alunos são orientados pelo professor da 

disciplina Física Geral e Experimental a comporem grupos. Estes grupos recebem 

um desafio, para desenvolverem, projetarem e construírem um produto, a partir da 

aquisição ou ampliação de conhecimentos, competências e habilidades referentes 

às disciplinas estudadas no curso. 

Nesta abordagem restringe-se a análise deste método ao estudo de um caso, 

um Projeto Integrador desenvolvido por um grupo de seis alunos de Engenharia 

Elétrica, no primeiro semestre letivo do ano de 2010. Este grupo foi desafiado a 

conceber um sistema que transforma qualquer energia, exceto elétrica e de 

combustão em trabalho elétrico, com 3,0 J de energia elétrica útil por unidade 

Coulomb de carga elétrica, corrente contínua. 

 Através das análises do desenvolvimento, relatório e produto deste 

grupo neste Projeto Integrador, procura-se descrever qualitativamente se foi possível 

para estes alunos melhorar suas condições iniciais de capacidade para a 

aprendizagem e resolução de problemas, além de superarem dificuldades que 

trouxeram da formação básica, nas áreas de expressão oral e escrita, matemática e 

ciências naturais. 

 A análise desta eficiência é complexa, do ponto de vista das técnicas 

de avaliação utilizadas, uma vez que depende de objetivos transversais, de 

formação de personalidade ou de aquisições metodológicas, além de se avaliar a 
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capacidade de “utilizar documentação eficazmente; redigir um relatório ou um 

resumo ou fazer uma sondagem”. 8 

2. DESENVOLVIMENTO E DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS 

2.1. PROBLEMATIZAÇÃO 

Como expusemos anteriormente, no início do primeiro semestre letivo de 

2010 um grupo de seis alunos de uma turma de segundo ano de Engenharia Elétrica 

foi desafiado e motivado pela professora de Física Geral e Experimental a construir 

uma usina elétrica. O grupo deveria transformar uma determinada energia inicial em 

energia elétrica, que fosse capaz de gerar 3,0 V de tensão elétrica, corrente 

contínua. A orientadora esclareceu que semanalmente deveriam procurá-la para 

conversarem sobre o andamento do projeto. O grupo recebeu também orientações 

por escrito sobre os quesitos que seriam avaliados (tabela 1). 

 

QUESITOS 

 

PONT
OS 

 

OBSERVAÇÕES 

 

NOTA 

 

DESIGN 

 

0 a 100 

Análise da ergonomia, a 
organização do trabalho em 
função dos objetivos 
propostos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
A pontuação obtida (de 0 a 
600) será convertida em 
nota que poderá variar de 0 
a 4,0 pontos. Essa nota irá 
compor a avaliação A4, 
para todas as disciplinas 
do semestre.  

 

 

RENDIMENTO 

 

0 a 100 

Comparação entre os grupos 
da mesma turma. 

 
CRIATIVIDA

DE 

 

0 a 100 
O uso de materiais 
recicláveis será 
observado para efeito de 
pontuação. 

 

ACURÁCIA 

 

0 a 100 
 em relação ao 

previsto pelo grupo terá 
pontuação máxima 

 

CRONOGRA
MA 

 

0 a 200 
Controle semanal do 
cumprimento pelo 
orientador. 

Tabela 1: Avaliação do Projeto. 

 

Colocado o problema, o grupo se reuniu e preparou um organograma, onde 

especificou as atribuições de cada aluno para o desenvolvimento do projeto    

                                                        

8 Bireaud, Annie, Os métodos pedagógicos no Ensino Superior. v. 14. Portugal: Porto editora, 1995. 
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(Figura 1) e o cronograma de atividades (Figura 2). Durante a orientação, afirmaram 

para a professora que para a execução do organograma e do cronograma, utilizaram 

o que aprenderam nas aulas das disciplinas Introdução à Engenharia, Metodologia 

de Ensino e Pesquisa e Linguagem e Produção Textual. 
 

Orientador:  

Prof. Célia Curcio 

Éber Fernanda Diogo Wagner José Vitor 
Aline 

Coordenação Documentação Recursos Dimensionamento Projeto 

Planejamento Analise 

Orçamentária 

Viabilização 
Técnica 

Embasamento 
Técnico 

Normas 

Implantação Desempenho 

Figura 1: Organograma: Atribuições de responsabilidades. 

  

Se necessário, o grupo poderia replanejar o cronograma de atividades, informando a 

professora-orientadora quando ocorressem alterações e justificando os motivos que 

levaram às mudanças. Entretanto, praticamente não foram necessárias alterações 

no cronograma inicial.  
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Figura 2: Cronograma de atividades. 

  

2.2. DESENVOLVIMENTO 

Esta etapa pós lançamento do desafio e motivação correspondeu à 

elaboração de estratégias para buscar respostas ao problema proposto. 

O grupo fez um levantamento bibliográfico, de acordo com a orientação da 

professora e assim estudou os pré-requisitos básicos de conhecimento para resolver 
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o problema, como indução magnética, fluxo elétrico, vazão de líquidos, potência e 

impactos ambientais de uma usina. 

A partir destes estudos, os alunos decidiram construir uma usina hidrelétrica. 

Como o uso de materiais recicláveis foi incentivado, os alunos procuraram cortar 

ferrites de bário em três pedaços iguais. Com o auxílio de um gaussmeter, mediram 

a intensidade do campo magnético e a polaridade de cada imã    (Figura 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Polaridade e Intensidade de Campo Magnético em ferrites de bário 

 Em seguida, usinaram um eixo móvel, encaixaram os ferrites de bário e encaixaram 
num suporte (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

Ímas Polaridade Campo 

1 Sul 1080 gauss 

2 Sul 1080 gauss 

3 Norte 1230 gauss 
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Figura 4: Ferrites de bário encaixados no eixo móvel e no suporte. 

Com a orientação da professora, os alunos montaram um primeiro circuito 

gerador. Os primeiros testes mostraram que o sentido de rotação afetava o resultado 

final, a onda de saída do gerador era irregular, devido ao desequilíbrio entre os pólos 

e ao fato das distâncias entre os imãs não serem iguais, uma vez que foram 

cortados (Figura 5). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os alunos foram então estimulados pela professora a melhorar o gerador, 
substituindo os imãs de Bário (3 peças) por imãs de Neodímio (6 peças). Os alunos 
remontaram o gerador com um novo eixo móvel e passaram para um segundo teste, 
que mostrou significativa melhora na saída do gerador (Figura 6). 

 

 

 

Rotação no sentido horário 
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Para a montagem da turbina, os alunos utilizaram uma hélice confeccionada com 

pratinho de planta e colheres de plástico; uma estante plástica com 04 prateleiras; três 

caixas plásticas de 50 litros; tubos e conexões hidráulicas e uma bomba para aquário, 

utilizada  para repor a água do reservatório inferior para o superior localizado acima do 

sistema de geração de energia (Figura 7). Esta água do reservatório superior movia a roda 

d’água que, através de polias, transferia a energia mecânica para um disco que fazia girar o 

jogo de imãs acoplado às bobinas, e assim geravam a tensão de 3,0 V, corrente continua. 
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Sob orientação da professora, os alunos verificaram qual o melhor ângulo das pás da 

roda d’água para a velocidade ideal de giro e o aproveitamento da água. Escolheram 

experimentalmente a melhor polia e correia dentada, para aumentar a eficiência de 

transferência da energia mecânica da roda d’água para o disco com os imãs. Foi necessário 

também instalar um regulador de tensão com potenciômetro, uma vez que a tensão de 

saída era de 11,5 V e deveria estabilizar em tensão de saída de 3,0 V (2,0 mA de 

intensidade de corrente elétrica). 

 

 

Figura 7: Esboço do projeto 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Imagem do projeto 
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Este projeto foi acompanhado e avaliado semanalmente pela professora orientadora. 

Posteriormente foi apresentado a uma comissão, composta por três professores. A 

pontuação obtida foi de 585 pontos. Ele recebeu a classificação de melhor projeto dentre 

todos os apresentados no primeiro semestre de 2010. 

 

3. CONCLUSÃO 

Nas escolas de engenharia existe sempre o grande desafio de proporcionar aos 

alunos oportunidades para confrontar seus conhecimentos teóricos com problemas tais 

como se apresentam em situações profissionais. Este desafio se torna possível de se 

efetuar com o método de projetos e incita à reflexão sobre a relação entre o aluno e sua 

formação.  

O Projeto Integrador Construção de Usina apresentado aqui proporcionou várias 

oportunidades para o grupo e para a professora orientadora de confrontar os assuntos 

estudados em aula de várias disciplinas, como Linguagem e Produção Textual, 

Introdução à Engenharia, Metodologia de Ensino e Pesquisa, Física Geral e 

Experimental, com as práticas necessárias para a construção real do produto do projeto. 

Quando o conteúdo das aulas não foi suficiente, os alunos recorreram às bibliotecas e a 

entrevistas com outros professores em busca de orientações. 

Os alunos demonstraram facilidade em discorrer sobre o processo e as conclusões 

do projeto, quando solicitados. O relatório apresentado por eles demonstrou capacidade 

de síntese, sistematização do conhecimento elaborado e conseqüentemente condições 

de análise, motivação e partida para novos projetos. 
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CRIATIVIDADE E AUTO-PERCEPÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE ENSINO DE 
PROFESSORES ALFABETIZADORES DE ADULTOS 

 

Eliezer Fernandes Gums (UNASP-SP) 

Solange Múglia Wechsler (PUC Campinas) 

 

RESUMO 

O objetivo deste estudo foi verificar a criatividade e a auto-percepção de estratégias de 
ensino de professores. A amostra foi composta de 30 professores, divididos em dois grupos 
por tempo de atuação: o grupo 1 ≤ a 6 anos e o grupo 2 ≥ a 7 anos. Criou-se uma escala 
com 32 itens para avaliar as áreas: Flexibilidade, Originalidade, Humor e Fantasia e um 
questionário com os seguintes temas: as dificuldades que encontram em seu trabalho; 
estratégias que são mais úteis; adjetivos que os auto descrevem e qualidades que deveriam 
possuir. Os resultados demonstraram que o grupo 2  é mais original. Ambos os grupos 
apontam como maior dificuldade e melhor estratégia o material pedagógico e se descrevem 
como comprometidos. Qualidades que deveriam possuir grupo1 acolhedor/atencioso, 
grupo2 pesquisador. Conclui-se que o método tradicional/formal prevalece sobre o criativo. 

 

Palavras-Chave: Adulto, Criatividade, Professor Eficaz, Ideal. 

 

ABSTRACT 
The aim of this study was to assess the creativity and self-perception of teaching strategies 
of teachers. The sample consisted of 30 teachers were divided into two groups by time of 
work: group 1 ≤ 6 years and group 2 ≥ 7 years. Created a scale with 32 items to assess 
areas: flexibility, originality, humor and fantasy and a questionnaire with the following 
themes: the difficulties they encounter in their work, strategies that are most useful; 
adjectives that describe the self and qualities that should possess. The results showed that 
group 2 is more original. Both groups show greater difficulty as the best strategy and 
teaching material and describe themselves as committed. Qualities that should have group1 
warm/caring, group 2 researcher. We conclude that the traditional/formal precedence over 
creative. 
 
Keywords: Adult, Creativity, Effective Teacher, Ideal. 

 

 

1-Definições de Criatividade 

 Muito se tem estudado a criatividade nos tempos atuais, pois esta se tornou uma 

ferramenta necessária para todos os contextos da nova vida. A criatividade é apresentada 

por pesquisadores da área como sendo uma faceta do ser humano, diversificada e 
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complexa (Fleith, 2001, Wechsler, 2008). A criatividade pode ser dividida em três focos a 

pessoa, o processo e o produto, e não importa a área que você vá desenvolvê-la ela sempre 

terá estes três focos (Wechsler, 2008).  

 Várias são as teorias que preconizam a origem da Criatividade, os povos primitivos 

acreditavam que a capacidade criativa era dom divino, no período antigo até o médio 

associava-se esse talento à loucura erroneamente, mas como pouco conhecimento existia 

sobre o funcionamento cerebral, esta teoria era aceita e difundida (Silva, 1999, Kneller, 

1978, Wechsler, 2008). 

 Contrapondo-se a este pensamento vigente, no século XVII o pensamento empírico 

ou escola filosófica do empirismo apresenta uma nova concepção de criatividade baseada 

na experiência e representação de objetos reais, segundo seu maior defensor Hilgard. Este 

pressuposto deu origem a uma gama vasta de trabalhos e estudos que influenciaram 

significativamente o modo de compreender a criatividade, dando origem ao 

associacionismo, que defendia o comportamento humano como sendo uma série de 

estímulos e respostas.  

 Essa forma de visão deu origem a uma nova abordagem teórica para a compreensão 

do comportamento humano baseado nessa série de estímulos e respostas, podendo 

entender que a criatividade seria aí classificada, tendo como seu principal precursor Skiner 

(Wechsler & Nakano, 2002). 

 Já na era moderna, temos Paul Torrance como importante pesquisador na área da 

criatividade, este a compreende como sendo uma forma de busca ou arranjo, de 

inconformidade diante de algum problema ou situação que exija do indivíduo uma solução 

seja ela imediata ou não (Wechsler, 2008). 

Enfim podemos verificar que neste breve relato a criatividade é compreendida como 

uma complexa parte do ser humano, mas que se desenvolvida de forma total pode facilitar e 

simplificar a vida deste indivíduo em todos os contextos nos quais ele esteja inserido. 

1-2- Contexto Escolar e a Criatividade 

Baseados nisto podemos falar agora do contexto escolhido para este estudo, que foi 

o escolar. Dentro deste contexto também há uma série de fatores que devem ser 

considerados, mas discorreremos brevemente sobre o papel do professor como facilitador e 

usuário da ferramenta criatividade como parte de seu material de trabalho. 
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Vários são os fatores que levam a escola a enfrentar a falta do uso da criatividade 

em suas salas tais como: desmotivação dos professores, não estarem atentos às mudanças 

que vem ocorrendo nas últimas décadas, uso de material pedagógico pouco estimulante, 

tradicionalismo, entre outros (Giglio, 1992, Silva, 2000, Janeiro, 2001, Wechsler, 2008). 

O Professor pode ser idealizado, pensado por seus alunos como o detentor de todo o 

conhecimento sobre aquele assunto, e o próprio professor pode fazer também esta 

idealização, o que acaba por prejudicar seu trabalho e o desenvolvimento de seu potencial 

criativo, por vezes, por falta de conhecimento da utilidade desta ferramenta para seu 

trabalho e vida (Giglio, 1992).  

Por outro lado o professor eficaz é aquele que utiliza as situações e as problemáticas 

do contexto de sala para atrair ainda mais a atenção dos alunos, e estimulá-los a buscarem 

as soluções mais adequadas para a situação apresentada. Isso desperta no aluno o 

interesse e a capacidade de tornar-se questionador e pesquisador, para solucionar os 

problemas de seu cotidiano, dentro e fora da escola, levando-o a desenvolver o seu 

potencial criativo (Wheatley, 2002).  

Essa afirmação faz uma relação direta entre a forma de pensar e trabalhar do 

professor com o processo criativo, que se utilizado, corretamente e, com domínio, a 

criatividade pode ser de grande auxílio para o professor tornar-se eficaz, o que por sua vez 

faz com que fique menos estressante o trabalho  com a sala de aula, logo promovendo 

saúde mental. 

Nosso trabalho teve por objetivo avaliar a criatividade e a auto percepção de 

estratégias de ensino em professores alfabetizadores de adultos. Verificando se estes 

possuíam conhecimento a cerca do conceito de criatividade, quais suas principais 

dificuldades em desenvolver seu trabalho,  principais estratégias de ensino em sala de aula, 

como este professor se percebe e finalmente quais características deveria possuir. 

Método, Apresentação e Discussão dos Resultados. 

 Foi criada uma escala do tipo Likert de 04 pontos onde se elaborou afirmações que 

estavam ligadas as seguintes áreas criativas: Flexibilidade, Originalidade, Fantasia e Humor, 

sendo oito afirmações para cada uma das áreas estudadas. 

 Também foi criado um questionário contendo 04 questões abertas que avaliavam os 

seguintes itens: quais as dificuldades que o professor alfabetizador de adultos encontra hoje 

em seu trabalho; quais as estratégias mais utilizadas pelo professor alfabetizador de 
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adultos; com quais adjetivos você, como professor alfabetizador de adultos, se descreveria e 

quais as características que o professor alfabetizador de adultos deveria possuir. A escala 

foi avaliada por 03 juízes para verificarem a sua validade, e como critério de inclusão ou 

retirada do item, desejávamos uma concordância de no mínimo 60% dos juízes em relação 

aos itens avaliados. 

 A amostra foi dividida em dois grupos aqui denominados G1 (grupo 1) com tempo de 

serviço igual ou inferior a 6 anos em sala alfabetizando adultos, e G2 (grupo 2) com tempo 

de atuação igual ou superior a 7 anos de serviço, na mesma função do grupo 1. 

 Com os dados em mãos começamos a análise dos resultados e notamos que: na 

escala, os professores do grupo 2 com 7 anos ou mais de serviço, destacam-se como sendo 

mais originais (26,5%),  que o grupo 1 com até 6 anos de serviço (24,5%). Embora seja uma 

diferença pequena, ela é significativa quando comparada pelo desvio padrão dos grupos, 

grupo 1 com 2,53%; e grupo 2 com 1,74%, nas outras áreas criativas eles se equiparam. 

No questionário, houve uma equidade entre os grupos: na questão sobre quais a 

maiores dificuldades do professor, onde ambos os grupos apontam para a falta de material 

pedagógico apropriado para a alfabetização de adultos (G1) 69,2 e (G2) 88,2%. No quesito 

qual a estratégia mais útil de ensino utilizada pelo professor, novamente os grupos dão 

maior destaque para o material pedagógico (grupo 1 – 53,8 e grupo 2– 88,2%). No quesito 

como se auto descreveriam, os grupos se definem como sendo comprometidos/que se 

empenham/realizadores (grupo 1, 69,2 e grupo 2, 64,7%). Já na questão quais 

características o professor deveria possuir  o grupo com menos tempo de serviço deveria 

ser atencioso e acolhedor com o aluno (76,9%), o grupo com mais tempo de atuação na 

área destaca a necessidade de ser mais pesquisador (94,1%). Aqui estão apresentados 

apenas os dados mais significativos. 

 

CONCLUSÃO 

Embora os dois grupos tenham reconhecido a importância da criatividade (grupo 1, 

69,2 e grupo 2,  29,4%) nenhum deles faz uso do processo criativo em seu cotidiano de 

trabalho, dando maior ênfase ao material pedagógico. Tanto sua falta, gerando dificuldades, 

quanto este sendo a melhor estratégia de trabalho em sala. Esse dado nos revela que os 

professores ainda estão muito dependentes da forma de trabalho tradicional, ou maneiras 

formais de ensinar, negligenciando o seu potencial criativo e de seus alunos, negando-lhes 

o direito de desenvolvê-los de forma plena Wechsler (2008). 
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RESUMO  
O trabalho investigou em que medida estudantes de matemática do interior do Amazonas, 
orientados a aprender a disciplina por meio do uso de correlações com sua realidade, 
tenderam a ter maior efetividade na melhoria da ação em relação àqueles que não foram 
treinados nesse modelo didático. Foi utilizado teste T-Student para avaliar a hipótese de que 
haveria diferença significativa em favor do grupo experimental ante o grupo controle. 
Resultados indicaram rendimento no campo geométrico para o conjunto de alunos que 
passou pelo experimento ante o grupo controle. Entretanto, não foi possível constatar 
evidências significativas no campo algébrico entre ambos os estudantes.  
 
PALAVRAS-CHAVE 
Motivação psicossocial; Aprendizado de matemática; Ensino Fundamental  
 

ABSTRACT 
The study investigated the extent to which students of mathematics in the interior of 
Amazonas, discipline-oriented learning through the use of correlations with their reality, 
tended to have greater effectiveness in improving action against those who were not trained 
in this teaching model. We used Student's t test to evaluate the hypothesis that there was 
significant difference in favor of the experimental group compared with the control group. 
Results indicate performance in the field geometry for the set of students who passed the 
control group before the experiment. However, we could not find significant evidence in the 
field of algebraic both students. 
 
KEYWORDS 
Motivation psychosocial; Learning mathematics; Elementary School 

 

Introdução 

A aprendizagem da matemática nas séries iniciais do ensino é para algumas 

pessoas motivo de lembranças ruins. O indivíduo, quando vivência contato com a 
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disciplina, apresenta sentimentos dicotômicos que vão desde a paixão até o ódio 

declarado. Isso pode concorrer fortemente para que aconteça a exclusão da pessoa 

dentro do processo educacional. Nesse âmbito, criar novas maneiras de trabalhar a 

matemática em sala de aula é necessário, inovando em conteúdos e possibilitando 

inserções e aprendizados mais profícuos dos alunos (Castro-Filho, Freire & 

Paschoal, 2003).  

A exclusão, no contexto do processo educacional, depende das interrelações e 

do desenvolvimento social a que é submetido o alunado, além do grau de 

comprometimento dos professores com o presente e o futuro dos estudantes. O 

termo exclusão tende a fazer referência à desigualdade social, miséria, pobreza ou 

privações. Mas para Catão (2005) e Linda (1994), exclusão é a degradação da 

identidade individual e também dos grupos, o que fomenta, por fim, a desintegração 

e a desorganização das futuras relações sociais. 

A partir dessa visão, adotada neste estudo, tem-se que indivíduos e instituições 

sociais são elos que constituem por natureza qualquer sistema excludente. A 

proposta, ora desenvolvida, contribui para a compreensão de que o processo 

educacional tende ou não a ser agregador de identidades desde que proporcione 

ações de interação entre os estudantes, as quais tipificam justamente a base das 

representações de mundo dos discentes (Xiberras, 1993; Da Rocha Falcão, 1993).  

A exclusão em sala de aula remete a um sentido temporal e espacial, pois um 

ser ou comunidade é excluído segundo determinado espaço geográfico ou em 

relação à estrutura e conjuntura econômica e social do país a que pertence. No caso 

dos alunos das séries iniciais que têm a matemática como vilã de suas vidas 

acadêmicas, a exclusão pode ser observada enquanto uma desfiliação de mundo, a 

qual representa uma ruptura de pertencimento e de vínculos societais (Castel, 

1991).  

A exclusão educacional nas séries iniciais do ensino vem sendo pesquisada 

com enfoque principalmente nos grupos que são vitimizados e nos próprios 

processos que concorrem para o surgimento e manutenção de situações de 

exclusão. Vêm sendo desenhadas pesquisas que dão preferência à visão do 

excluído social sobre o mundo que o rodeia a partir de construções e reconstruções 
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de significados, com análises que destoam do paradigma individualista, o qual ainda 

é utilizado. A partir deste caminho teórico foram traçados tópicos para o estudo 

apresentado.  

A idéia de exclusão social assinala um estado de carência ou privação material, 

de segregação, de discriminação, de vulnerabilidade em alguma esfera. À exclusão 

associa-se um processo de desvinculação social/espacial. O excluído não escolhe a 

sua condição; ela se dá numa evolução temporal como resultado das mudanças na 

sociedade como, por exemplo, as crises econômicas. (Feijó & Assis, 2005, p. 157). 

A ruptura do vínculo dos alunados com o social se dá ainda pela insuficiência 

de recursos materiais do professor, associada à fragilidade e instabilidade do modo 

como o conteúdo é transmitido.  

Todavia, na tentativa de romper com esse desequilíbrio e melhorar a 

aprendizagem da matemática, é preciso fazer uso, no contato com essa disciplina, de 

recursos didáticos que sirvam para que o professor explore, com criatividade e 

inovando em suas práticas, diversos conteúdos em diferentes áreas da matemática. 

O estudante, por sua vez, deverá, a partir dessas ações, obter melhores condições 

de compreender o significado desses saberes em sua vida cotidiana.   

Conforme Fiorentini (1995), percebe-se na falta de conhecimento sobre estes 

materiais como recursos de ensino e possibilitadores de ensino-aprendizagem que 

estes podem promover um aprender significativo no qual o aluno pode ser 

estimulado a raciocinar, incorporar soluções alternativas, acerca dos conceitos 

envolvidos nas situações e, consequentemente, lograr êxito em seus saberes.  

Logo, este trabalho teve como objetivo estimular o pensamento independente, 

a criatividade e a capacidade de inovar em sala de aula, despertando no aluno o 

interesse e o prazer pela matemática, modificado o quadro de aversão à disciplina, 

que muitas vezes tem no início do Ensino Fundamental e prossegue não só pela 

vida acadêmica como também pela vida profissional. 

 

Material e Métodos  

Local 
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Este trabalho foi desenvolvido pelo Instituto de Ciências Sociais, Educação e 

Zootecnia (Icsez) da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) junto aos alunos da 

escola Municipal Charles Garcia, localizada no município de Parintins, a 375 km de 

Manaus (AM), na região geográfica do Baixo Amazonas, a leste da capital 

amazonense. 

O Icsez é um dos mais recentes institutos que a Ufam vem buscando 

concretizar no Interior do Estado do Amazonas. Junto com os pólos de Humaitá e 

Benjamin Constant, além de Itacoatiara, o instituto de Parintins vem dando sua 

contribuição para a educação daquele lugar. E não apenas a partir das aulas 

regulares, para a graduação, no campus, mas também mediante projetos de 

pesquisa junto a estudantes de séries do Ensino Fundamental, fora do âmbito 

restrito da academia. 

 

Amostra     

Inicialmente, foram convidados a participarem do projeto quatro turmas de 

alunos, sendo duas do sexto ano e duas do sétimo ano. Em seguida, selecionou-se, 

via processo de aleatorização, duas turmas que participariam ativamente das 

atividades, sendo uma do sexto ano e outra do sétimo ano; as outras duas restante 

ficariam como o grupo controle.  

Assim, cabe delimitar, a amostra foi composta por 82 estudantes, sendo 49 do 

sexo feminino e 33 do sexo masculino, com média de idade de 12,7 anos, 

subdivididos similarmente em um grupo experimental e um grupo controle. 

 

Procedimentos 

Todos os alunos foram submetidos, no primeiro dia de atividade, a um exame 

de conhecimento que versava acerca de tópicos de álgebra e geometria. A partir 

dessa avaliação, observou-se como variável resposta a nota obtida no exame 

naquele momento. Houve também, no início, um levantamento biodemográfico para 

que se pudesse delimitar a população da amostra.  
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Foi abordado no decorrer do projeto tópicos relacionados à álgebra e 

geometria. A abordagem algébrica deu-se em duas frentes, a saber: i) definição e 

construção das figuras com o uso de material diverso, como canudo de refrigerante 

e barbante, palitos e massas, papel e cartolina etc., onde o aluno foi orientado e 

estimulado a construir e identificar as partes e as propriedades que constituem um 

polígono ou um objeto sólido geométrico; ii) para o desenvolvimento das atividades 

algébricas, desenvolveu-se um objeto denominado gangorra, uma espécie de 

balança simétrica composta com dez divisórias e dez pesos de diferentes medidas, 

onde, com o uso deste instrumento, apresentou-se aos alunos as ideias e os 

conceitos de frações, razões e proporções. No decorrer deste trabalho, teve-se o 

cuidado de observar, sempre no final de cada atividade proposta, se os alunos 

conseguiam completar a ação organizada ou o quanto faltava para o término da 

mesma após o tempo previsto decorrido. 

No final do projeto, foi realizado outro exame junto aos escolares, sobre tópicos 

de álgebra e geometria. O propósito deste exame foi quantificar, ou seja, responder 

à hipótese de que houve diferença significativa quanto a variável nota, medida em 

dois momentos, no início e no final do estudo. 

Utilizou-se teste T-Student para grupos independentes e grupos pareados  com  

significância de 5%, para verificar se ouve ou não melhoras no rendimento dos 

escolares quanto à observação da variável nota, no comparativo. 

Assim, em resumo, os instrumentos utilizados foram a) formulário 

biodemográfico e b) questionário sobre conhecimentos gerais em álgebra e 

geometria básicas, tanto para o grupo que foi levado a aprender matemática via 

associações com a realidade quanto para os demais que não passaram pela 

experiência. 

  

Resultados e discussão 

As notas médias dos escolares em geometria diferiram significativamente, com valor de 

p=0,021 associado ao teste T-Student. 
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Em álgebra, não foi possível encontrar evidências de diferença nas médias, valor de p=0,234, 

associado ao teste T-Student, quando comparadas as médias do grupo que participou efetivamente 

do projeto (grupo experimental) e o grupo controle. 

Analisando somente o grupo que participou efetivamente do projeto, constataram-se 

evidências significativas tanto em álgebra como em geometria, valores de p=0,001 e p=0,0230, 

respectivamente, e associados aos testes T-Student para dados pareados, tomada a média dos 

exames inicial e final do grupo experimental para comparação. 

Os resultados médios dos exames encontram na tabela 1 e tabela 2 (a seguir). 

 

Tabela 1. Nota média dos escolares do sétimo ano no exame de geometria. 

 

 

 

 
                  

 

 

   Nota: letras iguais não diferem a 5%. 

 

 

Tabela 2. Nota média dos escolares do sétimo ano no exame de álgebra 

 

 

                                 

 
Nota: 

letras iguais não diferem a 5%. 
 

Grupos Exame 
Inicial 

Exame 
Final 

Media geral 

Experimental           5,4a 8,8b 7,1a 

Controle           5,3 5,7 5,5b 

Grupos Exame 
Inicial 

Exame 
Final Média geral 

Experimental  4,5a  6,7b 5,6a 

Controle 5,3 5,7 5,5a 
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É claro que não podemos afirmar, com base exclusivamente nestes resultados, ambos 

corroborados pela testagem, que o progresso dos alunados parintinenses principalmente em 

geometria é mérito especifico deste trabalho.  

Apesar de todas as mazelas que permeiam a educação, pôde-se constatar, mesmo sendo uma 

minoria, que é a partir de professores comprometidos em inovações, ações criativas e mais efetivas 

de ensino da matemática que alunos tendem a ficar mais dedicados.  

Desta forma, este trabalho é uma proposta para melhorar o desempenho dos alunos que hoje, 

segundo grande parte de professores que atuam no Ensino Fundamental, não sabem dividir ou 

multiplicar com mais de um dígito, limitando-se a ler com dificuldade e a não interpretar 

corretamente textos básicos. 

Em muitos casos, devido às revisões de conteúdo, geralmente os professores atrasam suas 

programações para o ano letivo, deixando para trabalhar conteúdos específicos do sexto ano ou algo 

diferente apenas no final do primeiro bimestre, o que relega quase sempre o estudo de geometria e 

álgebra para o final do ano. 

No que concerne à inovação, a maneira de se trabalhar a matemática em sala de aula, 

mesclando o uso de figuras e objetos para se exemplificar conceitos, gerou mais compreensão por 

parte dos estudantes. Eles puderam aliar a teoria à realidade visual a que tinham acesso. 

 

Conclusão 

Após o desenvolvimento das dinâmicas propostas no trabalho, os alunos 

perceberam a importância das mesmas no estudo da geometria e álgebra, no que 

tange à construção, identificação e relação entre os lados das superfícies planas nos 

diversos polígonos trabalhados no sexto e sétimo ano do Ensino Básico. 
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 Através desta concepção, foi meta contribuir com uma forma contextualizada e 

significativa de aprendizado, que levasse em conta a realidade sociocultural dos 

escolares. Desta forma, o conhecimento tende a ser adquirido de maneira 

prazerosa, investigativa, curiosa e interessante, capaz transformar a vida dos alunos 

de maneira objetiva.  

Entendemos, portanto, que a aprendizagem deve acontecer de forma linear, 

todavia a partir de uma ênfase no interessante e prazer dos alunos.  
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RESUMO: 
O presente artigo diz respeito aos resultados de uma pesquisa de mestrado que investigou, 
no desenvolvimento do currículo, a expressão da criatividade do professor, na perspectiva 
da qualidade da educação infantil. Fundamentou-se na compreensão da criatividade como 
processo complexo da subjetividade humana. A análise das informações indicou que há 
relação entre a criatividade do professor no trabalho pedagógico e qualidade na educação 
infantil, considerando a promoção de situações educativas que favoreçam os processos de 
aprendizagem e desenvolvimento das crianças. 
 
Palavras-chave: currículo, criatividade do professor, educação infantil 
 
 
Abstract: 
This article refers to the results of a Master thesis´ research carried out to investigate the 
expression of teacher´s creativity on the curriculum development, as it related to the quality 
of early childhood education. Creativity was seen as a complex process of human 
subjectivity. The information’s analysis indicated a relationship between teacher's creativity 
and the quality of pedagogical work in early childhood education context, considered as the 
organization of educational situations to favors children´s learning and development 
processes. 
 
Key words: curriculum, teacher’s creativity, early childhood education 
 
 
 
A educação infantil tornou-se oficialmente a primeira etapa da educação básica 

somente em 1996, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 

9.394/1996. Deste então, procura a legitimidade de seu caráter educativo, o que 

colabora o artigo 29. Nele está explicito que sua finalidade é o pleno 

desenvolvimento das crianças, no que diz respeito aos aspectos físico, psicológico, 

intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. 

Aliado ao caráter educativo há, na educação infantil, o reconhecimento da 

diversidade apresentada pelas crianças e suas infâncias, bem como as diferenças 

existentes em seu desenvolvimento. Tais diferenças apontam para a necessidade de 

se desenvolver um trabalho pedagógico diversificado que viabilize, em cada criança, 

a construção de conhecimentos. Ou seja, para uma organização do trabalho 
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pedagógico que, intencionalmente, signifique situações educativas que favoreçam o 

desenvolvimento e a aprendizagem das crianças. 

Nesse sentido, o professor que atua na educação infantil poderá fazer uso de sua 

criatividade no trabalho pedagógico, considerada por Mitjáns Martínez (2006) como 

processo complexo da subjetividade humana, na qual participam processos e 

elementos diversos, tanto da subjetividade individual, como da subjetividade social.  

No trabalho pedagógico, a criatividade se expressa por meio de dois critérios 

definidores: a novidade e o valor para aprendizagem das crianças. A autora ressalta 

que criatividade e novidade não são palavras sinônimas e que o critério de valor, 

mesmo que relativo, precisa ser considerado. (MITJÁNS MARTÍNEZ, 2006). 

Foi esta definição de criatividade que norteou os estudos de mestrado, que à época 

tinha por objetivo investigar, no desenvolvimento do currículo, a expressão da 

criatividade do professor, na perspectiva da construção da qualidade na educação 

infantil. 

Para tanto, a pesquisa fundamentou-se na Epistemologia Qualitativa e na realização 

de dois estudos de casos. Os instrumentos utilizados foram observações na 

organização do trabalho pedagógico e do sistema didático integral, entrevistas semi-

estruturadas, análise documental do currículo da instituição educativa, dos projetos e 

planejamentos realizados. 

 

Educação infantil: o currículo e a construção do significado da qualidade 

Para a realização desta pesquisa, foi preciso refletir acerca da  compreensão da 

finalidade educativa da educação infantil. Apresentamos, então que, mais do que 

assistência ou guarda, há uma especificidade pedagógica como afirma Kramer 

(2003, 1997), e já não pode ser considerada como um atendimento compensatório. 

Mais que isso, a educação infantil refere-se à formação cultural. De maneira que o 

trabalho pedagógico desenvolvido precisa favorecer a experiência com o 

conhecimento científico e com a cultura, sistematizados na literatura, na música, na 

produção artística, histórica e cultural, na dança, no teatro (KRAMER, 2006). 
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Nesse contexto, as crianças são compreendidas conforme explicitam Dahlberg, 

Moss e Pence (2003), como seres únicos, completos, que têm uma identidade 

própria e participam, por meio de suas relações com os adultos e com outras 

crianças, da vida cultural e social. São sujeitos históricos e sociais, marcados pelas 

contradições das sociedades em que estão inseridos (KRAMER, 2006).  

Entender as crianças segundo tal concepção requer a consideração da infância, 

segundo afirmação de Kramer (2006), como categoria social e como categoria da 

história humana. Existem, então, crianças e infâncias, que são caracterizadas por 

sua diversidade. 

Nesse sentido, a concepção de currículo que norteou a investigação da criatividade 

do professor foi de que: 

[...] o currículo da educação infantil configura-se como uma proposta 
educativa, construída e expressa, no trabalho pedagógico desenvolvido, nas 
práticas pedagógicas. Abrange assim uma dimensão política e social. Está 
além de saberes selecionados num contexto social e cultural, solicitando a 
participação criativa e reflexiva dos profissionais da educação acerca das 
concepções de sociedade, criança e da função social da educação infantil 
que são intrínsecas à atuação docente. (ARRUDA, 2007, p. 20). 

 

Envolve, portanto, diferentes aspectos da dinâmica educativa, que se concretizam 

no desenvolvimento curricular, no cotidiano das instituições educativas. Abrange as 

prescrições curriculares, a ação docente, o projeto pedagógico construído pelas 

instituições, as avaliações instituicionais e avaliações da aprendizagem, dentre 

outros aspectos destacados por Sacristán (2000).  

Fundamentados nessa compreensão de desenvolvimento curricular, entendemos 

que a qualidade no atendimento da educação infantil é de natureza 

multidimensional, um conceito abrangente, social e históricamente determinado 

(SOUSA, 2008; BONDIOLLI, 2004; RIOS, 2003). A qualidade, assim, é construída a 

partir de uma realidade educacional específica, modificando-se em cada contexto, 

segundo a variedade das circunstâncias e dos sujeitos envolvindos. 

Desse modo, podemos falar a respeito de qualidades, que diferenciam-se em função 

do contexto social, cultural e histórico que marcam o espaço educativo, mas que é 

definida pela promoção de situações educativas que instigam e favorecem os 
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processos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças, conforme afirma 

Sousa (2006). 

Pautados nessas perspectivas, foi possível investigarmos no desenvolvimento do 

currículo a expressão da criatividade do professor como processo complexo da 

subjetividade.  

 

Criatividade do Professor: processo complexo da subjetividade humana 

A criatividade se configura como objeto de estudo de diferentes áreas do 

conhecimento, como a Psicologia e a Educação (SANTOS, 1995). Nesses estudos, 

encontram-se diversos conceitos para o termo, mais de quatrocentros, segundo 

Mitjáns Martínez (2003), os quais revelam características, critérios e abordagens 

variadas para a expressão criativa. 

Apesar de reconhecer a relevância das diferentes abordagens relativas à 

criatividade, na pesquisa referida optamos pelo aporte teórico que define a 

criatividade como processo complexo da subjetividade humana, na simultânea 

condição da subjetividade social e subjetividade individual (MITJÁNS MARTÍNEZ, 

2006, 2004). Compreendidas conforme Teoria da Subjetividade Histórico-Cultural de 

González Rey (1999), em que a subjetividade é a:  

[...] organização dos processos de sentido e significações que aparecem e 
se organizam de diferentes formas e em diferentes níveis no sujeito e na 
personalidade, assim como nos diferentes espaços sociais em que o sujeito 
atua (1999, p.108). 

 

Esta proposta teórica acerca da criatividade integra dois aspectos fundamentais, os 

quais justificaram sua escolha, que são a consideração do sujeito e da subjetividade 

social nos processos criativos. Rompe, assim, com as dicotomias presentes em 

diferentes concepções de criatividade que ora a definem como processo individual, 

ora como processo social. 

Dessa maneira, há a consideração do sujeito em sua expressão criativa, 

compreendido como o indivíduo concreto, portador de personalidade e caracterizado 

por sua condição de ser atual, interativo, intencional, emocional e consciente 

(GONZÁLEZ REY, 1995). É esse sujeito psicológico que segundo Mitjáns Martínez 



295 

 

(2000) atua, faz escolhas, constrói representações da realidade e vivencia diferentes 

emoções em seus processos de interação nos contextos dos quais participa. 

É ele que em sua atuação como professor faz as seleções educativas, organiza o 

trabalho pedagógico e o realiza no cotidiano de sua sala de aula e de sua instituição 

educativa. Nesse trabalho perpassa, mesmo que de forma implícita, suas 

concepções educação, criança, infância, bem como seus valores culturais, suas 

vivências pessoais, acadêmicas e profissionais.  

No processo de escolhas pedagógicas, participa ainda a subjetividade social, 

definida por González Rey (2003) como o processo de produção e organização de 

significados e sentidos subjetivos que caracterizam o espaço social. Esta, para o 

autor, se constitui nos diferentes meios sociais, representando processos simbólicos 

e de sentido que integram diferentes níveis de organização da sociedade.  

No contexto escolar, cabe destacar que a subjetividade para Mitjáns Martínez (2006) 

envolve, ainda, o clima emocional, as formas de relação, as crenças e valores em 

relação ao ensinar, ao aprender, ao trabalho pedagógico e ao aluno, o significado 

dado à criatividade e outros aspectos. 

Com isso, integram a subjetividade social da instituição educativa elementos de 

sentidos advindos de outros espaços sociais, elementos que caracterizam esse 

cenário em outros momentos históricos antecedentes. E que se perpetuam e se 

modificam nas relações que estabelecem entre si (GONZÁLEZ REY, 2003). 

É essa subjetividade social e a condição de sujeito do professor que participam da 

expressão da criatividade no trabalho pedagógico. Na referida pesquisa, a 

criatividade foi entendida tendo em vista dois critérios: a novidade e o valor. Isto é, 

como a produção de algo novo e, ao mesmo tempo, considerado como valioso para 

o processo de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos (MITJÁNS MARTÍNEZ, 

2006). Observamos, portanto, que os critérios para consideração da criatividade no 

trabalho pedagógico são relativos, têm relação com a situação educativa e o 

contexto social em que são produzidos. 

A expressão da criativa no trabalho pedagógico, assim, torna-se possível: 

[...] no interjogo de configurações subjetivas constituídas no sujeito no 
percurso de sua história de vida individual, da sua própria condição de 
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sujeito e das configurações da subjetividade social, especialmente 
constituídas no espaço social em que o sujeito realiza a ação (MITJÁNS 
MARTÍNEZ, 2006, p. 75-76). 

 

Em Mitjáns Martínez (2006) chama a atenção a participação da subjetividade 

individual do professor na criatividade da organização do trabalho pedagógico. Esta, 

em González Rey (2003), se configura por meio de momentos da subjetividade 

social, das relações pessoais que o sujeito estabelece dentro de uma cultura, 

caracterizando-se por seu caráter histórico, singular e irrepetível. É, além disso, 

dialógica, complexa, dialética, organiza-se por meio e concomitante às 

subjetividades sociais. 

Nessa direção, a subjetividade individual representa para o autor processos e 

formas de organização subjetiva dos sujeitos, na qual se expressa a história única 

de cada um deles. De maneira que passa por diversos contextos sociais de 

subjetivação, se constitui dentro deles, mas atua simultaneamente como elemento 

diferenciador no desenvolvimento da subjetividade social (GONZÁLEZ REY, 2003). 

Participam, então, da criatividade do professor, simultâneamente, sua subjetividade 

individual e a subjetividade social que constitui a institução educativa, considerando-

se suas relações com os outros espaços sociais. Esta expressão criativa, por sua 

vez, perpassa as escolhas pedagógicas, as práticas educativas desenvolvidas no 

contexto escolar. 

Assim, para viabilizar a pesquisa em relação a criatividade do professor no trabalho 

pedagógico na educação infantil, nos focamos em aspectos da dinâmica educativa 

que marcam o desenvolvimento curricular, e que compõe, segundo Mitjáns Martínez 

(2006, 2003, 2002) o Sistema Didática Integral. São eles: objetivos de 

aprendizagem; conteúdos do ensino; estratégias e métodos; organização do 

processo docente; tarefas a serem realizadas em classe e extra-classe e natureza 

da bibliografia e material didático; sistemas de avaliação e auto-avaliação da 

aprendizagem; relação professor-aluno e clima comunicativo-emocional. 

Para observar a expressão da criatividade nesses diferentes aspectos do 

desenvolvimento do currículo fez-se necessário a realização de estudos de casos, 

pautados na Epistemologia Qualitativa de González Rey (2005, 2002). A 
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metodologia da pesquisa realizada permitiu a análise e investigação da criatividade 

do professor no âmbito da educação infantil. 

 

Metodologia da Pesquisa 

A pesquisa desenvolvida baseou-se na Epistemologia Qualitativa de González Rey 

(2005), que possui como características fundamentais: a) O caráter construtivo-

interpretativo do conhecimento, b) A legitimidade do singular como instância de 

produção do conhecimento científico, c) A compreensão da pesquisa como um 

processo de comunicação, um processo dialógico. 

São as características citadas e o objetivo do estudo que suscitaram como forma 

particular de pesquisa qualitativa o estudo de caso. Este entendido como uma 

maneira de investigação privilegiada para a construção de informações vinculadas à 

constituição subjetiva do sujeito estudado e sua forma particular de subjetivação da 

realidade social (GONZÁLEZ REY, 2002). 

Nessa perspectiva, integraram a pesquisa duas professoras que atuavam com 

crianças de cinco anos de idade e que pertenciam a uma instituição da rede pública 

de ensino do Distrito Federal, voltada exclusivamente para o atendimento à 

educação infantil. Foram identificadas como Aline e Carla. 

A análise das informações advindas dos estudos de casos seguiu a lógica 

configuracional proposta por González Rey (2002), que abrange os processos 

intelectuais do pesquisador envolvidos no desenvolvimento do conhecimento e as 

informações que surgem nas situações informais, de forma imprevista, bem como a 

produção de ideias que ocorrem no momento empírico. 

Os instrumentos utilizados foram observações no trabalho pedagógico, incluindo os 

aspectos elencandos no Sistema Didático Integral; entrevistas semi-estruturadas, 

duas com cada professora e uma com a diretora da instituição educativa na época; 

análise documental do currículo da instituição educativa, chamado também de 

proposta pedagógica; análise de dois projetos educativos elaborados e 

desenvolvidos pelo grupo de professoras que atuavam com as crianças de cinco 

anos de idade; e, ainda, a análise dos planejamentos de aula. 
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Para tanto, partimos do seguinte objetivo geral: Investigar no desenvolvimento do 

currículo a expressão da criatividade do professor, na perspectiva da qualidade da 

educação infantil. Desse objetivo, surgiram três específicos que visavam possibilitar 

a compreensão da complexidade da questão e foram enunciados da seguinte 

maneira: Analisar o currículo moldado pelos professores na educação infantil; 

Analisar a criatividade do professor, como processo complexo da subjetividade, no 

trabalho pedagógico; Discutir a construção do significado da qualidade da educação 

infantil.  

 

Resultados da Análise das Informações 

Os estudos de caso das duas professoras indicaram algumas proximidades em 

relação à expressão da criatividade no desenvolvimento do currículo da educação 

infantil. No entanto, evidenciaram também, divergências marcantes que repercutiam 

em suas escolhas pedagógicas e na maneira como conduziam suas práticas 

educativas. 

A respeito do currículo moldado pelos professores, expressão de Sacristán (2000), 

verificamos que a participação efetiva do corpo docente em sua elaboração lhes 

permitia considerar em sua prática pedagógica as discussões e decisões 

estabelecidas pelo grupo de professores, construindo coletivamente suas 

concepções de criança, infância e educação infantil.  

Constatamos que esse espaço de debate na formulação do currículo, favoreceu a 

integração social das professoras que atuavam com as diferentes faixas etárias, a 

percepção do apoio à introdução de práticas criativas para a aprendizagem das 

crianças, assim como a delimitação dos critérios definidores da criatividade do 

professor no trabalho pedagógico. 

As relações sociais construídas no espaço educativo repercutiam na expressão 

criativa das professoras que participaram da pesquisa. Para uma delas, o grupo 

social, constituído pelos demais profissionais, instigava sua criatividade no trabalho 

pedagógico. Para outra, era um outro social do qual deseja diferenciar-se, afirmando 

sua identidade profissional de forma distinta. 
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Repercutiam, também, em suas concepções sobre criatividade. De forma que para 

Aline a expressão criativa estava vinculada com a produção de novidades no 

trabalho pedagógico, que tivessem repercussões nos processos de aprendizagem e 

desenvolvimento das crianças. Para Carla, havia diferença entre a expressão 

criativa dos alunos e do professor, mas ambas envolviam manifestações artísticas. 

Tais concepções perpassavam suas práticas educativas, em especial, no que diz 

respeito à organização dos objetivos de aprendizagem, a seleção e a organização 

dos conteúdos para ensino, as estratégias pedagógicas e a natureza das atividades 

solicitadas aos alunos (se de caráter produtivo, ativo por parte das crianças, ou 

reprodutivo). 

Cabe destacar, no entanto, que as crianças indicaram, por meio de suas respostas 

às atividades realizadas, que avançaram em seus processos de aprendizagem. Na 

turma de Aline, professora do primeiro estudo de caso, os alunos eram mais 

participativos e demonstravam forte envolvimento com o que era ensinado. Na turma 

de Carla, as conversas e desatenção caracterizavam o seu comportamento. Para tal 

contexto, pode ter contribuído a criatividade das professoras. 

Criatividade que gerava a ampliação das possibilidades de aprendizagem e 

desenvolvimento das crianças, e com isso, contribuíam para a construção da 

qualidade da educação infantil. Esta para as duas professoras possuía um 

significado distinto. Para uma delas estava relacionada à valorização trabalho 

educativo pelos próprios professores e pelos pais dos alunos. Para a outra, a 

qualidade era vista como um conjunto de recursos materiais conquistados com o 

auxílio das famílias. A participação de diferentes segmentos que compõem a 

instituição educativa e dos pais ou responsáveis foram consideradas pelas duas 

professoras. 

 
Conclusões  
A pesquisa permitiu a construção de três conclusões gerais: 

a) Os momentos de reflexões sobre o currículo moldado pelos professores 

foram importantes para que eles pudessem ser criativos no desenvolvimento do 

currículo, tanto no que diz respeito à constituição da função pedagógica da 
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educação infantil, quanto aos critérios definidores da criatividade do professor 

naquele contexto educativo. Dessa forma, os professores tinham condições de 

discutir também o significado da qualidade, que tem como premissa a promoção da 

aprendizagem e desenvolvimento dos alunos. 

b) Os estudos a respeito da criatividade como processo complexo da 

subjetividade requer a consideração da subjetividade social e das relações sociais 

que os sujeitos constituem na instituição educativa. (MITJÁNS MARTÍNEZ, 2004). 

Estas perpassam a subjetividade individual numa relação de constituição e 

constituinte (GONZÁLEZ REY, 2003) e, conseqüentemente, integram a elaboração 

do currículo moldado pelos professores e o seu desenvolvimento, assim como a 

construção do significado da qualidade na educação infantil. 

c) É possível afirmar que há relação entre a criatividade do professor no 

desenvolvimento do currículo e a qualidade da educação infantil, considerando que 

tanto a expressão criativa no trabalho pedagógico como a referida qualidade 

possuem como fundamento a possibilidade das práticas educativas favorecerem a 

aprendizagem e desenvolvimento das crianças. A criatividade do professor torna-se, 

assim, um aspecto essencial para a construção do significado da qualidade da 

educação infantil e o respeito à diversidade social e cultural da qual as crianças 

participam. 
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RESUMO: A inovação educativa pode ser compreendida como a implementação de novos 
métodos, práticas e recursos pedagógicos que visam mudanças e/ou melhorias no contexto 
educativo. Segundo uma visão complexa que articula o conteúdo da inovação bem como, 
elementos históricos, contextuais e subjetivos um estudo de caso foi realizado em uma 
escola inovadora em São Paulo/Brasil. A análise da subjetividade social (González Rey, 
2005, 2007) e das percepções dos atores escolares que advieram das observações 
participantes e de instrumentos escritos revelaram que a abertura social do projeto inovador 
e a flexibilidade na comunicação têm sido fundamentais para que a inovação se processe. 
Além disso, as percepções dos atores escolares demonstraram diferenças importantes 
sobre o que consideram como novidade apontando para diferentes impactos da inovação. 
 
Palavras-chave: inovação educativa, escola, subjetividade social, atores escolares.  
 
 
ABSTRACT: The educational innovation can be understood as the implementation of 
new methods, practices and teaching resources that aim to change or improve the 
educational context. From a complex perspective that articulates the content of 
innovation and historical, contextual and subjective elements, a case study in an 
innovative school in São Paulo/Brazil was conducted. The analysis of the social 
subjectivity (González Rey, 2005, 2007) and the perceptions of the school actors 
based in observation and questionnaires revealed that the flexibility and sociability and 
in communication has been a key element in the innovation process. In addition, the 
perceptions of school actors showed significant differences about what they consider 
novel pointing that innovation has different impacts. 
 
Key words: educational innovation, school, social subjectivity, school actors.  
 
 
 

O presente trabalho é parte resultante de uma pesquisa de doutorado que tem como 

tema as inovações educativas realizadas na escola pública no Brasil9. As inovações 

educativas são entendidas como a introdução de novidades no contexto educacional que 

visam promover algum tipo de mudança ou melhoria (CARBONELL, 2002; RIVAS 

NAVARRO, 2000). Considerando que as inovações educativas são um tipo particular de 

inovação com características específicas, as novidades introduzidas podem se referir à 

ideias, métodos, práticas e recursos pedagógicos (CARBONELL, 2002) e implicar diferentes 

                                                        

9 Esse trabalho conta com o apoio da CAPES e do Decanato de Pós-graduação e Pesquisa da Universidade de 
Brasília – UnB/Brasil. 
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elementos do sistema escolar, podendo ocorrer em vários níveis envolvendo diversos 

agentes escolares e segmentos da estrutura do sistema educativo. 

Vale destacar que as inovações educativas necessitam ser contextualizadas 

historicamente, isso porque o que pode ser tomado como novidade em um contexto pode 

não ser em outro. Além disso, as novidades para serem compreendidas como inovações 

precisam implicar algum grau de intencionalidade (AGUERRONDO, 1995; RIVAS 

NAVARRO, 2000). De todo modo, a novidade somente pela novidade não constitui inovação 

educativa, uma vez que essa precisa ter alguma relevância, relacionando-se a algum tipo de 

valor e/ou significados para o contexto educacional e para os atores escolares. 

Tomando como panorama o cenário contemporâneo é certo que a inovação tem sido 

um termo bastante em voga atualmente que com frequência adquire uma conotação de 

produzir respostas aos imperativos do contexto contemporâneo, como se inovar fosse uma 

ação simples e facilmente provocada. Entendida desse modo seria suficiente convencer os 

atores acerca da importância das inovações e essas seriam geradas com frequência. Assim, 

a inovação é esvaziada de seu sentido criativo, não exprimindo sua correlação com os 

fenômenos de caráter humano e, portanto, de seu caráter complexo.  

Por uma visão complexa da inovação educativa 

Ao assumir uma visão de inovação educativa em uma perspectiva da complexidade 

se reconhece ao menos três importantes aspectos. O primeiro, com relação à sua gênese, 

que pode ser extremamente variável, podendo ser mais pontual e depender de uma ação 

protagonista ou, ser mais abrangente e depender da ação de grupos e de todo uma 

organização de trabalho. O segundo aspecto, é que a inovação assume as características 

de um processo, que depende um conjunto de elementos, cujas funções no seu 

desenvolvimento podem ser bastante diferentes. Tendo em conta que a inovação se 

relaciona a diferentes processos como a comunicação (LA TORRE, 1998) a criação e 

elaboração de novas ideias (CARBONELL, 2002) e solução de problemas (ABRAMOVAY, 

2003), estes elementos podem apresentar características e origens distintas como aqueles 

relacionados ao contexto social da instituição educativa. Como terceiro aspecto, se 

reconhece a participação de processos humanos, cuja natureza também é complexa, 

implicando em aprendizagem, na dimensão psicológica e subjetiva. Tendo isso em conta a 

inovação educativa é definida nesse estudo como 

Um processo complexo realizado por indivíduos que, por meio da promoção e 
implementação de elementos novos como práticas, métodos, ideias, 
recursos, visa intencionalmente promover mudanças com objetivos de gerar 
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melhorias em um contexto educativo concreto, processo no qual atuam 
elementos de ordem histórica, social e/ou individual. 

É necessário, portanto, investigar os elementos implicados ao próprio processo de 

implementação de novidades bem como, se estão relacionados aos posicionamentos e 

disposições dos indivíduos e grupo que formam parte de um coletivo. Considerando sua 

complexidade e sua dependência dos elementos de caráter humano é importante explicar 

como ocorre o processo inovador tendo em vista os atores envolvidos. Nessa direção, os 

aportes da teoria histórico-cultural da subjetividade de González Rey (1997, 1999, 2005, 

2007) permitem ampliar a visão sobre a inovação educativa e compreendê-la a partir de 

uma perspectiva ainda não explorada sobre o processo inovador.  

Os aportes teóricos sobre a Subjetividade social da teoria de González Rey 

A teoria histórico-cultural da subjetividade proposta pelo psicólogo cubano González 

Rey busca superar essa visão dicotômica e descritiva dos fenômenos humanos e subjetivos 

e propõe categorias teóricas explicativas nas quais predomina a mútua implicação entre o 

indivíduo e o social. A subjetividade se refere a um tipo de produção e expressão 

especificamente humana que qualifica a dimensão psicológica nos indivíduos concretos e 

nos cenários sociais. Pode ser definida por como 

A organização dos processos de sentido e de significação que aparecem e 
se organizam de diferentes formas e em diferentes níveis no sujeito e na 
personalidade, assim como nos diferentes espaços sociais em que o sujeito 
atua. (González Rey, 1999, p. 108). 

A subjetividade põe em relevo a dimensão simbólica e a emocionalidade que 

condiciona, integra e produz as experiências subjetivas tanto no nível individual quanto no 

social. É uma produção contínua que impacta os indivíduos e condiciona os diferentes 

espaços sociais, como as instituições e organizações sociais. Desse modo, a subjetividade 

social se refere ao resultado de processos de significação e de sentido que caracterizam os 

cenários de constituição da vida social e que delimitam e sustentam os espaços sociais em 

que vivem os indivíduos (GONZÁLEZ REY, 2005). 

Na configuração da subjetividade social aparecem fenômenos sociais como mitos, 

humor, formas habituais de pensamento, códigos morais e emocionais de relação. As 

configurações que caracterizam a subjetividade social se produzem nos espaços de relação 

dentro dos quais atuam os indivíduos, assim como nos diferentes climas, costumes, 

representações, crenças, códigos emocionais, que delimitam subjetivamente o espaço 

social. Pensando na subjetividade social da escola, Mitjáns Martínez (2005) aponta que 

essa se expressa na configuração das concepções, crenças e valores que a caracterizam 
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como espaço social, revelando as complexas significações simbólicas e emocionais. Além 

de produzir significados e sentidos para as experiências, a subjetividade social nos permite 

significar determinados processos tais como a inovação educativa, por meio de relações e 

interpretações entre experiências e formas concretas de comportamento social das pessoas 

e grupos (GONZÁLEZ REY, 2005). 

Objetivo do estudo, princípios epistemológicos e o método do estudo 

Utilizando-se de uma metodologia de estudo de caso foi realizado um estudo em 

uma escola pública localizada na região metropolitana do município de São Paulo-SP. Esse 

estudo teve como objetivo examinar as características da inovação promovida, analisando 

os elementos da subjetividade social que contribuem para o processo inovador e como são 

expressas as percepções dos atores escolares acerca da inovação. Essa instituição é uma 

escola de Ensino Fundamental de 09 anos que atende 649 alunos separados pelos em dois 

ciclos (ciclo I - 1º. A 5º. ano e ciclo II – 6º. A 9º. ano). A escola, considerada inovadora por 

seu projeto político pedagógico, foi identificada pela notoriedade no campo educativo, pelo 

tempo de implementação e amplitude do projeto inovadori.  

O estudo de caso foi realizado com os aportes teórico-metodológicos da 

Epistemologia Qualitativa de González Rey (1999, 2005) que pressupõe uma investigação 

dos elementos que caracterizam os cenários sociais e os indivíduos. Assume que a 

pesquisa científica deve gerar inteligibilidade sobre o real, buscando avançar no 

entendimento dos fenômenos a partir da construção de indicadores da análise interpretativa 

e construtiva sobre o material empírico.  

Para o processo de construção das informações, foram realizadas observações 

participantes durante cinco meses na pesquisa de campo na escola em várias atividades 

como: aulas e oficinas, reuniões da equipe escolar, do conselho de escola, assembléia de 

pais, em atividades informais, além da análise de documentos, como projeto político 

pedagógico e relatórios. Além disso, com a intenção de compreender as percepções dos 

atores escolares que conformam o coletivo da escola acerca das características da inovação 

educativa, foram utilizados questionários com seis questões abertas. Os questionários foram 

aplicados com três grupos de atores escolares participantes do projeto: a) educadores 

(n=24), b) alunos que fazem parte do grêmio estudantil (n=19) e, c) pais atuantes no 

conselho de escola (n=20). O questionário foi adaptado para os três grupos e explorou: 1) as 

características do projeto inovador; 2) relevância e valor das novidades implementadas; 3) 

participação no projeto; 4) possíveis modificações do projeto inovador.  
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 As observações foram analisadas tendo como foco a identificação dos aspectos 

contextuais e da subjetividade social da escola. As análises dos documentos possibilitaram 

informações acerca do histórico do processo inovador. Para os questionários, buscaram-se 

indicadores sobre possíveis diferenças acerca da inovação entre os grupos da escola.  

Análises e Discussão das informações construídas no estudo 

Elementos históricos: O processo da inovação.  

O estudo de caso revelou que a inovação educativa do projeto inovador pode ser 

compreendida como um processo histórico com três momentos principais. Os indicadores 

apontaram um conjunto de inovações com origens históricas distintas em que novidades de 

diferentes tipos foram implementadas no projeto piloto e outras novidades e mudanças 

implementadas ao longo do processo de desenvolvimento do projeto. 

1) Origem primária da inovação: A gênese primeira do projeto inovador adveio da 

combinação dos problemas vivenciados pela instituição junto à ação protagonista de alguns 

atores escolares. O projeto inovador emergiu como proposta dos pais que faziam parte do 

conselho da escola e equipe diretiva diante de um cenário que enfrentava muitos problemas, 

como a falta de professores, as constantes queixas por parte de todos. Em 2003, um projeto 

de mudança global foi elaborado pelos pais e equipe e encaminhado à secretaria de 

educação do município, solicitando uma assessoria para implementar novas práticas 

educativas. Essa motivação inicial emerge como a busca da solução de problemas e é uma 

das causas mais frequentes da inovação (ABRAMOVAY, 2003).  

2) A evolução da inovação: a intencionalidade das primeiras ações dirigidas para o novo 

projeto pedagógico dependeram das atuações diretas da equipe diretiva e dos educadores 

da escola. Em 2004 foram implementadas três novidades diretamente implicadas ao projeto 

piloto: 1) novas ideias e valores do projeto político-pedagógico, 2) nova organização do 

espaço físico, 3) mudanças nas práticas pedagógicas. Foi introduzida a mudança nas ideias 

e valores do projeto político-pedagógico da instituição (PPP, SÃO PAULO, 2005). As 

novidades se ampliaram para o espaço físico e as salas de aula foram unificadas em dois 

grandes salões de estudo. A mudança nas práticas pedagógicas iniciou-se pelo 

reagrupamento dos 30 alunos de uma série em grupos menores de 05 alunos. Foi 

implementado o trabalho de pesquisa, as oficinas pedagógicas e culturais e o trabalho de 

tutoria realizado pelos educadores da escola. 

3) Desenvolvimento da inovação: Foi possível identificar a presença de forças favoráveis 

como a ação protagonista de colaboradores e das ações coordenadas dos educadores que 
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foram se somando ao andamento do projeto inovador oferecendo à inovação uma relativa 

estabilidade. Dentre essas forças, destaca-se a visibilidade que o projeto foi ganhando e a 

valorização por parte da comunidade, mobilizando voluntários e pais de alunos de outros 

bairros que passaram a buscar essa instituição por causa do projeto. Com essas inovações 

em curso, emergiram duas outras com processos distintos: 1) A inovação curricular e 2) 

Novas práticas de avaliação criadas a partir da inovação curricular. A inovação curricular foi 

motivada pelos desafios e tensões impostos pelo novo tipo de trabalho pedagógico de 

pesquisa e derivaram da ação protagonista de um dos colaboradores. Ocorreu 

fundamentada pela transformação do livro didático em Roteiros de Pesquisa. Nas práticas 

de avaliação foram implementados recursos como o plano quinzenal de estudo, fichas de 

finalização de roteiros e portfólios.  

Elementos da subjetividade social favorecedores do projeto inovador 

Foram identificados três elementos da subjetividade social que atuam como 

elementos simbólicos e emocionais que perpassam o campo de ação e de relação dos 

indivíduos no que se refere à inovação educativa produzida pelo projeto inovador.  

1) Uma abertura social associada à valorização do público e uma forte valorização da 
comunidade do entorno da escola. O uso do espaço da escola para a convivência, e 

confraternizações é um aspecto integrado à dinâmica da escola. É utilizado como recurso 

pela equipe escolar para a promoção da participação das pessoas na escola. Isso constituiu 

uma força essencial para a geração das novidades que deram início ao projeto e para que o 

projeto se desenvolvesse. Ao compreendermos que a subjetividade social se configura a 

partir da emocionalidade compartilhada pelos grupos é essencial destacar o clima emocional 

positivo vinculado com a participação das pessoas. Outro aspecto que marca a abertura 

social da escola é a relação que a escola tem com os espaços internos e externos da 

escola. Esses espaços são amplamente utilizados pelos estudantes e educadores indicando 

uma intensa flexibilidade no uso dos espaços físicos para atividades pedagógicas. Essa 

relação se mostra também mais flexível, menos vigilante do que com frequência se observa 

nas instituições escolares. Todos esses aspectos combinam-se como um elemento da 

subjetividade social que parece ter impactado positivamente a escola no sentido desta ir se 

tornando progressivamente um espaço social aberto às participações de diversos tipos e às 

contribuições de diferentes instâncias. Nesse sentido, enfatiza-se que não é espaço físico 

por si só que qualifica a abertura social da escola, mas sim sua significação em termos do 

que representa para as experiências e para os relacionamentos humanos no contexto social 

e histórico no qual a inovação se processa.  
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2) Uma dinamicidade do cotidiano escolar que perpassa as ações dos atores 
escolares e o processo educativo inovador. O cotidiano do projeto é caracterizado por 

uma intensa dinamicidade que marcam com um sentido próprio as experiências na escola. 

O formato novo dado à organização e funcionamento das atividades pedagógicas é bastante 

dinâmico e coloca os atores escolares em uma movimentação constante em termos de 

atividades. A dinamicidade é, contudo um elemento que marca os princípios do projeto 

inovador, no qual o ritmo de aprendizagem e de realização das atividades deve ser 

considerado e respeitado no âmbito pedagógico. Os diferentes arranjos dos grupos de 

alunos, durante os horários de pesquisa e de oficinas atuam como aspectos dessa 

dinamicidade, pois os estudantes estudam e realizam atividades com muitos outros alunos e 

são ensinados e orientados por diferentes educadores no seu dia-a-dia. Os projetos 

complementares desenvolvidos na escola também contribuem para a dinamicidade presente 

no cotidiano, uma vez que realizam muitas atividades diferentes. As reuniões pedagógicas 

da equipe de professores incorporam tal dinamicidade porque se discute a própria dinâmica 

dos projetos desenvolvidos que tomam lugar no projeto inovador. Nesses momentos merece 

destaque o clima emocional positivo das reuniões da equipe pedagógica. Nessa direção, a 

importância da dinamicidade do cotidiano aliada ao uso flexível dos espaços físicos parece 

estar associada com os novos valores e ideias do projeto, contribuindo ainda mais para o 

desenvolvimento da inovação.  

3) Uma flexibilidade da comunicação que incorpora os diferentes pontos de vista dos 
atores escolares. O aspecto comunicacional aparece como um elemento importante como 

um tipo de recurso propício para a emergência das novidades e fortalecimento do processo 

de implementação ao longo do tempo. Na escola existem muitos dispositivos de 

comunicação, há além das reuniões da equipe escolar, as rodas de conversas entre 

educadores, entre educadores e famílias, um jormal mensal. Há também as reuniões de 

assembléias de pais e as reuniões do conselho da escola e do conselho pedagógico. Todos 

esses dispositivos são utilizados pelos atores escolares como meios para comunicarem 

resoluções da gestão, informações e atividades sobre diferentes temas. Essas práticas 

comunicativas são uma ação intencional no sentido de informar os atores escolares sobre 

as questões debatidas e definidas nas reuniões de equipes. Sendo assim, vale destacar que 

a comunicação vai assumindo um caráter circular e também dinâmico. Esse aspecto se 

combina com a abertura social da escola para a comunidade, como também se refere aos 

canais de comunicação que são criados e flexibilizados para que os atores escolares se 

envolvam com o projeto da escola. Esses elementos indicam que há diferentes formas de 

organização dos grupos que põe em curso processos de comunicação particulares. Assim, 
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essa flexibilidade para comunicar parece ter sido um elemento de evolução do projeto no 

sentido de ampliar as informações e um exercício de decisões coletivas e democráticas. 

Percepções dos atores escolares: diferenças significativas. 

As análises das percepções dos atores escolares demonstraram importantes 

diferenças sobre os elementos considerados como inovadores do projeto. Nesse sentido, o 

que os professores e pais consideram como elementos inovadores se aproxima mais do que 

os elementos apontados pelos alunos. Isso porque estes últimos destacam o espaço físico 

como algo diferente e inovador. Os educadores, por sua vez, consideram que as principais 

novidades estão relacionadas com a maior autonomia dos alunos e o trabalho com os 

roteiros de pesquisa. Os pais atuantes na escola tenderam a generalizar as novidades, 

como um novo método pedagógico, não discriminando os elementos que delimitam o projeto 

educativo da escola. Nesse sentido, as percepções dos professores demonstram os 

conhecimentos e aprendizagens específicas que o trabalho no projeto inovador propicia. 

Em relação à relevância e valor das inovações, as percepções de pais e alunos se 

aproximam, evidenciando os aspectos do espaço físico da escola e a incorporação dos 

trabalhos de cultura na escola. Para o grupo de professores foi significativa a autonomia na 

aprendizagem, além da participação das famílias e da comunidade no projeto como algo 

que representa possibilidades de convivência democrática e coletiva. Esse aspecto aparece 

estreitamente relacionado com o que apontam os pais acerca da participação no projeto, 

destacando três tipos de participação, a engajada, a desejável e a insuficiente. Sobre a 

participação, foi evidente que o grupo de professores estabeleceu uma dependência entre o 

tempo de atuação profissional no projeto e a intensidade da participação em que se 

destacam as experiências de formação e aperfeiçoamento profissional. Tendo como foco, os 

aspectos relacionados às modificações no projeto, não houve diferenças significativas entre 

os grupos pela variabilidade dos elementos apontados como aqueles típicos do projeto 

pedagógico até mesmo a necessidade de maior autonomia diante do sistema educativo.  

Considerações finais 

Finalmente, é importante ressaltar que as análises revelaram que elementos como a 

abertura social da escola para a realização do projeto e a flexibilidade dos processos 

comunicativos entre os grupos foram fundamentais para que a inovação se processasse 

nesse contexto educativo. As percepções dos atores escolares evidenciaram diferenças 

com relação ao que consideram como novidades no projeto inovador e nesse sentido, 

apontam como indicadores que os impactos da inovação sobre os atores escolares podem 

ser bastante diversos merecendo serem melhor investigados. 
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1 Esse trabalho conta com o apoio da CAPES e do Decanato de Pós-graduação e Pesquisa da Universidade de 
Brasília – UnB/Brasil. 

1 Declara-se que foi uma opção realizar a pesquisa em uma instituição pública, tendo em vista as condições 
desafiadoras em que se encontra a escola de educação básica no país e no contexto contemporâneo. 
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O DESPERTAR DA CRIATIVIDADE ARTÍSTICA NO 
PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM 
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RESUMO 
 
O ser humano se utiliza de diferentes linguagens para se expressar e se comunicar desde 
os primórdios da humanidade. As linguagens artísticas, em todas as suas modalidades, tem 
se constituído em ferramentas fundamentais para registrar a memória de diferentes povos 
em todos os estágios do seu desenvolvimento. Aquilo que o homem não consegue 
representar por meio das palavras – da linguagem verbal – pode ser expresso por meio, por 
exemplo, da pintura, do desenho, da dança, da música, dos gestos, entre outras formas de 
linguagem não-verbal. A educação, ao privilegiar a arte, cria um espaço para que ocorra o 
desenvolvimento do potencial humano como um todo nos seus mais diversos aspectos e, 
com isso, o homem pode se reconhecer naquilo que cria. Encontramos na arte um caminho 
possível para um modelo de educação que desperte o sujeito para o ato de criar, inovar.  
 
Palavras-chave: criatividade, educação, linguagem. 
 
 
ABSTRACT 
 
The human being uses different languages to express themselves and communicate since 
the dawn of humanity. The languages of art in all its forms, are becoming essential tools to 
record the memory of different people in all stages of their development. What a man can not 
be represented by means of words - the verbal language - can be expressed by, for 
example, painting, drawing, dance, music, gestures, and other forms of non-verbal language. 
Education, to focus on art, creates a space for development to occur of human potential as a 
whole in its various aspects and, therefore, man can recognize himself in what he creates. 
We find in art a possible route to an education model that awakens the subject to the act of 
creating, innovating. 
 
Key words: criativity, education, language. 
 
 
 
INTRODUÇÃO 

 O ser humano se utiliza de diferentes linguagens para se expressar e se 

comunicar desde os primórdios da humanidade. As linguagens artísticas, em todas 

as suas modalidades, tem se constituído em ferramentas fundamentais para 

registrar a memória de diferentes povos em todos os estágios do seu 

desenvolvimento. Aquilo que o homem não consegue representar por meio das 

palavras – da linguagem verbal – pode ser expresso por meio, por exemplo, da 
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pintura, do desenho, da dança, da música, dos gestos, entre outras formas de 

linguagem não-verbal.  

 Sobre linguagem/pensamento/consciência, a partir da década de 20, surgiram 

importantes contribuições teórico-metodológicas elaboradas pela psicologia 

sociohistórica, destacando a importância da arte para a educação integral do ser 

humano e outras escolas de psicologia corroboraram com essa idéia. 

 Foi devido a capacidade única de criar símbolos - linguagens - , que o homem 

pode desenvolver todas as funções da consciência e exprimir inclusive o material 

contido no seu inconsciente, quer pessoal, quer coletivo e foi exatamente na 

atividade artística que a lógica do sentimento/pensamento pode ser melhor 

identificada e observada. Essa lógica responde pela ativação da imaginação que 

encontra na fantasia uma forma concreta de ser, provocando necessariamente a 

reação estética.  

 A educação, ao privilegiar a arte, cria um espaço para que ocorra o 

desenvolvimento do potencial humano como um todo nos seus mais diversos 

aspectos e, com isso, o homem pode se reconhecer naquilo que cria. A pedagogia 

da sensibilidade que propomos vai de encontro a todas as teorias que privilegiam 

apenas os aspectos cognitivos, que ignoram a importância das emoções no 

processo ensino-aprendizagem, que fragmentam o corpo e o psiquismo do sujeito. 

  A criatividade foi um tema recorrente durante séculos no âmbito da filosofia. 

Apenas no século XX passou a ser foco de investigação acadêmica em diferentes 

áreas da ciência, sob diferentes pontos de vista. Mesmo dentro de uma única área, 

como no caso da psicologia, há vários enfoques dependendo dos objetivos das 

subáreas. Entretanto, apesar de todo o empenho dos pesquisadores, há ainda muito 

para ser estudado sobre criatividade, inclusive numa perspectiva interdisciplinar.  

Atualmente a neurociência com seus recursos tecnológicos mais sofisticados 

tem desmitificados certos pontos obscuros sobre o fenômeno, pois, a partir da 

década de 90, o cérebro pode ser mais adequadamente mapeado e analisado. 

Neste texto pretende-se apontar algumas contribuições da psicologia sociohistórica 

sobre esse tema em especial no universo escolar. 
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CRIATIVIDADE E CONTEXTO SÓCIOHISTÓRICO 

Na psicologia, no século XX, duas abordagens contribuíram significativamente 

na compreensão da criatividade. De um lado a psicologia sociohistórica elaborada 

por Vygotski e seus colaboradores, que tomou a consciência como objeto concreto 

de reflexão e apontou o caráter sociohistórico da mesma, criticando as abordagens  

reducionistas e idealistas. A criatividade, no ponto de vista sociohistórico, é um  

fenômeno psíquico altamente sofisticado, já que envolve todas as funções 

superiores, tais como a percepção, memória, pensamento, imaginação, atenção, 

entre outras, que, por sua vez,  só puderam se desenvolver graças a aquisição da 

linguagem. Observe-se que o homem só se torna um ser criativo a partir do 

momento que passa a utilizar símbolos para se expressar e se comunicar.  

Na base do desenvolvimento das funções superiores, estão as raízes 

sociohistóricas, pois  a estrutura do pensamento depende do tipo de atividades 

dominantes em diferentes culturas. Para Vygoyski  e Luria,  o desenvolvimento 

mental deve ser visto sempre como processo histórico.  A consciência não é uma 

manifestação intrínseca da vida mental, mas uma forma elevada de reflexo da 

realidade. De outro lado, a Psicanálise e a Psicologia Analítica também deram sua 

grande contribuição ao apontarem a importância do inconsciente no processo 

criativo, em especial na atividade artística e no cotidiano. Essa abordagem não será 

contemplada neste texto.   

O ser humano se utiliza de diferentes linguagens para se expressar e se 

comunicar desde os primórdios da humanidade. Foi devido a essa capacidade de 

utilizar símbolos que o indivíduo possibilitou a criação da cultura. É essa 

característica criativa que distingue o homem dos outros animais. Tudo o que a 

humanidade construiu e tem construído deve-se a criatividade e inventividade 

humana.  Como observa E. Fischer, com a utilização de ferramentas e de 

instrumentos nada mais foi impossível ao homem que se tornou naturalmente 

criativo no decorrer de sua história, ou seja, a criatividade foi incorporada a sua 

natureza graças à expansão da consciência.  

É sabido que ninguém nasce criativo. Se deixado, isolado, sua capacidade de 

criar fica reduzida a zero. A capacidade de criar representa a necessidade de 
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encontrar respostas para um sem número de problemas que foram surgindo no 

decorrer da história da humanidade, mas decorreu também da necessidade de 

expressar o pensamento e as emoções. Para Sakamoto,  

[...] criatividade é a expressão de um potencial humano de realização, que 
se manifesta através das atividades humanas e gera produtos na ocorrência 
de seu processo. [...] através da atividade criativa, os seres humanos 
alcançam uma consciência sobre suas potencialidades, desvendam a 
condição genuína de sua liberdade pessoal e edificam sua autonomia, uma 
vez que através da criatividade, o homem existe e evolui, se expressa [...]. 

Aquilo que o homem não consegue representar por meio das palavras – da 

linguagem verbal – pode ser expresso por meio, por exemplo, da pintura, do 

desenho, da dança, da música, dos gestos, entre outras formas de linguagem não-

verbal.  

Sakamoto acredita que a “a [...] a criatividade enquanto expressão humana de 

vida se ampara no conjunto ‘indivíduo-processo-ambiente-produto’”. Nesse sentido, 

o meio social, no qual vive o indivíduo, pode assumir um papel de (des)/motivador 

da criatividade. Assim como o indivíduo, por outro lado, ao ter a sua criatividade 

estimulada, pode assumir um papel de modificador do ambiente social em que vive. 

Nesse sentido, a criatividade não se produz na cabeça das pessoas, mas na 

interação entre elas e seu contexto sociocultural e está presente em todas as áreas 

da atividade humana, no cotidiano, nas artes e nas ciências. 

 A diferença entre o homem e o animal está na sua capacidade para criar e 

isso se deve ao fato de seu comportamento sofrer a mediação do córtex cerebral, 

órgão essencialmente elástico, e não ser determinado por genes, hormônios e 

receptores sensoriais. É essa elasticidade maior no humano, que permite que seu 

comportamento se modifique dependendo das condições nas quais se encontra.  

 O controle do córtex, entretanto, se dá por meio da consciência e se, por um 

lado, é o córtex que propicia o funcionamento da consciência, por outro, ele não é a 

causa do seu aparecimento.Enquanto o cortex é um órgão biológico, a consciência 

não o é. Na verdade, trata-se de um elo entre o biológico e o cultural. A consciência 

ao ser internalizada pelo córtex passa a ter o poder de controlar o biológico. A 

característica principal da consciência é a intencionalidade, pois é ela que seleciona, 

interpreta e organiza as informações recebidas tanto do organismo quanto do 
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ambiente. Quanto mais expandidas forem as funções da consciência, maior será o 

potencial criativo do ser humano. A expansão dessas funções está condicionada, 

mas não determinadas, pelo contexto histórico-cultural. 

 Existem sociedades  que facilitam o desenvolvimento da criatividade em todos 

os campos, outras em apenas determinados. A sociedade contemporânea, por 

exemplo, tem criado condições mais favoráveis para o desenvolvimento da 

criatividade na ciência e na tecnologia, que nas humanidades. Instituições de 

diferentes naturezas podem ou não estimular a criatividade nas áreas que lhes  

forem convenientes num determinado momento histórico e desencorajá-la em 

outros. Observa-se, entretanto, que a criatividade e a inventividade aparecem 

notadamente nos momentos de crise, em que surge a necessidade de se buscar 

soluções para os problemas que se apresentam e em momentos de florescimento 

econômico, político e social. Como exemplo do primeiro caso, temos a necessidade 

de criar novas estratégias para um desenvolvimento sustentável. No segundo caso, 

a criatividade pode ser observada em todas as áreas durante o Renascimento, em 

particular na Itália. 

 Segundo Vygotski, a escola se constitui num espaço privilegiado para o 

desenvolvimento da consciência, consequentemente, da criatividade.Trabalhar 

coletivamente, em liberdade, motiva  sobremaneira a capacidade inventiva dos 

alunos, em especial na infância e na adolescência. Acrescente-se o fato que  nesta 

última fase  ocorre uma mudança no caráter da  imaginação que  deixa de ser 

apenas  reprodutora, característica da infância e passa a ser criativa. As fantasias 

são então dirigidas pela lógica da razão, sem, contudo, deixar de expressar a lógica 

dos sentimentos.   

 Cabe ao educador criar condições para que a criatividade em todas as áreas  

seja estimulada. Na adolescência, a criatividade, tal como a entendemos, como 

possibilidade de criação do novo, só se manifestará se o aluno tiver aprendido um 

ofício, que geralmente requer instrumentos específicos, técnica, tempo, recursos 

financeiros e matérias. Em outras palavras, se tiver uma instrução especial.    . 

 Entretanto a criança, desde a mais tenra idade aprende a se expressar 

“artisticamente”, mas, como já foi dito, essas manifestações constituem muito mais 
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em reproduções, que criações propriamente ditas.  O que ocorre é que, inicialmente, 

o pensamento e o sentimento da criança encontram sua expressão numa única 

palavra ou imagem, e à medida que se desenvolve surge a necessidade de juntar 

várias palavras e imagens mais detalhadas para dar sentido ao pensamento e ao 

sentimento.  

 O primeiro estágio do desenho na infância, por exemplo, é caracterizado por 

desenhos esquemáticos. Esses não representam o objeto de forma fidedigna, mas  

são o mecanismo que a criança encontra para se expressar. Nesse estágio a 

criança desenha sem observar o objeto. Ela desenha o que sabe, o que aprendeu,  

o que lhe parece essencial. O que está na sua memória. No estágio seguinte a 

criança já consegue enumerar os aspectos concretos do objeto a ser representado. 

Formalismo e esquematismo se casam. A observação está presente, ainda de forma 

incipiente. Os detalhes são mais numerosos e o desenho se aproxima do real. No 

terceiro estágio os desenhos deixam de ser esquemáticos e já se caracterizam pela 

presença de silhueta e do contorno. No quarto e último estagio os desenhos 

representam relevo, e o movimento e a perspectiva se apresentam como 

características. O objeto é representado completamente. Nesse estágio a criança já 

esta a caminho da adolescência. A criança, em geral demonstra grande interesse 

pelo desenho, pois nessa atividade encontra sua primeira forma de expressar sua 

subjetividade e se comunicar com o grupo. 

 Do ponto de vista historio cultural, segundo observa Smolka, desenhar implica 

a inserção nas práticas sociais e elaboração das funções psicológicas superiores, 

intimamente relacionadas aos modos de operar com os signos. Um desenho pode 

significar, sem necessariamente representar o real. Representar implica no 

desenvolvimento de outras funções superiores, como a percepção, a memória e a 

atenção. É com o inicio da adolescência, como já foi observado, o qual Vygotski 

aponta para a necessidade do ensino oferecer recursos e técnicas que abram 

possibilidades para o aluno se expressar criativamente e inventivamente.   

 Na adolescência não basta fazer uso da imaginação criadora, é necessário a 

apropriação de habilidades, conhecimentos especiais e profissionais. Combinar a 

capacitação técnica com a imaginação criadora, num ambiente de liberdade é o que 



318 

 

Vygotski diz que o educador pode oferecer ao educando e enfatiza também  a 

necessidade de fomentar a criatividade  desde os primeiros anos escolares, pois é a 

atividade criadora  do ser humano que faz dele um ser projetado para o futuro. 

CRIATIVIDADE NO PROCESSO EDUCATIVO 

 A educação brasileira é constantemente criticada por não desenvolver a 

capacidade criativa de seus alunos como uma das formas de construção do 

conhecimento e de aprendizagem significativa, de maneira que colabores para a 

foermação de um indivíduo atuante na sociedade. O Ensino Básico, seja no 

fundamental ou no médio, ainda não é capaz de desenvolver o pensamento criativo 

de seus alunos. Constata-se frequentemente que o aluno não tem engenhosidade 

para criar, para conceber uma imaginação e transportá-la para o papel de maneira 

significativa, muito menos para o seu dia-a-dia. Acredita-se que isso é reflexo de 

uma educação ainda pautada na memorização, que não exige reflexão sobre o 

conteúdo da disciplina estudada. 

 Por isso, lecionar no mundo contemporâneo exige uma reflexão constante 

sobre o exercício docente. Para ser professor é necessário estar disposto a 

(re)formular e atualizar regularmente métodos, práticas e técnicas pedagógicas 

capazes de tornar o processo de ensino-aprendizagem cada vez mais atrativo ao 

alunado.  A contemporaneidade não admite mais uma sala de aula marcada por um 

ensino passivo, sem vínculos efetivos ao contexto ao qual o aluno está inserido. 

Segundo Mendonça,  

nesse sentido sugere-se que a sala de aula não possa mais ser marcada 
apenas pela relação autoritária advinda da escola tradicional, mas sim que a 
atividade docente compreenda o ensinar e o aprender como processo 
interdependente e que aconteça num ambiente de ludicidade (2008, p.353). 

 Vê-se, assim, diante desse processo contínuo de inovação da práxis 

pedagógica, o resgate do universo lúdico como um caminho para a renovação do 

exercício docente, capaz de aproximar professor e aluno, de forma que o ensino e a 

aprendizagem estejam intrinsecamente ligados. 

 É sabido que a atividade lúdica infelizmente ainda é mal vista e muito 

contestada por alguns educadores, tanto da área de exatas quanto de humanas. 

Acredita-se que as atividades que não utilizam o trio giz, lousa e caderno, em uma 
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sala de aula, sob a supervisão de um professor, não são sérias e, por isso, 

comprometem o processo de ensino e não permitem a aprendizagem efetiva. Sob 

essa perspectiva, o conhecimento é apresentado aos alunos “[...] como algo 

cinzento, sisudo e sem vida... a escola trata o conhecimento como objeto rígido que 

não pode ser penetrado com os instrumentos da emoção, da sensibilidade, da 

imaginação, da invenção [...]”. (PERROTTI apud PASSARELI, 2004. p. 41).  

 O desprezo pela educação lúdica é um equívoco que advém da concepção de 

que um ensino comprometido com a seriedade não deve abandonar as práticas que 

já deram certo: giz, lousa e caderno. Desconsiderando-se, assim, a capacidade que 

um jogo, por exemplo, tem de exercitar a mente e de fixar o conhecimento. Nesse 

sentido, o lúdico é, muitas vezes, entendido como um mero exercício para “matar a 

aula”. E, assim, sob o argumento do desperdício de tempo, mantém-se uma prática 

educacional que é rejeitada pela nova geração de alunos, levando-os ao 

desinteresse pelo ensino.  

 Passarelli lembra que:  

Os tempos são outros. [...]. Os indivíduos também mudaram. Logo, é 
preciso que essas práticas se apresentem adequadas aos imperativos de 
hoje, resgatando do passado o que dele for pertinente para uma prática que 
contribua para a construção de um futuro real e não-utópico. (2004, p.50).  

 Logo, se o mundo mudou, a escola tem que mudar, ressignificando suas 

experiências e permitindo novos olhares para o desenvolvimento de processo de 

ensino-aprendizagem. Para Candau e Lellis,  

Há a necessidade do redimensionamento da formação do educador, o qual implica a 
negação de um tipo “ideal de educador”, uma vez que não tem sentido a definição da 
sua competência técnica em função de um conjunto de atitudes e habilidades 
estabelecidas a priori. A ação do educador deverá, ao contrário, se revelar como 
resposta às diferentes necessidades colocadas pela realidade educacional e social. 
[...] Acreditamos que esta alternativa traz em si a possibilidade do educador 
desenvolver uma “práxis” criadora na medida em que a vinculação entre o pensar e o 
agir pressupõe a unicidade, a inventividade, a irrepetibilidade da prática pedagógica. 
(2000, p. 60).  

 Nessa ressignificação, sabemos que haverá variáveis intrínsecas e 

extrínsecas que podem influenciar positiva ou negativamento o processo de ensino-

aprendizagem. Por isso, é importante ressaltar aqui outros elementos que 

(des)/motivam a criatividade pedagógica, como por exemplo, o número de alunos 

em sala de aula, o espaço físico destinado às aulas, a formação e o engajamento do 
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professor, o interesse e o conhecimento prévio do aluno, o ambiente familiar, o 

contexto social, etc. Entretanto, apesar dos diversos fatores limitadores, é papel e 

dever da escola desenvolver a criatividade de seus alunos.  

 Considerando-se que a escola é representada, dentro de sala de aula, pelo 

docente, o papel do professor é o de maior destaque na formação de um indivíduo e 

no desenvolvimento de suas habilidades criativas. É o professor, portanto, o ator 

principal do processo educacional. Compete ao professor criar novas maneiras de 

ensino, inovando e inventando práticas didáticas e metodológicas, de modo a 

estimular o potencial criativo dos alunos. Logo, é papel do professor gerar espaço 

significativo para o aluno expressar toda a criatividade.  

 Sob a responsabilidade docente de (re)elaborar constantemente a prática 

pedagógica, adequando-a a cada conjunto “indivíduo-processo-ambiente-produto”, o 

professor precisa ser, antes de tudo, um ser criativo para assim desenvolver uma 

criatividade pedagógica capaz de estimular o potencial criativo inerente ao ser 

humano.  

 É, portanto, necessário reconhecer a criatividade como um requisito essencial 

à prática pedagógica. Um exemplo do que é e como se dá a prática pedagógica 

criativa, pode ser verificado numa atividade desenvolvida recentemente por uma 

professora para o ensino de literatura.  

O LÚDICO NO ENSINO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 O lúdico aplicado à prática de ensino de literatura não apenas contribui para o 

processo de ensino-aprendizagem da linguagem, como também possibilita ao 

docente tornar suas aulas mais dinâmicas e prazerosas. Contudo, na prática, o 

universo lúdico ainda é algo distante da formação docente e, consequentemente, da 

sala de aula. 

 Nota-se que nem mesmo as chamadas disciplinas pedagógicas, que tratam 

especificamente da prática de ensino, abordam em seu conteúdo programático o 

processo de ensino-aprendizagem por meio de técnicas ludopedagógicas. Constata-

se que as disciplinas que fundamentam a formação do professor pouca contribuição 

têm fornecido, em virtude de sua pouca articulação com o contexto da prática 
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pedagógica desenvolvida na escola. (PICONEZ, 2004. p. 21). Sendo assim, o lúdico 

é eventualmente estudado no processo de formação docente quando o professor 

universitário se interessa pelo assunto e não detém uma visão ingênua e restrita da 

dimensão lúdica.  

 Pelo professor da educação básica, observados os relatórios de estágios de 

duas turmas de Letras, de uma determinada universidade, no decorrer do ano de 

2008, pode-se notar que a presença de atividades lúdicas é praticamente nula tanto 

em escolas públicas quanto particulares. A partir desta observação, reconheceu-se a 

necessidade de dinamizar as aulas de língua e literatura. Na tentativa de diversificar 

metodologias e estratégias de ensino e considerando-se que, segundo Piconez 

(2004, p.22), “o espaço do estágio é o eixo que pode articular a integração teoria-

prática entre os conteúdos [...]”, o professor da disciplina de Estágio Supervisionado 

em Língua Portuguesa propôs um desafio aos alunos universitários, futuros 

professores de língua e literatura: a elaboração de uma aula lúdica para a fixação de 

conteúdo na disciplina.  

 A proposta objetivava, de modo geral, entrelaçar a teoria e a prática de 

maneira lúdica, levando o futuro professor ao exercício crítico e criativo exigidos pela 

docência. Especificamente, o objetivo da atividade era despertar a valorização do 

lúdico como complemento significativo do processo de ensino-aprendizagem e 

buscar a aproximação da realidade escolar e a prática da reflexão. Sendo assim, 

estabelecido o desafio de adotar uma metodologia lúdica como o fio condutor do 

processo de ensino-aprendizagem, os alunos tiveram cerca de 30 dias para 

desenvolver o projeto de aula e apresentar aos colegas de sala.  

 No decorrer do desenvolvimento, foi possível notar entre os envolvidos certo 

encantamento pela elaboração deste trabalho. Os futuros professores perceberam a 

capacidade de criar, inovar e elaborar a sua própria prática de ensino, reconhecendo 

que é possível estabelecer uma identidade docente autônoma e própria. 

 Foram desenvolvidos cerca de 40 trabalhos lúdicos: Dominó; Corrida maluca 

da língua portuguesa; Trava-língua; Descubra quem é o autor; Palavra-cruzada; 

Caça-palavra; Pista Literária; Jogo da velha. Além disso, aulas ilustradas com 
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músicas, vídeos-clipe, filmes, entre outros. Dentre as diversas atividades lúdicas 

apresentadas, destacou-se o LiteraQuiz, o qual aqui merece relato. 

O RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA  

 O LiteraQuiz é um jogo de tabuleiro e cartela que reúne dicas sobre os 

principais autores e obras literárias estudadas no Ensino Médio, bem como 

personagens, características da obra e características do período literário. O jogo 

principia-se como qualquer outro: divisão de equipes, escolha dos peões, etc. Neste 

jogo, o professor assume o papel de mediador, o qual tem a tarefa de ler as dicas ao 

demais participantes (alunos). O mediador então sorteia uma carta do monte e deve 

anunciar qual a dica da carta, porém sem falar o que é. 

 O primeiro jogador (ou equipe) solicita as dicas – que totalizam dez por 

cartela – uma a uma, até adivinhar a quem pertence a carta (ou seja, Machado de 

Assis). Se o jogador (equipe) acertar na primeira dica terá o direito de andar nove 

casas (quanto maior o número de dicas, menor o número de casas a serem 

andadas). Alguns números da cartela poderão conter: volte uma casa, escolha um 

jogador para avançar duas casas, um palpite a qualquer hora, etc. Essas opções 

são bastante semelhantes ao jogo original, acrescida no LiteraQuiz de uma casa 

denominada Tinha uma pedra no meio do caminho, Noite na Taverna,Tristeza não 

tem fim, felicidade sim, as quais farão o jogador, respectivamente, ficar uma rodada 

fora do jogo, duas rodadas fora do jogo e retornar ao início do jogo novamente .Ao 

final da rodada com o primeiro jogador (equipe), o mediador deverá escolher 

aleatoriamente outra carta e iniciar novamente a sequência de dicas para o segundo 

jogador (ou equipe) e assim sucessivamente.Ressalta-se que o jogador (equipe) que 

tiver obtido o direito de dar um palpite a qualquer hora poderá utilizá-lo na vez de 

qualquer outro jogador (equipe), se acertar anda o número de casas correspondente 

ao que o outro jogador (equipe) andaria. 

 O LiteraQuiz apresenta, como diferencial do jogo original no qual se baseou, a 

divisão das cartas por níveis e por cores: as cartas com dicas mais fáceis e com 

obras voltadas aos estudantes de literatura em fase inicial tem a cor verde, as cartas 

cujas obras são voltadas aos estudantes em fase intermediária têm a cor amarela e 

as cartas mais difíceis, destinadas aos alunos de conhecimento mais avançado, são 



323 

 

da cor vermelha. Diante disso, é importante esclarecer que a divisão por cores não 

indica que os jogadores em nível mais avançado (último ano do Ensino Médio) não 

devam utilizar as cartas correspondentes aos demais níveis de conhecimento. Esta 

divisão é apenas para facilitar a mediação do professor no momento da prática e 

para não ter que criar o mesmo jogo para turmas diferentes. 

 A atividade desenvolvida foi aplicada em cinco momentos distintos: quatro 

salas de aula de uma escola pública e para uma sala de aula de alunos de Letras, 

futuros professores de língua e literatura. De modo geral, a atividade foi bem aceita 

tanto pelos alunos quanto pelos futuros professores, atingindo o foco principal, que 

além de chegar até o fim do tabuleiro, era o de despertar o gosto dos alunos pela 

literatura. E, para os professores, demonstrar a possibilidade de criar seu próprio 

método e técnicas de ensino que se aproximem da realidade do aluno sem perder 

ou desqualificar o conteúdo. Ressalta-se ainda que a estrutura do jogo apresentado 

permite adaptações para conteúdos diferenciados, como por exemplo, gramática. 

CONCLUSÃO 

 Observa-se a partir do exposto, que o despertar da criatividade é fundamental 

no processo educativo, uma vez que é condição necessária para o desenvolvimento 

do potencial criativo do ser humano. Entretanto, isso precisa primeiramente ser 

considerado na formação do professor. Dessa forma, a prática pedagógica não pode 

esquecer-se do contexto sóciohistórcio, devendo, portanto, exercer um papel de 

atividade integradora entre prática e teoria, sempre conscientes das constantes 

mudanças pelas quais o mundo passa. Nesse sentido, estudar a criatividade 

relacionada ao ensino significa buscar identificar o que consiste na construção do 

conhecimento de um ser humano criativo, inventivo e inovador. 

 

BIBLIOGRAFIA 

BARBOSA, Ana Mae (1996). A imagem no ensino de arte. São Paulo: Perspectiva.  

CANDAU, V. M.; LELLIS, I. A. Rumo a uma nova didática.11.ed. Rio de Janeiro: Vozes, 
2000.  
 
FERREIRA, Suely (1998). Imaginação e linguagem no desenho da criança. Campinas: 
Papirus.  
 



324 

 

GIORA, Regina (org.) (1999) in Cadernos CEPAC –Arte, Cultura e Sociedade.Repensando 
a criatividade. São Paulo: Fiúza e Jurundian 
 

GIORA, Regina (org.). Crisálida: o despertar da criatividade. São Paulo: Cabral, 2010. 
 

LURIA A. R. & VYGOTSKY, L. S. Linguagem, desenvolvimento e aprendizagem. São Paulo: 
Ícone/Edusp, p. 143-189.  .   
 

PASSARELLI, Lílian Ghiuro. Ensinando a Escrita: o processual e o lúdico. 4.ed. São Paulo: 
Contexto, 2004. 
 

PICONEZ, Stela C. Bertholo. A prática de ensino e o estágio supervisionado. 10.ed. 

Campinas, SP: Papirus, 2004.  

 

PILLAR, Analice Dutra (1996a). Desenho e construção de conhecimento na criança. Porto 
Alegre: Artes Médicas.    
 

RATNER, Carl (1995). A psicologia sócio-histórica de Vygotsky – aplicações 
contemporâneas. Porto Alegre: Artes Médicas.  
 

SMOLKA, Ana Luiza (2004). Lev S. Vigotski - Imaginaçao e criação na infância. São Paulo: 
Ática 
 

VYGOTSKY, L. S. (1998).  Psicologia da Arte. São Paulo: Martins Fontes.  
 

______. (1996). A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes.  
 

______. (1982). La imaginación y el arte en la infância (ensayo psicológico). Madrid: Akal.  
MENDONÇA, João Guilherme Rodrigues. Formação De Professores: a dimensão lúdica em 
questão. In: Cadernos da Pedagogia - Ano 2, Vol.2, No.3 jan./jul 2008. 
 

Regina Célia Faria Amaro Giora  

Mestre e doutora em Psicologia Social pela PUC e USP, respectivamente;  docente da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie, no programa de pós-graduaçao em Educaçao, Arte 
e História da Cultura;  coordenadora do grupo de estudos em Criatividade e Inovação na 
mesma universidade e líder do grupo de pesquisa CNPq em Criatividade e Inovaçao na 
Arte, na Ciëncia e no Cotidiano. 

Beatriz Pereira de Santana  

Mestre em Letras pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (2004), onde atualmente é 
doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Letras e faz parte do corpo docente dos 
cursos de graduação em Letras e Publicidade, Propaganda e Criação. É também professora 
dos cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, nos quais atua como tutora da disciplina de 
Metodologia do Trabalho Científico, oferecida na modalidade de Ensino a Distância.  



325 

 

A RELAÇÃO DA CRIANÇA COM A NATUREZA E A SOCIEDADE: ENTRE O 
PROPOSTO E O PRATICADO 

 
 

Martha Lima Reis (UFAM) 
Maria Rosete Pantoja (UFAM) 

 
 
 
 

RESUMO:  
 
Este relato de experiência diz respeito ao Trabalho de Campo realizado no primeiro 
semestre de 2011 pelas turmas do 5º período do curso de Pedagogia da Universidade 
Federal do Amazonas, na disciplina A Criança a Natureza e a Sociedade, em cinco centros 
municipais de Educação Infantil/CMEIs, na cidade de Manaus/AM, objetivando verificar a 
presença do eixo Natureza e Sociedade no âmbito escolar. “Natureza e Sociedade”, que 
reúne temas referentes ao mundo social e natural, se constitui em uma das linguagens da 
Educação Infantil propostas pelo Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil - 
RCNEI. O trabalho foi solicitado a partir da leitura do RCNEI, com o intuito de estabelecer 
uma comparação entre aquilo que é proposto no documento e o que se vem praticando nas 
instituições visitadas. 
 
Palavras-chave: Educação Infantil, Natureza e Sociedade, RCNEI. 
 
 
 
 
ABSTRACT:  
 
This experience report relates to fieldwork carried out in the first half of 2011 for 
classes in the 5th period of the Faculty of Education, Federal University of Amazonas, 
in disciplining the child of Nature and Society in five municipal centers of  Childhood 
Education / CMEIs, in Manaus / AM in order to verify the presence of the shaft Nature 
and Society in schools. "Nature and Society", which includes topics related to social and 
natural world, constitutes one of the languages proposed by the Childhood Education, 
the National Curriculum for  Childhood Education - RCNEI. The work was requested 
from the reading RCNEI in order to establish a comparison between what is proposed 
in the document and what has been practicing in the institutions visited. 
Key words: Childhood Education, Nature and Society, RCNEI. 
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INTRODUÇÃO 

 A Educação Infantil que, segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – LDBEN1 (Lei 9394/96), é a primeira etapa da educação básica possui, 

atendendo às determinações da Lei, um material de auxílio na realização do trabalho 

educativo junto às crianças denominado Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil – RCNEI que se constitui em um documento elaborado pelo 

Ministério da Educação e do Desporto – MEC e faz parte de uma série de outros 

documentos pertencentes aos Parâmetros Curriculares Nacionais, elaborados pelo 

mesmo órgão competente. 

 O RCNEI, como material auxiliar, pretende apontar caminhos a serem 

seguidos em busca da qualidade, contribuindo, desta maneira, para que as crianças 

pequenas tenham um desenvolvimento integral, trabalhando suas identidades, 

percebendo e exercendo a capacidade de crescerem como cidadãos cujos direitos à 

Educação Infantil são reconhecidos. Representa um grande passo na busca de 

soluções educativas para a superação de todo um passado de “educação 

assistencialista” das creches e da tradicional antecipação da alfabetização das 

crianças da pré-escola. 

 O Referencial está organizado de forma a interrelacionar os diferentes eixos 

nele contidos, sugerindo o estabelecimento de relações entre os objetos de 

conhecimento a serem trabalhados: Movimento, Música, Artes Visuais, Linguagem 

Oral e Escrita, Natureza e Sociedade, Matemática e Identidade e Autonomia das 

crianças. 

E é partindo do pressuposto de que o mundo onde as crianças vivem se 

constitui em um conjunto de fenômenos naturais e sociais indissociáveis, o RCNEI 

propõe o trabalho de um eixo específico denominado Natureza e Sociedade, que 

visa ao desenvolvimento de atividades onde as crianças interajam com o meio 

natural e social em que vivem fazendo perguntas e procurando respostas para suas 

indagações. 

 

1- Estabelece, pela primeira vez na história de nosso país, que a Educação Infantil é a primeira etapa da  
Educação Básica (BRASIL, 1998. Carta do ministro) . 
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O presente registro se apresenta objetivando um estudo sobre a relação da 

criança com a natureza e a sociedade, tendo em vista o que é proposto no RCNEI e 

o que se tem praticado nas instituições de Educação Infantil, pretendendo chegar a 

uma análise crítica da prática pedagógica que deve partir de um planejamento 

reflexivo, que contemple as múltiplas linguagens da criança, dentre elas a linguagem 

da natureza e sociedade. 

 
A criança, a natureza e a sociedade 

 O eixo de trabalho Natureza e Sociedade contemplado no RCNEI reúne 

temas diversos sobre o cotidiano das crianças, sobre suas relações com a natureza 

e a sociedade, propondo que o trabalho seja feito de forma integrada. Sabemos, 

porém, que alguns conteúdos das Ciências Humanas e Naturais sempre estiveram 

presentes na composição dos currículos e programas de educação infantil, contudo 

sempre foram tratados de forma desvinculada de suas relações com o cotidiano. 

 E nessa quebra de relação com o cotidiano, são negadas informações 

valiosas por meio das quais as crianças poderiam refletir sobre paisagens variadas, 

modos distintos de ser, viver e trabalhar dos povos, histórias de outros tempos que 

também fazem parte da sua história, como encontramos enfatizado no documento: 

O eixo de trabalho denominado Natureza e Sociedade reúne temas 
pertinentes ao mundo social e natural. A intenção é que o trabalho 
ocorra de forma integrada, ao mesmo tempo em que são respeitadas 
as especificidades das fontes, abordagens e enfoques advindos dos 
diferentes campos das Ciências Humanas e Naturais. (BRASIL, 
1998, p.163) 

 

 Algumas escolas valorizam apenas atividades com festas no calendário 

nacional, como o Dia do soldado, Dia das mães, entre outras. As crianças, além de 

serem obrigadas a se vestirem a caráter, são submetidas à realização de atividades 

muito cansativas e monótonas como, por exemplo, pintura de desenhos 

mimeografados e não é dada a devida atenção aos temas a serem explorados. Essa 

problemática é discutida pelo RCNEI, a partir do trecho a seguir:  

Apesar de certas ocasiões comemorativas propiciarem aberturas 
para propostas criativas de trabalho, muitas vezes os temas não 
ganham profundidade e nem o cuidado necessário, acabando por 
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difundir estereótipos culturais e favorecendo pouco a construção de 
conhecimentos sobre a diversidade de realidades sociais, culturais, 
geográficas e históricas. (BRASIL, 1998, p.165) 
 

 Outrossim, o aprendizado em torno do tema Espaço e Tempo, presente no 

Eixo, é muito rico quando se é trabalhado em função daquilo que tem significado 

para a criança. O professor precisa estar atento às pistas que as crianças deixam 

sobre o que tem um real significado em suas vidas, considerando que todo e 

qualquer tema a ser discutido hoje em sala de aula terá suas peculiaridades; nem 

mesmo falar de família hoje é fazer referência à maioria da turma, já que a 

sociedade vem passando por um grande processo de transformação, inclusive em 

sua estrutura básica, que é a família. 

 Algumas escolas, senão a maioria apresenta como eixo Natureza e 

Sociedade um estudo parcial do corpo humano e de alguns seres vivos. Ao fazer 

isso, a escola está desconsiderando a capacidade que a criança tem de explorar o 

meio onde está, a curiosidade de formular perguntas e tirar dúvidas; ou seja, acaba 

frustrando perspectivas de um melhor desenvolvimento do indivíduo. 

 É de fundamental importância que a criança pequena tenha contato e comece 

a ser ensinada a respeito dos acontecimentos que são vivenciados ao redor do 

mundo. Ao ser inserida num assunto desconhecido, novo em seu reduzido 

vocabulário, a criança sente a necessidade de indagar, surgem dúvidas diante do 

desconhecido. E o adulto (o professor) é responsável por ajudar a encontrar todas 

as respostas possíveis. E o Referencial ainda enfatiza que: 

É importante que as crianças tenham contato com diferentes 
elementos, fenômenos e acontecimentos do mundo, sejam 
instigadas por questões significativas para observá-los e explicá-los e 
tenham acesso a modos variados de compreendê-los e representá-
los. (BRASIL, 1998, p. 166). 

 

 Sendo assim, o professor torna-se um mediador no processo de 

desenvolvimento também cognitivo que já se inicia na Educação Infantil por meio 

dessa interação social proporcionada durante esses contatos, conduzindo a 

aprendizagem das crianças, visando sempre ao pleno desenvolvimento de suas 

múltiplas linguagens, permitindo que a criança se expresse livremente. 



329 

 

A presença do eixo natureza e sociedade na sala de aula 

 Este relato de experiência diz respeito ao Trabalho de Campo realizado no 

primeiro semestre de 2011 pela turma do 5o período de Pedagogia da Universidade 

Federal do Amazonas, na disciplina A Criança a Natureza e a Sociedade, em cinco 

centros municipais de Educação Infantil/CMEIs, na cidade de Manaus/AM, 

objetivando verificar a presença do eixo Natureza e Sociedade no âmbito escolar. 

Na coleta dos dados utilizou-se a entrevista e a observação estruturada, 

através de um roteiro de observação e questões previamente elaboradas. Foram 

entrevistadas 15 professoras e observadas turmas do maternal ao 2o período - 

crianças de 03 a 05 anos. O trabalho foi solicitado a partir da leitura do RCNEI, com 

o intuito de estabelecer uma comparação entre aquilo que é proposto no documento 

e o que se vem praticando nas instituições visitadas.  

Durante as visitas e entrevistas realizadas nos CMEI’s, foi-nos possível 

observar e elaborar alguns registros a partir de um roteiro de observação 

contemplando as questões: sala de aula, material utilizado, professores, conteúdos 

trabalhados, relevância do RCNEI para a Educação Infantil e abordagem 

metodológica e suas relações como Referencial. 

O ambiente da sala de aula, segundo o RCNEI, deve ser adequado e sujeito a 

modificações propostas pelas crianças e professores em função das atividades 

desenvolvidas: “Nas salas, a forma de organização pode comportar ambientes que 

permitem o desenvolvimento de atividades diversificadas e simultâneas, como, por 

exemplo, ambientes para jogos, artes, faz-de-conta, leitura etc.” (BRASIL, 1998, p. 

69). 

Sob esse olhar, identificamos o espaço físico como inadequado. Salas 

pequenas cheias de mesas e cadeiras sem possibilidades de se desenvolver 

qualquer atividade motora que necessite de espaço. Há um “cantinho da leitura”, 

também denominado “cantinho da história” em algumas das escolas, onde estão 

expostos, fora do alcance das crianças, alguns livros de literatura infantil.  

Ainda sobre o espaço físico, no que se refere à decoração, o mesmo é 

preparado e ornamentado com desenhos de animais e plantas que evidenciam 
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aspectos da natureza, contudo é possível afirmar que tudo foi feito por adultos e não 

pelas crianças. Quanto à acessibilidade dos materiais em sala, ficam distantes das 

crianças, fora de seu campo de visão. 

Quanto ao espaço específico para o ensino de Ciências na sala de aula, 

nenhuma das salas visitadas possui um espaço específico para o que o Referencial 

chama de “Cantinho da Ciência”. Há painéis nos corredores das escolas, mas em 

alturas inadequadas, acima do campo de visão da criança pequena, o que também é 

criticado pelo documento que enfatiza que todo o material exposto deve estar 

acessível ao campo de visão das crianças. 

Sobre o material utilizado para trabalhar o Eixo Natureza e Sociedade, 

percebemos que 90% (noventa por cento) das professoras desenvolvem um 

trabalho com desenhos, histórias por meio de recursos visuais, músicas sobre 

animais e plantas e as relações sociais. Consideramos este aspecto como positivo 

em relação à proposta do Referencial, pois dessa forma as professoras despertam o 

interesse e a curiosidade das crianças mediante tais recursos. 

Algumas professoras de turmas do 2o período (crianças de cinco anos)  

relataram que costumam fazer passeios para conhecer a comunidade, o bairro e 

instituições que tratam do meio ambiente, como por exemplo, o INPA. Segundo o 

RCNEI, as crianças apresentam mais facilidade de aprendizado diante da coleta de 

dados, durante investigações, portanto, eis outro aspecto positivo observado. 

Outro ponto de observação do roteiro referia-se aos professores, no que 

tange ao seu trabalho se basear ou não no RCNEI, quais seriam os conteúdos 

contemplados no Eixo Natureza e Sociedade presentes em seu plano de ensino e  

metodologias utilizadas. No relato das entrevistadas, é possível verificarmos que a 

maioria desconhece o RCNEI, portanto, não fundamentam sua prática a partir do 

referencial.  

Quanto aos conteúdos trabalhados, observou-se também que há um 

distanciamento entre o que se ensina e o cotidiano das crianças. A proposta do 

RCNEI é que as noções relacionadas aos seres vivos e ao corpo humano devem ser 

construídas de maneira a considerar o conhecimento e as idéias que as crianças já 
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possuem e não como vem sendo trabalhado nas escolas visitadas, como sendo o 

tema principal e/ou único do eixo. 

Os conteúdos apresentados no RCNEI “deverão ser organizados e definidos 

em função das diferentes realidades e necessidades, de forma a que possam ser de 

fato significativos para as crianças” (BRASIL, 1998, p. 177). Portanto, o contato com 

animais, cuidar de plantas e acompanhar seu crescimento são assuntos práticos 

para crianças de 0 a 3 anos (zero a três anos). Já para as de 4 a 6 anos (quatro a 

seis anos), deve-se trabalhar como conteúdos os seguintes temas: a organização 

dos grupos e seu modo de ser, viver  e trabalhar; os lugares e suas paisagens; 

objetos e processos de transformação; os seres vivos e; os fenômenos da natureza  

É também orientada a realização de projetos envolvendo esses temas, o 

Referencial ressalta que “A elaboração de projetos é, por excelência, a forma de 

organização didática mais adequada para se trabalhar com este eixo, devido à 

natureza e à diversidade dos conteúdos que ele oferece e também ao seu caráter 

interdisciplinar” (BRASIL, 1998, p. 201). 

Sobre a relevância do Eixo para a Educação Infantil, as professoras 

entrevistadas foram unanimes em afirmar que “Natureza e Sociedade” é de 

fundamental importância, “uma vez que os assuntos do eixo estão presentes no 

cotidiano das crianças e faz-se necessário desenvolver um trabalho baseado no que 

as crianças já conhecem.” Apesar do discurso, foi constatado, por meio de entrevista 

com as crianças e no planejamento, que apenas 20% (vinte por cento) das 

entrevistadas realmente consegue relacionar o cotidiano das crianças aos assuntos 

na sala de aula. 

Referente às metodologias utilizadas, a cada conteúdo sugerido para trabalho 

no eixo, encontramos no RCNEI orientações didáticas sobre os procedimentos de 

ensino. Há também orientações gerais para os professores, onde podemos 

encontrar sugestões de trabalhos a serem realizados em sala como, por exemplo, 

“sair para um passeio na região próxima à instituição após uma pancada de chuva, 

para observar os efeitos causados na paisagem” (BRASIL, 1998, p. 191). 

No registro das atividades das crianças, a maioria das professoras 

entrevistadas sistematiza os trabalhos em portfólios e/ou blocos de atividades que 
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ficam expostos pela sala (fora do alcance das crianças). A proposta do Referencial é 

que o registro das atividades seja realizado de maneira inovadora e criativa, 

confeccionando-se, com as crianças, álbuns, diários ou cadernos de anotações, 

como vemos no trecho a seguir: 

O registro pode ser apresentado em diferentes linguagens e formas: 
textos coletivos ou individuais, murais ilustrados, desenhos, 
maquetes, entre outros. A sistematização acontece não só ao final do 
processo, mas principalmente no decorrer dele. É possível planejar 
situações em que os resultados de uma pesquisa de um grupo de 
crianças possam ser socializados também para outros grupos da 
instituição. Nesse momento, as crianças recuperam todas as etapas 
do processo vivido para poderem construir seu relato sobre ele, 
selecionam materiais a serem expostos e decidem sobre a 
configuração da mostra (BRASIL, 1998, p. 1998). 

 

 Vale ressaltar que as formas de registros sugeridas pelo RCNEI devem ser 

feitas no decorrer do processo de ensino e aprendizagem e, principalmente, deve 

conter marcas das crianças. Todos os trabalhos e registros devem ser feitos, não 

para, mas com a criança, tendo em vista o que nos afirma Piaget sobre a Infância 

ser o tempo de maior criatividade na vida de um ser humano. Partindo desse 

pressuposto, entendemos que qualquer que seja o esforço do professor, sempre o 

que for feito pela criança terá maior valor para ela.  

 

Considerações finais 

 Ao refletir sobre as abordagens que o RCNEI nos traz em relação às 

metodologias, aos conteúdos, à sistematização das produções e principalmente dos 

trabalhos e conhecimentos a serem construídos e, comparando com a realidade das 

escolas visitadas na cidade de Manaus – que, sem dúvida, é reflexo da Educação no 

Brasil – podemos perceber quão distante está à prática de toda a teoria que 

fundamenta o fazer pedagógico. 

 Portanto, o professor precisa ter como principal objetivo de seu trabalho 

pedagógico sobre o Eixo Natureza e Sociedade, uma maior apropriação da criança 

pelo conhecimento do meio natural e social em que vive, de acordo com suas 

capacidades de explorar e criar e suas inúmeras experiências de vida. Com isso, ele 
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aproxima a criança da diversidade cultural e social, concebendo a mesma como um 

cidadão em formação, participante de uma sociedade plural que exige uma postura 

crítica diante de qualquer ação; postura essa que pode começar a ser construída 

desde a Educação Infantil. 

Por isso a importância de se buscar a qualidade para o trabalho desenvolvido: 

“A busca da qualidade do atendimento envolve questões amplas ligadas às políticas 

públicas, às decisões de ordem orçamentária [...]” (BRASIL, 1998, p. 14). Esta é a 

parte que cabe ao Estado suprir, contudo, há uma parte essencial que cabe à 

escola, sob a responsabilidade, principalmente, do professor: realizar um bom 

trabalho tendo em vista o conteúdo referente às ciências Naturais e Sociais. 

Por fim, consideramos que o trabalho de campo realizado proporcionou uma 

reflexão acerca do nosso maior desafio junto às crianças da Educação Infantil, que é 

partir de um planejamento reflexivo, que contemple as múltiplas linguagens da 

criança, dentre elas a linguagem da natureza e sociedade. 
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RESUMO  

Este texto relata uma experiência de formação continuada, vivenciada no ano de 2010 com 
professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, nos municípios de Manacapuru e 
Maués no Estado do Amazonas. Essa formação esteve vinculada ao Programa de Ações 
Articuladas - PAR/MEC, coordenada pelo Centro de Formação, Desenvolvimento de 
Tecnologia e Prestação de Serviços para a Rede Pública de Ensino - CEFORT/UFAM. 
Aborda os pressupostos norteadores do trabalho com projetos contemplando o ensino de 
História e Geografia, bem como as cinco fases de desdobramento do curso: fundamentação 
conceitual e pedagógica; investigação pedagógica na escola; planejamento da prática 
pedagógica; prática pedagógica; seminário de socialização. Por último, apresenta 
considerações sobre os resultados do trabalho. 

 

Palavras-chave: Humanidades; Projeto de Aprendizagem; Prática Pedagógica. 

 

ABSTRACT 

This paper reports an experience of continuing education, experienced in 2010 with teachers 
of the early years of elementary school, in the towns of Manacapuru and Maués in 
Amazonas State. This training was linked to the Action Program Linkage - PAR / MEC, 
coordinated by the Center for Training, Technology Development and Services for the Public 
School - CEFORT/UFAM. It also discusses the assumptions guiding the work with projects 
covering the teaching of history and geography, as well as the five stages of deployment of 
the course: pedagogical and conceptual basis; educational research in schools; planning of 
teaching practice; teaching practice; seminar socialization. Finally, presents reflections on 
the results of the work. 

 

Key words: Humanities; Project Learning; Educational Practice. 
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Introdução 

  

Neste texto apresentamos relatos de experiências vivenciadas com professores dos 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental dos municípios de Manacapuru e Maués/AM, durante 

o curso “Humanidades nos Anos Iniciais”, no ano de 2010. Trata-se do trabalho com Projeto 

de Aprendizagem, que envolveu professores e estudantes no processo de fundamentação 

teórica, investigação pedagógica, elaboração e implementação de projetos.  

O trabalho pedagógico realizado por meio de Projeto de Aprendizagem envolve um 

contexto de recursos materiais e humanos inerentes ao processo educativo, sobretudo, no 

que tange à postura pedagógica do professor e sua relação com o estudante e o ambiente 

de ensino e aprendizagem.  

Abordamos os pressupostos teóricos norteadores do Projeto de Aprendizagem, as 

concepções de aprendizagem e os relatos das experiências vivenciadas. 

 

1. Pressupostos norteadores do trabalho com projetos 
O debate sobre a utilização de projetos de trabalho na educação não é algo recente, 

remonta ao início do século XX, nos tempos da Escola Nova, quando alguns educadores 

brasileiros, entre os quais, Fernando de Azevedo, Lourenço Filho e Anísio Teixeira, 

inspirados em pensadores como Jean-Jacques Rousseau, Heinrich Pestalozzi, Friedrich 

Froebel e John Dewey, lançaram, em 1932, o “Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova”, 

com a preocupação de aproximar a escola da vida do estudante, contestando a educação 

tradicional, baseada no silêncio e no imobilismo. De acordo com Dewey (1940, p.22), “a 

escola deve representar a vida presente, uma vida tão real e vital para a criança como a que 

vive em sua casa, vizinhança ou no campo de jogo.” 

A partir da década de 80 Paulo Freire foi o mentor de uma proposta 

metodológica que contemplava os conceitos de “palavras geradoras” e “temas 

geradores, a qual contribuiu significativamente com a prática educativa e, 

particularmente, para o trabalho com projetos, por tratar-se de uma metodologia que 

valoriza temas extraídos da realidade e experiência dos estudantes. 

Com o processo de globalização da economia e a informatização dos meios de 

comunicação, vivenciamos profundas mudanças na conjuntura nacional e internacional, 
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modificando substancialmente os modos de vida das pessoas e suas relações com as novas 

tecnologias. Sendo assim, os desafios apontados pelos pensadores desde o início do século 

XX continuam atuais no que concerne à discussão sobre a função social da escola.   

Partindo desse contexto, defendemos o trabalho com Projeto de Aprendizagem 

na tentativa de construir processos pedagógicos que superem o formato da 

educação tradicional.  A aprendizagem por meio de projetos supera os limites das 

disciplinas escolares propiciando a interação e articulação dos diversos campos do 

conhecimento. Nesse sentido, Barbosa e Horn (2008, p. 40) afirmam que, “ao 

aproximar-se do objeto de investigação, várias perguntas podem ser feitas e, para 

respondê-las, serão necessárias as áreas de conhecimento ou as disciplinas”. Por 

sua vez, Morin (1981) ressalta que a organização do trabalho escolar na forma de 

projetos sugere a flexibilização do ensino, não mais por disciplinas, mas pela 

interrelação entre os diferentes saberes.  

A experiência com projetos concebe a educação como produção ativa de significados 

e de entendimento daquilo que é pesquisado, dos fatos que são identificados e das diversas 

explicações para as questões do cotidiano escolar. Nessa visão, o tema do projeto deve 

partir de uma preocupação, de um problema, de uma situação conflitante, de algo que o 

estudante busca conhecer ou investigar, o que favorece o interesse e a busca pela 

investigação. A esse respeito, Barbosa e Horn afirmam: 

 

As aprendizagens nos projetos acontecem a partir de situações concretas, 
das interações construídas em um processo contínuo e dinâmico. Nesse 
entendimento se afirma, se constrói e desconstrói, se faz na incerteza, com 
flexibilidade, aceitando-se novas dúvidas, acolhendo-se a curiosidade, a 
criatividade que perturba e que levanta conflitos. A ordem em que esses 
conteúdos serão trabalhados, o nível de profundidade, o tipo de abordagem 
serão definidos pelo processo de trabalho cooperativo do grupo (adultos e 
crianças). [...] Um projeto é uma abertura para as possibilidades amplas e 
com uma vasta gama de variáveis, de percursos imprevisíveis, criativos, 
ativos, inteligentes acompanhadas de uma grande flexibilidade de 
organização (BARBOSA e HORN, 2008, p. 42). 

 

 

O trabalho com projetos possibilita que o estudante seja sujeito da construção do 

conhecimento, sob a mediação docente, decidindo o objeto de investigação a partir de sua 
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curiosidade, seus desejos e da necessidade de descobrir respostas para suas dúvidas. 

Nesse processo, ocorre a ressignificação dos conceitos e das estratégias utilizadas na 

solução do problema, ampliando a aprendizagem. Portanto, o diálogo entre professor e 

estudante é imprescindível, pois há a possibilidade de crescimento mútuo. Contudo, para 

que o diálogo aconteça o professor deve assumir uma postura de saber acolher e escutar, 

evitando, assim, o risco de simplesmente falar sobre eles ou para eles. Por isso, não se 

trata de qualquer tipo de diálogo, como alerta Freire: 

Como posso dialogar, se me fecho à contribuição dos outros, que jamais 
reconheço, e até me sinto ofendido com ela? [...] Se alguém não é capaz de 
sentir-se e saber-se tão homem quanto os outros, é que lhe falta ainda 
muito que caminhar, para chegar ao lugar de encontro com eles. Neste 
lugar de encontro, não há ignorantes absolutos: há homens que, em 
comunhão, buscam saber mais (FREIRE, 1987, p. 80-81). 

 

É dessa forma que entendemos o processo de interação com o conhecimento e 

apontamos o Projeto de Aprendizagem como uma alternativa dinâmica da prática 

pedagógica, envolvendo a participação coletiva, numa perspectiva democrática e 

emancipatória. 

 

2. Concepções de aprendizagem: alguns olhares 
 

Abordar concepções de aprendizagem requer um diálogo com alguns teóricos 

e pesquisadores que buscam explicar como ocorre o processo de aprendizagem, 

bem como as implicaçoes das práticas educativas. Esse diálogo pressupõe o 

entendimento de que a escola não pode ser compreendida apenas como mera 

transmissora de conhecimentos, mas como um ambiente que valoriza a curiosidade 

e possibilita ao estudante ampliar o conhecimento em um movimento de interações, 

de trocas de saberes e de experiências. Portanto, faz-se necessário que os 

educadores conheçam as teorias de aprendizagem e de desenvolvimento advindas 

dos estudos da Psicologia e da Pedagogia. 

Ao discorrer sobre a importância do estudo da Psicologia e da Pedagogia, 

Moreira (1999) expõe sobre o cuidado de não superestimar um ou outro tipo de 

abordagem, o que implicaria numa visão reducionista, sendo razoável para que 

ocorra a compreensão dos processos de aprendizagem e do sujeito que aprende a 
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ampliação de conhecimento subjacente às teorias dos sistemas de valores ou visões 

de mundo, de homem e de sociedade.  

Nesse contexto, considerar a proliferação de diferentes olhares sobre a aprendizagem 

pressupõe questionar: Como compreender os processos de aprendizagem diante de tantas 

concepções que ao longo da história vêm sendo divulgadas? No enfoque behaviorista, a 

ênfase se dá nos comportamentos observáveis e controláveis, cuja aprendizagem é definida 

como “a modificação do comportamento ou a aquisição de novas respostas ou reações e o 

aluno é mero receptor de informações” (BARROS, 1997, p. 25). Por sua vez, a abordagem 

cognitivista enfatiza a cognição, o ato de conhecer, estuda os processos mentais. Seguindo 

esses pressupostos, Campos (2000) conceitua a aprendizagem cognitiva como: 

 

[...] aquela em cujo processamento predomina os elementos de natureza 
intelectual, tais como a percepção, raciocínio, memória [...] constituem uma 
aprendizagem do tipo ideativa, pois vão envolver, especialmente, a 
utilização de processos intelectuais, ou cognitivos (CAMPOS, 2000, p. 53). 

 

Nesse ponto de vista, a criança precisa dispor de condições que favoreçam a 

aprendizagem e o desenvolvimento da percepção, da atenção, do raciocínio e da memória, 

elementos importantes para propiciar a capacidade criativa de interpretar e representar o 

mundo, não somente de responder a ele. O estudante passa, então, de receptor para 

agente da construção do conhecimento.  

No âmbito pedagógico, algumas contribuições teóricas apontam conceitos e reflexões 

sobre a aprendizagem e o desenvolvimento da criança, destacando-se Piaget e Vygotsky. 

Na perspectiva construtivista de Piaget (1995), a aprendizagem se constrói na 

interação homem-meio, sujeito-objeto, operando sobre o real para transformá-lo e 

compreendê-lo. As formas de conhecer são construídas nas trocas com os objetos, tendo 

uma melhor organização em momentos sucessivos de adaptação ao objeto. A adaptação 

possui dois mecanismos opostos, mas complementares, que garantem o processo de 

desenvolvimento: a assimilação e a acomodação. A visão piagetiana é considerada 

maturacionista, no sentido de que ela preza o desenvolvimento das funções biológicas como 

sendo a base para os avanços na aprendizagem. 

Por sua vez, na perspectiva sóciointeracionista também denominada sóciocultural 
ou sócio-histórica abordada por Vygotsky (1991), a relação entre a aprendizagem e o 
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desenvolvimento está atrelada ao fato de o ser humano viver em um meio sociocultural, 

base para a construção e reconstrução desses dois processos. Ele também explica a 

conexão existente entre aprendizagem e desenvolvimento ao considerar a Zona de 

Desenvolvimento Proximal - ZDP (distância entre os níveis de desenvolvimento potencial e 

nível de desenvolvimento real).  

Assim, o nível de desenvolvimento real da criança constitui-se pela capacidade de 
resolver problemas com autonomia e o nível de desenvolvimento potencial é 
demarcado pela capacidade de solucionar problemas com a ajuda de um parceiro 
mais experiente. Esses dois parâmetros fazem com que a aprendizagem da criança 
seja ampliada e aprimorada, pois para o autor, trata-se de dois elementos 
indissociáveis. Nessa interação, o professor tem a função de mediar e intervir de forma 

intencional no processo de ensino e aprendizagem. 

Considerando as abordagens destacadas nesse texto, sustentamos que a 
qualidade da educação requer a compreensão das concepções de aprendizagem, bem 
como do sujeito que aprende. Sendo assim, a atividade pedagógica deve ser 
consubstanciada de intencionalidade e sistematização do conhecimento. Mendonça e 
Miller (2006), tratando do valor da aprendizagem, destacam que ela exige práticas 
pedagógicas criativas que propiciem a interação entre as varias áreas do saber e sua 
relação com a vida do estudante. Nesse entendimento, apontamos o Projeto de 
Aprendizagem como uma proposta metodológica capaz de favorecer tais práticas. 

 

3. Projeto de Aprendizagem e Formação Continuada: superando desafios 
 

Trabalhar com Projetos de Aprendizagem pressupõe novas buscas e a superação de 

dificuldades inerentes ao processo de ensino e aprendizagem, pois não há receitas e 

respostas prontas para todas as questões a serem enfrentadas. Por essas razões, trabalhar 

com projetos ainda representa um desafio às escolas, pois significa lidar com questões e 

conteúdos ainda não identificados, que emergem no percurso da investigação. É necessária 

uma boa dose de ousadia para romper com paradigmas cristalizados. Para tanto, o 

professor precisa estar em permanente aprimoramento, estabelecendo a relação dialética 

na ação-reflexão-ação do seu fazer pedagógico.   
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3.1 Compartilhando experiências de Formação Continuada 

 

O curso de formação continuada “Humanidade nos Anos Iniciais” foi desenvolvido, no 

transcorrer de dois mil e dez, com professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental dos 

municípios de Manacapuru e Maués/AM, por intermédio do Programa de Ações Articuladas - 

PAR, vinculado ao Centro de Formação, Desenvolvimento de Tecnologia e Prestação de 

Serviços para a Rede Pública de Ensino - CEFORT/UFAM.  

O curso teve como objetivos a)refletir sobre as humanidades e a formação da criança 

nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental; b) explicitar e refletir sobre os conceitos de 

História e Geografia na escolarização da criança; c) propiciar subsídios para a 

compreensão, formulação de alternativas e desenvolvimento de práticas pedagógicas 

interdisciplinares. 

O formato metodológico do curso se constituiu por cinco fases inter-relacionadas: a) 

Fundamentação conceitual e pedagógica: caracterizada por estudos e apropriação dos 

conceitos e categorias de História e Geografia dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental; b) 

Investigação pedagógica na escola e sala de aula: realização de trabalho de investigação da 

realidade de crianças com abordagens sócio-históricas e geográficas; c) Planejamento da 

prática pedagógica: elaboração de Projetos de Aprendizagem a partir da investigação 

pedagógica; d) Prática e registro pedagógico: desenvolvimento dos Projetos de 

aprendizagem nas escolas e elaboração de registros; e) Seminário de socialização da 

prática pedagógica: socialização e avaliação dos Projetos de Aprendizagem.  As cinco fases 

do curso totalizaram uma carga horária de 100 horas, e contaram com a participação de 30 

professores de Manacapuru e 43 professores de Maués. 

Durante a fase de estudos de fundamentação conceitual e pedagógica foram 

debatidos os seguintes conceitos de Geografia e História: lugar; paisagem; território; espaço 

e tempo; patrimônio cultural e ambiental; depredação ambiental; cultura; instituições sociais. 

Os conteúdos voltados para o ensino da Geografia geraram intenso debate entre os 

professores, principalmente após o desvelamento dos conceitos de lugar, paisagem e 

território. Conforme depoimento de professores, até então não tinham desenvolvido o olhar 

reflexivo e crítico em relação a esses conceitos no ensino da Geografia.  

No que tange ao ensino de História nos Anos Iniciais, a ênfase foi sobre a 

necessidade de superar o ensino dessa disciplina baseado na memorização de datas e 

“heróis oficiais”, fragmentado e descontextualizado da realidade.  
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Vale ressaltar que, particularmente em Maués, o debate sobre a sociedade 

contemporânea, a família e a escola, foi ricamente contextualizado. Os diferentes momentos 

históricos eram retomados e comparados, surgindo abordagens vinculadas, de certo modo, 

à própria história de vida. Mas foi na abordagem sobre os conhecimentos históricos e 

geográficos na formação da criança que os mauesenses demonstraram grande 

conhecimento e entusiasmo pela sua terra natal.  

Percebendo esse entusiasmo, trabalhamos a música “Aquarela brasileira”, de Silas de 

Oliveira, interpretada por Martinho da Vila. Como sabemos, essa música ilustra aspectos 

socioculturais das diferentes regiões brasileiras. Dessa forma, os professores de Maués 

tiveram a oportunidade de expressar em ‘Aquarela’ seu patrimônio histórico/sociocultural, 

sua “pátria espiritual”, através da arte. Nessa atividade foi possível perceber como os 

professores conhecem, amam e falam de sua terra com emoção e brilho nos olhos. 

Na fase do planejamento da prática pedagógica deu-se ênfase ao debate acerca do 

(re)conhecimento da realidade das crianças realizado através da investigação pedagógica. 

Conceitos como lugar, composição familiar, depredação ambiental e trajeto casa-escola-

casa foram os mais destacados.  

Com relação ao trajeto casa-escola-casa, uma das professoras que trabalha na zona 

rural do município de Manacapuru relatou que, para realizar o trabalho da investigação 

pedagógica, percorreu parte do caminho que crianças fazem diariamente para ir à escola. 

Algumas crianças saem de seu lugar de moradia às 4:00h, viajam de barco durante 4 horas 

para chegar à escola às 8:00h; permanecem na escola por período integral até às 16:00h, e, 

após, viajam novamente durante 4 horas de barco, chegando à casa por volta das 20:00h, 

para, no dia seguinte, retomar a rotina.  

Com base nessas e em outras informações da investigação pedagógica, foram 

elencados possíveis temas para o planejamento nos Anos Iniciais através de Projetos de 

aprendizagem. Para tanto, buscou-se auxílio no texto de Brito (mimeo, 2010), que 

apresentou as seguintes questões norteadoras para o debate sobre planejamento: 1. Qual é 

o ponto de partida para a realização de um planejamento das atividades pedagógicas? 2. O 

que significa dizer “planejar não é apenas elencar conteúdos e métodos de ensino.”? 3. 

Quais são os conteúdos fundamentais para o ensino de História e Geografia nos Anos 

Iniciais?  4. Quais são os indicadores para a escolha dos eixos temáticos na organização 

dos planos de trabalho nos Anos Iniciais? 5. Quais são as categorias para a apropriação do 

conhecimento histórico e geográfico? 6. Qual a importância da organização dos espaços e 

tempos no processo de ensino e aprendizagem das crianças? 7. Como podemos utilizar os 
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espaços da escola, da sala de aula, do entorno da escola para as atividades? 8. Como se 

caracteriza a organização didática por tema? 9. O que é necessário para o desenvolvimento 

de mapas conceituais e de significação?     

Dando sequência, realizou-se a leitura e debate do texto “Das formas às fórmulas: Arte 

e geometria num contexto interdisciplinar”, de autoria da professora Maria Rita Lorêdo da 

Escola Municipal Santa Maria de Muriaé/MG, o qual foi selecionado, em junho de 2006, para 

o “Prêmio professores do Brasil” organizado pelo Ministério da Educação - MEC. O texto 

relata a experiência interdisciplinar da professora Maria Rita com seus estudantes, tendo 

como âncora o trabalho com arte.   

Continuando, orientou-se para a elaboração do Projeto de Aprendizagem com a 

retomada dos eixos estruturantes de História e Geografia nos Anos Iniciais e os indicadores 

para o planejamento, apontados durante o debate da investigação pedagógica. A partir de 

então, foi vivenciada a Oficina de Planejamento dos Projetos de Aprendizagem em que cada 

participante elaborou o planejamento para ser implementado com sua turma de estudantes.  

Realizado o planejamento dos Projetos de Aprendizagem, os cursistas tiveram como 

desafio desenvolver os projetos junto às suas turmas de estudantes, bem como elaborar o 

registro da prática pedagógica com intuito de apresentar suas experiências no seminário de 

socialização, última fase do curso de formação continuada. 

No seminário de socialização, foram apresentados os Projetos de Aprendizagem 

desenvolvidos com as crianças, entre os quais citamos os seguintes: A arte nos anos 

iniciais; Vamos cuidar do Lago Cururu: da conscientização à ação; Tipos de moradia; O lixo 

no meio ambiente; O bairro e suas paisagens; Eu e minha escola; Poluição sonora; O 

espaço geográfico do Hotel Amazon Experiense; Maués: contos, lendas e festas populares; 

Patrimônio cultural; História local: os bairros, ontem e hoje - Centro e Maresia.  

A titulo de ilustração apresentamos, de forma sucinta, o projeto “Maués: Contos, 

lendas e festas populares”. O projeto contemplou visitas à biblioteca pública, confecção de 

cartilha sobre Maués e suas culturas, passeios em pontos históricos da cidade, entrevista 

com pessoas idosas e historiadores da comunidade, produção de jornal informativo, 

organização de documentário em vídeo, dramatização, danças e criação de paródias. 

 As áreas de conhecimento contempladas nesse projeto foram: Arte - confecção de 

objetos e símbolos representativos de contos e lendas. Houve também apresentação de 

Ciranda, dança do lugar. Língua Portuguesa - produção de textos em forma de paródia 

retratando lendas e contos do lugar e confecção de cartilha sobre Maués e suas culturas. 
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História e Geografia - visita à biblioteca pública para pesquisar a biografia dos artistas locais, 

bem como passeio em pontos históricos com coleta de dados sobre contos e lendas da 

cidade.  

  

Considerações finais 

A experiência com Projeto de Aprendizagem representou um desafio ao curso de 

formação continuada “Humanidades nos Anos Iniciais”, por se tratar de práticas 

pedagógicas ainda incipientes em grande parte das escolas brasileiras, em particular, no 

Estado do Amazonas.  

Os Projetos de Aprendizagem desenvolvidos, em geral, enriqueceram 

significativamente as experiências de todos os participantes pela diversidade dos temas 

abordados como igarapés, região ribeirinha, casa flutuante e palafita. Vale ressaltar que o 

estudo desses temas partiu da investigação da realidade escolar.  

Avaliamos a experiência como exitosa. No entanto, muitos desafios permanecem para 

transformar práticas pedagógicas tradicionais ainda muito presentes nas escolas. Com 

relação aos professores envolvidos, consideramos importante pensar em atividades de 

formação que os motive na continuidade desse trabalho.      
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RESUMO 
 
Um Ambiente Virtual de Ensino Aprendizagem (AVEA) inclusivo pressupõe o acesso ao 
conhecimento para todos os indivíduos na sociedade da informação. As ferramentas das 
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) disponíveis na web contribuem para a 
interação entre os alunos e o ambiente. Nesse contexto, as narrativas hipermidiáticas 
podem proporcionar melhor articulação do conteúdo por apresentarem um modelo de 
estrutura flexível, permitindo que os usuários tenham acesso ao conhecimento de uma 
maneira eficaz. Essa pesquisa enfoca a utilização de um AVEA inclusivo voltado para 
usuários sem e com deficiência auditiva. O objetivo é verificar como modelos narrativos 
criativos e inovadores contribuem para apresentação dos conteúdos nesse tipo de ambiente. 
Para isso, realizou-se uma pesquisa bibliográfica em bases físicas e digitais. 
 
Palavras-chave: Narrativas hipermidiáticas; AVEA inclusivo; Criatividade; Inovação; 
Deficiente auditivo. 
 
 
ABSTRACT 
 
A inclusive Virtual Learning Environment (VLE) requires access to knowledge for all 
individuals in society, where the tools available on the web contribute to the interaction 
between students and the environment. In this context, hypermedia narratives provide a 
better articulation of the content by presenting a model of flexible structure, allowing multiple 
users to access knowledge in an effective manner. This research focuses on the use of 
virtual learning environments intended for users with and without hearing loss. The goal is to 
see how creative and innovative narrative models contribute to presentation of content in this 
environment. For this, a literature search in digital and physical bases was made. 
 
Key words: Hypermedia Narratives; Inclusive VLE; Creativity; Innovation, Hearing Impaired. 
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Introdução 

A Educação a Distância trata do processo de ensino-aprendizagem realizado na 

web. Seu conteúdo é disponibilizado num Ambiente Virtual de Ensino Aprendizagem 

(AVEA), em que professores e alunos podem interagir entre si e com o próprio 

ambiente. Além do surgimento dessa modalidade de ensino, as Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC) possibilitaram a inclusão social e digital. De acordo 

com Monteiro (2009, p.7), “a inclusão digital está inevitavelmente ligada à 

acessibilidade”, pois o acesso às TIC fomenta a integração na sociedade, uma vez 

que suas ferramentas estão associadas à oportunidade, à cidadania e ao 

conhecimento. 

Partindo do princípio de que pessoas com necessidades especiais possuem direitos 

iguais de usufruir da mesma qualidade de ensino disponível aos indivíduos sem 

essas necessidades, a UNESCO (Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura) defende que um AVEA inclusivo deve satisfazer as 

necessidades básicas de aprendizagem de todos os estudantes. O intuito é 

proporcionar o desenvolvimento do potencial de cada indivíduo. 

Levando em consideração a necessidade de inclusão, esta pesquisa teve enfoque 

na utilização de um AVEA inclusivo voltado para usuários sem e com deficiência 

auditiva. Esse tipo de ambiente exigirá de seus desenvolvedores criatividade e 

inovação, especialmente porque se propõe a utilizar narrativas hipermidiáticas para 

expor seu conteúdo. 

As narrativas hipermidiáticas podem proporcionar melhor articulação do conteúdo 

por apresentarem um modelo de estrutura flexível, permitindo que os diversos 

usuários tenham acesso ao conhecimento de uma maneira eficaz. Isso devido às 

suas características, como a possibilidade do receptor ser também transmissor das 

mensagens, tornando-se, assim, um cocriador do conteúdo – a navegação por meio 

de links, a presença de fortes estímulos sensoriais e a não-linearidade do enredo.  

É preciso ter em mente que o desenvolvimento de uma narrativa hipermidiática 

implica a formação e trabalho de uma equipe interdisciplinar, composta por 

profissionais de diferentes áreas. Tendo em vista os desafios linguísticos, culturais e 

pedagógicos que fazem parte do ensino e da interação entre os usuários do 
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ambiente, o trabalho objetivou verificar como modelos narrativos criativos e 

inovadores contribuem para apresentação dos conteúdos em ambientes virtuais de 

ensino aprendizagem inclusivos.  

Para isso, realizou-se uma pesquisa bibliográfica em bases físicas e digitais. A 

pesquisa é pertinente ao Projeto Educação Inclusiva: Ambiente Web acessível com 

Objetos de Aprendizagem para Representação Gráfica, que conta com apoio da 

CAPES e CNPq. Por meio das narrativas hipermidiáticas cria-se uma experiência 

nova no campo do ensino a distância, por isso as escolhas dos elementos que 

compõem uma forma inovadora de apresentar os conteúdos em um AVEA 

dependem de uma dose considerável de criatividade. 

 

1. Criatividade e Inovação na EaD 

Quando se fala em criatividade e inovação, pode-se considerar que o cérebro 

humano é visto dividido em duas partes: lado direito e lado esquerdo. O primeiro 

incumbe-se do emocional, o que propicia um enorme potencial criativo. Já o lado 

esquerdo é lógico, analítico e racional, sendo voltado para a inovação. Os dois 

hemisférios funcionam somente em conjunto. 

Assim, o lado direito é incumbido pela busca de alternativas para a resolução de 

problemas por meio do processo criativo, aplicável a todas as atividades humanas. 

No âmbito educacional, existem muitas possibilidades de utilizar a criatividade 

visando a inovação, sobretudo no que diz respeito ao emprego de TIC. Essas 

tecnologias se desenvolvem em uma velocidade cada vez maior, demandando por 

soluções que aproveitem todo o seu potencial. 

Do ponto de vista cognitivista, as etapas do processo criativo necessitam de um 

esforço mental concentrado sobre o problema ser resolvido, constituindo-se na 

contramão das antigas teorias, que consideravam a criatividade resultado de uma 

inspiração divina ou um de um vislumbre de loucura. O processo criativo é 

constituído de sete etapas, segundo Duailibi e Simonsen (2000): 

1. Identificação: Estágio no qual o problema é identificado. Quando este estiver 

bem definido, pula-se para as etapas seguintes.  
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2. Preparação: Pode ser direta, quando informações pertinentes ao problema 

forem acumuladas, ou indireta, quando se busca informações sobre tudo o 

que possa colaborar para uma resolução, mesmo que a princípio não tenha 

nada a ver com o problema. 

3. Incubação: Esta etapa se desenvolve no plano do inconsciente. Depois de 

acumular dados sobre o problema, deve-se deixar a mente trabalhar sozinha. 

4. Aquecimento: retorno ao problema com a sensação de uma solução próxima. 

Nesta etapa utilizam-se técnicas de criatividade para desencadear as ideias. 

5. Iluminação: a solução do problema aparece pela primeira vez. É quando 

“estoura” a ideia. 

6. Elaboração: Depois de encontrar uma ideia, julgada satisfatória, inicia-se um 

processo consciente, da elaboração. As ideias, antes abstratas, são 

colocadas linearmente e, por meio da construção de uma teoria ou da 

formulação de um plano, é hora de começar a associá-las com dados 

conhecidos da realidade. 

7. Verificação: Momento de comprovar que a ideia adotada como solução é, de 

fato, a solução. 

Após passar por essas etapas, seria possível chegar-se a uma solução inovadora 

(DUAILIBI E SIMONSEN, 2000). Inovar significa concretizar uma ideia criativa. Para 

Alencar (1996, p.16), “a inovação não requer necessariamente novidade absoluta de 

uma ideia, mas apenas que a mesma seja nova para a unidade relevante que a 

adote”. 

O constante avanço das tecnologias, reduzindo cada vez mais fronteiras espaciais e 

temporais, incita a inovação em diversos setores da sociedade. No entanto, mais do 

que uma transformação técnica, essas tecnologias modificam a maneira de pensar 

sobre as atividades e os fazeres na sociedade. Na educação, por exemplo, é 

possível verificar mudanças nos meios usados para tal propósito e, 

consequentemente, na forma de ensinar e transmitir o conhecimento.  

... na Educação a Distância (EAD) as TIC são vistas como portadoras 
de um potencial inovador. Mais uma vez a instauração de um novo 
paradigma pedagógico e a mudança das práticas educativas são 
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apontadas como as grandes metas dos programas de formação, com 
destaque especial para as transformações nos papéis 
desempenhados pelos atores (por exemplo, o professor formador ou 
o professor tutor) e também para a reconfiguração de algumas 
funções, tais como a concepção de material didático e a tutoria 
(PEIXOTO, 2008, p. 40). 

 

Um aspecto desta pesquisa recai sobre a concepção do material didático para EaD, 

uma vez que as narrativas estão diretamente ligadas ao conteúdo. Para Francisco 

(2010) as produções didáticas no Brasil são reducionistas a essa modalidade, 

invocando uma fragilidade nos programas de EaD. Como solução para esse 

problema, a autora (FRANCISCO, 2010) ressalta a necessidade de se repensar as 

metodologias utilizadas na produção a fim de que o aluno construa sua própria rede 

de sentidos e significados na aprendizagem.  

É nesse contexto que surge a ideia da utilização de narrativas para apresentação de 

conteúdos para EaD. No ambiente, novas interfaces hipermidiáticas e não lineares 

são desenvolvidas, contribuindo com as relações estabelecidas. Santaella (2004) diz 

que a hipermídia é feita para ser lida por meio de buscas, descobertas e escolhas. 

“Esse percurso de descobertas, entretanto, não cai do céu. Ao contrário, para que 

ele seja possível, deve estar suportado por uma estrutura que desenha um sistema 

multidimensional de conexões” (SANTAELLA, 2004, p.50). 

Existe, assim, um grande desafio na forma de se apresentar os conteúdos 

educativos em um ambiente hipermidiático que faz uso de narrativas. A capacidade 

criativa dos profissionais envolvidos no processo de construção desse ambiente 

deve ser estimulada. De acordo com Lapolli e Vanzin (2010, p.118) 

Por meio de esforços multidisciplinares é possível elaborar narrativas 
em um ambiente hipermídia. Para que se pense em algo novo e 
inovador, uma cadeia de subsídios é necessária. Começa-se pela 
codificação e compartilhamento do conhecimento, que é elemento 
básico para a criatividade. Esta, por sua vez, é considerada um dos 
elementos essenciais do processo de inovação, que se trata da 
aplicação das ideias criadas. 

 

A complexidade de se elaborar uma narrativa hipermidiática, especialmente para um 

ambiente educativo, envolve uma atividade considerada inovadora. No entanto, para 

que os resultados satisfaçam a todos os atores (professores, tutores, alunos, etc.) é 
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preciso conhecer a fundo as características e possibilidades dessa maneira de se 

apresentar conteúdos. 

 
2. Narrativas hipermidiáticas: inovando no campo da EaD  
As formas narrativas são consideradas um instrumento fundamental na compreensão dos 

vários tipos de textos. Allan e Good (2008) afirmam que um ambiente educacional deve 

proporcionar aos alunos a possibilidade de criação de narrativas de sua autoria e por isso 

salientam a necessidade de haver equilíbrio entre a orientação destas. Para Ferreira (2007), a 

proposta de criação de narrativas em ambientes hipermídia expande as possibilidades de 

escrita de uma história e oferece ao aluno/usuário a possibilidade de interação na adaptação 

ou criação de sua narrativa.  

Murray (2003) aponta que em vários tipos de narrativa sempre houve espaço para a 

imaginação e para diferentes interpretações sobre uma mesma história. Entretanto, 

na narrativa hipermidiática é preciso considerar-se a participação ativa do 

espectador, o que pode interferir realmente no resultado final de uma história, já que 

um ambiente hipermídia possibilita a existência de uma narrativa formada por 

fragmentos interconectados, que resultam em uma trama complexa a ser construída 

pelo usuário.  

Ferreira (2006) afirma que a construção de uma narrativa hipermídia depende das descobertas 

e ações do usuário durante a navegação, subordinada à movimentação pelo espaço virtual do 

ambiente. Nesse sentido, a história é o efeito do intercâmbio entre quem narra e 

quem interage com a narrativa. Rodríguez (2010) aponta que com o auxílio das 

tecnologias digitais houve a promoção e desenvolvimento de modelos narrativos 

criativos e inovadores.  

Em um modelo de narrativa hipermídia, a não-linearidade na visualização das 

informações é o que possibilita ao usuário a definição do curso de leitura/interação. 

Entretanto, Craveirinha e Roque (2010) advertem que se, nesse contexto, o usuário tiver uma 

liberdade ilimitada em escolher caminhos, algumas relações causais entre os eventos podem 

ser perdidos. Por isso a história deve ter uma estrutura que possibilite ao usuário certa 

liberdade de escolhas, mas pautadas pelo ambiente, possibilitando ao navegador a impressão 

de controle da história. 
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Lapolli et al. (2011) identificaram que a interação causada pela não-linearidade do 

ambiente hipermídia é um fator que contribui para a experiência do usuário. Através 

da análise com base nas categorias estéticas apontadas por Murray (2003), 

identificaram que uma trama desenvolvida em hipermídia possibilita ao espectador 

atuar de forma interativa, relacionando-se com o universo virtual de forma mais ativa 

e cooperativa.  

A forma peculiar de interação com a história, causada pela não-linearidade, é um 

fundamental elemento que influencia na vivência e experiência do espectador. 

Nesse sentido, Busarello et al. (2011) identificaram que o processo de imersão e 

integração do ambiente favorece a criação de um ambiente onde a aprendizagem 

ocorre de forma mais ativa, espontânea e criativa. Além disso, as forma de 

disposição dos recursos narrativos disponíveis colaboram para a integração entre 

agentes humanos e virtuais. Entende-se assim, que os elementos utilizados nas 

narrativas hipermídia podem contribuir para o enriquecimento do imaginário e o 

repertório do aluno. 

 
3. AVEA inclusivo voltado para usuários sem e com deficiência auditiva 
Para Gabardo, Quevedo e Ulbricht (2010) o desafio de educar a distância exige o 

suporte de pessoas, processos educacionais e tecnologias facilitadoras para atender 

essas demandas de maneira inovadora. Entretanto, um dos pontos a ser observado, 

é a questão relacionada à acessibilidade desses ambientes. Entende-se que um 

ambiente acessível deva possibilitar a qualquer indivíduo, independente da 

tecnologia utilizada, a capacidade de interagir e compreender as informações 

apresentadas em um dado ambiente.  

Nunes et al. (2011) apresentam proposta de formatação de conteúdo para objetos 

de aprendizagem acessíveis em AVEA. Enfatizam que é imprescindível a 

consideração de elementos que adaptem os conteúdos para o acesso a todos, 

quando forem projetados e construídos. Apontam que a utilização de diferentes 

narrativas, na construção de objetos de aprendizagem, favorece a adaptação do 

conteúdo a uma linguagem adequada ao usuário. 
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Ao se limitar a abordagem de ‘acessível’ a pessoas com deficiência auditiva, 

entende-se que a elaboração de uma narrativa, com características hipermídia, deve 

levar em consideração os aspectos visuais desses indivíduos. Para Marschark et al. 

(2009),  a combinação de uma informação verbal com uma visual melhora o 

aprendizado e retenção de conteúdo, tanto por parte de indivíduos surdos como não 

surdos.  

Eles enfatizam a variedade de resultados de pesquisas nas quais se sugere que  

pessas surdas têm maiores habilidades visuais do que os não-surdos. Reitsma (2008) 

entende que as atuais tecnologias computacionais têm facilitado em muito a utilização de 

imagens e sinais para a significação de diversos conteúdos.  

Para Richardson e Woodley (2001) em instituições de ensino com disciplinas transmitidas 

face-a-face, a qualidade da aprendizagem para o aluno surdo pode ser prejudicada. Os 

autores aprovam a utilização de meios digitais como apoio no processo de ensino-

aprendizagem, e defendem que instituições de ensino a distâcia podem favorecer o 

aprendizado de surdos.  

Quadros, Cerny e Pereira (2008) afirmam que em um curso a distância é necessária 

a utilização de diversas estratégias de ensino, envolvendo os meios de comunicação 

como mediadores do processo de ensino-aprendizagem. No caso de um aluno 

surdo, é importante observar as particularidades da linguagem utilizada.  

Corradi e Vidotti (2010) observam que em um AVEA acessível é necessário que as 

informações estejam postas de forma clara aos usuários. Apesar de considerarem a 

internet como uma importante ferramenta, a dificuldade de entendimento da língua 

portuguesa escrita exige que os usuários surdos recorram a intermediários, limitando 

assim sua autonomia. O ponto positivo é a utilização de uma tela com a tradução em 

LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) como alternativa de leitura dos textos. Entre as 

recomendações de Torres, Mazzoni e Mello (2007), há o preceito de que a 

informação a ser captada por uma pessoa com deficiência sensorial deve ser 

transmitida com redundância, de diferentes formas, de acordo com suas 

preferências. 
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Considerações Finais 
Esta pesquisa indicou que as narrativas hipermidiáticas possibilitam a criação de 

uma gama de ambientes de aprendizagem criativos e inovadores, podendo 

favorecer o desenvolvimento e aplicação de uma série de metodologias 

educacionais. Outro ponto observado foi o aspecto de acessibilidade que deve ter 

um AVEA inclusivo. No caso específico, em se tratando do processo de 

aprendizagem para o surdo, deve-se possibilitar acesso a tecnologias que permitam 

adaptação e facilidade de uso da comunicação a seu modo. Essa adequação na 

linguagem pode se estender a outros públicos, desde que suas necessidades sejam 

analisadas e consideradas na construção da narrativa. 

Entende-se que esse trabalho apenas serviu de base para a verificação da 

importância de modelos narrativos de conteúdos em AVEA. Identifica-se que mais 

pesquisas são necessárias para uma conclusão sólida do tema aqui proposto.  Além 

de aspectos relacionados à adaptação de conteúdo didático a um contexto narrativo, 

como a estruturação do mesmo, os modelos devem ser vistos com mais 

profundidade, o que fica aqui como sugestão para pesquisas futuras. 
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RESUMO 
 
A hipermídia chega carregada de significados e dúvidas a serem desvendados pela filosofia 
e diversas áreas do conhecimento. Dada sua principal característica, o caráter não-linear do 
conteúdo, ou seja, o estabelecimento de uma “desordem” na “ordem” de contar fatos, é de 
se questionar como a narrativa assim exposta pode oferecer significado ao receptor. 
Fragmentada e com inúmeras possibilidades de avanço ou digressão, uma narrativa em 
hipermídia estimularia a criatividade ou prejudicaria o entendimento? Neste artigo 
propormos estas reflexões e esperamos contribuir ao desenvolvimento deste campo fértil, 
de pioneirismo, considerando, que toda linguagem requer um momento de desenvolvimento 
técnico para o domínio dos mecanismos expressivos. 
 
 
Palavras-Chave: Hipermídia, criatividade, narrativas  
 
 
ABSTRACT   
 
Hypermedia comes loaded with meanings and questions to be unveiled by the philosophy 
and various fields of knowledge. Given its main feature, the nonlinear character of the 
content, the establishment of a "disorder" in the "order" to tell the facts, is to explore how the 
narrative thus exposed can provide meaning to the receiver. Fragmented, with numerous 
possibilities for advancement or digression, a narrative hypermedia stimulate creativity or 
hinder the understanding? In this article we propose these ideas and hope to contribute to 
the development of this fertile field, pioneering, considering that all language requires a 
moment of technical development for the field of expressive mechanisms. 
 
  
Key words: Hypermedia, creativity, narratives 
 
 
Introdução 
 
A criatividade está relacionada com processos de pensamento, imaginação, intuição 

e originalidade, características importantes para um profissional de sucesso, aliado, 
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aos conhecimentos técnicos e demais habilidades necessárias ao desempenho da 

profissão (BARRETO, 1997). 

Atualmente, o recurso mais valioso na era da informação é o conhecimento. 

Conhecer é dar significação, é dar forma ao sinal tornando-o informação. É elevar 

um fato ou evento ao signo. Aprendemos quando transformamos informação em 

conhecimento. É a informação que muda alguma coisa ou alguém. A informação, 

porém, é volátil, o conhecimento, não.  

Entretanto, para ser um profissional que a era da informação necessita, devemos 

sempre buscar novas informações, tal como um explorador; porém agir como um 

artista ao transformar dados em idéias novas; ser um verdadeiro juiz ao ponderar 

sobre uma ideia e, por fim, ao colocar a ideia em prática devemos “agir como um 

guerreiro”  (OECH, 1994, p. 22-24).  

Procurando tornar os ambientes hipermidiáticos voltados à aprendizagem, mais 

atrativos e adaptáveis aos usuários, surgiu a ideia de trabalhar nesses ambientes, 

com um mesmo conteúdo, abordado por diferentes narrativas.  Segundo Steiner e 

Tomkins (2010), os ambientes hipermidiáticos representam o mais novo campo de 

aplicação e apresentação de narrativas. 

Formadas por informações que evocam associações e lembranças a partir de 

sentimentos, experimentos e emoções, as narrativas configuram mensagens aptas a 

consubstanciar conhecimento. Daí uma importância a mais para estudá-las. Atuando 

com valores simbólicos expressos em uma narrativa, que vai de um emissor a um 

receptor, estabelece-se o processo de comunicação, uma das importantes vias de 

transmissão do conhecimento. 

A narrativa, tão exigente em termos de estrutura que lhe garanta significação, busca 

persuadir e despertar o interesse progressivo do receptor.  Mas em um ambiente 

hipermídia a narrativa se desenvolve por meio de fragmentos que apresentam 

pontos de ligação entre si, resultando em uma trama complexa dotada de 

interconexões. Buscando uma resposta criativa, o que fazer quando o enredo 

abandona a lógica linear da sequência e apresenta caminhos que conduzem a 

elementos alternados, como propõe a narrativa em hipermídia?  
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Hipertexto, Hipermídia  
 

Frequentemente confundidos, os termos hipertexto e hipermídia, na verdade, 

referem-se ao mesmo objeto, ou seja, a um texto no formato digital, construído por 

conjuntos de informações acessados por links ou hiperlinks que podem ser palavras, 

imagens ou sons, os chamados ‘nós’ (LÉVY, 1993; NIELSEN, 1995), ligados por 

conexões. A diferença é um lapso de tempo associado ao desenvolvimento da 

própria tecnologia.  

Hipertexto é a expressão cunhada pelo sociólogo Theodore (Ted) Nelson em 1965, 

inspirado pelo semiólogo francês Roland Barthes que, em sua obra, já discutia a 

ligação de textos com outros textos. O prefixo hiper vem do grego e significa “sobre, 

além”, remetendo a uma de suas principais características que é a chamada não-

linearidade. Isto é, por meio do hipertexto é possível acessar determinado assunto 

sem o compromisso de uma leitura linear, com começo, meio e fim. Por meio dele, o 

leitor acessa o conhecimento de acordo com o caminho que pretende construir. 

Espera-se um leitor ocupado e engajado com o descobrimento e a exploração do 

conteúdo.  

Embora a definição tradicional de hipertexto implique um sistema que opera com 

texto puro, como observa Nielsen (1995), o fato de muitos sistemas atuais incluírem 

a possibilidade de trabalhar com gráficos e várias outras mídias leva algumas 

pessoas a utilizarem o termo hipermídia, para destacar os aspectos multimídia de 

um sistema que inclui a possibilidade de nós com som e imagem. Outros autores 

consideram o termo hipermídia mais adequado, uma vez que a composição dos 

hiperlinks simplesmente evoluiu do texto escrito para as ferramentas multimídia.  

Já as pesquisas com relação à hipermídia adaptativa começaram no início de 1990 

e os primeiros estudos compartilhavam duas principais áreas: a hipermídia e a 

inteligência artificial. A hipermídia adaptativa oferece uma seleção de links e 

conteúdos apropriados ao usuário, a partir da definição de seu perfil. Associa-se a 

uma espécie de “personalização” da web, o que exige um sistema capaz de inferir 

necessidades e desejos do usuário, capaz de ajustar o que ele vê ou acessa 

conforme seus objetivos, habilidades e conhecimento do assunto.  
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Segundo Bugay (2008), a definição de hipermídia adaptativa é de um sistema que 

constroi um perfil para cada usuário e aplica-o na adaptação de diversos aspectos 

visíveis desse sistema conforme suas necessidades, desejos e preferências. A 

Hipermídia Adaptativa compreende a adaptação do conteúdo e da navegação: para 

o conteúdo ocorre o destaque, ocultação e/ou reorganização do material hipermídia 

em si, de acordo com o perfil do usuário em questão. Já a adaptação da navegação 

consiste na disponibilização ou ocultação de links do sistema hipermídia em função 

do perfil do usuário.  

O sistema coleta informações sobre o usuário pela observação do seu 

comportamento quando está usando e navegando pela aplicação. Depois disso, 

atualiza o Modelo de Usuário e, com esses novos dados, gera o efeito de adaptação 

de forma e conteúdo apresentados a esse usuário. De acordo com Palazzo (2002), 

um Sistema de Hipermídia Adaptativa deve satisfazer, no mínimo, três critérios 

básicos: ser um sistema Hipertexto ou Hipermídia; possuir um Modelo de Usuário; e 

poder adaptar o Sistema Hipermídia a partir desse modelo de usuário.  

Existe uma distinção clara entre adaptável e adaptativo. Para Bugay (2008), um 

Sistema de Hipermídia Adaptável permite que o usuário faça mudanças no sistema, 

tais como alterar a cor de fundo, tipo e tamanho de fonte, etc., seja pela 

customização definida no cadastramento inicial utilizado para inicializar o modelo de 

usuário ou pela ação direta do usuário, que pode modificar o modelo do usuário 

quando julgar necessário. Já um Sistema de Hipermídia Adaptativa adapta o sistema 

de forma autônoma, baseado nos dados obtidos do monitoramento do usuário, os 

quais são armazenados no modelo do usuário e utilizados para essa adaptação de 

forma dinâmica nos moldes do estado corrente do Modelo de Usuário (KOCH, 

2000).  

O sistema usa as ações de navegação, pesquisa, respostas a questionários do 

usuário, bem como as informações fornecidas no “cadastramento do usuário” para 

alimentar o Modelo de Usuário e adaptar a navegação. Essas adaptações podem 

ser realizadas mudando apresentações predefinidas ou construindo-as a partir de 

pedaços de informação. Nesse último caso, onde a geração das páginas é dinâmica, 
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os sistemas são conhecidos como Sistemas de Hipermídia Dinâmica (DE BRA, 

2003).  

Os Sistemas de Hipermídia Adaptativa são baseados em hipertexto e utilizam-se do 

conhecimento e das metas do usuário contidas em um modelo para modificar os 

links e/ou conteúdo e, dessa maneira, fornecer uma instrução e/ou navegação 

individualizada. Esses sistemas dão à web uma certa inteligência no sentido de que 

eles têm a capacidade de “entender” as necessidades do usuário e customizar a 

aplicação (KOCH, 2000). A maioria dos Sistemas de Hipermídia Adaptativa, na 

opinião de De Bra (2003), têm tanto características adaptativas como adaptáveis, 

seja pelo “cadastramento inicial” utilizado para inicializar o modelo do usuário ou 

pelos sistemas que permitem que os usuários modifiquem o modelo de usuário 

quando julgarem necessário.  

Transpondo o oral para o virtual 

Associado a sistemas multimídia (uso de imagens fixas ou em movimento, som e 

outros textos), o hipertexto configurou-se na hipermídia, especialmente com o 

incremento da web na versão web 2.0, que permite interação e uso de inúmeras 

ferramentas na construção do saber.  

Segundo Lúcia Leão (2005, p. 21), o hipertexto concretizou a busca de pensamentos 

em uma estrutura multidimensional e não-sequencial: “(...)  Assim, eu defino o termo 

hipertexto simplesmente como escritas associadas não-sequenciais, conexões 

possíveis de se seguir, oportunidades de leitura em diferentes direções”. Conforme 

Santaella (2007), o texto é uma sequência relativamente coesa e coerente dos 

signos linguísticos, enquanto a hipermídia integra texto, imagens e som em uma 

nova linguagem híbrida. O enredo passa a ter múltiplos começos (ou nenhum), 

muitas variantes em seu desenvolvimento. Pode ser composto por áudio e vídeo, 

imagens, e oferecer vários desenlaces (ou nenhum). 

Como explica Rodríguez (2006), os modelos hipermídia se definem com base em 

três componentes: funcionam sobre hipertexto (leitural não-linear do discurso), 

integram multimídia (utilizam diferentes morfologias de comunicação) e requerem 

interatividade (capacidade do receptor para executar o sistema através de suas 
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ações, aquele que “usa” a máquina, o “usuário”). A presença desses três 

componentes deu lugar ao termo literatura eletrônica ou literatura em hipermídia. 

De acordo com Murray (2003), quando se vivencia uma narrativa em um ambiente 

digital, é possível experimentar-se três princípios estéticos: a imersão, que é a 

capacidade de o usuário se sentir presente em outro lugar, vivenciando o que o 

mesmo proporciona; a agência, que é a sensação do usuário ao obter um resultado 

relevante e imediato ao realizar determinada ação; e a transformação, que é a 

possibilidade permitida pelo meio digital de mudar formas e conteúdos dos seus 

elementos.  

Conforme Rodríguez (2006), a imersão oferece possibilidades que causam grande 

impacto na experiência vivida pelo usuário, quando este se sente totalmente 

envolvido em outro meio ambiente. A agência vem das possibilidades de 

desempenho e realização de ações significativas no decorrer da história. É o prazer 

da manipulação ou elaboração de materiais e objetos em um lugar desconhecido. Já 

a transformação seduz em relação ao poder de mudar tudo no ambiente 

computacional, liberando o indivíduo para seguir uma jornada própria, com o poder 

de alterar o que quiser. Some-se a isso, o fato de que todo aparato tecnológico 

computacional pode servir de apoio para um universo narrativo denso e exigente, 

como no caso de jogos ou sistemas hipermídia.  

Sobral e Bellicieri (2010) entendem que o meio digital possibilitou a convergência de 

várias mídias, com a possibilidade de uma infinidade de narrativas para um único 

sistema computacional. Paraguai (2008) aponta que no caso das possibilidades de 

narrativas videográficas existem diferentes modos de expressão e experiência de 

usuários. A imagem em movimento tem um caráter de representação, incorporando 

funções e permitindo uma série de ações.  Toda obra narrativa audiovisual, segundo 

Jiménez (1996), pode ser considerada uma estrutura abstrata muito mais geral do 

que um relato sem esse recurso. Entende que o modo narrativo utilizado para 

(‘contar’) a narração se diferencia pela forma de como determinada história é 

percebida pelo receptor.  

Para Azevedo e Lobo (2006) as narrativas hipermidiáticas estabelecem relações 

entre os códigos e seus registros, gerando uma justaposição de textos 
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desvinculados de uma estrutura sintática tradicional. De acordo com Sobral e 

Bellicieri (2010) até mesmo o algoritmo é uma forma de narrativa, onde os dados 

são vistos como elementos descritivos para a narração. Também o software é visto 

como uma tradução – interface de linguagem – para o algoritmo. Assim, todo 

processo se dá por meio de narrativas, “entre computador e programador, 

programador e usuário, e eventualmente usuário e usuário. É uma instância 

‘contando histórias’ para a outra, embora através de traduções” (SOBRAL E 

BELLICIERI, 2010, p.6).  

            Braga et al (2006) defendem que uma narrativa hipertextual pode ser 

estruturada tanto de forma linear como não-linear. O modo como o roteirista – 

narrador – irá trabalhar os elementos da linguagem é que dará o ritmo à narrativa.  

Para Castro e Freitas (2010) a estrutura narrativa não-linear proporciona uma leitura 

aberta da mensagem/história, onde a forma de contá-la pode mudar dependendo do 

meio de transmissão – por ser posterior a um acontecimento pode ser transcrita por 

palavras, imagens, sons, literatura, teatro, cinema, TV, jogos e outros. De acordo 

com Murray (2003) um meio não-linear representa a mesma simultaneidade de 

processamento cerebral, o que permite ao usuário conhecer uma história fora da sua 

linearidade convencional. Pode, nesse caso, optar por personagens e sequências da 

maneira que mais agradar e/ou interessar. 

             Segundo Paraguai (2008) um ambiente não-linear se organiza em um 

conjunto pré-estabelecido de possíveis caminhos, que com a conexão em rede pode 

ampliar-se de forma indefinida. A narrativa do hipervídeo, por exemplo, ao 

desconstruir a linearidade deve investir nas escolhas do receptor para realizar seus 

percursos e escolher seu ritmo e direções, além de estabelecer suas referências e 

significados próprios. À medida em que o conteúdo é conhecido pelo receptor as 

informações dividem-se sucessivamente entre estados não formalizados e 

atualizados, fazendo de cada leitura um acontecimento singular e único. Rodríguez 

(2006) entende que na não-linearidade é o receptor quem define o curso de sua 

sequência e não o texto, sendo essa condição a principal característica de uma 

narrativa hipertextual. 
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               Steiner e Tomkins (2010) afirmam os meios não-lineares possibilitam ao 

receptor assumir o controle de determinados aspectos do ambiente, diferente de 

narrativas escritas ou cinematográficas. Nos ambientes interativos, os receptores 

podem definir a ordem de visualização dos eventos, além da possibilidade da 

interação com os mais diversos elementos do ambiente, podendo assumir um papel 

de personagem da narrativa, ao influenciar o fluxo do enredo. Segundo Sobral e 

Bellicieri (2010), essa possibilidade de imersão, possível nos meios digitais, pode 

recriar situações históricas ou hipotéticas, além de tornar a navegação mais 

interessante e investigativa, facilitanto o processo de assimilação de conhecimento. 

              Castro e Freitas (2010, p. 8) entendem que em uma narrativa linear, como a 

produzida pela TV analógica, o espaço e tempo são manipulados por movimentos e 

ângulos de câmera, efeitos sonoros e cortes de cenas, que podem utilizar como 

recursos “flash backs, divisão de telas, histórias paralelas, mistura de imagens reais 

e virtuais”. Já nas mídias digitais, de caráter não-linear, esses recursos podem ser 

utilizados como links durante a imersão das histórias. Isso proporciona para o 

receptor uma sensação de controle da narrativa, criando um elo entre cenas que são 

construídas em sua mente. Ele assume um papel de diretor, interagindo na ação por 

meios desses links.  

               Segundo Rodríguez (2006), o que mais afeta o usuário é essa 

possibilidade de várias formas de interação. O artista digital oferece ao espectador 

uma colaboração, uma cocriação da narrativa. A narrativa digital “chama” o usuário a 

participar, agir e envolver-se, habilitando-o a ser capaz de construir o enredo. Janet 

Murray (2003) concorda: quando o autor expande a história para incluir nela 

múltiplas possibilidades, o receptor adquire um papel mais ativo. Saltando de 

conexão em conexão, ou de “nó” em “nó”, promove sua própria leitura, podendo 

compartilhar textos de sua autoria e interagir em diversos níveis. 

Os “nós” correspondem a uma unidade diversa de informação no hipertexto e abrem 

janelas para novos significados. Lévy (1999) explica que eles podem ser 

constituídos por outros blocos de texto, imagens, música, ruídos, em diferentes 

dinâmicas, com o mesmo objetivo de acrescentar informação. Quando um nó é 

ativado, um salto é feito para o ponto associado a outra ligação, cujo conteúdo será 
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distendido em outras possibilidades e formas. O usuário emerge em “labirinto”, 

metáfora utilizada por inúmeros autores (Calabrese, 1987; Leão, 2005; Santaella, 

2007, Rodríguez, 2006). Quebra-se o paradigma da absorção do conhecimento por 

meio da linearidade. Se para o usuário isso representa uma revolução, também o 

autor é convocado a encontrar novas formas de expressão a fim de manter seu  

interesse desperto. 

A essa altura impõe-se a controvérsia, porque se o labirinto institui um caos na 

linearidade, compensa por outros atrativos. Rodríguez (2006, p. 343) observa que 

ele “está vinculado, pelo lado da produção (desenho) a uma complexidade 

inteligente, e, do lado do usuário, ao prazer do extravio e ao gosto por sair”. Lúcia 

Leão (2005) e Lucia Santaella (2007) também recorrem à metáfora. Seria possível 

falar em estímulo à criatividade, à medida que todo o processo narrativo implica uma 

organização dos conteúdos internos da memória e o compartilhamento de 

experiências estimula a generosidade. “As cibernarrativas são exemplos criativos de 

práticas coletivas, onde o leitor é um construtor de labirintos”, confirma Leão (2005, 

p. 35).  

Embora a figura do labirinto seja bastante utilizada, outra metáfora conhecida é a do 

“rizoma”, de Deleuze e Guattari (1995). ). O “rizoma” é um sistema conceitual aberto, 

desprovido de centro, mas com um lado oculto, e, como a planta, embaixo da terra, 

inicialmente invisível, com um tipo particular de multiplicidades que ocupam espaço 

sem medi-lo e que só se consegue explorar avançando progressivamente.  

Considerações Finais 

A internet abre muitos canais para mensagens desprovidas de bom senso, beirando 

muitas vezes o bizarro em desenho e conteúdo. Afinal, em tempos de pioneirismo de 

um novo meio de expressão, proliferam bons e maus exemplos de sua utilização, 

além de haver carência de material elaborado em hipermídia. Contudo, é possível 

supor que ler e interagir por meio de narrativas possam nos levar a apreciar o valor 

das recombinações para a construção do conhecimento.  

Se a lógica não se expressa sem a estética, tudo indica que percorremos o caminho 

de explorar cada vez mais a visualização da informação e fazer da tecnologia uma 

poderosa ferramenta de estímulo ao processo criativo. Um desafio é contemplar-se 



366 

 

estética, lógica e tecnologia em uma “comunicação tecnológica”, para a qual ainda 

não existem modelos. Ademais, a interação e construção coletiva de novos 

significados promovem laços de solidariedade onde antes só havia o ato solitário – 

ainda que maravilhoso – de ler, pois ao externar-se empatia em um processo, 

remove-se a barreira entre o “eu e o outro”.  

Assim, experimentar possibilidades de romper com moldes de escrita e leitura 

tradicionais estimula mentes abertas e receptíveis a mensagens em um padrão 

incomum. Isso exigirá da engenharia ferramentas de mídia cada vez mais 

“encantadoras”, destinadas a seduzir o usuário, com a gestão redobrada em 

eficácia.  Ao autor da narrativa também há demandas. Sua virtuose reside em criar 

ou contar histórias instigantes sem se deixar levar por um rebuscamento de efeitos 

pretendido pelo desenho da navegação na web. Sua meta, ao que tudo indica, recai 

sobre a arte de harmonizar o conteúdo do texto com os meios multimídia.  

Escrever com mais consistência pensamentos complexos exigidos por histórias 

cheias de intrigas, enigmas, imaginação, no espaço limitado da tela, sem perder de 

vista a atenção do usuário será um requisito cada vez mais específico.  Ao que tudo 

indica, os “nós” de conexão do hipertexto são marcadores fundamentais dessa nova 

estrutura. Ponto em que a janela da autoria se abre para o usuário, o nó precisa ser 

autônomo, bastar-se a si mesmo na estrutura, mantendo um vínculo sutil com o fluxo 

da informação, para que o labirinto apresente saídas de modo a satisfazer o usuário, 

sem que ele se canse ou se perca. Só assim, como nos ensina Foucault, citado por 

Candiotto (2007), em meio à ambiguidade de época e cultura que as narrativas 

refletem, como não pode deixar de ser, o homem tem chance de ser considerado, ao 

mesmo tempo, sujeito de conhecimento e objeto do saber.   
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A INTERNET E AS REDES SOCIAIS COMO FERRAMENTAS DE APOIO AO 
TRABALHO DO CONSULTOR INTERCULTURAL 

 
 

Thiago Medeiros Costa – Discente / UEPA 

 
RESUMO 
 
Palavras-Chave: Internet, Redes Sociais, Consultoria Intercultural 
 
 
O artigo revela a importância da internet e das redes sociais para o trabalho do consultor 
intercultural, levando em consideração a crescente aproximação dos indivíduos que 
estabelecem entre si relações de intercâmbio de informação e conhecimento de âmbito 
profissional, econômico, político e cultural, fortalecendo a atual fase de consolidação da 
comunicação global. Objetivaram-se identificar a presença do consultor intercultural na rede 
de colaboração online, apresentando as utilidades da rede mundial de computadores e das 
redes sociais como canais de divulgação da consultoria intercultural e de auxílio à 
comunicação estabelecida entre o profissional que oferece os serviços (o consultor) e 
aquele que os recebe (quem contrata os serviços), como, por exemplo, durante o apoio 
intercultural online.  
 
 
ABSTRACT 
 
Key words: Internet, Social Networks, Intercultural Consultant 
 
This paper shows the importance of the internet and the social networks for the intercultural 
consultant’s activities, considering the rising approximation of individuals who establish 
among them professional, economics, politics and cultural information and knowledge 
interchange, strengthening the current era of global communication consolidation. The 
objectives were to identify the intercultural consultant presence on the online collaboration 
network, showing the use of the international computer network and the social networks as 
channels to advertise intercultural consultants’ activities using such tools; and how they can  
support the communication established between the professional that offers the services (the 
consultant) and the one that receives them (one that asks for the services), as, for example, 
during the intercultural support online. 
 
 
 
1 INTRODUÇAO 
 
 De acordo com Thomas e Inkson (2006), “a globalização significa um 

aumento da permeabilidade de fronteiras tradicionais, incluindo aquelas ao redor de 

países, economias, indústrias e organizações.” Com a abertura de mercados e os 

avanços da tecnologia na Era da Comunicação e Conhecimento, as nações, lugares 

antropológicos de construção da identidade (LOPES, 2003), além do fluxo denso de 
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pessoas de diferentes partes do mundo, presenciam uma troca intensa de produtos, 

serviços e informações entre indivíduos e organizações, que mantêm contato entre 

si por meio da universalização dos sistemas de comunicação, transformando o 

espaço global em uma grande e única aldeia.  

A internet representa, atualmente, uma das forças da evolução profissional, 

sendo capaz de ampliar de forma exponencial a capacidade de interação contínua, e 

de estabelecer, de forma mais consolidada, fatores como a identidade e imagem 

profissionais, e coleta de dados estratégicos para o aperfeiçoamento e inovação de 

serviços. 

Os objetos deste breve estudo são a utilização da internet e das redes sociais 

no trabalho do consultor intercultural. Primeiramente, será feito um relato acerca do 

que é cultura, interculturalidade e inteligência cultural, a fim de enfatizar a 

importância dessas temáticas para o cenário global; após isso será reunido um 

conjunto de informações sobre o trabalho de consultoria organizacional e do 

profissional que atua nesta área, mais precisamente com serviços de consultoria 

intercultural, pontuando quais são esses serviços. Na próxima e última seção, serão 

identificadas formas de exploração do ambiente virtual com a apresentação de 

algumas das ferramentas que podem ser utilizadas a fim de garantir um volume 

maior de ofertas de serviços por parte do consultor intercultural e crescimento 

profissional através da constante atualização, e construção de uma imagem 

profissional positiva na rede. 

2 PASSO INICIAL: AFINAL, O QUE É CULTURA, INTERCULTURALIDADE E 
INTELIGENCIA CULTURAL? 
 
 A cultura pode ser entendida como um conjunto abrangente e complexo de 

normas, de hábitos, de repertórios de ação e de representação. O que também 

caracteriza a cultura é o fato de a mesma ser singular, localizada em um ambiente 

(fator geográfico) e em um contexto social, que identifica os grupos e serve como 

bússola orientadora dos indivíduos no meio em que vivem.  

O fenômeno da expatriação, diretamente ligado ao contato cultural, está se 

tornando recorrente nas rotinas de planejamento e estratégia das organizações, que, 

ao buscarem novos mercados no exterior, necessitam enviar colaboradores para as 
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filiais em outros países para que eles desenvolvam atividades de gestão. Contudo, 

nem sempre há uma preparação para que esses gestores desenvolvam habilidades 

culturais, ou seja, há, em certos casos, a carência de treinamentos e orientações 

referentes à diversidade cultural do país de destino, tão importantes para o 

relacionamento interpessoal com pessoas que possuem visões diferenciadas de 

vida, de profissão e de negócios. Tais orientações são imprescindíveis para que o 

gestor consiga, através da equipe de trabalho à qual pertencerá, alcançar os 

objetivos propostos pelo grupo e pela organização.  

 A interculturalidade pode ser considerada como o plano de contato entre 

culturas com o objetivo de estabelecer, ou melhor, de consolidar a comunicação 

entre os indivíduos que desenvolvem habilidades de reconhecimento e aceitação do 

outro, resultando na construção de um tipo novo e diferenciado de inteligência, a 

inteligência cultural. 

 A inteligência cultural, de acordo com os estudos de Thomas e Inkson (2006), 

é a chave para a competência gerencial do século XXI. Ela se baseia na capacidade 

de lidar com pessoas de históricos culturais diferentes, a partir do conhecimento das 

características culturais (conhecimento cultural), da prática de uma observação e 

atenção constantes e de um conjunto ou repertório de habilidades comportamentais. 

O desenvolvimento da inteligência cultural permite aos gestores a tomada de 

decisões e negociações culturalmente inteligentes, juntamente com lideranças mais 

efetivas em grupos culturalmente distintos ou, como afirmam os autores, em equipes 

multiculturais.  

  
3 A PRATICA DA CONSULTORIA 

 
A atividade de consultoria envolve, basicamente, o profissional-consultor e a 

empresa-cliente, que contrata os serviços do consultor para diagnosticar um 

problema e desenvolver um plano para resolvê-lo, auxiliando a equipe executiva no 

processo decisório. O consultor presta serviços através de elaboração de um 

parecer e propostas de ações para mudanças de um quadro, ou em certas ocasiões 

de estabilidade ou ausência de problemas a serem resolvidos, pode atuar através de 

estudos para definir novas áreas de atuação e reengenharia de processos de 
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negócios adotados por uma empresa, ajudando na definição dos objetivos e metas, 

inerentes ao processo de planejamento das organizações. 

Os serviços de consultoria também podem ser desenvolvidos a nível 

individual, que ocorrem quando uma pessoa contrata um consultor para auxiliá-la em 

algum processo de trabalho ao qual será inserida ou em alguma dificuldade pessoal. 

Exemplificando, são classificadas como consultoria individual: a consultoria 

intercultural (que também pode ser desenvolvida para organizações), a consultoria 

de imagem e marketing pessoal, a consultoria em finanças pessoais, entre outras. 

 

3.1 A CONSULTORIA INTERCULTURAL 

Uma das características do processo de consultoria é a especificidade do 

problema a ser resolvido e a especialização do profissional contratado para 

diagnosticá-lo. Considerando este quadro, o consultor intercultural é aquele 

responsável por tornar possível o desenvolvimento de atividades em equipes 

organizacionais multiculturais e por otimizar os processos de comunicação e de 

rotina administrativa, utilizando habilidades interpessoais, conhecimento cultural e 

linguístico, recursos de motivação e liderança, entre outros. 

O consultor é contratado especificamente para promover ações de 

capacitação e adequação à cultura para expatriados, através de atividades como o 

gerenciamento intercultural, workshops educativos, coaching intercultural, 

treinamento intercultural às famílias dos expatriados, cursos sobre cultura, e demais 

propostas desenvolvidas por profissionais da área a fim de habituar culturalmente os 

indivíduos direta ou indiretamente envolvidos no processo de internacionalização de 

carreira e de experiências pessoais em lugares distintos do mundo.  

 
4 A TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO COMO FERRAMENTA DE APOIO AO 
CONSULTOR INTERCULTURAL 
 
4.1 A INTERNET E AS REDES SOCIAIS NA INTERNET 
 

A internet é denominada como o conjunto de redes de computadores 

interligadas em escala mundial através do protocolo TCP/IP. Entre os seus recursos 

estão o uso de ferramentas como o correio eletrônico, compartilhamento de arquivo 

em comunicação em tempo real, instantânea, através das redes sociais e aplicativos 
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de instant messaging. (TAVARES, 2010) Exemplificando, como ferramentas mais 

específicas, são comumente citados os blogs, os sites corporativos, e o Skype, 

todos utilizados na internet, através da conexão em rede mundial. 

As redes sociais tem um caráter de desenvolvimento de um padrão de 

relacionamentos, objetivando também a criação de uma rede de trocas materiais, de 

informação e conhecimento, transferindo fatores inerentes à cultura de um grupo, 

como as tradições, as atividades de lazer, as crenças, e outras atividades referentes 

à sobrevivência individual e coletiva. 

 A WEB 2.0, modelo de rede utilizado atualmente, é a segunda geração de 

serviços online, os quais potencializam as formas de publicação, além de ampliarem 

os espaços para a interação entre os participantes do processo. Serviços que têm 

repercussões sociais importantes, reforçando o trabalho coletivo, a troca afetiva, a 

produção e circulação de informações, e a construção social de conhecimento 

apoiada pela informática.  

Algumas das redes sociais na internet mais utilizadas atualmente são: O 

Orkut, o Facebook, o Twitter, e o LinkedIn. Há também outras redes com frequências 

de uso relevantes, em diferentes partes do mundo, como mostra o infográfico 

abaixo: 
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Infográfico 1 - “A chaque continent sés préférences : Les Sites de Réseaux Sociaux Les Plus 

Fréquentés”1. (Fonte: http://www.lemonde.fr) 

  

 Em suma, o trabalho do consultor intercultural pode ser divulgado por meio 

das redes sociais, de sites específicos como os construídos e gerenciados pelo 

próprio usuário – os blogs, de sites corporativos, e realizado por meio de 

ferramentas de comunicação instantânea, como o Skype.  

 Para o consultor intercultural, o trabalho por meio da internet é uma proposta 

que só irá contribuir para o maior contato com os seus clientes, para a divulgação de 

seus serviços, com a criação de um portfólio de carreira e atividades, e para a busca 

de informações acerca do cenário global em seus diferentes aspectos – econômico, 

político, artístico e cultural.  
  

4.1.1 O Orkut 

O Orkut (http://www.orkut.com) é um software caracterizado por reunir perfis 

virtuais de pessoas e comunidades de discussão sobre assuntos específicos. O 

relacionamento entre os perfis se dá pelo convite para participar de uma rede de 

amigos, que define um tipo de interação conhecido como interação reativa. Além 

disso, há formas de interação mútua que se manifestam por meio do envio de 
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mensagens – scraps – para amigos, para amigos de amigos e dos fóruns e posts 

nas comunidades. (AQUINO, 2005). 

 As comunidades do Orkut são criadas com o objetivo de reunir pessoas para 

discutirem sobre determinado tema nos fóruns de discussão promovidos pelos 

membros ou enquetes com determinados questionamentos e opções de respostas. 

Sobre a temática de viagem ao exterior, mais precisamente para determinados 

países, é possível encontrar diversas comunidades. Há também comunidades nas 

quais são realizadas discussões sobre especificidades dos países, como onde 

estudar, como conseguir bolsas de estudos, lugares para diversão, lugares para 

passear etc. Fazem parte dessas comunidades pessoas de diversos lugares do 

mundo, que trocam informações entre si por meio da rede. 

 Em relação à Consultoria Intercultural, notou-se que há, no Orkut, um número 

relativamente pequeno de comunidades que reúnem pessoas com interesses 

pessoais e profissionais em tal temática. Como exemplo, a Comunidade ‘Adaptação 

no Exterior: como?”com aproximadamente 20 membros, que provavelmente não 

estabelecem um laço forte apesar do número pequeno de usuários no grupo, criada 

com o objetivo geral de uma comunidade, reunindo pessoas – profissionais ou não – 

que se interessam pelo assunto. Mas qual seria esse assunto especificamente? “A 

preparação e acompanhamento de brasileiros que vão ao exterior e de estrangeiros 

que vem ao Brasil”, conforme o descrito na página inicial da comunidade. 

 A criadora da comunidade, responsável pelo conteúdo inicial, pelas demais 

informações e por administrar os convites a membros é uma profissional que atua na 

área de consultoria intercultural. Observa-se que o fluxo de informações na 

comunidade é, de certo modo, fraco. Considera-se também que a temática é nova 

no Brasil, pois há poucos profissionais realmente qualificados, com capacitação, 

com vivência no exterior para conhecer de perto a cultura na qual será especialista e 

que desenvolvem treinamentos, como prática de consultoria.  

   

4.1.2 O Facebook 
 
 O Facebook (http://www.facebook.com), assim como Orkut, possui o 

procedimento de convite de usuários. Há no centro, ou no wall, uma caixa de texto 

chamada “What’s on your mind?” (No que você está pensando?), que pode ser 
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utilizada tanto para escrever algum texto para compartilhamento com os amigos 

como para fazer update de alguma imagem, vídeo, link ou para marcar algum 

evento. (TAVARES, 2010) 

 O consultor intercultural pode utilizar a estrutura do Facebook para promover 

eventos e treinamentos e divulgar resultados de trabalhos por meio de fotos e 

vídeos. 

 Existe também a proposta de criação de grupos no Facebook para reunir 

pessoas com interesses em temáticas específicas. Além disso, perfis de empresas 

privadas e grupos de organizações, como o da “AFS Intercultural Programs”, que, de 

acordo com a descrição do perfil, é uma comunidade global com mais de 50 

parceiros que dão apoio em processos de aprendizado intercultural, por meio de 

programas de intercâmbio. Há no perfil do grupo uma página para fórum de 

discussão em temáticas definidas acerca de programas de intercâmbio e 

aprendizado intercultural.  

Outra página criada no Facebook é a “Consultoría Intercultural”, com 

divulgações no mural sobre identidade e direitos de povos. A maior parte das 

informações divulgadas é sobre culturas de países latinos. 

 Em busca, não foram encontradas páginas para debates sobre Consultoria 

Intercultural mediada por profissionais brasileiros. Porém, existem perfis no 

Facebook de profissionais da área que se preocupam em manter um relacionamento 

virtual mais aberto, através da divulgação de suas atividades por meio de fotos das 

atividades de consultoria realizadas, e com informações acerca de sua formação 

acadêmica e profissional. 

 
4.1.3 O Twitter 
 
 O twitter (http://twitter.com) é uma rede social estruturada para microblogging, 

na qual usuários trocam, entre si, mensagens sobre temas de interesse, com até 

140 caracteres conhecidas como tweets. Lançado em julho de 2006 e disponível em 

diversos idiomas, o Twitter permite a troca de informações por meio do website, por 

SMS e por softwares específicos de gerenciamento. 

 Para atrair a atenção de usuários no Twitter, faz-se necessário propagar 

mensagens de interesse do público em geral, fazendo com que os outros tenham o 
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desejo de segui-lo. (TAVARES, 2010) Dessa forma, o consultor intercultural deverá 

gerar conteúdo “tuititando” sobre aspectos culturais diversificados, ou sobre 

treinamentos que ministrou, a fim de atrair usuários que poderão ser seus clientes. A 

preocupação com o conteúdo gera um ambiente rico de conhecimento e serve como 

construção de um perfil voltado para o uso profissional.  

  

4.1.4 O LinkedIn 
  
 O LinkedIn (http://linkedin.com) é uma rede de negócios lançada em 2003 que 

permite aos usuários criar ou manter relações com empresas, colegas de trabalho e 

profissionais em geral. Como uma ferramenta de gerenciamento de carreira, pois os 

usuários oferecem informações sobre experiências e capacidades profissionais, o 

LinkedIn permite que um perfil com bastante informações seja facilmente encontrado 

nos sites de pesquisa, mais especificamente no Google (http://www.google.com), 

atraindo pessoas e oportunidades. 

 As pessoas na rede são conhecidas como conexões de negócios. A partir de 

uma conexão, é possível conhecer outros usuários com os mesmos interesses de 

trabalho. Geralmente isso ocorre por meio do sistema de busca do LinkedIn.  

 Na página do perfil, de acordo com os interesses do usuário, são divulgadas 

oportunidades de emprego. Dessa forma, além de facilitar a busca por parte de 

pessoas com interesses em comum, o gerenciamento correto de conteúdo, com 

indicação da formação acadêmica e profissional, a participação em grupos 

específicos e indicação direta dos interesses de trabalho, ajuda no rastreio das 

oportunidades adequadas ao perfil do usuário. Para visualizá-las o procedimento é 

básico: apenas um clique no comando “localizar empregos” em “empregos” 

localizado no menu superior da página.  

 Para a consultoria intercultural, não foi possível encontrar oportunidades de 

emprego, uma das prováveis causas é o número pequeno de empresas que 

trabalham na área. Existem também profissionais independentes, ou seja, que 

prestam serviços de consultoria, mas não estão vinculados a algum escritório, por 

exemplo. 

 Os grupos de discussão do LinkedIn são meios para promover a troca de 

conhecimento sobre as temáticas centrais. Ao se inserir neles, os profissionais, 
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utilizando de estratégias de marketing de conteúdo que para Torres (2010) significa 

“o conjunto de ações de marketing digital que visam produzir e divulgar conteúdo útil 

e relevante na Internet para atrair a atenção e conquistar o consumidor online” – 

como também foi citado ao falar do uso do Twitter –, auxilia na construção de uma 

imagem positiva e profissional com uma tensão de confiança entre os membros dos 

grupos.  

 Um grupo de discussão em língua portuguesa encontrado é o “Gestão de 

Expatriados” que tem como base para os debates o fato de o Brasil estar se 

tornando o foco de negócios oriundos de outras partes do mundo. A finalidade é 

trocar conhecimento que auxilie o estabelecimento de tais negócios e observe o 

fenômeno de mobilidade global sob o aspecto dos recursos humanos alocados.  

 Vale ressaltar que a frequência de postagem de conteúdo nos grupos 

contribui para a construção positiva da reputação do profissional, também pelo fato 

de que são eleitos os perfis que mais influenciam o grupo semanalmente. Quem 

mais contribuir por meio de informações sobre o tema e oportunidades, opiniões e 

sugestões terá reconhecimento por ajudar no fortalecimento da rede de colaboração 

e dos profissionais que fazem parte dela. 

 O Linkedin também possui outro sistema de interação entre os perfis que é 

por meio de recomendações, no qual é possível indicar as capacidades 

profissionais, as características de personalidade, os sucessos em trabalhos 

desenvolvidos, etc. Esse é mais um sistema que ajuda a construir uma imagem 

positiva do profissional a partir de atividades, capacidades e relacionamentos com 

clientes. 

 

4.1.5 Os Blogs e Sites Corporativos 

 Os blogs são páginas, com registros de informações sobre temas 

determinados, que podem ser usadas como páginas pessoais ou profissionais. As 

vantagens de se ter um blog são a rede que eles podem formar, pois existe uma 

interligação de perfis de outros blogs e também pela facilidade na construção, pois 

não é necessário saber a fundo como os sites são desenvolvidos.  

 Existem empresas que apostaram no uso do blog para atrair clientes, 

provavelmente pelo fato de serem focados em conteúdo, informação, resultando no 
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alcance maior de público para determinada marca, sem promovê-la de forma 

comercialmente agressiva.  

 Os sites corporativos são ferramentas arquitetadas de forma mais elaborada e 

livre para fins diversificados inerentes à promoção de um produto – bem ou serviço – 

atrelado a uma marca e uma organização. Com eles, as empresas de consultoria 

intercultural podem trabalhar em estratégias de divulgação de treinamentos, de 

relatos sobre serviços prestados e opinião de clientes. A finalidade dos sites 

corporativos é se inserir no mercado digital e defender a marca comercialmente 

perante outras organizações.  

 Servir como portfólio, fachada da empresa na internet e chave para uma 

comunicação, com seleção adequada das informações, interface estruturada e 

prática do branding são os elementos norteadores do desenvolvimento dos sites 

corporativos.    

 É possível encontrar sites de empresas de consultoria intercultural bem-

estruturados, como é o caso da Differance Intercultural Consultants e da “Equipe 

Andrea Sebben Psicologia Intercultural”, que procuraram estabelecer um local na 

web para promoção da marca e descrição dos serviços ofertados, com fins 

comerciais e de inserção ao mercado digital, que possui vantagens referentes a 

custos menores, e amplitude e agilidade de divulgação. 

 

4.1.6 O Skype 

 O Skype (http://skype.com) é um software de chamadas via internet. 

Comprado recentemente pela Microsoft e com aproximadamente 170 milhões de 

usuários conectados e mais de 207 bilhões de minutos de conversas realizadas 

durante o ano passado, o Skype permite um tipo de comunicação que pode ser 

estabelecida por meio de videochamadas, e ligações diretas para telefones móveis e 

fixos com tarifas pagas por minuto de ligação. As vantagens do uso do Skype são a 

redução dos custos, pois o serviço de videochamadas para outros usuários é 

gratuito, o uso em dispositivos móveis e o envio de mensagens instantâneas. Para 

equipes de trabalho, é uma ferramenta que permite a realização de 

videoconferências, reuniões de equipes localizadas em lugares distintos, 

geograficamente distantes.  
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 O Skype permite ao consultor intercultural, assim como outros softwares 

disponíveis, o acompanhamento em tempo real do expatriado, atividade conhecida 

como atendimento online. Com o software é possível, pela convergência do áudio e 

vídeo, estabelecer um contato mais próximo e interativo com o cliente que vive em 

outro país. 
 
1 Tradução: As Preferências de Cada Continente – Os sites de Redes Sociais mais frequentes. Origem Completa 

do Infográfico nas referências bibliográficas. 
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RESUMO 

 

O objetivo principal desta pesquisa consiste em compreender os processos subjetivos 
que se expressam na criatividade na aprendizagem da leitura e da escrita e os 
impactos desta no desenvolvimento infantil. Ressaltamos como aportes teóricos a 
perspectiva histórico-cultural, dentro dela, a linha teórica que tem elaborado o tema da 
Subjetividade desenvolvida por González Rey, e da Criatividade, proposta por Mitjáns 
Martínez. Fizemos opção pelo estudo de caso a partir da Epistemologia Qualitativa, 
concepção epistemológica que tem se mostrado promissória para a produção de 
conhecimentos sobre processos humanos complexos como a aprendizagem criativa e 
o desenvolvimento da subjetividade. A pesquisa encontra-se em andamento e aponta 
como resultados iniciais a necessidade de construções teóricas sobre como ocorre a 
criatividade na aprendizagem da leitura e da escrita e suas influências no 
desenvolvimento infantil. 

 

Palavras-Chave: criatividade, desenvolvimento infantil, leitura, escrita. 

 

  
RESUMEN 

 

El objetivo principal de la investigación es comprender los procesos subjetivos que se 
expresan en la creatividad del aprendizaje de  la lectura y la escritura y su repercusión 
en el desarrollo del niño. Se resalta como contribución teórica la perspectiva histórico-
cultural y  dentro de ella, la línea teórica que ha elaborado el  tema de la subjetividad 
desarrollada  por González Rey, y la concepción de  creatividad propuesta por Mitjáns 
Martínez. Optamos por la realización de estudios de caso basados en la Epistemología 
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Cualitativa concepción  epistemológica que se ha mostrado prometedora para la 
producción de conocimientos sobre los complejos procesos humanos, como el 
aprendizaje creativo y el desarrollo de la subjetividad. La investigación está en curso y 
los primeros resultados apuntan a la necesidad de construcciones teóricas acerca de 
cómo la creatividad ocurre en la lectura y la escritura y su influencia en el desarrollo 
del niño. 

Palabras clave: creatividad, desarrollo infantil, lectura, escritura. 

 

Introdução 

 A escola como espaço-tempo, constituída pelos sujeitos que dela participam, 

tem sido foco de discussão e estudos que buscam entendê-la para além da visão 

positivista, que cristaliza e ignora a ação dos sujeitos nela envolvidos. Nesse 

movimento, que abarca a historicidade do cotidiano escolar, numa perspectiva 

histórico-cultural, encontramos autores que compreendem os sujeitos e as ações 

engendradas por eles no interior da escola num movimento dialético e dialógico. 

Nesse sentido, “O cotidiano escolar, entendido como movimento, por isso, flexível e 

dinâmico permite compreender que os sujeitos nele envolvidos são os que conferem 

tais características ao mesmo” (MUNIZ, 2006, p. 34). 

De acordo com essa concepção, a escola e a sala de aula passam a ser 

observadas como espaços singulares de aprendizagem e desenvolvimento. Tendo em 

vista que a função que move a escola é o próprio processo de ensinar e aprender 

torna-se fundamental, no contexto atual da sociedade que demanda cada vez mais 

uma postura criativa das pessoas frente aos desafios e à complexidade do cenário 

mundial, a expressão criativa dos sujeitos envolvidos nesse processo. Nesse sentido, 

o presente trabalho tem como objetivo principal refletir sobre as questões que 

envolvem a compreensão dos processos subjetivos que se expressam na criatividade, 

na aprendizagem da leitura e da escrita e os impactos desta no desenvolvimento 

infantil. 

Mesmo convalidando a relevância da criatividade na educação, as práticas e os 

saberes organizados no cotidiano escolar não contribuem para a formação de sujeitos 

criativos. As salas de aula constituem espaços em que o professor ainda é o único 

detentor do conhecimento e ao aluno cabe a tarefa de ouvir e observar para reproduzir 

tal qual lhe foi ensinado.  O que se tem presenciado nas escolas consiste em cenário 

escolar no qual a aprendizagem está orientada em prol de um conhecimento pronto 
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que apenas precisa ser transmitido como verdadeiros como ressalta González Rey 

(2008). 

No modelo acima que permeia a realidade de muitas escolas, os sentidos 

subjetivos que movem a aprendizagem, na singularidade de cada aluno, não são 

considerados e nem mesmo há espaço para a reflexão. A escola está organizada a 

partir de um modelo em que a repetição, a memorização e a cópia excessiva de 

atividades estereotipadas constituem as principais estratégias, o que não gera, na 

maioria das vezes, um ambiente propício ao desenvolvimento e valorização da 

criatividade. Tais fatores consolidam a relevância de discussões que objetivam romper 

com essa visão e prática educativa e que possibilitem a emergência do sujeito que 

aprende a partir dos estudos que percebam as relações entre aprendizagem criativa e 

o desenvolvimento infantil, tema propomos discutir neste trabalho. 

Aprendizagem criativa: um processo de produção subjetiva 

 A criatividade, numa perspectiva histórico-cultural, tem sido foco de estudos e 

delineia um campo de discussão que envolve diversas áreas do conhecimento, como 

a psicologia e as ciências sociais. Numa revisão da literatura científica, encontram-se 

trabalhos que buscam compreender a criatividade e desenvolver novas construções 

teóricas, que possam contribuir contra a banalização do termo no interior da escola. 

Mitjáns Martínez (2008) ainda ressalta que: “Nos últimos anos, a palavra criatividade 

tem estado cada vez mais presente no vocabulário cotidiano das escolas, 

paradoxalmente, para fazer referência a algo que não se tem e que se precisa ter” (p. 

69).  No entanto novas construções teóricas são necessárias para captar a 

complexidade da aprendizagem criativa, como enfatizado por Mitjáns Martínez 

(2009a), quando ressalta a demanda da articulação dos estudos a aspectos mais 

processuais dessa aprendizagem. 

Estudar a expressão da criatividade na aprendizagem no processo, de 

alfabetização das crianças, consiste em um importante direcionamento de pesquisa, 

pois a partir da revisão da literatura sobre a criatividade no processo de aquisição da 

leitura e da escrita, não foram encontradas pesquisas que buscassem compreender a 

aprendizagem criativa das crianças e os sentidos subjetivos relacionados à 

alfabetização.  

O que se percebe é a existência de poucos estudos sobre a criatividade da 

aprendizagem que foquem os anos iniciais do ensino fundamental. Assim, a 

criatividade tem sido apresentada nos estudos: [...] a partir da caracterização dos 
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alunos criativos, dos estudos sobre as representações que os professores têm da 

criatividade dos alunos e dos estudos sobre as representações que os alunos têm da 

sua própria criatividade (MITJÁNS MARTÍNEZ, 2008, p. 85). 

Temos por pressuposto a importância de favorecer uma aprendizagem criativa, 

desde o início da escolaridade dos alunos. Pois pesquisas apontam as consequências 

dessa ausência da criatividade no Ensino Superior, como ressaltam Amaral e Mitjáns 

Martínez (2009b), revelando: “[...] universitários que não conseguem visualizar 

respostas criativas e elaborar o conhecimento de forma personalizada, optando, quase 

que invariavelmente, pela reprodução do já conhecido” (p. 149).   

Entender o processo de aprendizagem dos alunos alia-se à importância de 

ações na escola que viabilizem a expressão criativa dos mesmos. Porém tal prática 

nem sempre é observada no cotidiano das escolas, manifestando certa dificuldade dos 

professores em promover a expressão criativa, a qual está relacionada, segundo 

Amaral e Mitjáns Martínez (2009b): “[...] entre outras coisas, com a falta de clareza 

sobre como se expressa a criatividade no processo de aprender” (p. 181). 

A escolha pela fase de alfabetização das crianças ocorreu por acreditarmos 

que esse é um momento crucial da vida escolar, pois ler e escrever, na atual 

sociedade da informação, na qual as inovações tecnológicas, como indústria gráfica, 

imprensa e a internet, surgiram a uma apreciável velocidade e se incorporaram ao 

nosso cotidiano, torna-se pré-requisito fundamental para o desenvolvimento das 

potencialidades humanas no exercício da cidadania. Por isso, pesquisas nesse campo 

são pertinentes, à medida que revelem o processo de desenvolvimento da criança e 

suas diferenciadas formas de aprendizagem criativa.  

Na fase da alfabetização que encontramos um contexto singular, em que 

sentidos subjetivos diversos estão integrados e constituem a base para apreendermos 

a expressão da criatividade nesse processo de aprendizagem da leitura e da escrita. 

Verifica-se que o estudo da criança, nesta fase, revela-se fundamental a partir dos 

sentidos subjetivos e das configurações subjetivas implicados na aprendizagem da 

leitura, que, segundo González Rey (2004): 

[...] pode transformar-se em uma configuração subjetiva do 
desenvolvimento da criança, dominante no intervalo entre quatro e 
sete anos, momento em que a aprendizagem da leitura pode tornar-
se um espaço de socialização e de produção simbólica, estimulando 
sentidos subjetivos e recursos muito diferentes da criança, desde 
intelectuais até morais (p. 18). 
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Para viabilizar um estudo dos processos subjetivos utilizamos como referencial 

teórico norteador a perspectiva histórico-cultural, que traz uma concepção de psique 

humana, que rompe com uma visão linear e tradicional, apresentando uma forma 

dialética de perceber processos que, historicamente, foram considerados dicotômicos: 

social e individual, interno e externo, sujeito e objeto, cognição e afeto. A partir desse 

movimento dialético e na busca de discutir a complexidade do psicológico, encontra-se 

a Teoria da Subjetividade de González Rey (MITJÁNS MARTÍNEZ, 2005), como um 

sistema que tem “como unidade central as configurações de sentido que integram o 

atual e o histórico em cada momento de ação do sujeito nas diversas áreas de sua 

vida” (GONZÁLEZ REY, 2005a, p. 35). 

 Consideramos como fundamental para a investigação aqui exposta, a 

compreensão dos recursos personológicos que são mobilizados na aprendizagem 

criativa da leitura e da escrita, a partir do sistema atividade-comunicação que envolve 

o cotidiano da criança, seja no âmbito da escola, família ou outros contextos sócio-

relacionais nos quais a criança participa. Desta forma, partimos de uma concepção de 

personalidade como uma configuração de configurações subjetivas (GONZÁLEZ REY, 

1995) que possui um caráter dinâmico, flexível e singular.  

Ao reconhecer a historicidade dos sujeitos, em seus contextos reais de 

atuação, González Rey (2003, 2005b) confere uma relação complexa e dinâmica entre 

o social e o individual na constituição da subjetividade.  A subjetividade individual 

como processual tem sua representação no próprio sujeito, que vivencia espaços 

sociais diversos e, a partir deles, estrutura suas diferentes práticas. Nela, encontramos 

constituída “[...] a história única de cada um dos indivíduos, a qual, dentro da cultura, 

se constitui em suas relações pessoais” (GONZÁLEZ REY, 2003, p. 241).  Nesse 

movimento, encontra-se a subjetividade social como um sistema integral de 

configurações subjetivas que se articulam nos mais distintos níveis de vida social em 

que o sujeito se insere.  

  Sendo assim, a Teoria da Subjetividade nos traz a possibilidade de perceber a 

aprendizagem criativa como um processo que é alimentado no sujeito através [...] “da 

fantasia e da imaginação, aspectos estes que alimentam o sentido do aprender e a 

qualidade intelectual na aprendizagem infantil” (GONZÁLEZ REY, 2008, p. 43).  

Nessas circunstâncias, o sentido abarca o sistema simbólico-emocional e está em 

constante desenvolvimento.  Para González Rey (2008), os sentidos subjetivos: 
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[...] constituem verdadeiros sistemas motivacionais que – diferente 
das teorias mais tradicionais da motivação – permitem-nos 
representar o envolvimento afetivo do sujeito em uma atividade, não 
apenas pelo seu vínculo concreto nela, mas como produção de 
sentidos que implica em uma configuração única, sentidos subjetivos, 
emoções e processos simbólicos resultantes de subjetivação que 
integram aspectos da história individual, como os diferentes 
momentos atuais da vida de cada sujeito concreto (p. 34). 

 

Nesse movimento dialético, a história individual e os momentos que vivenciam 

os sujeitos concretos nos trazem a possibilidade de analisar a leitura e a escrita em 

contexto, como um processo singular dos sujeitos envolvidos. Em tal perspectiva, 

compreende-se “[...] o indivíduo concreto, portador de personalidade que, como 

características essenciais de sua condição, é atual, interativo, consciente, intencional e 

emocional” (GONZÁLEZ REY, 1995, p. 61).  

 A concepção de sujeito, pelo enfoque histórico-cultural, trouxe oportunas 

contribuições para a constituição dos trabalhos acerca da criatividade de Mitjáns 

Martínez (1997, 2009a) como um processo complexo da subjetividade humana, que se 

materializa a partir de contextos culturais e de suas múltiplas inter-relações. Segundo 

Mitjáns Martínez (2008), a criatividade não constitui um processo intrapsíquico, que se 

aproxime da concepção assumida acerca da subjetividade. Para a autora, a 

criatividade ocorre como: 

 
[...] O processo de produção de “algo novo”, “com valor”, é possível 
pelo interjogo de configurações subjetivas constituídas no sujeito no 
percurso de sua história de vida individual, da sua própria condição 
de sujeito e das configurações da subjetividade social, especialmente 
constituídas no espaço social em que o sujeito realiza sua ação 
(MITJÁNS MARTÍNEZ, 2008, p. 75-76).  

 

De acordo com essa concepção acreditamos que apreender os sentidos 

subjetivos envolvidos na aprendizagem criativa, a qual implica “uma forma de aprender 

caracterizada por estratégias e processos específicos, em que a novidade e a 

pertinência são indicadores essenciais” (MITJÁNS MARTÍNEZ, 2008, p. 86), torna-se 

fundamental, ao conceber a criatividade a partir das complexas relações sujeito-

contexto, em que o sujeito é ativo e atua conforme os recursos subjetivos de que 

dispõe no momento da ação, bem como da representação que concretiza em 

decorrência da situação vivida.  
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As experiências dos sujeitos produzem uma variedade de sentidos subjetivos 

que vão implicar seu próprio desenvolvimento. Para González Rey (1995, 2004), o 

desenvolvimento consiste em um processo integral, que ocorre pelos sistemas de 

sentidos subjetivos produzidos e mobilizados pelo sujeito. Como um movimento 

singular, o desenvolvimento ocorre nas várias vivências do sujeito na confluência da 

subjetividade individual e social.  

Percebe-se que a criatividade é possível de ser compreendida a partir da 
“existência no sujeito de um conjunto de recursos de natureza afetivo-cognitiva que se 
configuram possibilitando a regulação de seu comportamento criativo” (MITJÁNS 
MARTÍNEZ, 1995, p.18). Nessas circunstâncias, as emoções envolvidas no momento 
da aprendizagem, adquirem real importância. Para González Rey (2008), as emoções 
desencadeadas no sujeito no seu processo de aprendizagem estão relacionadas a 
sentidos subjetivos que não se restringem ao momento da ação do sujeito, mas 
podem estar referenciados em outros contextos de atuação do mesmo. Assim, é 
fundamental “considerar o sujeito que aprende na complexidade de sua organização 
subjetiva, pois os sentidos subjetivos que vão se desenvolvendo na aprendizagem são 
inseparáveis da complexidade da subjetividade do sujeito” (GONZÁLEZ REY, 2008, p. 
34). 

A aprendizagem criativa da leitura e da escrita da criança pode ser entendida, a 

partir dos espaços sociais e de produção simbólica que constituem os sentidos 

subjetivos e as configurações subjetivas num movimento dialético. É importante ter 

claras as considerações de González Rey (2004) sobre a leitura e a escrita como 

configurações subjetivas: 

Esta pode transformar-se em uma configuração subjetiva do 
desenvolvimento da criança, dominante no intervalo entre quatro e 
sete anos, momento em que a aprendizagem da leitura pode tornar-
se um espaço de socialização e de produção simbólica, estimulando 
sentidos subjetivos e recursos muito diferentes da criança, desde 
intelectuais até morais (GONZÁLEZ REY, 2004, p. 18). 

 

Essa direção de trabalho contribui para a análise das várias configurações 

subjetivas do desenvolvimento que podem estar presentes em um mesmo momento 

da vida de um sujeito. Nesse movimento, segundo González Rey (2004), “O outro é 

significativo no desenvolvimento humano apenas como um portador de sentido 

subjetivo” (p. 18). Desta forma, a compreensão do desenvolvimento que abarca 

nossas reflexões contribui para perceber o processo de aquisição da leitura e da 

escrita como envolvido e concretizado em meio a sentidos subjetivos diversos.  
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 A compreensão dos sentidos subjetivos requeridos na aprendizagem criativa 

coloca em relevo a singularidade dos processos de aprendizagem e faz-se pertinente, 

pois ao entender como o aluno aprende, o professor poderá ter elementos para 

elaborar estratégias de aprendizagem que contribuam com a expressão da criatividade 

de seus alunos.  

Para contribuir com os objetivos de estudo, que se constituem em sua 

complexidade, temos como alicerce a Epistemologia Qualitativa, desenvolvida por 

González Rey (2002, 2005a, 2005b), que norteia e torna possível um estudo de 

natureza plurideterminada, como a aprendizagem criativa e o desenvolvimento 

humano. 

 Como metodologia utilizada, ressaltamos nossa opção pelos estudos de caso a 

partir da Epistemologia Qualitativa (GONZÁLEZ REY, 2002, 2005b, 2009), concepção 

epistemológica que tem se mostrado promissora para a produção de conhecimentos 

sobre processos humanos complexos como a aprendizagem criativa e o 

desenvolvimento da subjetividade (MITJÁNS MARTÍNEZ, 2008). Por meio da pesquisa 

qualitativa orientada nessa concepção epistemológica, o pesquisador demonstra 

abertura e sensibilidade à imprevisibilidade da pesquisa e assume sua 

responsabilidade e criatividade individual em um processo interpretativo – construtivo 

de produção de conhecimento.  

 Os sujeitos da pesquisa são alunos em fase de aprendizagem da leitura e da 

escrita que demonstram indicadores de criatividade nesse processo. Para contribuir, 

numa perspectiva da pesquisa qualitativa, com a expressão dos sujeitos, contamos 

com a utilização de instrumentos abertos e semiabertos, com o intuito de compreender 

os sentidos subjetivos e as configurações subjetivas implicados na aprendizagem 

criativa dos alunos. Igualmente com instrumentos deste tipo, junto a entrevistas a pais 

e professores acompanhamos os possíveis impactos que a aprendizagem da leitura e 

da escrita tem em outras áreas do desenvolvimento das crianças. O estudo aqui 

delineado apreende a prática educativa como cenário de investigação e de produção 

teórica. 

 Assim sendo, diante do exposto, percebemos a real necessidade da 

compreensão dos processos subjetivos implicados na aprendizagem criativa da leitura 

e da escrita e dos seus impactos no desenvolvimento infantil. Nesse sentido, tornam-

se urgentes pesquisas que revelem como a criança aprende criativamente com foco 

no desenvolvimento infantil. 
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Considerações Finais 

 As reflexões apresentadas, ao longo do presente trabalho, sobre a 

aprendizagem criativa a partir da compreensão dos processos subjetivos da criança 

permitem elucidar a importância de tal temática no campo da educação, pois a 

criatividade constitui um tema que viabiliza no sujeito emoções positivas que geram 

um bem estar emocional e propicia que o sujeito se implique no processo de forma 

personalizada e por isso mesmo singular. 

 Nossa pesquisa encontra-se em andamento e aponta como resultados iniciais 

a necessidade de construções teóricas sobre como se expressa a criatividade na 

aprendizagem da leitura e da escrita e suas influências no desenvolvimento infantil, 

especialmente em outros aspectos da subjetividade. A revisão bibliográfica do tema, 

realizada até o presente instante, referente aos impactos da aprendizagem criativa no 

desenvolvimento da criança, revela a ausência de pesquisas dessa natureza e se 

constata estudos que partem do que é exterior ao sujeito, como métodos, recursos 

materiais, estudos do professor, revelando a urgência de pesquisas que considerem o 

desenvolvimento a partir da ação do próprio sujeito, como o que temos começado 

realizar.  

 Portanto, o produzido até o presente momento permite hipotetizar que as 

emoções envolvidas no momento da aprendizagem, adquirem importância essencial 

para a compreensão do desenvolvimento subjetivo da criança, o qual é concretizado 

em meio aos sentidos subjetivos diversos produzidos no processo de aprender 

criativamente. Nessa reflexão, ressaltamos a sala de aula como espaço dialógico e 

que a aprendizagem constitui-se como propulsora da atividade criadora e do 

desenvolvimento do aluno. Estudar a forma em que a aprendizagem criativa da leitura 

e da escrita impacta o desenvolvimento ulterior da criança torna-se promissor no 

sentido de contribuir para melhor fundamentar possíveis mudanças nas formas 

dominantes em que o ensino da leitura e da escrita tem se desenvolvido nas nossas 

salas de aula, vinculado a uma aprendizagem passivo-reprodutiva.  
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RESUMO 

O presente estudo teve como objetivo examinar a produção científica sobre criatividade e 
educação, por meio da análise de artigos empíricos publicados em periódicos nacionais e 
internacionais que investigam a criatividade como caminho para a inovação e melhoria das 
práticas pedagógicas nas diferentes fases de ensino, desde a educação infantil até a pós-
graduação. Foi verificado que o número de pesquisas nessa área começou a crescer a partir 
de 2005. Faz-se necessário ampliar a investigação na Educação Básica, sobretudo na 
Educação Infantil e Ensino Médio, fases onde foi detectado menor número de estudos 
realizados. 

 

 

Palavras chave: criatividade, educação, aprendizagem, ensino, formação de professores. 

 

ABSTRACT 

This study aimed to analyze the scientific production about creativity in the education context 
through the survey of empirical articles published in national and international journals that 
investigating the creativity as a path to innovation and improvement of educational practices 
from Pre-School to Graduate School. It was verified that the number of research in this field 
started to grow from 2005. It becomes necessary broaden the number of research in Basic 
Education, mainly in Pre-School and High-School where was detected fewer investigations 
than in the other phases. 

Key words: creativity, education, learning, teaching, teaching training. 

 

 
O início do século XXI é caracterizado por desafios oriundos da globalização, 

incertezas, progresso e transitoriedade do conhecimento, complexidade, mudanças 
constantes nas relações de trabalho e produção de bens que vem ocorrendo em um 
ritmo exponencial, gerando desafios e problemas imprevisíveis que requerem 
soluções criativas (Alencar, 2007; Oliveira e Alencar, 2010). A ordem econômica 
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dessa sociedade está cada vez mais baseada no poder de pensar, aprender e 
inovar (Hargreaves, 2004), indicando que a inteligência, a criatividade e a 
sensibilidade estão sendo transformadas em matérias-primas dessa nova 
organização (Mello, 2004). 

Diante destas demandas sociais, o pensamento criativo, passa a ser uma 
habilidade essencial para os futuros cidadãos (Kampylis & Valtanen, 2010). O 
cenário traçado pressiona a escola a mudar suas práticas pedagógicas, pois se faz 
necessário oportunizar, não apenas a construção de conhecimentos, mas várias 
possibilidades de aplicá-los em diferentes situações e combinações para a resolução 
de problemas (Oliveira & Alencar, 2010). 

As pesquisas nacionais mais recentes indicam que a criatividade no contexto 
educacional ainda é definida com base no senso comum (Oliveira & Alencar, 2010), 
sendo associada a um talento natural, que pode ser identificado em poucas pessoas 
(Alencar, 2007). Contrariando a “sabedoria popular”, as pesquisas apontam que 
todas as pessoas têm potencial criativo (Runco, 2007). Seu desenvolvimento ocorre 
ao longo da vida, sendo dividido em períodos bioculturais (Torre, 2003). Este 
processo difere de pessoa para pessoa, de acordo com o grau e à capacidade de 
cada um para captar estímulos e transformá-los, comunicar suas idéias e 
realizações (Torre & Violant, 2006). Nesse sentido, a criatividade passa a ser 
definida enquanto um construto multidimensional composto por aspectos cognitivos 
e características de personalidade do indivíduo, diretamente influenciadas por sua 
configuração familiar e nível sócio-econômico (Wechsler & Nakano, 2011).  

Sendo um processo contínuo, que ocorre ao longo da vida, torna-se possível 
associar seu desenvolvimento ao contexto educacional. Ensinar e aprender 
compõem um processo que utiliza diferentes estratégicas para viabilizar a 
construção de conceitos nas diferentes áreas de conhecimento. Assim sendo, não 
existem estruturas estanques vinculadas a cada etapa de desenvolvimento, mas 
etapas encadeadas que abrangem as esferas biopsicológica, social, lingüística, 
cultural e de domínio específico de determinadas habilidades cognitivas e motoras.  

Entretanto, essas condições ainda são desconhecidas por grande parte dos 
professores brasileiros (Alencar, 2007). É preciso que essa instituição reveja práticas 
e currículos estabelecidos, resgatando sua função básica, que é ensinar a pensar 
(Wechsler, 2008). A preocupação não deve ser com a transmissão de 
conhecimentos, mas com a aprendizagem do aluno e as diferentes possibilidades de 
uso na resolução de problemas que permitam compreender o mundo e vislumbrar 
possibilidades de intervenção na realidade, com objetivo de melhorar as condições 
de vida da comunidade. Os professores devem basear-se em princípios éticos para 
avaliar e incentivar a utilização dos conceitos aprendidos e o exercício de 
habilidades criativas. Ou seja, o foco não deve ser apenas o desenvolvimento da 
criatividade tendo como base o domínio conceitual, mas as intenções, planos e 
valores dos alunos que propõem uma solução. (Kampylis & Valtanem, 2010)  

As tendências apontadas em pesquisas teóricas têm incentivado a revisão das 
práticas educacionais no mundo todo, pois a escola é um espaço privilegiado para 
promover o desenvolvimento e a expressão das habilidades criativas daqueles que a 
freqüentam (Oliveira & Alencar, 2010). Assim sendo, o presente estudo tem como 
objetivo analisar artigos empíricos que investigam a criatividade como caminho para 



395 

 

a inovação e melhoria das práticas pedagógicas nas diferentes fases de ensino, 
desde a educação infantil até a pós-graduação.  

 

MÉTODO 
Para o levantamento desse estudo foram utilizadas as bases de dados 

eletrônicas SciELO – The Scientific Eletronic Library Online, Pepsic – Periódicos 
Eletrônicos em Psicologia e PsycINFO, base de dados da American Psychological 
Association (APA), organização científica que representa a Psicologia nos Estados 
Unidos e tem associados de vários países. A escolha de duas bases consideradas 
como referência da produção científica brasileira e uma base internacional tem como 
objetivo obter e comparar dados de diferentes realidades, bem como identificar os 
objetos de pesquisa a partir do contexto escolar de diferentes países - Estados 
Unidos, Canadá, Japão, China, Portugal e Espanha que, além do Brasil foram 
identificados nessa busca. 

Para o levantamento de dados foi considerando o período de janeiro de 2000 a 
março de 2011. Cabe ressaltar que os artigos mais recentes, publicados entre os 
meses de janeiro a março de 2011, foram encontrados apenas na base PsycINFO. 
As demais estavam com acervo atualizado até o mês de dezembro de 2010. 

A partir da palavra chave “criatividade” foi feita a pesquisa em periódicos 
internacionais e nacionais que veiculam pesquisas sobre este tema. Destas, foram 
filtrados 363 artigos que vinculavam criatividade à aprendizagem nas diferentes 
fases de ensino, sendo 99 na Pepsic, 69 na PsycINFO e 195 no SciELO. As 
pesquisadoras realizaram a leitura e a tabulação dos resumos, selecionando apenas 
os artigos empíricos que examinavam a criatividade enquanto recurso para a 
educação e melhoria das práticas pedagógicas nas diferentes fases de ensino. Não 
foram analisados os artigos teóricos, de revisão de literatura e meta-análise. Feita a 
triagem, este estudo foi estruturado a partir dos dados encontrados em 77 artigos 
que atendem às especificações estabelecidas, sendo que 15 fazem parte da base 
de dados Pepsic, 24 da PsycINFO e 38 da SciELO.  

Na base de dados SciELO foram identificados 49,35% dos artigos selecionados 
para esse estudo, sendo que 2007 foi o ano com maior volume de publicação de 
pesquisas sobre criatividade no contexto escolar. Na PsycINFO, foram selecionados 
31,17% do total da amostra. E, na Pepsic, 19,48% das pesquisas utilizadas no 
presente levantamento. 

A análise e registro dos dados foram feitos em uma tabela criada pelas 
pesquisadoras com base nas seguintes categorias: ano de publicação, periódico, 
número de autores e sua formação, universidade a qual os pesquisadores estão 
vinculados, fase de ensino investigada, composição da amostra e instrumentos 
utilizados.  

O critério adotado para definição e agrupamento das fases de ensino foi definido 
a partir da nomenclatura adotada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional – L.D.B. 9394/96 em seu artigo 21, que divide a educação escolar em duas 
fases: educação básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio) e 
educação superior (Graduação e Pós Graduação). A equivalência com os estudos 
internacionais foi feita a partir da estruturação do sistema escolar dos Estados 
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Unidos, composto por Kindergarten ou Pre-School (Educação Infantil), Elementary 
ou Grade School (Ensino Fundamental – 1º ano ao 6º ano), Junior High School 
(Ensino Fundamental – 7º ano ao 9º ano) e Senior High School (Ensino Médio). O 
Ensino Superior adota a mesma nomenclatura e divisão - Graduação e Pós-
Graduação (Mendes, 1995, p.366). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Durante o período considerado para este estudo, o primeiro artigo foi publicado 
no ano de 2000 na base SciELO, única das bases selecionadas que mantém a 
publicação de artigos sobre o tema em todos os anos até 2010. Na PsycINFO a 
primeira publicação ocorreu em 2001.  

As pesquisas aumentaram a partir de 2005, quando o índice de publicações nos 
diversos periódicos chega a 11,69%. São identificadas desse ano em diante, artigos 
nas três bases de dados. A SciELO é responsável 44,44% das divulgações, Pepsic 
por 33,33%  e PsycINFO por 22,22%. A leitura dos artigos permitiu verificar que o 
foco de pesquisa é a criatividade associada ao desempenho escolar, seja de alunos 
com altas habilidades ou aqueles que enfrentavam, no momento da coleta de dados, 
dificuldades de aprendizagem. Estudos voltados à formação de professores 
ressaltam a importância do desenvolvimento da criatividade enquanto habilidade a 
ser desenvolvida e exercitada, pois é um fator que pode contribuir, por exemplo, no 
enfrentamento dos problemas inerentes à relação professor-aluno e no 
desenvolvimento de estratégias que possam ser utilizadas como intervenção junto a 
alunos que apresentam problemas de aprendizagem. 

Percebe-se entre os pesquisadores brasileiros, que 25,86% são doutores, Ph.Ds 
(15,52%) ou mestres (13,79%). Nos artigos internacionais essa qualificação não é 
fornecida, ficando evidente apenas a universidade ou centro de pesquisa ao qual o 
pesquisador está vinculado. A maior parte dos estudos publicados foi conduzida por 
dois pesquisadores (53,25%). Os artigos de um único autor representam 18,18% da 
produção analisada. Apenas 12,98% dos estudos foram realizados por equipes 
compostas por quatro ou mais estudiosos.   

Ao associar os dados sobre o número de autores de cada artigo e sua formação 
pode-se inferir a necessidade de que não apenas a pesquisa seja incentivada entre 
os alunos da Graduação (6,04%) e da Pós-Graduação (6,04%), mas também sua 
publicação. A divulgação dos estudos e atividades realizadas a partir do estudo de 
conceitos e sua aplicação em situações do cotidiano, foco dos grupos de iniciação 
científica e dos estágios de formação profissional, podem contribuir para a pesquisa 
da realidade escolar brasileira em suas diferentes fases, focando diversos aspectos 
da atuação e da interação de professores e alunos.  

A Graduação, ou Ensino Superior, é a fase em que foi realizado o maior número 
de pesquisas, 36,73%. A Educação Infantil, início da vida escolar e grande influência 
na qualidade da trajetória acadêmica do aluno, foi foco de apenas 9,19% dos 
estudos realizados. Apenas 44,90% dos estudos atendem parcialmente às 
necessidades apontadas de melhoria da qualidade do processo ensino-
aprendizagem na educação básica, embora 67,04% tenham como sujeitos alunos e 
23,85%, professores. Médicos (1,14%) e pacientes internados (2,27%) compõem 
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amostras de pesquisas realizadas junto à alunos dos cursos de Enfermagem e 
Medicina. Neste segmento, a criatividade é considerada uma capacidade importante 
para diagnóstico e também na aprendizagem de como um profissional da área de 
saúde deve estabelecer o enquadramento da relação com seus pacientes. 

Os artigos da base PsycINFO têm como foco principal de pesquisa a Graduação 
(37,93%), ficando em segundo lugar a Senior High School, fase equivalente ao 
Ensino Médio brasileiro, com 27,59% das pesquisas realizadas. Considerando as 
fases de ensino que compõem a educação básica americana, 58,62% dos estudos 
foram realizados na Pre-School, Elementary School e Junior High School, índice 
maior do que o das pesquisas brasileiras (52,17%). No entanto, todos os estudos da 
base de dados americana que foram analisados (100%) têm como foco os alunos e 
o quanto a criatividade pode influenciar na qualidade do processo de aprendizagem.  

Escalas e testes psicológicos foram os instrumentos mais utilizados para a 
realização das pesquisas (31,52%). Além de instrumentos construídos pelos 
próprios pesquisadores, o Teste de Torrance do Pensamento Criativo – TTCT, 
formas A e B (Torrance, 1998), Escala sobre Clima para a Criatividade em Sala de 
Aula (Fleith e Alencar, 2005), Inventário de Barreiras à Criatividade Pessoal 
(Alencar, 1999) foram utilizados como ferramenta de investigação em três estudos. 
O Teste de Desempenho Escolar – TDE, Raven e Wisc foram utilizados em duas 
pesquisas. Os demais instrumentos são citados em apenas um artigo. Os demais 
estudos foram realizados utilizando a análise de atividades realizadas pelos próprios 
sujeitos (17,39%), entrevistas semi-estruturadas (15,22%) e questionários (13,04%). 

O periódico que mais publicou artigos sobre o tema criatividade e aprendizagem 
no período de 2000 a 2010 foi a Revista Semestral da Associação Brasileira de 
Psicologia Escolar e Educacional (ABRAPEE) com 14 artigos, localizada na Região 
Sudeste. O segundo periódico, Psicologia: Teoria e Pesquisa, publicou cinco artigos 
e está sediado em Brasília, Região Centro-Oeste. Em terceiro lugar, os periódicos 
da Região Sul – Psicologia: Reflexão e Crítica e Psicologia em Estudo contribuem 
cada um com quatro publicações.  

A única publicação da Região Norte foi feita a partir de um estudo realizado por 
pesquisadores da Universidade Federal do Amazonas. A pesquisa interdisciplinar foi 
realizada com professores de uma aldeia indígena para identificar talentos ou altas 
habilidades. Como parte das estratégias para discussão de aspectos da educação 
especial foi confeccionado material pedagógico para as escolas indígenas (Becker, 
Nino & Weigel, 2009). Esse estudo exemplifica a função da pesquisa: investigar os 
problemas escolares da comunidade local e buscar alternativas para a melhoria da 
qualidade do processo ensino-aprendizagem. 

As publicações internacionais estão relacionadas majoritariamente na base de 
dados PsycINFO. O periódico Psychology of Aesthetics, Creativity and Arts publicou 
14 artigos sobre a criatividade no contexto escolar. Em seguida, o Journal of 
Educational Psychology e o Journal of Personality and Social PSychology, com três 
artigos cada. Na base de dados Pepsic foram encontradas duas revistas 
internacionais, a Psicologia para América Latina, onde foi publicado um artigo em 
2006 e outro em 2008, e a Revista Interamericana de Psicologia, um artigo em 2008. 
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Algumas publicações nacionais relatam estudos realizados por pesquisadores 
brasileiros e estrangeiros (4,6%), vinculados às seguintes instituições: Faculdad de 
Psicologia da Universidad de Buenos Aires (Argentina), Universidad Autonoma de 
Madrid (Espanha), Universidade de Évora (Portugal) e Universidade do Japão. 

A Região Sudeste concentra 51,54% das universidades, sendo 64,71%  
instituições públicas e 35,29% particulares. As faculdades com maior produção 
científica desta região são a Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-
CAMP) e o Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo (USP). A maioria 
dos artigos selecionados (60%) foi publicada por periódicos que estão sediados 
nessa região. 

Na Região Centro-Oeste estão localizadas as duas universidades com maior 
produção científica durante o período selecionado – a Universidade de Brasília (10 
artigos) e a Universidade Católica de Brasília (12 artigos). Muitos estudos foram 
realizados em parceria por pesquisadores dessas duas instituições e publicados 
principalmente em revistas das regiões Sudeste e Sul.  

Os resultados obtidos pelas pesquisadoras reforçam os apresentados por 
Oliveira, Santos, Noronha, Boruchovitch, Cunha, Bardagi & Domingues (2007) que 
qualificam a Região Sudeste como a de maior concentração de produção científica, 
agregando 54% dos profissionais dedicados à pesquisa e o maior número de 
veículos de comunicação científica. Essa região recebe também, segundo os 
autores, a maior parte dos financiamentos das agências de fomento, como a CAPES 
(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), o Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e a Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP).  
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As referências apresentadas no início desse estudo apontam para o fato de que, 
dadas as configurações e exigências do mundo contemporâneo, a escola deve rever 
suas práticas e currículos.  As pesquisas internacionais e nacionais apontam um 
movimento de mudança na área educacional que, diante dessa demanda, organiza-
se para desenvolver práticas educacionais diferenciadas que oportunizem o 
desenvolvimento de habilidades e competências necessárias à aprendizagem 
permanente, a flexibilidade para lidar com o novo e à construção da identidade de 
seus alunos, que irão conviver e trabalhar com pessoas de diferentes nacionalidades 
e culturas. 

As pesquisas internacionais indicam que a preocupação não é mais a 
identificação da criatividade, mas seu aprimoramento (Kaufman, Beghetto & 
Pourjalali, 2011). As práticas pedagógicas estão sendo revistas para que a 
educação escolar possa contribuir na formação de uma pessoa criativa, que lida 
bem com situações irregulares e de desordem aparente, acreditando que é capaz de 
organizar ou reorganizar tudo (Runco, 2007). No Brasil, as pesquisas que investigam 
a criatividade no contexto escolar buscam desenvolver indicadores que permitam 
identificar e desenvolver a criatividade em alunos de diferentes fases de ensino e em 
professores (Wechsler & Nakano, 2011). 
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As referidas autoras argumentam que, embora a criatividade ainda seja definida 
por muitos educadores brasileiros como algo subjetivo, fora da realidade ou difícil de 
atingir, docentes e alunos já começam a perceber sua importância e contribuições 
para o processo de ensino-aprendizagem. Nesse sentido, é preciso investir na 
formação dos docentes para que possam conhecer e estimular a criatividade em si 
própria, tanto em situações formais, vinculadas ao cotidiano escolar, quanto as 
consideradas informais, relacionadas à esfera pessoal de cada professor (Wechsler, 
2008, Wechsler & Nakano, 2011).  

As pesquisas apontam que as capacitações sobre esse tema ainda focam 
aspectos relacionados a conhecimentos adquiridos e características do aluno ideal, 
deixando de discutir temas estruturantes para a educação que estimulam o 
desenvolvimento da criatividade tais como: etapas do desenvolvimento cognitivo, 
ritmos de aprendizagem, estratégias de contextualização de conceitos e resolução 
de problemas. Ter domínio adequado sobre esses assuntos é fundamental para que 
cada professor possa compreender algumas variáveis do processo ensino-
aprendizagem, bem como identificar seu potencial e estilo de aprender e criar. As 
experiências pessoais e construções de conceitos possibilitam a segunda etapa do 
processo, que deve focar no desenvolvimento de metodologias de ensino que 
promovam a identificação e o exercício da criatividade nos alunos, favorecendo 
atividades de descoberta, em um ambiente mais lúdico e interativo.   

Faz-se necessário ampliar o número de pesquisas, sobretudo na Educação 
Infantil e Ensino Médio, fases onde foi detectado menor número de investigações. 
Os questionamentos feitos e os caminhos apontados nesses trabalhos poderão 
viabilizar a revisão do modelo de escola, mais preocupada com a transmissão de 
conhecimentos do que em desenvolver habilidades que permitam aos alunos 
aprender a aprender, significa proporcionar uma educação que promova a 
aprendizagem a partir dos interesses dos alunos, focada na contextualização dos 
conceitos abordados nas aulas, em estratégias de resolução de problemas e no 
desenvolvimento de habilidades e competências não apenas cognitivas, mas 
também interpessoais.  
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RESUMO 
 

Este trabalho apresenta os resultados de um levantamento das pesquisas sobre a temática 
criatividade nas edições do Congresso “Psicologia: Ciência e Profissão” e do “Congresso 
Brasileiro de Avaliação Psicológica” (IBAP).  Observou-se que os estudiosos da temática 
estão vinculados a instituições localizadas no estado de São Paulo. Quanto à modalidade de 
trabalho, 10 são do tipo teórico e 39 empíricos. Os instrumentos que mais vem sendo 
utilizados são os testes Pensando Criativamente de Torrance (11 trabalhos) e a Escala de 
Estilos de Pensar e Criar de Wechsler (07 trabalhos). Observou-se que a temática vem 
ganhando destaque no contexto de educação formal, mas não há a exploração da temática 
em contexto de educação não formal. 
 
Palavras-chave: criatividade; congresso; análise de resumo e levantamento de pesquisa. 

 
 
ABSTRACT 
 

This paper presents the results of a survey of research onthematic issues of creativity 
in Congress "Psychology: Science and Profession" and "Brazilian Congress of Psychological 
Assessment" (IBAP). It was observed that the scholars of the subject are linked to 
institutions located in São Paulo. As for thework, 10 are of the 39 theoretical 
and empirical. The instrumentsare being used more tests are Thinking 
Creatively Torrance (11jobs) and the Scale Style of Thinking and Creating the 
Wechsler(07 jobs). It was observed that the issue has come to prominence in the context of 
formal education, but there is noexploration of the theme in the context of non-formal 
education.  

 
Keywords: creativity; Congress; summary and analysis of surveyresearch. 
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A sociedade contemporânea vivencia uma grande diversidade de fatores 

determinantes que se impõem ao momento histórico, como, a globalização, a moda, 

fatores de massa, os quais provocam mudanças em diferentes esferas, mas esses 

fatores também acabam gerando uma padronização social, seja por: intercambio 

cultural, diminuição das distancias, diferenças entre povos (NICOLAS, 1999). Com 

isso, a sociedade passa por uma série de mudanças, já que nesse meio há uma 

agilidade dos avanços tecnológicos, e por sua vez esses provocam mudanças 

diárias na vida das pessoas, as quais precisam acompanhar tal processo, e para 

que essa demanda seja alcançada as pessoas tem se utilizado da criatividade nos 

diferentes contextos sociais (NICOLAS, 1999; OLIVEIRA, 2007).  

Conforme destaca Nakano (2006), a criatividade tem ganhado 

reconhecimento nos mais diferentes contextos sociais, já que essa tem grande 

relevância no desenvolvimento do ser humano. Sakamoto(2000) acrescenta que o 

interesse e reconhecimento da criatividade ocorre, pois se tem benefícios quando se 

valoriza tal característica nos indivíduos, principalmente se considerarmos que 

através da criatividade esses podem alcançar a consciência de suas 

potencialidades, além de sua liberdade pessoal e com isso atingir sua autonomia. 

Nesse sentido, a criatividade acabou sendo um fenômeno de interesse social 

e científico. Kneller (1978) citado por Dias, Enumo e Junior Azevedo (2004) aponta 

que a criatividade é um tema que vem sendo estudado desde a Antiguidade, e 

nesse período a Filosofia era a grande interessada pelo fenômeno, mas segundo 

Dias, Enumo e Junior Azevedo (2004) este passou a ser alvo da Psicologia a partir 

do século XX, quando tal área começou a estudar e a investigar a criatividade. 

E conforme Wechsler (1998), a década de 50 foi de extrema relevância dentro 

da história da criatividade, pois tal fenômeno passou a ser tema de interesse para a 

comunidade científica após um importante discurso realizado por volta de 1950 

quando Guilford, um dos grandes pioneiros e estudiosos do tema, apresentou em 

seu discursou durante sua posse na American Psychological Association, que esse 

fenômeno era de grande relevância para o desenvolvimento do ser humano.  

E, nesse sentido Wechsler (1996), Sakamoto (2000) e Nakano (2006) 

apontam que nos últimos anos tal fenômeno tem sido foco de estudo de muitos 

pesquisadores, e com isso atualmente vem sendo estudado sob diferentes enfoques 
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teóricos. Tal fato consequenciou na atualidade uma variedade de material teórico e 

de pesquisa. Mas, segundo Wechsler (1996) embora se tenha essa variedade de 

material, e já se tenha caminhado bastante a respeito da compreensão de 

criatividade, a conceituação e avaliação da criatividade ainda são alvos de discussão 

e polêmicas, opinião compartilhada por Nakano (2006). 

Assim, Sousa Filho e Alencar (2003) citam que na literatura existem vários 

autores que estudam a criatividade com a compreensão de que o potencial criativo é 

relevante, bem como a expressão do mesmo, mas também esses estudiosos 

concordam que há uma relação do potencial e da expressão da criatividade “com os 

aspectos cognitivos, auto-realização, saúde mental e com um ambiente propício ao 

desenvolvimento da criatividade” (p.24).  

Com isso, compreende-se que a expressão da criatividade vai depender de 

fatores relacionados tanto ao indivíduo quanto ao ambiente em que ele está inserido, 

sendo assim, são os atributos pessoais e os fatores ambientais que vão determinar 

a expressão criativa de cada indivíduo (ALENCAR, 2002), e segundo Sousa Filho e 

Alencar (2003) existem pesquisadores que atualmente estudam tal fenômeno a 

partir de uma inter-relação entre os aspectos: pessoa, produto criativo e sistema 

social, como Wechsler (1996) que destaca que deve-se valorizar a 

multidimensionalidade do fenômeno, e assim propõe que a criatividade é um 

fenômeno que se origina de diferentes fontes, como, “cognitiva, emocional, social, 

interpessoal e irracional. Assim sendo, estamos lidando com um conceito bastante 

abrangente, que pode ser considerado sob diversos prismas e que traz e sofre 

impacto das mais diferentes áreas da vida do indivíduo” (p. 81).  

Nesse sentido, o presente estudo buscou verificar através de um 

levantamento das pesquisas apresentadas em dois importantes congressos 

brasileiros  de Psicologia o que vem sendo produzido sobre o tema “criatividade”. 

 
MÉTODO 

 
Material  

Resumos publicados em Anais dos seguintes Congressos e respectivas 

Edições: I, II e III Congresso “Psicologia: Ciência e Profissão”(CC&P),  que 
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ocorreram nos anos de 2002, 2006 e 2010 e I, II, III e IV “Congresso Brasileiro de 

Avaliação Psicológica” (IBAP) que ocorreram nos anos de 2003, 2005, 2007 e 2009.   

 
Procedimento 

Para dar início ao trabalho, foi realizada uma busca a partir da palavra-chave 

“criatividade” nas três edições do Congresso “Psicologia: Ciência e Profissão” e nas 

quatro edições do “Congresso Brasileiro de Avaliação Psicológica” (IBAP). Como 

método de seleção dos trabalhos, optou-se por realizar a busca com a palavra-

chave citada acima, e analisar os resumos que retornassem dessa busca. Dessa 

maneira foram selecionados somente aqueles que enfocassem a temática, 

constituindo um total de 49 resumos, sendo 24 provenientes do “Congresso Ciência 

e Profissão” e 25 do “Congresso de Avaliação Psicológica”. Posteriormente, estes 

resumos foram analisados em relação aos seguintes critérios: ano de apresentação, 

tipo de trabalho (teórico ou empírico), modalidade de trabalho (painel, curso, mesa 

redonda, simpósio, curso, conversando sobre), amostra, filiação institucional dos 

autores e instrumentos utilizados.  

 

RESULTADOS 

A partir das análises feitas através dos resumos, foi possível verificar a 

produção do construto Criatividade nos dois importantes congressos brasileiros. 

Tabela 1. Número de trabalhos apresentados por edição. 

 

 
Edições 

 

Congresso Brasileiro de 
Avaliação Psicológica 

 
Total 

de 
Publicações 

 

Psicologia: Ciência e 
Profissão 

 

2002 2 _ 2 
2003 _ 7 7 
2005 _ 6 6 
2006 10 _ 10 
2007 _ 7 7 
2009 _ 5 5 
2010 12 _ 12 
Total 24 25 49 
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De acordo com a Tabela 1, pode-se observar, de uma forma geral, que no primeiro 

congresso vem ocorrendo um aumento no interesse pela temática, já no segundo 

esse interesse vem sendo constante. Esse dado confirma os resultados que vêm 

sendo obtidos em outros levantamentos, os quais apontam que nas últimas décadas 

pode ser notado um aumento no número de publicações a respeito da temática 

criatividade (Zanella e Titon, 2005). Ainda vale destacar que do total de 49 trabalhos 

encontrados, 79,59 % foram considerados empíricos (39) enquanto que 20,49 % 

(10) foram classificados como teóricos. 

 

 

 

Tabela 2. Tipos de trabalhos apresentados nos congressos. 

Tipos 
de 

Trabalho 

 
Psicologia: Ciência 

e Profissão 

  
Total 

 

Congresso Brasileiro 
de Avaliação 
Psicológica 

Painéis 15 22 37 
Cursos 2 0 2 

Conversando sobre 2 0 2 
Simpósios 2 0 2 

Mesas 2 3 5 
Conferência 1 0 1 

Total 24 25 49 
 

De acordo com a Tabela 1, pode-se observar, de uma forma geral, que no primeiro 

congresso vem ocorrendo um aumento no interesse pela temática, já no segundo 

esse interesse vem sendo constante. Vale destacar que do total de 49 trabalhos 

encontrados, 79,59 % foram considerados empíricos (39) enquanto que 20,49 % 

(10) foram classificados como teóricos. Zanella e Titon (2005) também encontraram 

a predominância de estudos empíricos em um levantamento realizado nos trabalhos 

de pós-graduação (teses e dissertações). 
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Tabela 3. Classificação das publicações quanto a região, de acordo com a filiação 

institucional dos autores.  

 

Regiões    
do Psicologia: Ciência Congresso Brasileiro Total 

Brasil e Profissão de Avaliação Psicológica  
Norte 0 0 0 

Nordeste 0 2 2 
Centro-oeste 6 0 6 

Sul 2 0 2 
Sudeste 13 20 33 

Internacional 1 0 1 
Dados incompletos 2 3 5 

Total 24 25 49 
 

Na Tabela 3. verifica-se que a região que mais se destaca com publicações 

de  trabalhos são: região  Sudeste (33) e região Centro- Oeste (6). Também 

verificou-se que a concentração de  trabalhos se encontra em duas grandes 

universidades da região  Sudeste (PUC-CAMPINAS e USF).Tal dado  vai de 

encontro com os achados de MARQUES, (2010), o qual relata que muita são as 

contribuições do Estado de São Paulo às pesquisas brasileiras, sendo o principal 

estado a contribuir no desenvolvimento das pesquisas no país. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O levantamento realizado no presente trabalho teve por objetivo verificar o 

que vem sendo investigado sobre criatividade e como esta temática vem sendo 

transmitida nos congressos brasileiros. 

Dessa maneira, pode-se verificar dados relevantes, como, a temática vem 

ganhando destaque no contexto de educação formal, mas não há a exploração da 

temática em contexto de educação não formal.  

A fim de que um panorama mais completo possa ser realizado, estudos que 

envolvam outros eventos, nacionais e internacionais são recomendados, assim 

como, o levantamento dos trabalhos provenientes de publicações periódicas e de 
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teses e dissertações, de maneira que esta análise poderá fornecer dados 

significativos e relevantes sobre como segue a evolução da temática no país.  
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RESUMO 

Mostrar a importância e a necessidade, cada vez maior, de uma web acessível é o tema 
deste artigo. Através de atividade proposta em sala de aula, na disciplina Interface Usuário-
Máquina para formandos do curso de Sistemas de Informação da Faculdade Pitágoras, de 
Linhares/ES, os alunos simularam a experiência de um cego trabalhando na web. O texto 
relata como foi organizada esta aula criativa, como foram cumpridas as tarefas propostas e 
registra a impressão de alunos. A atividade demonstrou aos alunos a importância de 
aplicativos voltados para um público específico e da inclusão de acessibilidade a pessoas 
com deficiência.    

Palavras-Chave: Acessibilidade, criatividade, deficiência visual  

 

ABSTRACT      

Show the importance and necessity, increasingly, a web accessible is the subject of this 
article. Through the proposed activity in the classroom, discipline-Machine Interface User 
graduates of the course Information Systems Faculty of Pythagoras, Linhares/ES, students 
simulate the experience of a blind man working on the web. The text relates how creative this 
class was organized, how they fulfilled their assignments and records the impression 
students. The activity showed the students the importance of applications that target a 
specific audience and the inclusion of accessibility to people with disabilities. 

 
Keywords: accessibility, creativity, visual impairment 
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Introdução 

Ser criativo implica saber aonde se quer chegar, estar interessado por aquilo que se 

quer mudar, ser curioso, informado, desenvolvendo uma forte habilidade de gerar ideias 

inovadoras. É perceber tudo o que ocorre em volta de forma circular e não linear, 

permitindo-se alterar o código de leis, normas, crenças, valores internos e acessar novos 

canais de comunicação, como a intuição (ALENCAR, 1990; 1996; DE BONO, 1994; 

BARRETO, 1997). 

Incluir as pessoas portadoras de deficiências nos ambientes educacionais, profissionais e 

sociais é despertar para a realidade de forma não convencional e dar-lhes igualdade de 

oportunidades. Nesse âmbito, um dos problemas atuais de especial atenção é o tema da 

acessibilidade às Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC).  

No Brasil, conforme o Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no ano 

2000 (último dado disponível), existiam 24,5 milhões de brasileiros com necessidades 

especiais, representando 14,5% da população. Esses números tendem a crescer devido a 

maior expectativa de vida decorrente de melhores condições de saúde da população 

mundial.   

A obtenção de novas competências é elemento fundamental na sociedade do 

conhecimento, em que o avanço tecnológico com a presença intensa da computação e das 

telecomunicações vêm contribuir para a integração e a redução das distâncias entre 

informações e pessoas. Nesse sentido, a política de educação inclusiva pressupõe o 

desenvolvimento de ações estruturadas para atender as especificidades de cada aluno no 

processo de ensino e aprendizagem, dentre elas condições de acessibilidade a pessoas 

com deficiências.  

Por sua importância em relação à educação inclusiva, a acessibilidade digital está presente 

nas discussões sobre tecnologias assistivas aqui compreendidas como resolução de 

problemas funcionais, tendo como perspectiva o desenvolvimento das potencialidades 

humanas, a valorização de desejos, habilidades, expectativas positivas e da qualidade de 

vida. O uso do computador na educação destinada aos alunos com algum tipo de deficiência 

provoca mudanças pedagógicas profundas sem, contudo, automatizar o ensino.  

A acessibilidade à web é parte integrante do Projeto Brasileiro de Inclusão Digital. O Art. 47 

do Decreto 5.296 exige a acessibilidade nos portais e sítios eletrônicos da administração 

pública. Para a adaptação dos sítios existentes, foram estabelecidos princípios gerais 

quanto à apresentação da informação, nos sistemas de navegação com recomendações do 
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W3C (organismo internacional que orienta diretrizes em acessibilidade).  Procurando 

mostrar a importância e a necessidade, cada vez maior, por uma web acessível, este artigo 

apresenta uma experiência em sala de aula, vivenciada na disciplina Interface Usuário-

Máquina por alunos do curso de Sistemas de Informação da Faculdade Pitágoras, de 

Linhares (ES).  

A área do conhecimento que trata da Interação Homem-Computador, mais conhecida pela 

sigla HCI (Human-computer Interaction), foi criada com o objetivo de estudar a comunicação 

entre o homem e o computador (BUTLER et al, 1999). Desde que a primeira conferência 

sobre fatores humanos em sistemas computacionais foi apresentada em Gaithersburg, 

Maryland, em 1982, aumentou consideravelmente a publicação de documentos de pesquisa. 

As pesquisas tecnológicas foram direcionadas para os periféricos e reconhecimento de voz.  

Pensava-se em formas de interação como linguagens de comando, desenho de menus e 

manipulação direta. Adicionalmente, o impacto do desenvolvimento tecnológico com a 

disseminação da computação e da internet conduziu a uma maior atenção sobre os 

assuntos humanos como privacidade, confiança, e segurança. O papel do usuário de 

tecnologia mudou e evoluiu em pesquisa e desenvolvimento (P&D) na indústria 

computacional.  

O uso da tecnologia que se dava para atender a necessidade humana de completar alguma 

tarefa, agora tenta olhar para o usuário de forma mais complexa: como um humano em um 

sistema social no qual o computador tem um papel crescentemente e importante (KARAT & 

KARAT, 2003).  

A web avançou de forma vertiginosa, entretanto, ainda há um longo caminho a ser trilhado. 

O ciclo de vida de um ambiente web é muito curto e os profissionais da área estão sempre 

lançando novas versões em pequenos períodos de tempo, o que pode provocar prejuízo na 

qualidade e acessibilidade do produto final. Para Radfahrer (2000, p. 32) “a web é nova e 

muitas de suas regras ainda estão por serem descobertas”. Se por um lado existe 

preocupação com a usabilidade por outro a acessibilidade (parte integrante da usabilidade) 

é completamente esquecida. 

Abascal,  Arrue e Vigo (2007) identificam a falta de metodologia  de desenvolvimento que 

incorpore a acessibilidade como uma prioridade, e afirmam que a existência de uma 

metodologia pode trazer conscientização da necessidade da acessibilidade aos profissionais 

e organizações, melhorando a qualidade dos produtos e a facilidade de sua manutenção. Os 

autores afirmam que a inúmera quantidade de ambientes existentes hoje é inacessível, em 
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graus variados, o que ocasiona dificuldade de acesso à web para diferentes usuários, em 

especial a pessoas com deficiências.  

Ao procurar-se formar profissionais que se preocupam com a IHC e acessibilidade,  

incorporando como público-alvo usuários deficientes visuais, foi realizada uma experiência 

junto a formandos do curso de Sistemas de Informação da Faculdade Pitágoras, de Linhares 

(ES), em que a criatividade da prática contribuiu para os alunos vivenciarem a experiência 

de um cego trabalhando na web. O texto relata como foi organizada essa aula criativa, e a 

fala de alunos após a experiência.    

 

O Método 

Composta por 35 alunos, a turma dividiu-se em 17 duplas e um trio no Laboratório utilizado 

para a experiência. Durante duas horas, as equipes deveriam desenhar uma figura, ouvir um 

arquivo existente no DOSVOX e utilizar um dos jogos oferecidos pelo DOSVOX, realizando 

as tarefas com os olhos vendados. O aplicativo DOSVOX foi escolhido devido à facilidade 

de acesso e por já ser utilizado em uma escola pública da região por alunos cegos.  

Somente duas equipes conseguiram chegar até o final nas três atividades propostas. Em 

diferentes estágios de cumprimento das tarefas, as demais equipes informaram ter 

dificuldades com a digitação de dados e também para escutar o que o sistema informava. 

Os integrantes disseram achar “muito estranho” não poder ver os resultados na tela e que 

sentiam incerteza se, diante do que faziam, faziam certo.  

Os exercícios foram considerados como grau ‘fácil’ de dificuldade, porque a intenção era a 

de que tivessem a sensação que uma pessoa cega tem quando se depara inicialmente com 

o aplicativo. Os alunos disseram ter apreciado a experiência por sentirem na prática a 

importância destes softwares específicos e da inclusão de acessibilidade para pessoas com 

alguma deficiência. 

 

Vivenciando um problema de usabilidade 

O exercício de ministrar a disciplina Interface Usuário-Máquina, em maio de 2009, permitiu a 

observação de um grande interesse dos alunos quando o tema ‘usabilidade’ foi abordado 

em sala de aula. 

O termo usabilidade é um conceito chave em IHC e diz respeito à produção de sistemas 

fáceis de aprender e de usar (PREECE, 1994). NIELSEN (1990) considera a usabilidade 
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como um subcomponente da utilidade que gira em torno de um subcomponente da 

aceitabilidade prática. Ele desenvolveu a usabilidade como um problema particular dentro do 

contexto mais amplo da aceitabilidade do sistema. O autor divide o conceito de usabilidade 

nos seguintes componentes: fácil de aprender; eficiente no uso; fácil de ser lembrado; ter 

poucos erros; ser subjetivamente agradável. 

Os conceitos de acessibilidade e usabilidade na web são muito próximos. Usabilidade é 

definida como a qualidade de interação de uma interface e seu usuário. Já acessibilidade é 

o termo usado para definir usabilidade para as pessoas com algum tipo de deficiência. 

Schneidermann (2001) coloca acessibilidade como uma categoria de usabilidade. 

Acessibilidade na web significa acesso à web por todos, independente das características 

do usuário, situação ou ferramenta. Além de pessoas com deficiência e usuários de 

tecnologia assistiva, beneficia idosos, usuários de navegadores alternativos e de acesso 

móvel. 

A questão de acessibilidade na web envolve os sítios e aplicações, em que as pessoas 

podem perceber, compreender, navegar e interagir com navegadores, media-players e 

plugins. Essas possibilidades podem se utilizadas por pessoas com deficiências, que 

dependem muitas vezes de tecnologias assistivas, e fomentar ferramentas de autoria web, 

assim como de outras tecnologias de produção de conteúdo. 

A experiência teve como objetivo fazer com que os alunos – futuros profissionais da área e 

desenvolvedores de sistemas – depreendessem a sensação de ter que se trabalhar com um 

computador sem enxergar-se nada do que se faz. 

Uma das dificuldades encontradas logo de início foi a não existência, no laboratório, de 

caixas de som. O problema foi contornado com a utilização dos notebooks e fones de 

ouvidos dos alunos. Aqueles que não dispunham de fones de ouvido tiveram dificuldade de 

ouvir as orientações passadas pelo auto-falante do seu notebook. Os alunos foram 

vendados com faixas pretas para que não pudessem enxergar, conforme pode ser 

observado na Figura 1.  Iniciou-se a aula com a instalação do sistema DOSVOX nos 

notebooks, sem que os alunos vissem a instalação, sendo guiados pela instrução sonora do 

software. 
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Figura 1- Alunos realizam instalação guiados pela instrução sonora do software 

 

 

Foram propostas aos alunos três atividades a serem desenvolvidas: desenhar uma figura, 

ouvir um arquivo existente no DOSVOX, brincar com um dos jogos oferecidos pelo 

DOSVOX.  

O DOSVOX é um aplicativo com uma tecnologia assistiva, que faz a leitura da tela de sites 

para cegos através de um sintetizador de voz. É gratuito e, entre outros dois sistemas 

testados (WebAnyWhere, NVDA) foi considerado o mais completo. Ele foi desenvolvido pelo 

Núcleo de Computação Eletrônica da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e está 

disponível no endereço  http://intervox.nce.ufrj.br/dosvox/download.htm. Seu tutorial é 

encontrado em  http://intervox.nce.ufrj.br/saci/dosvox.txt.  

Ao entrar no DOSVOX, o sistema pede, através de áudio, o que você deseja e fica 

esperando o seu comando. Caso você não conheça bem os comandos disponíveis, pode 

apertar a tecla “seta pra baixo”: ele mostra e lê um menu de opções, aí é só escolher com 

um enter.  

Apesar da experiência que os alunos tinham em trabalhar com computador, houve muita 

dificuldade em executar as tarefas. Duas equipes, das dezessete  conseguiram executar as 

três tarefas; as demais conseguiram apenas parte delas. 

No dia seguinte à aula, os alunos deram seu depoimento em relação à proposta. Dois deles 

destacam-se por refletirem o sentimento dos demais. O primeiro demonstrou sua angústia 

ao utilizar o sistema e sua preocupação no desenvolvimento de mais ferramentas de mesmo 

gênero. Ele coloca:  

“... Com certeza, não foi uma experiência muito boa trabalhar com o 
aplicativo, pois a sensação de desconforto é muito grande. Por outro lado, a 
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preocupação com os deficientes deve ser levada em consideração, e mais 
ferramentas devem ser desenvolvidas para auxiliar no dia a dia destas 
pessoas. Pois, assim como criadores de próteses conseguem trazer uma 
vida quase normal para os necessitados, é nosso dever fazer o mesmo com 
o que sabemos e aprendemos.” (Aluno 1) 

Já o segundo escreve sobre nossa dependência dos cinco sentidos e a quantidade de 

usuários com alguma deficiência que utilizam softwares desenvolvidos pelos profissionais da 

área de informática: 

“A experiência de ontem serviu, na minha opinião, para mostrar dois 
aspectos muito importantes para futuros gerentes de TI, programadores, 
gerentes de projeto, analistas, entre outros que sairão dessa turma. O 
primeiro é o quanto dependemos de todos os nossos sentidos, pois no 
momento em que faltou a visão, a audição e o tato foram cruciais para, pelo 
menos, tentarmos nos localizar na tarefa. 

O segundo foi o lado social do projeto de desenvolvimento de software, 
segundo uma pesquisa de 2006, cerca de 25% dos usuários web tem algum 
tipo de deficiência. Então, ao pensarmos em alguma solução, web ou 
desktop, precisamos lembrar que, possivelmente, um quarto de nosso 
público- alvo pode não ver, ouvir ou tocar nos recursos que desenvolvemos 
com tanto trabalho.” (Aluno 2– a pesquisa de 2006 pode ser encontrada em 
http://www.ivogomes.com/blog/25-dos-utilizadores-web-sao-deficientes/) 

 

Considerações Finais 

A complexidade deste mundo está resgatando a capacidade do ser humano de ser criativo, 

posto que as organizações dela necessitam no atual ambiente de negócio cada vez mais 

hostil e altamente competitivo.  

Como a criatividade está relacionada com processos de pensamento, imaginação, intuição e 

originalidade, podemos concluir que são características importantes para um profissional de 

sucesso, aliadas, é claro, aos conhecimentos técnicos e demais habilidades necessárias ao 

desempenho profissional.  

Cabe ao profissional criativo, notadamente ao educador, dentre outras habilidades, 

desenvolver e encorajar a manipulação e elaboração de ideias; buscar o conhecimento e a 

verdade através de métodos de pesquisas; fazer uso da criatividade para a solução de 

problemas. A criatividade exige mudanças de atitude, de comportamento e na maneira como 

encaramos os problemas do dia a dia. Ela implica o reconhecimento e rompimento 

intencional das barreiras e bloqueios e a construção de uma nova sociedade mais tolerante, 

justa e humana. Trata-se de uma luta constante contra o conformismo e a passividade. A 

sociedade organizada, a família e a escola em particular, são os legítimos depositários da 
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responsabilidade de criar as condições necessárias para o pleno desenvolvimento e 

preservação do potencial criativo do indivíduo. 

Neste artigo mostrou-se como a criatividade foi utilizada para fazer com que futuros 

profissionais da área de computação comprendessem a função ‘usabilidade’ em toda sua 

magnitude.  

Agradecimentos  

CAPES/PROESP e CNPq 

Referências 

ABASCAL, J.; ARRUE, M; VIGO, M. A Methodology for Web Accessibility Development 
and Maintenance. In.: Human Computer Interaction research in Web design and Evaluation. 
Zaphiris, P; Kurniawan, Sri.. London: Idea Group, 2007.  

ALENCAR, Eunice Soriano de. A gerência da criatividade. São Paulo: Makron Books, 
1996. 

ALENCAR, Eunice N.L. Soriano de. Como desenvolver o potencial criador. Petrópolis: 
Vozes, 1990. 

BARRETO, Roberto Menna. Criatividade no trabalho e na vida. São Paulo: Summus, 
1997. 

DE BONO, Edward. Criatividade levada a sério. São Paulo: Pioneira, 1994. 

BUTLER, K. A. ; JACOB, R. J. K. ; JOHN, B. E. (1999). Human-Computer Interaction: 
Introduction and Overview. ACM Press: New York. Disponível em: http://portal.acm.org. 
Acesso em: 25 de março de 2005. 

DOSVOX. Disponível em intervox.nce.ufrj.br/dosvox/download.htm. Data de Acesso: 
21/01/2011.  

KARAT, J. & KARAT, Clare-Marie (2003).  The evolution of user-centered focus in the 
human-computer interaction field. IBM Systems Journal, vol 42, n. 4. 

NIELSEN, Jakob. Hypertext and Hypermedia. New York: Academic Press, 1990. 

PREECE, J. Human-Computer Interaction. USA: Addison-Wesley Publishing Company, 
1994. 

RADFAHRER, Luli. Design web design: 2. São Paulo: Market Press, 2000. 

SHNEIDERMAN, Ben. Designing the user interface: Strategies for effective Human-
Computer Interaction. 3rd edition. Berkeley, California: Addison Wesley  

 

Vania Ribas Ulbricht, Dra 

Mestrado e doutorado em Engenharia de Produção pela UFSC. Estagiou na École Pratiqué 
des Hautes Etudes (Paris). Atua como pesquisadora na Universite de Paris I (Pantheon-



418 

 

Sorbonne). Leciona a disciplina de criatividade no PósEGC/UFSC. É bolsista CNPq em 
Produtividade em Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora. 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/1786153646463453 

Marília Matos Gonçalves, Dra 

Graduada em Educação Artística pela Universidade do Estado de Santa Catarina e 
graduação em Design Gráfico pela UFSC, especialização em Desenho/UFSC, mestrado e 
doutorado em Engenharia de Produção pela UFSC. É bolsista CNPq em Produtividade em 
Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora. 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/8531323818217318 

Yorah Bosse,  Msc  

Graduada em Ciência da Computação pela Fundação Universidade Regional de Blumenau 
e mestrado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina 
Professora do curso de Sistemas de Informação da Universidade Federal de Viçosa - 
Campus Rio Paranaíba.  

Lattes: http://lattes.cnpq.br/2225634048955216  
 

Marta C. G. Braga, Msc 

Graduada em Design de Interiores pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e mestrado 
em Engenharia e Gestão do Conhecimento pela Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC). É doutoranda em Engenharia e Gestão do Conhecimento – EGC/UFSC. Lattes: 
http://lattes.cnpq.br/9327715057657868 

Angela Flores, Msc. 

Arquiteta, graduada pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos - (Unisinos/RS), mestre do 
programa de Pós Graduação em Arquitetura e Urbanismo – Pós Arq/UFSC. Professora da - 
Faculdade Senac de Tecnologia. 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/3075706139608753 

Silvia R. P. de Quevedo, Msc 

Graduada Comunicação Social - Jornalismo pela PUC-RS, Mestre em Engenharia de 
Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC),  área de  ergonomia, 
doutoranda do Programa de Pós Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento - 
EGC/UFSC.Lattes: http://lattes.cnpq.br/8500970359864558 

 

Tarcísio Vanzin, Dr. 

Mestrado e doutorado em Engenharia de Produção pela UFSC. Leciona a disciplina de 
criatividade no PósEGC/UFSC e no PósArq/UFSC. Coordena o projeto Educação Inclusiva 
financiado pela CAPES/PROESP. 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/0628224413850063 

 



419 

 

A FORMAÇÃO REFLEXIVA DO PROFESSOR NA ESCOLA: 
PRESSUPOSTOS AO DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS CRIATIVAS E INOVADORAS 
 

Valdívia de Lima Pires  - UnB 

  Albertina Mitjáns Martinez – UnB 

RESUMO 

Buscou-se refletir sobre os resultados de pesquisa realizada em nível de especialização, 
sobre a constituição, na escola, do espaço de coordenação pedagógica como promotor de 
momentos de reflexão sistemáticos e coletivos, que permitam a análise crítica e construtiva 
da prática pedagógica concreta, possibilitando o surgimento de soluções criativas para os 
problemas e gerando uma relação ativa com a realidade escolar. Os resultados revelaram 
importantes aspectos presentes no contexto escolar identificados como mobilizadores da 
atividade reflexiva dos professores em direção à prática intencional e criativa, voltada a 
produzir impacto na aprendizagem e  desenvolvimento dos alunos. 

 

Palavras-chave: escola – formação reflexiva – prática pedagógica – criatividade 

 

ABSTRACT 

The objective of this paper is to reflect on the results of a research, conducted at an 
expertise level, on the establishment, at the school, of the pedagogical coordination space to 
promote opportunities of systematic and collective reflection to enable a constructive and 
critical analysis of the concrete pedagogical practice, enabling the emergence of creative 
solutions to problems, and generating an active relationship with the school reality. The 
results revealed important aspects present in the school context identified as mobilizers of 
the reflexive activity of the teachers towards the intentional and creative practice aimed at 
producing an impact on the students’ learning and development. 

Key-words 

school – reflexive formation – pedagogical practice – creativity 

 

Introdução 

Cada vez mais torna-se necessário investir em ações intencionais que promovam as 

práticas criativas e inovadoras na escola, no sentido de tornar o processo educacional mais 

efetivo em seus objetivos. Como  formar os professores na própria escola a lidar com a 

diversidade de situações e dificuldades que permeiam a prática escolar, favorecendo o 

trabalho pedagógico criativo e inovador? 
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Na tentativa de refletir sobre esta questão realizamos a pesquisa que embasará este 

trabalho, que teve por objetivo verificar,  em escolas dos três níveis de ensino, educação 

infantil, ensino fundamental e ensino médio,como o espaço de coordenação pedagógica 

contemplava a formação da prática reflexiva do professor na escola, como importante 

pressuposto ao desenvolvimento de um trabalho pedagógico mais  criativo, inovador   e 

voltado ao sucesso escolar do aluno. 

As escolas da educação básica da Secretaria de Educação do Distrito Federal 

contam com quinze horas na carga horária dos professores destinadas à formação, reuniões 

e planejamento, espaço em que o coordenador pedagógico deve implementar ações 

voltadas ao desenvolvimento do professor e da prática educativa.  

Neste sentido, observamos como cada escola, diante das peculiaridades de seu 

nível de ensino e dos elementos subjetivos que constituem e caracterizam cada realidade 

escolar, compreendia seu papel diante da formação dos professores em interação com sua 

prática pedagógica. 

,Assim apresentamos à perspectiva da formação da prática reflexiva do professor na 

escola  um novo olhar, ao nos aproximarmos da teoria da subjetividade desenvolvida por 

González Rey , na abordagem histórico cultural, que nos permite considerar  a influência 

dos elementos da subjetividade social da escola em atuação nos professores, favorecendo 

ou inibindo a organização da escola e a prática reflexiva dos mesmos em direção a uma 

atuação efetiva  e criativa  no cotidiano da prática escolar.   

Observar a prática reflexiva do professor na escola como pressuposto ao 

desenvolvimento de um trabalho  docente criativo, direciona-nos a consideração da 

criatividade como um processo que se singulariza a partir das relações que se estabelecem 

em um contexto social, compreendendo que no processo de produção de “algo novo” e com 

“valor” para o desenvolvimento dos alunos, participam tanto as configurações subjetivas do 

professor  e sua condição de sujeito, quanto as configurações subjetivas do espaço social, 

principalmente aquelas constituídas no espaço social em que o sujeito realiza sua ação, no 

caso, a escola (MITJÁNS MARTINEZ, 2008b). 

Procurando contribuir à reflexão sobre a importância da prática reflexiva do professor 

ao trabalho pedagógico criativo, discutiremos os resultados de uma pesquisa realizada em 

três escolas pertencentes à Secretaria de Educação do Distrito Federal, na qual  uma escola 

revelou o papel essencial do envolvimento dos professores no desenvolvimento do trabalho 

coletivo de reflexão sobre a prática pedagógica, como promotor de um trabalho pedagógico 

criativo e voltado ao sucesso educativo do aluno.  
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Método 

A pesquisa foi qualitativa e realizada em três escolas de educação básica 

pertencentes à Secretaria de Educação do Distrito Federal, sendo uma de educação infantil, 

uma de ensino fundamental e uma de ensino médio, no sentido de compreender como, em 

vista de uma realidade comum ao espaço-tempo dos professores destinado  à  coordenação 

pedagógica, os três níveis de ensino demonstravam a organização de atividades destinadas 

ao desenvolvimento da prática reflexiva do professor.  

Foram utilizados como instrumentos, análise documental das propostas pedagógicas 

de duas escolas e do Regimento Escolar das Escolas Públicas do Distrito Federal , além de 

três questionários com perguntas abertas e distintas à cada segmento pesquisado: 

professores, coordenadores pedagógicos e diretores.  Consideramos ainda,  fundamentais  

os momentos informais (GONZÁLEZ REY, 2009) que ocorreram ao longo da pesquisa e que 

oportunizaram a interpretação de informações que não se mostraram nos outros 

instrumentos e que foram importantes aos nossos objetivos. 

A escolha dos instrumentos teve por intenção a observação das práticas 

desenvolvidas na coordenação coletiva , sem provocar interferência nas atividades da 

escola, visto a pesquisa ter sido realizada nos últimos meses do ano letivo, período em que 

as escolas encontram-se sobrecarregadas na conclusão de suas atividades.  

 

Participantes 

Em visitas às escolas foram convidados professores, coordenadores pedagógicos e 

diretores a que participassem da pesquisa.  

Na escola de educação infantil, seis professores, coordenação pedagógica e a 

diretora responderam aos questionários e realizaram várias conversas informais com a 

pesquisadora, que foram suporte à interpretação do trabalho pedagógico realizado na 

escola. 

 Além de três professores, coordenador pedagógico e diretor da escola, teve 

importante participação na escola de ensino fundamental, a supervisora pedagógica , que 

com grande disponibilidade apresentou a proposta pedagógica da escola e as atividades 

realizadas para sua implementação. 

Na escola de ensino médio, apesar da disponibilidade inicial demonstrada pela 

coordenadora e diretora da escola em participar da pesquisa, pelo fato de no momento da 
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pesquisa estarem atravessando momentos de resolução e dificuldades internas da escola, 

como relatado pelas mesmas, não se mostraram acessíveis a oferecerem informações 

complementares e não forneceram a proposta pedagógica da escola. As conversas 

informais com os professores nos corredores da escola e  os questionários realizados por 

seis professores ofereceram as informações necessárias à interpretação de importantes 

informações sobre a escola. 

 

Resultados e discussões 

O espaço de coordenação pedagógica é reconhecido em sua função de promoção 

dos momentos de reflexão sistemáticos e coletivos que permitem a análise crítica pelos 

professores de suas práticas em troca com seus pares e,  este movimento  possibilita o 

surgimento de soluções criativas para os problemas da realidade profissional. 

 Observamos, porém,  que na organização da escola para que estes momentos se 

realizem, elementos da subjetividade social tem importante atuação.  O desenvolvimento do 

professor não se realiza apenas através de estratégias e técnicas que possam ser 

estabelecidas no ambiente escolar, mas pressupõe a construção de um sentido coletivo 

para o trabalho da escola, no favorecimento a práticas pedagógicas mais criativas e em 

direção ao enfrentamento das situações de incerteza e conflito. 

Os elementos constitutivos da subjetividade social da escola apresentados por 

González Rey e Mitjáns Martínez (2006) como sendo entre eles, os valores, as relações de 

poder, as normas e regras de funcionamento e o clima emocional dominante, concorrem 

para a organização da escola de forma a oportunizar ou desfavorecer o desenvolvimento 

dos professores e da própria escola.  

Compreendemos, a partir da perspectiva histórico-social, que a interação entre ações 

sistêmicas que envolvam o conhecimento profissional dos professores, os conhecimentos 

teóricos, a cultura e o clima da instituição escolar torna possível o desenvolvimento do 

professor e da escola em enfrentamento às situações de dificuldade e na organização do 

espaço social para o desenvolvimento do aluno (MITJÁNS MARTINEZ, 2002). 

A criatividade, segundo Mitjáns Martinez (2008a), possui em sua base um conjunto 

diversificado de recursos personológicos, que constituem uma condição para a expressão 

profissional criativa e cujo desenvolvimento, nos professores, resulta importante para 

favorecer sua atividade criativa e inovadora em sala de aula.  
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A constituição do espaço de coordenação pedagógica   como importante favorecedor 

do desenvolvimento de maiores níveis de criatividade e inovação na escola envolve a 

organização destes momentos a que permitam que os professores desenvolvam um 

diversificado conjunto de recursos da personalidade importantes à expressão criativa , 

dentre os quais as capacidades cognitivas, a motivação,a confiança em si mesmo, a 

flexibilidade e a autovalorização adequada. Nesse sentido, ressaltamos o papel que o 

contexto social desempenha no desenvolvimento destes recursos, sendo   responsabilidade 

de toda a equipe escolar oportunizar  um clima psicológico favorecedor da criatividade, 

caracterizado pela liberdade, confiança, segurança psicológica e da valorização e 

estimulação de idéias criativas (MITJÁNS MARTINEZ, 2008a), além de   estimular a 

colaboração, o trabalho coletivo, a integração entre os professores, a dedicação, a 

autonomia, a postura inquisidora, ou seja, elementos subjetivos que concorram a que os 

professores estabeleçam uma atuação ativa perante sua ação profissional. 

Dentre as três escolas pesquisadas, a escola de ensino fundamental destacou-se 

pela atuação criativa da coordenadora pedagógica em estabelecer, junto aos professores e 

à equipe de direção, a implementação da proposta pedagógica da escola, elaborada 

coletivamente e que se constituía um eixo norteador às práticas da escola,  na formação dos 

professores, no desenvolvimento dos alunos e na instauração das atitudes colaborativas e 

no sentimento coletivo que pautava o trabalho pedagógico. Compreendemos que estes 

aspectos foram extremamente favorecedores à prática reflexiva dos professores e 

propiciaram o desenvolvimento de níveis cada vez maiores de criatividade e inovação na 

prática educativa. 

Ao visitarmos inicialmente esta escola foi-nos  apresentada a proposta pedagógica 

da escola, que a coordenadora pedagógica colocou-nos com sentimento de orgulho por ter 

sido elaborada coletivamente e constantemente reavaliada pelo grupo de professores. Na 

proposta pedagógica verificamos os dados da escola que atendia às séries iniciais do 

ensino fundamental (à época 1ª à 4ª série), na modalidade ensino regular – escola inclusiva. 

Funcionava no turno matutino e vespertino, atendendo a um total de duzentos e oitenta e 

cinco alunos. 

Segundo a proposta pedagógica da escola, desde o ano anterior, nos momentos de 

coordenação coletiva, os professores vinham estudando, discutindo, criticando, avaliando e, 

assim, delineando a realidade de sala de aula, buscando compreender como se davam os 

processos de ensino aprendizagem, quais teorias os embasavam, as práticas desenvolvidas 

e os resultados alcançados. 
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Nas reuniões de coordenação coletiva desenvolveu-se, através da reflexão sobre 

avaliações diagnósticas realizadas no início do ano anterior, a estratégia do trabalho através 

de metas e de avaliações internas bimestrais, no sentido de se reavaliar o desenvolvimento 

dos alunos e o trabalho pedagógico dos professores. A partir deste trabalho, verificou-se, 

segundo relatos da equipe escolar, a expressão de formas de desenvolvimento do trabalho 

pedagógico que vieram a contribuir efetivamente à aprendizagem dos alunos. 

Reconhecemos aí, o que Mitjáns Martinez (2008b)  assume como criatividade no trabalho 

pedagógico, ou seja, as formas de realização deste que representam algum tipo de 

novidade e que resultam valiosas de alguma forma para a aprendizagem e desenvolvimento 

dos alunos ( p.70). 

Nas colocações dos professores percebemos a valorização às atividades realizadas 

nesses momentos como sendo essenciais à unidade de atuação da escola, aspecto 

bastante enfatizado pelos mesmos, no sentido de ressaltar o sentimento de coletividade e 

de colaboração que os estava permitindo   avançar em  ações pedagógicas  mais criativas.  

Percebemos que nesse movimento de interação e reflexão  sobre a realidade 

escolar, um processo de inovação vinha se  caracterizando paulatinamente, pois o exercício 

da reflexão sobre a prática educativa incitava questionamentos, direcionava novos estudos 

nos momentos de coordenação coletiva e favorecia as decisões conjuntas e intencionais, 

que se revelavam na transformação da prática pedagógica através da elaboração e 

implementação de projetos coletivos e individuais direcionados às peculiaridades de cada 

turma. 

Reconhecemos nesta escola a figura do coordenador pedagógico como uma pessoa 

ativa dentro da equipe, consciente em seu trabalho de formador e dinamizador das relações 

que propiciavam o sentido de coletividade e colaboração entre os professores, além da  

elaboração e implementação da proposta pedagógica como norteadora das atividades 

desenvolvidas pela escola. Consideramos estes elementos como  favorecedores a que as 

práticas escolares se desenvolvessem em um processo de reflexão contínua sobre a ação 

pedagógica, elevando o nível de criatividade e inovação nesta escola. 

 Compreendemos que se oportunizou nesta escola de ensino fundamental, através do 

espaço de coordenação pedagógica, o que Mitjáns Martínez (1997) define como sistema 

atividade-comunicação  favorável ao desenvolvimento da criatividade.  As atividades 

voltadas à reflexão sobre a prática pedagógica e a exigência coletiva sobre um trabalho 

pedagógico efetivo diante das necessidades dos alunos,  além da relação grupal 

colaborativa, favoreceram o desenvolvimento nos professores de importantes recursos 
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personológicos que contribuíram à regulação do comportamento criativo, expresso na 

prática pedagógica.   

 Na escola de ensino médio, que atendia a um total de mil seiscentos e quatorze 

alunos distribuídos nos turnos matutino e noturno, verificamos que o espaço  de 

coordenação pedagógica  era utilizado para a realização de atividades voltadas  a 

integração entre os professores das diversas disciplinas,   o planejamento, correção de 

provas e atividades pedagógicas, além de preenchimento de documentos e diários de 

classe. 

 Um fato relevante na pesquisa foi não termos acesso à proposta pedagógica da 

escola, revelando não ser esta de importância à organização do trabalho pedagógico, pois 

nem diretora , nem coordenadora pedagógica sabiam aonde se encontrava a mesma. 

 As atividades de coordenação pedagógica desenvolviam-se em um contexto de 

individualidade, em que o trabalho cooperativo e a reflexão sobre as práticas dos 

professores  não faziam parte da cultura da instituição. 

A fragmentação do conhecimento em disciplinas demonstrou claramente ser uma 

dificuldade refletida na falta de integração entre os professores.  A coordenadora 

pedagógica apontou como sendo seu trabalho na escola “implementar trabalhos interativos 

entre os professores, alguns com sucesso e outros não”, demonstrando uma visão 

instrumentalista da formação de professores, em que o desenvolvimento de ações 

estanques dissociava-se da supervisão  de práticas reflexivas  e colaborativas em vista do 

objetivo comum da escola, tornando-se o aspecto da integração entre os professores e 

áreas do conhecimento um problema muito citado por professores, coordenadora 

pedagógica e diretora da escola. 

A falta de um sentido coletivo para a prática pedagógica expressado nas ações 

individualizadas dos professores desfavoreciam a criação de vínculos entre o que os 

mesmos faziam e o que lhes era proposto pela coordenação pedagógica, gerando a 

incoerência  e a incapacidade de transformação da prática. 

Compreendemos que a falta de uma proposta pedagógica que direcionasse as ações 

da escola e a fragmentação do conhecimento favorecida pela individualização do trabalho 

pedagógico de cada disciplina não eram contemplados de forma efetiva pela organização 

das atividades a serem desenvolvidas na coordenação pedagógica e se estabeleciam como  

limitadores da expressão criativa dos professores. 
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 Demonstrou-se nesta escola a necessidade da organização  de um  espaço de 

coordenação pedagógica que investisse  no desenvolvimento criativo dos professores para 

que fossem capazes de estratégias e ações intencionais no enfrentamento às dificuldades 

que se opunham à prática pedagógica, 

 A escola de educação infantil atendia a cento e oitenta e seis alunos na faixa etária 

de quatro a seis anos, em um total de oito turmas, nos turnos matutino e vespertino. Em sua 

proposta pedagógica contemplava além da formação dos professores nos momentos de 

coordenação coletiva, o desenvolvimento integral dos alunos. 

 Observamos que os momentos de coordenação coletiva, apesar de oportunizarem 

algumas atividades voltadas à prática reflexiva do professor, se caracterizavam por 

situações estanques, dissociadas da prática pedagógica concreta da escola. Os estudos e 

as trocas de experiência ocupavam o mesmo espaço de atividades de confecção de 

material, planejamento de festas, ou seja, não existia por parte da coordenação pedagógica 

um plano específico de formação dos professores e de reflexão sobre a prática pedagógica. 

 A proposta pedagógica da escola se mostrou como uma exigência formal, de pouco 

conhecimento por parte dos professores, demonstrando não ter sido elaborada 

coletivamente pelos mesmos. 

 A escola era considerada uma escola que oferecia excelente nível de ensino pela 

Secretaria de Educação do Distrito Federal e parecia não enfrentar dificuldades no cotidiano 

do trabalho pedagógico. Mostrou-se uma escola bonita, limpa, com material didático 

diversificado e atraente e que aparentemente correspondia às exigências da comunidade 

escolar. 

 A coordenadora da escola colocou como seu papel “acompanhar” os professores e 

relatou estar nesta função por não haver outra pessoa que quisesse ocupá-la. 

 Os professores relataram certa insatisfação com a organização do espaço de 

coordenação pedagógica, por voltar-se mais a atividades de “mutirões” para confecção de 

lembrancinhas, fantasias para festas, etc, ocupando, segundo os mesmos, o espaço para 

atividades de planejamento, porém demonstraram certa inércia com relação a este assunto.  

 Os aspectos observados nesta escola levaram-nos a compreensão de que havia de 

um modo geral, a cultura de satisfação com o trabalho realizado que não possibilitava a 

sistematização de práticas reflexivas entre os professores, pois não havia expectativas de 

mudança em relação ao desempenho da escola. Este aspecto   não contribuía à 
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compreensão da necessidade de criatividade no trabalho pedagógico, favorecendo a 

perpetuação de práticas reprodutivas.  

 A criatividade, para Mitjáns Martínez (2008b), se expressa a partir de complexas 

relações entre o sujeito e o contexto, em que o primeiro tem um caráter ativo e intencional 

que lhe permite atuar a partir dos recursos subjetivos que possui, da representação que se 

faz da situação vivida e dos sentidos subjetivos que emergem na sua própria ação (p. 82) 

 

Considerações finais 

A formação de professores na escola é importante alternativa a que se 

desenvolva a prática reflexiva voltada à expressão criativa e inovadora frente aos 

conflitos e dilemas da ação de ensinar. 

 A análise de três contextos educacionais diversos  levaram-nos a 

compreensão de que para que esta prática se estabeleça na escola alguns fatores 

se mostram essenciais. 

 A superação de  elementos que permeiam a cultura escolar, como a função 

da escola e do professor como meros transmissores de conhecimento,  a 

fragmentação do mesmo presente na organização do trabalho pedagógico em 

disciplinas, a compreensão do que se entende por desenvolvimento e outras 

questões, só é possível através da reflexão teórica que subsidie práticas  voltadas à 

transformação. 

 A proposta pedagógica da escola, pensada no coletivo e implementada em 

ações que valorizem as expectativas sobre o ato de ensinar, estabelece sentido à 

prática profissional do professor e favorece a implicação na criação de formas 

alternativas de se realizar o trabalho pedagógico. 

 Na escola de ensino fundamental percebeu-se que o  trabalho coletivo de 

reflexão e aprimoramento da prática pedagógica favoreceu o desenvolvimento dos  

professores, além da instauração de um clima colaborativo e de compromisso 

coletivo com os resultados alcançados, que se expressaram como favoráveis a 

atuação criativa destes profissionais, através de um  trabalho pedagógico voltado às 

necessidades da escola 
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 A coordenadora pedagógica foi a mediadora desse processo de 

desenvolvimento da escola ao propor à equipe de professores, através de sua 

atuação como formadora, possibilidades de reconhecerem  sua própria prática, 

problematizando-a e orientado-os na transformação de si mesmos e da escola. 

 A gestão do trabalho desenvolvido junto aos professores mostrou-se 

intencional em  favorecer a produção de  significado às ações pedagógicas, em um 

movimento de ação-reflexão-ação, que oportunizou a que a escola iniciasse um 

processo de inovação em sua prática. 

 A abertura dos professores à mudança  e a confiança e satisfação em relação 

aos resultados obtidos também se mostraram   fatores  consideravelmente 

favoráveis a que o processo de reflexão se estabelecesse nas práticas de 

coordenação pedagógica concorrendo para o desenvolvimento da ação criativa dos 

professores e gerando o processo de inovação.  

 O desenvolvimento da prática reflexiva na escola abre possibilidades à 

profissionalização   docente, à melhoria das condições nas quais se estabelecem os 

processos de ensino aprendizagem, à construção de uma escola mais autônoma em 

suas decisões e realizações e, principalmente, à perspectiva de que o professor ao 

ter na escola um espaço de formação coletiva em que os saberes ligados à 

experiência são significados através da teoria, produzam os saberes relacionados a 

sua própria realidade escolar.  
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RESUMO 

 

O artigo, baseado em metodologia bibliográfica, enfoca a necessidade de criatividade no 
trabalho do educador, seja ele formal ou não, para se enfrentar os inúmeros problemas 
deste mundo atual tão complexo. A sociedade moderna apresenta demandas sócio-
educacionais que ultrapassam os limites formais e regulares da escola convencional. É o 
âmbito da Pedagogia Social, cuja função é modificar a situação de riscos em que vivem 
crianças e adolescentes. Dentro do ambiente escolar tem sido apontado por pesquisadores 
do tema criatividade que é necessário haver professores que desenvolvam o potencial 
criativo dos alunos. Também na Pedagogia Social é preciso profissionais com o perfil de 
educador criativo, para auxiliar as crianças e os jovens a enfrentarem os problemas deste 
mundo, com soluções viáveis, sustentáveis e que beneficiem a coletividade.  

 

Palavras-chave:  Pedagogia Social, pedagogo social, criatividade, educador criativo. 

 

ABSTRACT  
 
This article, based on bibliographic methodology, emphasizes the need for creativity in the work of 
the educator, formal or not to confront the many problems of this world so complex. The modern 
society has socio-educational demands that go beyond the formal and regular of 
conventional school. It is the scope of Social Pedagogy, whose function is to change the 
risks situation that children and adolescents live. Within the school environment has been 
identified by researchers of creativity that we need to have teachers to develop the creative 
potential of the students; also in Social Pedagogy we need professionals with the profile of 
creativie educator to help children and young people to cope with the problems of this world, 
with viable, sustainable solutions and which benefit the collectivity.  

 

Key words: Social Pedagogy, social pedagogue, creativity, creative educator. 
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Introdução 

O artigo, usando metodologia bibliográfica, enfoca a necessidade de criatividade no 

trabalho do educador, seja ele atuante em área de educação formal ou tradicional ou em 

espaço não-escolar, isto é, não formal, para se enfrentar os inúmeros problemas deste 

mundo complexo, cheio de desafios e mudanças constantes. As informações fluem a 

velocidades nunca então vistas, surgem a cada momento novos produtos, diferentes 

tecnologias e áreas do saber. É a era da sociedade do conhecimento, das redes, mas 

também é um tempo com inúmeros problemas, que requerem cidadãos criativos para 

enfrentá-los e resolvê-los. Segundo Machado (2002), a sociedade moderna apresenta 

demandas sócio-educacionais que ultrapassam os limites formais e regulares da escola. 

Essas demandas se incorporam aos desafios da formação do educador, já que são 

crescentes as intervenções e ações educativas em meios e organizações distintos do 

sistema educacional convencional. De acordo com Casteleiro (2009), a área científica que 

fornece as ferramentas teóricas e práticas, bem como os métodos para a ação do educador 

social, é a Pedagogia Social.  

 

A Pedagogia Social 

 Segundo a concepção de Trilla (2003 p.24), a Pedagogia Social é constituída por um 

conjunto de ações educativas, não formais, orientadas para o desenvolvimento da 

sociabilidade de sujeitos e grupos que vivem alguma situação de conflito em seu meio 

social.   

 Caliman (2009, p.53) define Pedagogia Social como:  

Uma ciência prática, social e educativa, não formal, que justifica e        
compreende, em termos mais amplos, a tarefa da socialização e, em modo  
particular, a prevenção e a recuperação no âmbito das deficiências da 
socialização e da falta de satisfação das necessidades fundamentais.  

 O Brasil, diferentemente de outros países que já consolidaram a Pedagogia 

Social como uma ciência e possuem cursos de graduação e pós-graduação e 

regularizada a profissão de educador social, ainda se encontra num processo de 

desenvolvimento. Para Caliman (2009), vive-se um momento de grande fertilidade, 

de criatividade pedagógica, mais que sistematização dos conteúdos e dos métodos, 

em que educadores colaboram com o nascimento de uma nova ciência e o 
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desenvolvimento de um know how com identidade própria. Entretanto, enfatiza o 

autor, é chegado o momento no qual é preciso sistematizar toda essa gama de 

conhecimentos pedagógicos para se compreender melhor e interpretar a realidade e 

projetar intervenções educativas efetivas.      

 Paula e Ribas (2008) opinam sobre a necessidade que a Pedagogia Social 

tem de fazer parte da formação dos pedagogos, bem como das reflexões nos cursos 

de Pedagogia. Entretanto, é notório que esse tipo de discussão ainda é limitado, 

uma vez que é pequeno o número de educadores que se dedicam ao estudo deste 

tema no Brasil. As autoras lembram que, embora Paulo Freire tenha desenvolvido 

suas concepções sobre a educação não-formal já na década de 60, no Brasil, a 

produção de estudos neste assunto agora que está sendo revisitada, em função das 

demandas sociais contemporâneas.        

 No momento, pesquisadores de Pedagogia Social estão empenhados no 

reconhecimento desta, como uma área de conhecimento voltada para a formação do 

docente, campo de pesquisa e de trabalho profissional. Conforme eles, a 

institucionalização da Pedagogia Social, no Brasil, como área de formação do 

educador social, educador comunitário, educador popular ou outra denominação, 

deve ter em vista sua formação pedagógica e o compromisso com a regulamentação 

da atividade de pedagogo social como profissão, com o objetivo de superar a falta 

de identidade profissional, condições de trabalho e insegurança jurídica de muitos 

que trabalham nesse âmbito.         

 Já se encontra em tramitação na Câmara Federal o Projeto de Lei nº 5.346 

que dispõe sobre a criação da profissão de educador e educadora social (BRASIL, 

2009). Neste projeto, foram estabelecidos o campo de atuação dos educadores 

sociais e os contextos educativos situados fora dos âmbitos escolares. Entre eles, 

serão destacadas as atividades educacionais diretamente relacionadas para o 

atendimento de crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidades, 

que necessitam, além de aquisição de conhecimento, ter um olhar que vá além dos 

conhecimentos teóricos.         

 A função da Pedagogia Social é intervir na realidade, como ciência normativa, 

comprometida com o fazer, apropriando-se da análise de indivíduos e da sociedade, 

desenvolvida por outras áreas.  Consta na LDB de 1996, ampliando a concepção de 
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educação, incluindo novos agentes e espaços educativos. Apresenta organização 

específica que tende a focar no indivíduo desprovido de oportunidades, que se 

encontra em situação de risco e vulnerabilidade.     

 Segundo Garcia-Hidobro (citado por MACHADO, 2009), na América Latina, a 

educação popular se amplia na atenção a estruturas sociais diversificadas, com 

projetos educacionais relacionados a programas relativos: às populações indígenas 

e nativas; às questões de língua, de multiculturalismo, de identidade étnica, de 

resistência à assimilação da cultura dominante; à participação comunitária; à 

identificação de programas educacionais, à educação popular; e à formação política. 

No caso do Brasil, entre os vários espaços de atuação do educador social, estão 

àqueles voltados para a formação profissional de crianças e adolescentes em 

situação de risco social que constitui, segundo Souza Neto (2006), o desafio da 

Pedagogia Social que é encontrar os motivos que levam as crianças e adolescentes 

a mudarem a situação de risco em que vivem.      

 Caliman (2006) faz uma abordagem sobre o aluno jovem em situação de 

risco, no sentido de condicionamento psicossocial, examinando suas necessidades 

e se têm acesso, de fato, aos seus direitos, levantando hipóteses que buscam a 

relação entre as condições de desvantagem social e a sua efetiva instrução 

educacional. Ainda conforme o autor anteriormente citado, com o advento dos 

direitos dos menores, nacional e internacionalmente, admitiu-se a criança não 

apenas como pessoa, mas como sujeita de direitos e, principalmente, cidadã. 

Portanto, deve-se destinar-lhe um tratamento adequado, garantindo, entre outros 

fatores, uma instrução de qualidade através da educação, seja ela formal, informal 

ou não informal. Na concepção de Gohn (2006), educação formal, também chamada 

de tradicional ocorre nas escolas, com conteúdos previamente demarcados; a 

informal é aquela em que os indivíduos aprendem durante o processo de 

socialização, que acontece na família, no bairro, no clube, entre amigos, na 

comunidade, carregada de valores e culturas próprias. A educação não formal se 

aprende via os processos de compartilhamento de experiências e acontece em 

espaços e ações coletivas cotidianas.        

 Jovens em situação de risco necessitam de uma assistência maior da escola, 

que deve transmitir valores e instrução, formando-os e amparando-os, 
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principalmente por meio de novas estratégias pedagógicas que os motivem a 

explorar suas habilidades acadêmicas. Cabe à escola a tarefa de derrubar barreiras 

entre os alunos e entre a própria relação aluno-escola, reconhecendo suas 

condições reais e achando meios de driblar as negativas influências e ações 

desviantes do caminho desses jovens.            

Histórico da Pedagogia Social        
 Segundo Machado (2009), a Pedagogia Social tem suas sementes nas questões 

sociais assumidas por filósofos e educadores, de Platão a Pestalozzi, sob uma concepção 

humanitária, filosófica e política. Caliman (2006) e Casteleiro (2009) afirmam que o termo 

Pedagogia Social foi utilizado por Karl Magwer, em 1844, na revista "Padagogische Revue". 

Em 1898, Paul Natorp publicou a primeira obra que sistematiza a Pedagogia Social, 

denominada “Pedagogia Social: teoria da educação e da vontade sobre a base da 

comunidade”. Enquanto ciência surgiu na Alemanha, na primeira metade do século XX, 

coincidindo com o crescimento e a consolidação das Ciências Sociais e refletindo os efeitos 

da Revolução Industrial e da Revolução Francesa que reivindicavam liberdade e direitos 

humanos. (MACHADO, 2009). A partir daí, suas idéias são difundidas pelo resto da Europa 

e America latina. 

A aliança necessária da criatividade com a pedagogia social 

 Se dentro do ambiente escolar já tem sido colocado por pesquisadores do tema 

criatividade que é necessário haver professores estimuladores do desenvolvimento do 

potencial criativo dos alunos, também é preciso profissionais atuantes na Pedagogia Social 

com o perfil de educador criativo para auxiliar as crianças e os jovens a enfrentarem os 

problemas deste mundo, com soluções viáveis, sustentáveis e que beneficiem a 

coletividade.  Torrance (1987) afirma que é possível se ensinar a pensar criativamente, por  

vários meios. Os de maior sucesso envolvem a função cognitiva e emocional, possibilitam 

adequada estrutura e motivação e dão oportunidades para envolvimento, prática e interação 

entre professores e alunos. Condições motivadoras e facilitadoras fazem a diferença para 

efetivar a criatividade, sobretudo quando o professor é deliberadamente envolvido.  

 Mas, o que é criatividade? Criatividade, proveniente do termo latino creare, que 

significa fazer, e do termo grego krainen, que significa realizar, é uma palavra que tem 

distintos significados e interpretações. Alencar e Fleith (2003) sinalizam que não há acordo 

sobre o referido conceito, o qual tem sido usado com diferentes níveis de extensão e 
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profundidade. Nota-se que dicionários e enciclopédias apresentam o termo criatividade 

como faculdade de criar; criar significa produzir algo do nada; criativo é aquele que possui 

ou estimula a capacidade de criação, invenção. Nickerson (1999) realça que a criatividade é 

tipicamente definida em termos do resultado de uma atividade: pessoas criativas são 

pessoas que produzem produtos criativos.        

 A criatividade leva um indivíduo a resolver problemas, desenvolver novos produtos 

ou propor novas questões dentro de um domínio, de modo que aquele produto, inicialmente, 

considerado não usual, é eventualmente, aceito dentro de, no mínimo, um grupo cultural.  

Sternberg e Lubart (1996) consideram que a criatividade provém de seis fatores distintos 

que se inter-relacionam e que não podem ser vistos isoladamente: inteligência, estilos 

intelectuais, conhecimento, personalidade, motivação e contexto ambiental.  Para 

Csikszentmihalyi (1996), a criatividade é um fenômeno que se constrói entre o criador e a 

sua audiência, valendo-se da interação e gerando um ato, uma idéia ou um produto que 

modifica um domínio já existente ou o transforma em um novo. Apesar da variedade de 

conceitos e mesmo sabendo-se que a criatividade é um fenômeno complexo e pouco 

explorado, sobretudo no ambiente educacional, como pontua Alencar e Fleith (2003), não há 

como negar sua importância na educação e a necessidade de promovê-la na formação das 

crianças e jovens. A contemporaneidade requer educadores criativos que formem cidadãos 

criativos. 

 Romans, Petrus e Trilla (2009) realçam que é necessário ao educador social ter 

atitudes positivas, ativas e solucionadoras de problemas; precisam ser, mais que 

profissionais, artífices. As características e atitudes que Petrus indica como necessárias a 

um educador social são características de um professor criativo, citadas por pesquisadores 

da criatividade no âmbito da educação (ALENCAR, 2000, 2004, 2007, 2008; ALENCAR; 

FLEITH, 2003; BETANCOURT MOREJÓN, 1996; CROPLEY, 2005; FLEITH, 2001, 2002; 

MITJÁNS MARTÍNEZ, 1997; TORRANCE,1987; WECHSLER, 2001, 2002, entre outros).  

Pode-se citar, entre elas: ter um caráter otimista, dinâmico, aberto à colaboração e ao 

trabalho em equipe; desenvolver sua atividade com criatividade, que saiba ter a capacidade 

de soluções inovadoras e imprevisíveis; saiba analisar vários ângulos de um problema; 

tenha controle de sua emotividade e possua grau suficiente de maturidade; seja capaz de 

refletir e melhorar a sua prática profissional, tornando seu trabalho mais agradável e eficaz . 

 Por outro lado, quando se fala em criatividade, há muitas barreiras que impedem o 

seu florescer, como conhecimento  insuficiente, ideias e hábitos estereotipados que no 

exercício da profissão inibem a criatividade, falta de confiança em si próprio, sentimentos de 
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inferioridade, ansiedade e medo. Tanto os professores quanto os alunos necessitam 

desaprender algumas coisas para haver criatividade em sala de aula, segundo Dabdoub 

Alvarado (2003). A autora mostra alguns erros básicos do professor: crer que somente 

quando está ensinando está cumprindo o seu trabalho; intuir que seu papel é apenas 

transmitir conhecimento; considerar que somente quando o aluno está calado, está 

trabalhando ou atingindo os objetivos da aprendizagem; entender que fazer trabalhos 

manuais guiados com muitos detalhes é desenvolver a criatividade; pensar que solicitar aos 

alunos que sejam criativos pode levar a perda de tempo e não alcançar os objetivos da 

aprendizagem; acreditar que a criatividade requer trabalho e tempo adicionais ao seu 

trabalho cotidiano.  

 Analogamente, pode-se dizer que o pedagogo social precisa combater inúmeras 

barreiras que o impedem de agir criativamente em sua profissão.  Romans, Petrus e Trilla 

(2009) mostram que o educador social não pode ser resignado e conformista, não pode 

aplicar ao pé da letra todos os cânones sem levar em conta que cada situação é diferente e 

muitas vezes é preciso criatividade para resolver situações diferenciadas. Mas, para tais 

autores é preciso um educador social criativo, otimizador, apoiador de atitudes inovadoras, 

construtivas e otimistas. 

CONCLUSÃO 

Jovens em situação de risco necessitam de uma assistência maior da escola, que 

deve transmitir valores e instrução, formando-os e amparando-os, principalmente por meio de 

novas estratégias pedagógicas que os motivem a explorar suas habilidades acadêmicas. 

Cabe à escola a tarefa de derrubar barreiras entre os alunos e entre a própria relação aluno-

escola, reconhecendo suas condições reais e achando meios de driblar as negativas 

influências e ações desviantes do caminho desses jovens.  

 Se dentro do ambiente escolar já tem sido colocado por pesquisadores que é 

necessário haver professores estimuladores do desenvolvimento do potencial criativo dos 

alunos, também é preciso profissionais atuantes na pedagogia social com o perfil de 

educador criativo para auxiliar as crianças e os jovens. Assim, é relevante a aliança da 

criatividade com a pedagogia social. É preciso que na formação do pedagogo social seja 

dada ênfase ao aspecto criativo, seja incentivada a criatividade em sua atuação para que 

melhor execute sua missão educativa.   
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RESUMO  

 Este estudo de iniciação científica é realizado ao abrigo do PIBIC-H-FAPEAM/UFAM 035/2010/2011 
avalia informações acerca do fenômeno da esperança em universitários do Instituto de Educação, 
Agricultura e Ambiente, UFAM. É uma investigação transversal, na perspectiva quali-quantitativa. Os 
dados apresentados neste trabalho foram obtidos com base em uma amostra de n= 300 estudantes 
do ensino superior do IEAA, sendo n= 176 (58,7%) do sexo feminino, n= 110 (36,7%) do sexo 
masculino e n= 14 (4,7%) não informado, com idade entre 15 e 60 anos.  Neste estudo analisa-se com 
apoio do programa estatístico SPSS versão 15.0, a ocorrência do fenômeno junto a universitários da 
UFAM, diagnosticados e avaliados com aplicação da Escala DE EXPECTATIVAS/ESPERANÇA QUANTO 
AO FUTURO E ORIENTAÇÃO PARA A VIDA – (SNYDER et al.1991), traduzida e adaptada para o 
português/Portugal, por (RIBEIRO, PEDRO & MARQUES). 

 

Palavras-Chave: Esperança; Rendimento Acadêmico; Universitários; Psicologia Positiva 

 

RESUMEN 
Este estudio de investigación científica básica se realiza en PIBIC-H-FAPEAM/UFAM 
035/2010/2011 evaluar la información sobre el fenómeno de la esperanza en el Instituto de 
la Universidad de Educación, Agricultura y Medio Ambiente, UFAM. Se trata de una 
investigación de corte transversal, en el punto de vista cualitativo y cuantitativo. Los datos 
presentados aquí fueron obtenidos con base en una muestra de n = 300 estudiantes 
universitarios de IEAA, n = 176 (58,7%) mujeres, n = 110 (36,7%) hombres en = 14 (4,7%) 
no fueron informados, de edades comprendidas entre 15 y 60. En este estudio se analiza 
con la ayuda de SPSS versión 15.0, la ocurrencia del fenómeno en la Universidad de UFAM 
diagnosticado y evaluado mediante la aplicación de la escala EXPECTATIVAS / 
ESPERANZA PARA EL FUTURO Y ORIENTACIÓN PARA LA VIDA - (Snyder et al.1991 ), 
traducida y adaptada al portugués / Portugal, (Ribeiro, PEDRO y MARQUES). 

 

Palabras clave: Esperanza, de rendimiento académico, la Universidad, la Psicología 
Positiva 
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Introdução 

Este estudo parte de uma investigação mais ampla, é uma das ações do Grupo 

Multidisciplinar de Pesquisa em Educação, Psicopedagogia e Psicologia 

Escolar/UFAM/CNPq do Instituto de Educação, Agricultura e Ambiente – IEAA, vinculado ao 

Laboratório de Avaliação Psicopedagógica, Educacional e Social da Amazônia – LAPESAM. 

É realizado ao abrigo do Projeto de Iniciação Cientifica da Universidade Federal do 

Amazonas – PIBIC, financiado pela Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado do 

Amazonas – FAPEAM. 

Para a realização deste trabalho foram utilizados dados empíricos e teóricos. Para a 

obtenção do aporte empírico foi realizada coleta de dados referente ao fenômeno em estudo 

através da aplicação de questionários relacionados ao tema. Optamos também pela revisão 

da literatura especializada, bem como resultados de pesquisas sobre o estudo do fenômeno 

da esperança apresentados por universitários em outros contextos escolares.  

Este trabalho é um estudo sobre a avaliação do sentimento de esperança verificado em 

acadêmicos do Município de Humaitá/AM. Tem como objetivo analisar a presença do 

fenômeno e suas relações com o rendimento acadêmico dos estudantes que constituem a 

amostra, a partir de um instrumento psicológico de medida para a avaliação da 

expectiva/esperança quanto ao futuro e orientação para a vida aplicada a universitários do 

Instituto de Educação, Agricultura e Ambiente – IEAA/UFAM/Brasil no sentido de apontar 

informações inovadoras para a tomada de decisões na área da orientação pelos serviços de 

gestão universitária, com objetivo de desenvolver ações que possam contribuir para um 

melhor desempenho dos acadêmicos no processo de ensino-estudo-aprendizagem. 

O estudo do fenômeno da esperança é uma variável psicológica que tem sido 

recentemente estudado pela Psicologia Positiva, sendo também uma inovação no campo da 

no campo de pesquisa sobre esse fenômeno no contexto amazônico. A importância da 

esperança na compreensão do comportamento humano tem sido reconhecida desde há 

vários anos, porém foi ao longo dos últimos anos, especialmente com o movimento da 

Psicologia Positiva é que os investigadores começaram a desenvolver medidas de 

mensuração para esse constructo (MARQUES & RIBEIRO, 2006). 

Esperança 

 A teoria da esperança de Snyder e a definição de esperança enfatizam cognições que 

são construídas com base no pensamento voltado a objetivos. Define esperança como o 
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pensamento direcionado a objetivos, no qual a pessoa usa pensamento baseado em 

caminhos, em outras palavras é a capacidade percebida de encontrar rotas que levem a 

objetivos desejados e pensamento baseado em agência (as motivações necessárias para 

usar essas rotas). Nessa perspectiva nota-se que conquistar e preservar um sentimento de 

esperança é de extrema importância para a realização dos objetivos e metas na vida de 

qualquer ser humano, pois, pessoas esperançosas tem mais possibilidades de enfrentar e 

superar as dificuldades encontradas no dia-a-dia comparada com pessoas pessimista. 

Snyder (1994) propõe que a esperança não recebe contribuições hereditárias, e sim é 

uma configuração totalmente aprendida em relação ao pensamento direcionado a objetivos. 

Levando em consideração essa característica, a pesquisa ressalta que o contexto 

educacional em que o aluno está inserido pode influenciar de forma significativa no 

sentimento esperançoso do ser humano. A esperança é uma virtude humana necessária 

para alcançar objetivos e metas presentes na vida do homem, sendo que a mesma é um 

constructo totalmente aprendido dentro do contexto social, familiar e escolar. 

Dessa forma, pode-se dizer que as ações e atitudes presentes em todos os contextos 

sociais, tais como: familia e escola podem contribuir para promover e preservar sentimentos 

de esperança dos estudantes. 

A Importância da Esperança para a Vida do Ser Humano 

Com base na definição do fenômeno esperança, podemos perceber que o pensamento 

esperançoso do ser humano contribui de forma significativa para superar as dificuldades e 

obstáculos presentes no dia-a-dia do indivíduo, seja no ambiente familiar, no trabalho, na 

escola, na comunidade, enfim em qualquer ambiente social sempre haverá situações em 

que precisamos enfrentar de qualquer maneira, ou seja, não tem como ignorar. Nessas 

situações é que o sentimento de esperança pode contribuir para direcionar as ações da 

melhor maneira possível, ajudando o indivíduo a tirar vantagens e proveitos do lado bom do 

acontecimento. Pois, a esperança impulsiona o indivíduo a agir direcionando sua ação com 

o intuito de alcançar melhores resultados em suas ações em sociedade. A falta de 

esperança deixa o ser humano sem rumo a seguir e sem objetivos a alcançar em seu 

projeto de vida social, pessoal e profissional. O sentimento de esperança está relacionado 

ao bem-estar, à qualidade de vida, a sobrevida do indivíduo e fornece coragem e 

entusiasmo para que o mesmo possa resolver com maestria os problemas e enfrentamentos 

como perda, tragédia, solidão e sofrimento, dificuldades de relacionamentos interpessoais, 

etc. 
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 Nesse sentido, pode-se dizer que a esperança influência o comportamento humano 

determinando a forma de abordagem dos acontecimentos de modo positivo. A literatura 

psicológica destaca a centralidade do fenômeno na determinação do nível de resiliência 

apresentado diante das dificuldades enfrentadas (PINTO & RIBEIRO, 2007; RIBEIRO, 

PEDRO & MARQUES, 2006). 

A resiliência aqui pode ser defina como a capacidade do ser humano em se recuperar 

de um acontecimento, ou seja, saber lidar com as dificuldades e se possível tirar aspectos 

positivos dessa dificuldade, contribuindo um crescimento pessoal e profissional. 

Sabemos que são muitas as barreiras presentes no dia-a-dia do ser humano, a 

sociedade atual exerce uma pressão muito forte sobre os indivíduos, onde as relações que 

predominam em qualquer contexto da sociedade são as relações de competitividade, 

injustiças, individualidade, inveja, e consumismo, tudo isso gerado pelas formas de relação 

de poder predominante na sociedade. 

No contexto escolar, essas relações não são diferentes, ou seja, pode-se dizer que as 

mesmas relações predominantes na sociedade estão presentes também nas instituições 

escolares. Diante desse panorama, o que se tem notado dentro do contexto educativo é a 

perda de uma relação de solidariedade, cooperação e responsabilidades das partes que 

estão envolvidos no processo de ensino-estudo-aprendizagem, cedendo lugar para uma 

relação interpessoal baseada na individualidade, competitividade, desrespeito e injustiças.  

Levando em consideração essas características, podemos ressaltar que se torna cada 

vez mais difícil para os estudantes sentirem-se motivado no ambiente escolar, e em 

conseqüência disso os mesmos podem desenvolver sentimento de desesperança e falta de 

expectativa com relação ao seu futuro. Em consideração a essas evidências, torna-se cada 

vez mais necessário que esses alunos possam receber apoio e orientação positiva quanto a 

sua trajetória escolar, pessoal e social tanto dentro do ambiente familiar quanto escolar, 

pois, sabemos que o comportamento social do ser humano é totalmente aprendido e é 

resultado de um conjunto de inter-relações complexas entre os diferentes contextos sociais, 

e este por sua vez influência de forma significativa no processo de ensino-estudo-

aprendizagem.   

Metodologia 

Considerando o interesse de que os resultados sirvam para prever os comportamentos 

que exercem efeitos sobre o rendimento acadêmico, a opção metodológica é pelo enfoque 
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quali-quantitativo, transversal, com amostra representativa da população, pois, todo 

fenômeno existe em alguma medida e qualidade. 

Amostra:   

Participaram desta pesquisa um total de n=300 sujeitos, sendo 176 (58,7%) do sexo 

feminino, 110 (36,7%) do sexo masculino e 14 (4,7%) não informaram, com idades 

compreendidas entre o intervalo de 15 a 60 anos, todos acadêmicos matriculados em 

diversos cursos do Instituto de Educação, Agricultura e Ambiente – IEAA – UFAM, sendo 

que 83 (27,7%) do curso de Pedagogia, 56 (18,7%) do curso de Letras, 46 (15,3%) do curso 

de Licenciatura dupla Matemática e Física, 41 (13,7%) do curso de Licenciatura dupla 34 

(11,3%) do curso de Engenharia Ambiental e 40 (13,3%) do curso de Agronomia. Na 

variável rendimento acadêmico temos 12 (4%) com rendimento baixo compreendido de (0 – 

5), 54 (18,0%) com rendimento médio compreendido de (5,1 – 7), 41 (13,7%) com 

rendimento alto compreendido de (7,1 – 8), 26 (8,7%) com rendimento superior a oito, e 167 

(55,7%) não informaram. Com relação à continuidade do curso atual 275 (91,7%) pretende 

continuar o curso, 8 (2,7%) não pretende continuar e 17 (5,7%) não informaram. 

Instrumentos de Coleta de Dados: 

Os dados analisados neste estudo foram obtidos a partir da aplicação DE 
EXPECTATIVAS/ESPERANÇA QUANTO AO FUTURO E ORIENTAÇÃO PARA A VIDA na 

versão apresentada por Ribeiro, Pedro & Marques (2006). A escala é constituída por 12 dos 

quais 4 são distratores (3,5,7 e 11); 4 itens que medem o fator iniciativa ( 2, 9, 10 e 12) e 4 o 

fator caminhos (1, 4, 6 e 8). Os itens são respondidos numa escala tipo likert de 8 pontos: 1. 

totalmente falsa, 2. quase totalmente falsa, 3. em parte falsa, 4 ligeiramente falsa, 5. 

ligeiramente verdadeira, 6. em grande parte verdadeira, 7. quase totalmente verdadeira e 8. 

totalmente verdadeira.  

Procedimento de coleta, tratamento e analise de dados: 

Os sujeitos foram escolhidos de maneira aleatória e participaram anonimamente e 

voluntariamente da investigação após serem informados dos objetivos, sendo observados 

os procedimentos éticos vigentes. O preenchimento individual da escala aconteceu no 

horário de aula previamente estabelecido e cedido pelos professores no segundo semestre 

de 2010 . O tempo de resposta não excedeu 10 minutos. Para o tratamento e analise dos 

dados recorreu-se ao programa estatístico SPSS para Windows versão 15.0, observando 

objetivos da investigação. 
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Resultados e Discussão 

A fiabilidade da escala de expectativas/esperança aplicada à amostra em estudo  

(método alpha de cronbach) foi de 0,85, podendo ser considerado um indicador positivo 

para a investigação nas ciências humanas. Conforme Gable & Wolf ( 1993), coeficientes de 

alpha superiores a 0,70, na avaliação de atitudes e fenômenos psicossociais e afetivos 

complexos, conferem elevada fiabilidade às escalas. 

Com relação a análise da Anova realizada foi identificada a presença do fenomeno da 

esperança afetando de forma siganificativa  o rendimento acadêmico dos integrantes da 

amostra, conforme se observa nos indicadores psicometricos do iten: 9. Minha experiência 

de vida preparou-me para o futuro. (F= 2, 436; p<. 01). 

Considerações Finais e Perspectiva da Pesquisa  

Tomando em consideração a totalidade dos dados analisados neste estudo, é possível 

afirmar que os objetivos iniciais desta investigação foram alcançados. No que se refere ao 

diagnóstico realizado quanto o sentimento de esperança dos integrantes da amostra é 

possível afirmar que a esperança (fator iniciativa) exerce efeito significativo sobre o 

rendimento acadêmico dos estudantes do IEAA. 

De modo geral, os resultados apontam para a necessidade de atuação de um serviço 

multiprofissional de orientação educativa no ensino superior, tendo como meta auxiliar os 

estudantes no processo de ensino-estudo-aprendizagem no contexto universitário, podendo 

contribuir para o desenvolvimento do pensamento de esperança com relação a sua 

formação profissional e pessoal, tornando-se indivíduos capazes de terem iniciativas para o 

um melhor enfrentamento das atividades presentes no cotidiano acadêmico, e 

conseqüentemente poderá contribuir também para uma possível melhora nos indicadores de 

aprendizagem e rendimento acadêmico dos estudantes. Tal perspectiva apóia-se na 

evidência de que a esperança não é de origem genética, ou seja, é um sentimento 

totalmente aprendido e preservado nos acontecimento e relações do cotidiano (SNYDER, 

1994, citado por SNYDER e LOPES, 2009). 

Os resultados deste estudo apontam ainda para a necessidade e pertinência da 

continuidade de investigações neste domínio no sentido de ampliar a validade dos 

resultados podendo o estudo ser estendido a outros grupos e contextos amostrais de acordo 

com interesses de pesquisadores interessados. 
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ESCALA DE ORIENTAÇÃO PARA A VIDA: INOVAÇÃO E DESAFIOS 
PARA SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCATIVA NO ENSINO SUPERIOR 

 

Lerkiane Miranda de Morais 

Universidade Federal do Amazonas – UFAM 

Suely Mascarenhas 
Universidade Federal do Amazonas  

 

RESUMO  

Este estudo de iniciação científica é realizado ao abrigo do PIBIC-H- 0035/2010/2011 – 
UFAM e apoio da FAPEAM. Tem como objetivo principal avaliar informações acerca do 
fenômeno de otimismo apresentados por universitários do IEAA/UFAM, visando ainda 
contribuir para uma inovação na orientação educativa no ensino superior. É uma 
investigação transversal na perspectiva quali-quantitativa. Os dados apresentados foram 
obtidos com base em uma amostra de n= 300 estudantes do ensino superior do IEAA, 
sendo n= 176 (58,7%) do sexo feminino, n= 110 (36,7%) do sexo masculino e n= 14 (4,7%) 
não informado, com idade entre 15 e 60 anos, residentes nas cidades de Humaitá. Neste 
estudo analisa-se com apoio do programa estatístico SPSS versão 15.0, a caracterização do 
estilo de orientação dos estudantes universitários do IEAA/UFAM, diagnosticados e 
avaliados com aplicação da Escala DE ORIENTAÇÃO PARA A VIDA (RIBEIRO E PEDRO, 
2006). 

Palavras-Chave: Otimismo; Universitários; Psicologia Positiva; Orientação Educativa 

 

RESUMEN 
Este estudio de investigación a nivel licenciatura se lleva a cabo bajo la H-PIBIC 0035/2010/2011 - 
Fapeam UFAM y apoyo. Su objetivo principal es evaluar la información sobre el fenómeno del 
optimismo mostrado por la IEAA universidad / UFAM con el fin de seguir contribuyendo a la 
innovación en la orientación educativa en la educación superior. Se trata de una investigación entre 
los países en la perspectiva cualitativa y cuantitativa. Los datos presentados fueron obtenidos en 
base a una muestra de n = 300 estudiantes universitarios de la IEAA, n = 176 (58,7%) mujeres, n = 110 
(36,7%) hombres y n = 14 (4,7%) no fueron informados, de edades comprendidas entre 15 y 60 años 
que viven en las ciudades de Humaitá. En este estudio se analiza con el apoyo de SPSS versión 15.0, 
que caracterizan el estilo de orientación de los estudiantes universitarios IEAA / UFAM, 
diagnosticados y evaluados con la aplicación de la Escala ORIENTACIÓN PARA LA VIDA (Y Pedro 
Ribeiro, 2006). 

 

Palabras clave:  El optimismo, la Universidad, la Psicología Positiva, asesoramiento  
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Introdução 

Este estudo parte de uma investigação mais ampla, é uma das ações do Grupo 

Multidisciplinar de Pesquisa em Educação, Psicopedagogia e Psicologia 

Escolar/UFAM/CNPq do Instituto de Educação, Agricultura e Ambiente – IEAA, vinculado ao 

Laboratório de Avaliação Psicopedagógica, Educacional e Social da Amazônia – LAPESAM. 

É realizado ao abrigo do Projeto de Iniciação Cientifica da Universidade Federal do 

Amazonas – PIBIC, financiado pela Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado do 

Amazonas – FAPEAM. 

Para a realização deste trabalho foram utilizados dados empíricos e teóricos. Para a 

obtenção do aporte empírico foi realizada coleta de dados referente ao fenômeno estudo 

através da aplicação de questionários relacionados ao tema. Optamos também pela revisão 

da literatura especializada, bem como resultados de pesquisas sobre o estudo do fenômeno 

do otimismo apresentados por universitários em outros contextos escolares.  

Este trabalho é um estudo sobre a avaliação do sentimento de otimismo verificado em 

acadêmicos do Município de Humaitá/AM. Tem como objetivo conhecer as características 

do estilo de orientação para a vida dos acadêmicos a partir de um instrumento psicológico 

de medida para a avaliação do otimismo aplicado a universitários do Instituto de Educação, 

Agricultura e Ambiente – IEAA/UFAM/Brasil no sentido de apontar informações inovadoras 

para a tomada de decisões na área da orientação pelos serviços de gestão universitária. 

Os resultados podem contribuir para inovação na orientação educativa no que se 

referem a subsidiar a gestão acadêmica, professores, alunos e pais no direcionamento das 

ações relacionadas ao processo de ensino-estudo-aprendizagem no contexto universitário.  

 

Definição do fenômeno do Otimismo 

 Otimismo está relacionado à tendência estável a acreditar que coisas boas acontecerão, 

em vez de coisas ruins. Nessa perspectiva pode-se dizer que pessoas com sentimento de 

otimismo tende a enfrentar melhor as dificuldades presentes no dia-a-dia do ser humano.  

Estando diretamente relacionado ao bem estar psicológico e físico das pessoas, 

principalmente no que diz respeito à capacidade de enfrentar situações estressantes e à 

manutenção da saúde (SCHEIER & CARVER (1987; 1992). 
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No contexto educacional uma orientação otimista da vida está relacionada com a 

capacidade de adaptação e desempenho escolar. Pessoas mais otimistas tendem a 

enfrentar de melhor maneira as dificuldades encontradas no ambiente acadêmico. Uma 

melhor abordagem desta temática pode ser encontrada em (SCHEIER & CARVER 1987) 

No sentido psicológico, SCHEIER & CARVER (1985; 1992) consideram que o otimismo 

é uma tendência global para acreditar que as pessoas terão normalmente bons resultados 

na vida em vez de maus. Desta forma o otimismo é explicado pela psicologia positiva como 

a disposição para ver tudo pelo lado bom. Neste sentido, focalizam-se sempre os aspectos 

positivos dos fenômenos da existência, bem como a tendência cognitiva de ver as coisas e 

julgá-las a partir de seu aspecto mais favorável. 

Com base nas idéias apresentadas pode-se dizer que o otimismo leva o indivíduo a 

confiar nas próprias habilidades, constituindo-se então em um dos principais propulsores da 

tomada de decisões, uma vez que sustenta a autoconfiança do sujeito nas próprias 

habilidades e talentos (LIRA et al, 2009).  Ser otimista, nestas perspectivas, não se reduz 

apenas a pensamentos positivos. Seu fundamento se encontra na maneira como se pensa 

sobre as causas (SELIGMAN, 1995 apud BANDEIRA et al, 2002). A diferença entre a visão 

otimista e pessimista está na forma de se explicar a causa de eventos ruins ou bons que 

acontecem no dia a dia do sujeito. Enquanto a orientação otimista está relacionada com 

saúde física e mental, a orientação pessimista se relaciona com depressão, ansiedade e 

práticas de comportamentos de risco (BANDEIRA et al, 2002). 

Ao enfrentar fatores de estresses os otimistas parecem assumir uma postura de solução 

de problemas e são mais engenhosos do que os pessimistas. Além do mais pessoas 

otimistas avaliam os estressores do dia-a-dia em termos de crescimento pessoal e redução 

de tensão com mais facilidade do que as pessoas pessimista. 

 

A Importância do Otimismo para a Vida do Ser Humano 

Levando em consideração a definição do fenômeno otimismo, podemos ressaltar que a 

orientação positiva com relação ao futuro contribui de forma significativa para enfrentar as 

dificuldades e obstáculos presentes no dia-a-dia do indivíduo, seja no ambiente familiar, no 

trabalho, na escola, na comunidade. È notável que a vida em sociedade nos proporciona 

momentos bons e ruins, ou seja, em qualquer ambiente social sempre haverá situações 

difíceis e estressantes, as quais precisam ser enfrentadas de qualquer maneira, pois não há 
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como ignorá-las. É nessas situações que uma orientação positiva poderá contribuir para 

direcionar as ações da melhor maneira possível. Pois, ao enfrentar fatores estressantes os 

otimistas parecem assumir uma postura de solução de problemas, no qual demonstram 

mais habilidades para enfrentar e resolver essas situações. 

Nessa perspectiva, pode-se dizer que as pessoas mais otimistas avaliam as 

dificuldades e estresses do dia-a-dia em termos de crescimento potencial e redução de 

tensão, ou seja, pessoas otimistas não ignoram essas situações, pelo contrário elas tendem 

a enfrentá-las e se possível tirar proveito dessas dificuldades, as quais podem contribuir 

para seu crescimento pessoal, social e profissional. 

Enfim, ter uma orientação positiva quanto ao futuro é de extrema importância para a 

felicidadade do ser humano, bem como para a saúde física e psicológica, pois, pessoas 

otimistas têm mais possibilidades de enfrentar e superar as dificuldades encontradas no dia-

a-dia. 

 

Algumas considerações sobre orientação educativa na Universidade 

Estudos mostram que a orientação educativa iniciou-se com a educação vocacional 

com o intuito de ajudar os jovens a escolherem uma carreira a nível universitário. 

Posteriormente amplia-se o serviço para apoiar e ajudar na adaptação do estudante na 

universidade, bem como os aspectos relacionados ao rendimento escolar e também aos 

hábitos de estudo. Em seguida essa função passa a atuar na área pessoal, social, familiar e 

sexual, com atividades de prevenção tais como gravidez na adolescência, consumo de 

drogas, relações grupais e sociais entre outros. Sendo introduzidos também aspectos 

relacionados com o trabalho, a comunidade e orientação comunitária.  

 Segundo Gómez e Ramirez (2005, p 264):  

 

A orientação educativa evoluiu com o 
passar do tempo desde o laboral para a 
escola e agora para a ação social e 
comunitária pretendendo orientar o 
indivíduo para que obtenha o melhor 
desenvolvimento como pessoa.  
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A Orientação Educacional no Brasil tem sua primeira incursão no processo educativo 

pro meio de Lourenço Filho. Enquanto diretor do Departamento de Educação do Estado de 

São Paulo, criou o “Serviço de Orientação Profissional e Educacional”. Onde o objetivo 

maior deste serviço era guiar o indivíduo na escolha de seu lugar social pela profissão, uma 

espécie de correlato do que hoje concebemos como orientação vocacional (PORTO, 2009). 

A orientação educativa é uma ciência auxiliar da educação a qual contribui de forma 

complementar no processo educacional no sentido de ajudar os indivíduos, tanto em nível 

individual quanto coletivo, na perspectiva de alcançarem maiores e melhores níveis de 

desenvolvimento pessoal, cultural, social, espiritual, econômico e comunitário, ou seja, 

representa uma tomada de consciência em relação à realidade do educando e a 

complexidade da vida social. Relatando que, somente no início do século XX, é que a vida 

social do educando começou a ser olhada como um aspecto importante para o sucesso do 

processo educativo (PORTO, 2009). 

Na perspectiva de Porto, (2009), a Orientação Educacional fundamenta-se no 

reconhecimento das diferenças individuais e no reconhecimento de que o ser humano, em 

qualquer momento de sua vida, pode apresentar carências e dificuldades, necessidades, 

pois, de compreensão, ajuda e orientação.  

Sendo assim, a orientação educativa deverá ser vista como uma atividade, disciplina 

(no sentido de ação), dentro da universidade, a qual poderá ajudar facilitar os meios e as 

condições necessárias para o acadêmico buscar, discutir, pensar, refletir, problematizar, agir 

sobre dados e fatos necessários à construção do seu conhecimento (formação profissional), 

e formação pessoal e social, visando ainda seu preparo para o exercício da cidadania. 

(CF/1988 e LDB/1996). 

  

Metodologia 

Considerando o interesse de que os resultados sirvam para prever os comportamentos 

que exercem efeitos sobre o rendimento acadêmico no ensino superior, a opção 

metodológica é pelo enfoque quali-quantitativo, transversal, com amostra representativa da 

população de interesse, pois, todo fenômeno existe em alguma medida e qualidade. 

 

Caracterização dos Participantes da amostra:   
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Participaram desta pesquisa um total de n=300 sujeitos, sendo 176 (58,7,1%) do sexo 

feminino, 110 (36,7%) do sexo masculino e 14 (4,7%) não informaram, com idades 

compreendidas entre o intervalo de 15 a 60 anos,  todos acadêmicos matriculados em 

diversos cursos do Instituto de Educação, Agricultura e Ambiente – IEAA – UFAM, sendo 

que 83 (27,7%) do curso de Pedagogia, 56 (18,7%) do curso de Letras, 46 (15,3%) do curso 

de Licenciatura dupla Matemática e Física, 41 (13,7%) do curso de Licenciatura dupla 34 

(11,3%) do curso de Engenharia Ambiental e 40 (13,3%) do curso de Agronomia. Na 

variável rendimento acadêmico temos 12 (4%) com rendimento baixo compreendido de (0 – 

5), 54 (18,0%) com rendimento médio compreendido de (5,1 – 7), 41 (13,7%) com 

rendimento alto compreendido de (7,1 – 8), 26 (8,7%) com rendimento superior a oito, e 167 

(55,7%) não informaram. Com relação à continuidade do curso atual 275 (91,7%) pretende 

continuar o curso, 8 (2,7%) não pretende continuar e 17 (5,7%) não informaram. 

 

Instrumentos de coleta de dados: 

Os dados analisados neste estudo foram obtidos a partir da aplicação da ESCALA DE 

ORIENTAÇÃO PARA A VIDA na versão apresentada por Ribeiro & Pedro (2006). A escala é 

constituída por 10 itens dos quais quatro são distratores (2, 5, 6 e 8), três itens estão 

orientados positivamente (1, 4 e 10) e três itens orientados negativamente (3, 7 e 9).  Os 

itens são respondidos numa escala tipo likert de 5 pontos: 1. Discordo totalmente, 2. 

Discordo, 3. Neutro, 4. Concordo e 5.Concordo totalmente. 

 

Procedimento de coleta, tratamento e analise de dados: 

Os sujeitos foram escolhidos de maneira aleatória e participaram anonimamente e 

voluntariamente da investigação após serem informados dos objetivos, sendo observados 

os procedimentos éticos vigentes. O preenchimento individual da escala aconteceu no 

horário de aula previamente estabelecido e cedido pelos professores. O tempo de resposta 

não excedeu 10 minutos. Para o tratamento e analise dos dados recorreu-se ao programa 

estatístico SPSS para Windows versão 15.0, observando objetivos da investigação. 

 

Resultados e Discussão 
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TABELA 1 - Média e desvio padrão para os itens da Escala Orientação Para a Vida 

n=300 - Universitários de Humaitá/AM/UFAM – Brasil. 

Característica do item Média 
Desvio 
padrão 

1. Nos momentos de incerteza, geralmente eu espero que 
aconteça o melhor 

2,37 1,33 

3. Se alguma coisa ruim pode acontecer comigo, vai 
acontecer 

3,32 1,14 

4. Eu sou sempre otimista com relação ao meu futuro. 2,22 1,24 

7. Quase nunca eu espero que as coisas funcionem como 
eu desejaria. 3,26 1,23 

9. Raramente eu espero que coisas boas aconteçam 
comigo 

3,32 1,49 

10. De maneira geral, eu espero que me aconteçam mais 
coisas boas do que ruins. 

2,03 1,36 

 

Na Tabela 1 que se refere à média e desvio padrão dos itens, observa-se que os itens 

10. De maneira geral, eu espero que me aconteçam mais coisas boas do que ruins (M=2,03; 

DP= 1,36), 4. Eu sou sempre otimista com relação ao meu futuro (M= 2,22; DP =1,24) e 1. 

Nos momentos de incerteza, geralmente eu espero que aconteça o melhor (M=2,37; 

DP=1,33) tiveram as menores médias. Estes itens referem-se às dimensões de orientação 

positiva quanto ao futuro.  Os itens 3. Se houver a mínima hipótese de alguma coisa me 

correr mal, tenho certeza que correrá. (M=3,32; DP=1,14). 7. Quase nunca espero que as 

coisas ocorram como eu quero. (M=3,26; DP=1,23). 9. Raramente eu espero que coisas 

boas aconteçam apresentou a menor média (M=3,32; DP=1,49) apresentaram as maiores 

médias. Estes itens referem-se às dimensões de orientação negativa quanto ao futuro. Com 

base nos dados informados, observa-se que os universitários apresentam uma tendência à 

orientação negativa em relação a seu futuro, indicando baixas expectativas quanto às 

perspectivas de vida com relação ao futuro. 

 

Considerações Finais e perspectivas da pesquisa  
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Tomando em consideração a totalidade dos dados analisados neste estudo, é possível 

afirmar que os objetivos iniciais desta investigação foram alcançados. No que se refere ao 

diagnóstico realizado sobre a orientação positiva quanto ao futuro dos integrantes da 

amostra é possível afirmar que os estudantes participantes da pesquisa apresentaram 

características de uma orientação negativa com relação a seu futuro. 

Os resultados dessa investigação podem contribuir com informações com sustentação 

teórica e empírica acerca do sentimento de orientação quanto ao futuro dos acadêmicos do 

IEAA. Os quais podem subsidiar decisões a serem tomadas pelas lideranças educacionais e 

todos envolvidos no processo de enino-estudo-aprendizagem dos acadêmicos. Podendo 

contribuir de forma positiva para conquistar e preservar um ambiente escolar que seja 

incentivador, motivador e propício ao desenvolvimento do sentimento positivo de orientação 

quanto ao futuro/otimismo dos estudantes, tendo em vista que o otimismo é uma virtude 

humana aprendida. O otimismo aprendido tem raízes no ambiente (ou na aprendizagem). 

(SNYDER, 2009). Dessa forma, podemos dizer que instituições sociais que proporcionam 

ambientes seguros e coerentes têm grande probabilidade de promover o sentimento de 

otimismo em seus protagonistas. 

Nessa perspectiva a pesquisa defende que é possível criar estratégias de orientação 

educativa que contribuem para que os estudantes possam estar mais seguros e satisfeito 

com relação a sua trajetória acadêmica, bem como em sua vida como um todo. Dessa 

forma, ressaltamos que ações simples podem contribuir para que esses acadêmicos 

possam sentir-se mais otimista com relação ao seu processo de formação profissional, 

pessoal e social dentro da instituição. Sabemos que estar inserido em um curso de ensino 

superior é uma responsabilidade muito grande, e que são muitas as pressões da sociedade, 

bem como de professores e familiares para com esses jovens. Nessa perspectiva podemos 

dizer que muito desses jovens e adultos não estão preparados e sentem-se inseguros para 

enfrentar essa nova etapa, e podemos ressaltar que vários fatores podem contribuir para 

isso. Tais como: falta de apoio e colaboração dos professores; apoio dos familiares; apoio 

profissional de psicólogo, assistência social entre outros; falta de estrutura física, livros e 

matérias para o desenvolvimento de pesquisas científicas no âmbito acadêmico e 

comunidade em geral. E essas listas de dificuldades encontradas pelos acadêmicos 

poderiam se estender. Dessa forma, podemos citar algumas ações que podem estar sendo 

inseridas no contexto educativo: 
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 É importante que os professores incentivem e orientem seus alunos no 

processo de construção de conhecimento, ou seja, é necessário que os 

professores possam dispor de um tempo para ajudar aqueles alunos 

que necessitam de orientação extraclasse; 

 É necessário que a instituição possa oferecer apoio psicológico para os 

acadêmicos; 

 Ações que contribuem para melhorar as relações interpessoais; 

 Disponibilizar para a universidade um serviço social, o qual deve estar 

voltado para elaboração de políticas sociais de apoio ao estudante; 

 Criar política de orientação educativa multiprofissional para atuar na 

educação superior como forma de apoiar os estudantes em suas 

necessidades para o sucesso acadêmico e social e pessoal. 

      Essas ações são de extrema importância dentro de qualquer instituição escolar, visto 

que, as pessoas que estão envolvidas nesse processo são seres humanos, e como tal, sua 

vivência e desempenho na vida acadêmica dependem da qualidade da saúde física, 

emocional e psicológica do estudante. 

Os resultados deste estudo apontam ainda para a necessidade e pertinência da 

continuidade de investigações neste domínio no sentido de ampliar a validade dos 

resultados podendo o estudo ser estendido a outros grupos e contextos amostrais de acordo 

com interesses de pesquisadores interessados. 
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SABER AMBIENTAL: UM DESAFIO EDUCACIONAL NA ATUALIDADE 
 

Valdenice Henrique da Cunha - UFAM  

Márcia Eliane Alves de Souza e Mello - UFAM 

 

RESUMO 

 

O desafio das instituições de ensino e dos profissionais da educação frente a temática 
ambiental é imensurável e, indiscutivelmente, necessário e exigem dos mesmos, criatividade 
no processo de ensino/aprendizagem e inovação das técnicas de aplicação dos conteúdos, 
utilizando-se da interdisciplinaridade, multidisciplinaridade e transdisciplinaridade. Justifica-
se, portanto, a necessidade do saber ambiental ser difundido transversalmente e, sobretudo, 
como disciplina específica nas academias, e as mesmas atuarem como elementos 
fundamentais na construção de valores voltados para as questões ambientais na Amazônia.   

 

Palavras chave: crise ambiental; educação superior e saber ambiental 

ABSTRACT 

The challenge that stands before schools and educators, when it comes environmental 
themes, is immeasurable, and undeniably necessary, demanding from them creativity in the 
teaching/learning process, an innovation of the techniques for passing of class content, and 
the use of interdisciplinarity, multidisciplinarity and transdisciplinarity. It proves necessary, 
therefore, to promote studies of the environment transversally, giving the subject its own 
course in institutions of higher learning, which should themselves act as the fundamental 
players in the construction of values focused on Amazonian environmental issues. 
 

Key-words: environmental crisis, higher education, environmental studies 

 
 
Introdução 

A Educação Superior tem sido alvo de inúmeros debates e reflexões de teóricos no 

Brasil, e no mundo. Essas discussões estão relacionadas à visão mecanicista e reducionista 

presente no mundo moderno que tem dado origem a diversas formas de crise, seja nas 

questões éticas, sociais, culturais, políticas, econômicas e ambientais.  No âmbito da 

Educação Ambiental, as discussões estão diretamente ligadas entre as opiniões acerca do 

conteúdo programático e a formação dos profissionais que irão trabalhar com o assunto.  
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Neste contexto, crescem os debates acerca das questões Ambientais e de como elas se 

apresentam, visto ser considerada um tema relevante e, portanto, urgente para a sociedade 

por ter implicação direta com o futuro da humanidade. Por esta e outras razões, abordar de 

maneira clara, objetiva, consciente e responsável a dimensão ambiental nos cursos de 

formação de professor, torna-se uma tarefa desafiadora, e, sobretudo, nobre. 

Em contrapartida, o modelo educacional não corresponde às expectativas da realidade do 

mundo atual. O currículo escolar permanece estanque e fragmentado, sem promover 

avanços tanto em qualidade quanto em quantidade que possibilite a visão do todo. A 

comunicação e o diálogo entre os saberes não são favorecidos, como exige a esfera 

globalizada. No campo da Educação Ambiental, não é diferente, pois não há integração e a 

complementação e o diálogo necessário entre as disciplinas das diversas áreas do 

conhecimento que favoreça o ensino e a aprendizagem. 

Por esta e outras razões, abordar de maneira clara, objetiva, consciente, responsável, 

inovando as técnicas de ensino, despertando a criatividade de abordagem e desdobramento 

da dimensão ambiental nos cursos de formação de professor, torna-se uma tarefa 

desafiadora, e, sobretudo, nobre.  

A promoção dos avanços tanto em qualidade quanto em quantidade possibilitará a visão do 

todo. A comunicação e o diálogo entre os saberes podem ser favorecidos, como exige a 

esfera globalizada. No campo da Educação Ambiental é imprescindível a integração e a 

complementação do diálogo torna-se necessário entre as disciplinas das diversas áreas do 

conhecimento que favoreça o ensino e a aprendizagem. 

 

Educação Ambiental: um desafio para as instituições de ensino no Brasil 

Embora, o ano de 1968 seja considerado um marco para a Educação Superior no Brasil, 

com a promulgação da Lei nº. 5.540, onde o Estado impôs ao ensino superior a Reforma 

Universitária, tentando atender as reivindicações das décadas anteriores. Contudo, sentimos 

que a reforma universitária não se consolidou totalmente. Tal fato se depreende da maneira 

de como a Educação Superior Brasileira segue o rumo da Educação Francesa, que pensa 

numa educação para o exercício da profissão. Prova disso, é que os cursos superiores 

ainda estão amarrados as mais diversas profissões regulamentadas no Brasil. 

Como a história não é estanque, as políticas educacionais implementadas nos anos 90, do 

século XX, demarcaram as ações e os interesses sociopolíticos articulados às mudanças no 

cenário contemporâneo, que se traduziram na apreensão das determinantes históricas que 
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marcaram o processo de reforma do Estado Brasileiro. Essas implementações ocorreram 

especialmente na gestão de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), que promoveu 

alterações substantivas nos padrões de intervenção estatal, redirecionando mecanismos e 

formas de gestão e, conseqüentemente, as políticas públicas e, particularmente, as políticas 

educacionais em sintonia com os organismos multilaterais.  

Tais ações na arena educacional expressam-se no processo que resultou na aprovação da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96), negligenciando parte das 

bandeiras encaminhadas pela sociedade civil, especialmente o Fórum Nacional em Defesa 

da Escola Pública. A tramitação da LDB é, nesse contexto, expressão dos embates. 

De acordo com Almeida de Carvalho: 

Nos anos 90, todo o espectro de políticas sociais e econômicas esteve sob a influência da chamada 
Agenda neoliberal1. O conjunto de propostas assumiu um caráter abrangente, com implicações para 
além das fronteiras nacionais, o que confere especificidade aos anos 90. Daí a relevância de uma 
investigação que procure apreender a singularidade deste momento histórico, no que concerne à 
política pública para o ensino superior.1   

Em função do fortalecimento da ideologia política neoliberalista, acentuam-se a expansão da 

privatização do ensino e o aumento as IES particulares. E ligado a isso, o acréscimo da 

defasagem da Educação Superior no Brasil, acelerado pela falta de comprometimento de 

algumas instituições, com a formação integral do homem, transformando o ensino num 

grande negócio e o cidadão em apenas um cliente em potencial. 

No governo Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), a Reforma da Educação Superior iniciou 

oficialmente o seu curso, com o Decreto de 20 de outubro de 2003, que instituiu o Grupo de 

Trabalho Interministerial (GTI) encarregado de analisar a situação da educação superior 

brasileira e apresentar um plano de ação visando a reestruturação, desenvolvimento e 

democratização das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES). 

 A reforma “mais profunda” passava pela reposição do quadro docente, ampliação de vagas 

para estudantes, educação à distância, autonomia universitária e financiamento que, 

segundo o GTI, resolveriam o problema das instituições federais de educação superior. 

Entre elas, destacamos o ProUni, O SINAES e a Educação a Distância. 

Em contrapartida, temos que ter em vista a concepção de Educação Superior que se 

apresenta no país, o valor que tem se atribuído a ela e os fins para qual se tem tal 

modalidade de ensino. O modelo educacional vigente no país não corresponde às 

expectativas da realidade do mundo atual. O currículo escolar permanece estanque e 
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fragmentado, sem promover avanços tanto em qualidade quanto em quantidade que 

possibilite a visão do todo.  

A comunicação e o diálogo entre os saberes não são favorecidos, como exige a esfera 

globalizada. No campo da Educação Ambiental, não é diferente, pois não há integração e a 

complementação e o diálogo necessário entre as disciplinas das diversas áreas do 

conhecimento que favoreça o ensino e a aprendizagem. Entre as discussões estão o 

currículo escolar, que é mínimo e fragmentado e a formação dos profissionais que irão 

trabalhar com o assunto.  

Neste âmbito, crescem os debates acerca da Questão Ambiental e a maneira como ela se 

apresenta, visto ser considerado um tema relevante e, portanto, urgente para a sociedade 

por ter implicação direta com o futuro da humanidade. Por esta e outras razões, abordar de 

maneira clara, objetiva, consciente e responsável a dimensão ambiental nos cursos de 

formação de professor, torna-se uma tarefa desafiadora, e, sobretudo, nobre. 

Entretanto, tanto a educação, quanto a ciência e a tecnologia são campos de conhecimentos 

que não possuem fundamentos teóricos e empíricos capazes de solucionar as 

Complexidades dos problemas que emergem a humanidade. Os mesmos são participantes 

das mesmas crises. Ambos têm sofrido a pressão tanto da crise econômica, como da crise 

ambiental. 

Nesta perspectiva, as sociedades do saber poderão dar uma nova direção na esfera 

econômica e política planetária, inovando e criando novas possibilidades educacionais.  As 

características destas Sociedades estão pautadas num conjunto de empreendimentos em 

redes, com o intuito de promover a estabilidade socioambiental mundial, como bem foi 

enfatizado pela plenária ocorrida, em maio de 2010, na 4ª Conferência Nacional de Ciência, 

Tecnologia e Inovação:  

A construção de uma cultura de solidariedade mundial; reafirmação da liberdade de expressão como 
fundamento do processo civilizatório; cristalização do paradigma de uma cultura de inovação 
tecnológica em redes; [...] reforma das instituições e dos programas de formação de formadores e a 
garantia de educação contínua para todos; definição sobre o futuro do ensino superior com ênfase às 
novas tecnologias de ensino [...] e o paradigma do desenvolvimento sustentável. 

 Para Elizabeth Santos (2009), o assunto em questão requer tratamento especial, 

defendendo a idéia de a Educação Ambiental deve ser obrigatória nos currículos de 

formação de professor, contemplando carga horária de estágio supervisionado e permitindo 

a prática de transversalidade na formação do professor. Para ela, o gestor escolar tem papel 

fundamental no planejamento, na implementação e na avaliação da transversalidade.  
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Sabe-se, porém que, a prática da transversalidade é o espaço para o trabalho interdisciplinar 

na escola. E para que isso ocorra, é preciso que haja transformação políticas que promovam 

mudanças nas relações econômicas e sociais. A epistemologia dos saberes e/ou o diálogo 

do saberes emergem da especificidade do nível de ensino difundido na Educação Superior. 

De acordo com Henrique Leff (2010)1, a dimensão ambiental, assume nos dias atuais um 

caráter emergente e, portanto, devem ser inserido em todos os níveis de ensino e debatido 

nas universidades no patamar da interdisciplinaridade, num desdobramento transdisciplinar 

resultante da multidisciplinaridade. Nestes casos, a comunicação é realizada e favorecida 

por meio do ensino compartilhado. E ainda, segundo o autor, o diálogo dos saberes 

proporcionará a fertilidade e a fecundidade do assunto proveniente da diversidade de 

experiências.  

Dentro desta perspectiva, a Universidade teria que mudar a maneira de trabalhar com as 

questões Ambientais, reelaborando as suas ações, tendo como pretensão, promover a 

inquietação da comunidade acadêmica acerca de tais questões. 

De acordo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN 9394/96, e 

especificamente o que contém o artigo 9º, seção II, da Constituição Federal, a 

Educação Ambiental no ensino escolar deverá ser: 

Desenvolvida no âmbito dos currículos das instituições de ensino públicas e privada, 
englobando: I - educação básica: a) educação infantil; b) ensino fundamental e c) ensino 
médio; II - educação superior; III - educação especial; IV - educação profissional; V - 
educação de jovens e adultos.  No § 2o trata dos cursos de pós-graduação, extensão e nas 
áreas voltadas ao aspecto metodológico da educação ambiental, quando se fizer 
necessário, é facultada a criação de disciplina específica.  
 
Nesse campo, no Estado do Amazonas, o assunto está sendo tratado desde janeiro 

de 2008, de maneira mais específica do ponto de vista legal, que prevê a inserção 

da Educação Ambiental como disciplina específica nos cursos de graduação e pós- 

Graduação, bem como a obrigatoriedade do assunto nos cursos de formação de 

professores. A lei ambiental nº. 3.222/08, estabelece os critérios de avaliação e 

determina os parâmetros disciplinares. 

Para fundamentar ainda mais a importância da educação ambiental, Michele Sato (2001) 

afirma que a no âmbito do Ensino Superior, há recomendações internacionais para a 

educação ambiental e que o oferecimento da mesma deve ocorrer por meio de programas, 

em lugar de disciplinas isoladas no currículo.  
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Nesse sentido, Sírio Lopes Velasco (2002), reforça que o fato de “não ofertar conteúdos 

disciplinares relacionados à Educação Ambiental na graduação, pode ser interpretado como 

a perda de espaços de reflexão que implica impossibilidade de novas propostas 

pedagógicas”. Portanto, a introdução da Educação Ambiental na Universidade quer como 

eixo articulador desenvolvido de forma transversal, perpassando as disciplinas do currículo, 

quer na forma disciplinar, também pode ser considerada como prática indispensável para se 

trabalharem conceitos, valores e comportamentos.  

 De acordo com o pensamento de Leff,  

Embora a problemática ambiental exija uma integração de conhecimentos e uma 
retotalização do saber, as aproximações sistêmicas, holísticas e interdisciplinares, limitadas 
à reorganização do saber disponível, são insuficientes para satisfazer a demanda de 
conhecimento. Pois a questão ambiental requer novos conhecimentos teóricos e práticos 
para sua compreensão e resolução. Desta forma, a questão ambiental induziu 
transformações teóricas e um desenvolvimento do conhecimento em diversas disciplinas 
científicas. (LEFF, 2007, p62). 

Neste aspecto, a transdisciplinaridade pode ser definida como uns processos de 

intercâmbios entre diversos campos e ramos do conhecimento científico, nos quais uns 

transferem métodos, conceitos, termos e inclusive corpos teóricos inteiros para outros, que 

são incorporados e assimilados pela disciplina.  

Para a Elizabeth Santos (1999) tem a transdisciplinaridade possibilita a “reintegração do 

sujeito na construção do conhecimento, considerando que o conhecimento e o pensamento 

estão em movimento, enfatizando desta maneira, a aprendizagem e não o ensino, e a 

construção do conhecimento e não a instrução”. 

Concorda-se então, que a educação socioambiental deveria ter alcançado o devido valor no 

meio acadêmico, e emerge uma atenção especial em todos os níveis de ensino e, sobretudo 

naqueles que tem como objetivo específico, a formação de agentes de transformação social, 

diretamente ligados ao processo educacional. 

Quando se trata do contexto amazônico, leva-se em consideração a cidade de 

Manaus, que é cercada de grandes rios como o Solimões e o Negro, além dos 

igarapés que cercam a mesma. Em torno desses igarapés, há muitas comunidades 

morando em palafitas, ocupando em muitos locais, áreas de Preservação 

Permanente – APPs. Nessas condições são favorecidas as alagações e variadas 

situações de risco em época de chuvas, visto a contaminação, poluição e a 
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quantidade de lixo que se encontram dentro dos igarapés. Segundo a lei 4771/65 art. 

2º, § único do código florestal:  

É proibido habitar em área de preservação permanente (APP), (Igarapés, Rios, Lagos e 
áreas inclinadas); e de acordo com a Constituição Federal de 1988, toda a cidade que tem 
20 mil habitantes, necessita ter um plano diretor que estabeleça critérios de parcelamento do 
solo urbano.  

Segundo estatísticas do Ministério Público Estadual de 2009, existem cerca de 300 a 400 mil 

famílias residindo em Áreas de Preservação Permanente em Manaus. Isso resulta da falta 

de formação e esclarecimento socioambiental da população que acabam contribuindo com 

efluentes domésticos ou resíduos, e a destruição das matas ciliares1 que agem como filtros 

que evitam o carriamento1 dos sedimentos ou resíduos que estejam em cima do solo. 

Concernente a isto, é necessário um trabalho exímio do poder municipal e estadual 

por meio de políticas públicas que contemplem as necessidades básicas do ser 

humano, como moradia (adequada), saúde, educação, lazer, entre outras. Vale 

ressaltar, que mais que as políticas, são a viabilidade de sua condução e o emprego 

dos mecanismos de implementação.  

Diante das condições sociais, culturais, políticas e econômicas da região amazônica, 

é que as instituições de ensino de todos os níveis, sejam elas públicas ou privadas, 

necessitam incluir em seus currículos, disciplinas voltadas para tais questões. 

Conclui-se, portanto que, a inserção das questões socioambientais nas séries iniciais 

e na Educação Superior como disciplina específica, fará com que se aprenda mais 

cedo o significado e os benefícios oriundos das questões relacionadas ao ambiente, 

uma vez que ele é o conjunto de forças e condições que cercam e influenciam os 

seres vivos e os objetos em geral e como tal, merece lugar de destaque no contexto 

educacional. 

Considerações Finais 

O crescimento econômico não pode ser evitado, principalmente no contexto urbano. 

No entanto, todo crescimento traz consigo benefícios e malefícios. Se por um lado, 

recebe-se o que se denomina de “conforto e comodidade” das tecnologias, por outro, 

freqüentemente as agressões da natureza que revida aos ataques sofridos com a 

chegada de tais “benefícios” tem se alastrado.  
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De acordo com o estudo realizado fica mais clara e evidente a necessidade de estar 

aberto a novas teorias de estudo e métodos de investigação, dialogando os saberes, 

integrando o conhecimento e fornecendo possibilidades para a construção de uma 

nova racionalidade ambiental e social para a minimização dos problemas ambientais 

e conseqüentemente, os sociais.   

Entende-se, portanto, que na conjuntura atual, a criatividade dos agentes 

educacionais e o lançar mãos de novas técnicas de ensino que insere as questões 

socioambientais em todos os níveis de ensino, proporcionará mecanismo mais sólido 

no processo ensino/aprendizagem, pois muito mais cedo se aprende o significado e 

os benefícios oriundos das questões relacionadas ao ambiente, e haverá mais 

qualidade de vida e quantidade de adeptos conscientes, que farão a diferença no 

planeta. 
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RESUMO 

Vivemos um tempo de profundas, rápidas e constantes mudanças. A rápida evolução 

tecnológica define os contornos do exercício profissional contemporâneo. Nesse contexto, a 

instituição universitária torna-se foco de atenção, pelo questionamento da qualidade do 

conhecimento nela produzido e dos processos educativos pelos quais é responsável, 

visando à disseminação do conhecimento e à formação de profissionais de diferentes áreas. 

Hoje, além da universidade propiciar o domínio dos modos de produção do saber, 

apresenta-se também a necessidade da relação com o conhecimento que incorpore a 

historicidade de sua elaboração, os contornos epistemológicos em que cada área se insere 

e, ainda, os impactos exercidos sobre a sociedade e a cultura. Sendo assim, o ensino de 

graduação, para possibilitar a inserção profissional nessa nova realidade, exige a 

construção de relações com o conhecimento que levem ao efetivo domínio de seus 

fundamentos e não apenas à assimilação das possíveis aplicações momentâneas. Há 

necessidade, portanto, de revisitar a formação profissional para configurá-la como um 

construto teórico-prático marcado pela intencionalidade de um projeto de ação 

transformador e emancipatório que tem na sua dimensão coletiva, a possibilidade de 

concretude. Nessa perspectiva, o exercício da docência reveste-se de valor e significado até 

então pouco considerados. Para formar profissionais com capacidade de acompanhar o 

processo acelerado de transformações e rupturas pelo qual passa a sociedade 

contemporânea, a ênfase deve estar presente na aprendizagem dos alunos e não somente 

na transmissão de conhecimentos. Para isso, será necessário que os professores exerçam 

um papel sobretudo motivador, alguém a serviço da emancipação do aluno, desenvolvendo 

metodologias inovadoras de ensino-aprendizagem. Foram estabelecidos os seguintes 

objetivos: Discutir sobre os fundamentos do trabalho docente e as possibilidades de 

transformação desse fazer; Refletir sobre a função docente e buscar metodologias 

inovadoras de ensino-aprendizagem; Propor novas perspectivas de abordagens 
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pedagógicas no processo de ensino-aprendizagem. Propondo a sistematização das 

reflexões, procurando expressar com clareza as idéias que serão coletivamente construídas. 

Palavras-chave: Educação; Aprendizagem; Tecnologia 

 

INTRODUÇÃO 

Vivemos um tempo de profundas, rápidas e constantes mudanças. A rápida 

evolução tecnológica define os contornos do exercício profissional contemporâneo.  

Nesse contexto, a instituição universitária torna-se foco de atenção, pelo 

questionamento da qualidade do conhecimento nela produzido e dos processos 

educativos pelos quais é responsável, visando à disseminação do conhecimento e à 

formação de profissionais de diferentes áreas. Hoje, além da universidade propiciar 

o domínio dos modos de produção do saber, apresenta-se também a necessidade 

da relação com o conhecimento que incorpore a historicidade de sua elaboração, os 

contornos epistemológicos em que cada área se insere e, ainda, os impactos 

exercidos sobre a sociedade e a cultura.  

Sendo assim, o ensino de graduação, para possibilitar a inserção profissional 

nessa nova realidade, exige a construção de relações com o conhecimento que 

levem ao efetivo domínio de seus fundamentos e não apenas à assimilação das 

possíveis aplicações momentâneas. Há necessidade, portanto, de revisitar a 

formação profissional para configurá-la como um construto teórico-prático marcado 

pela intencionalidade de um projeto de ação transformador e emancipatório que tem 

na sua dimensão coletiva, a possibilidade de concretude.  

Nessa perspectiva, o exercício da docência reveste-se de valor e significado até 

então pouco considerados. Para formar profissionais com capacidade de acompanhar o 

processo acelerado de transformações e rupturas pelo qual passa a sociedade 

contemporânea, a ênfase deve estar presente na aprendizagem dos alunos e não somente 

na transmissão de conhecimentos. Para isso, será necessário que os professores exerçam 

um papel sobretudo motivador, alguém a serviço da emancipação do aluno, desenvolvendo 

metodologias inovadoras de ensino-aprendizagem.  
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Tendo como base essas considerações, este artigo estabeleceu os seguintes 

objetivos: 

 Discutir sobre os fundamentos do trabalho docente e as possibilidades de 

transformação desse fazer;  

 Refletir sobre a função docente e buscar metodologias inovadoras de ensino-

aprendizagem; 

 Propor novas perspectivas de abordagens pedagógicas no processo de 

ensino-aprendizagem.  

 

O DESAFIO DE SER PROFESSOR UNIVERSITÁRIO 

 

   A proposição de uma prática pedagógica que enfatize a aprendizagem e não 

somente a transmissão de conhecimentos, constitui-se em grande desafio para os 

professores universitários, pois toca no cerne da sua ação pedagógica: de 

transmissor de informações, passa a ser mediador pedagógico, desenvolvendo um 

trabalho colaborativo com os alunos, onde professor e aluno são parceiros e co-

responsáveis nas ações de ensino-aprendizagem.  

No que tange ao professor esse desafio torna-se ainda maior devido às 

características de que se reveste o ensino nessa área. De modo geral, a formação do 

profissional da informação está relacionada  

a um modelo de ensino transferidor de conhecimento, associado a manuais, 
livros didáticos, sistemas e instrumentos de gestão de informação que são 
tomados mais como objetos para serem repassados em estado final, do que 
como objetos para serem criticamente repassados como saber transitório e 
passível de assimilação e transformação no meio ao qual se destina 
(SOUZA, 2004, p. 16).  

 

Essa característica aumenta a complexidade da composição dos quadros docentes 

para o ensino de graduação, porque grande parte do contingente dos profissionais 

envolvidos com o magistério não possui formação pedagógica. De maneira geral, os 

docentes da área são profissionais que se baseiam em experiências vivenciadas para 

trabalhar os conteúdos programáticos com os seus alunos. Se por um lado, com essa 

experiência, trazem a realidade para a sala de aula, contribuindo significativamente na 

formação dos estudantes, por outro lado observa-se que grande parte desses docentes 
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nunca esteve em contato com uma formação que atendesse a esse papel de professor que 

ele se predispõe a desenvolver com seus alunos. Desse modo, os erros e acertos vão 

caracterizando sua caminhada pedagógica.  

Na verdade, o próprio critério de ingresso do professor na universidade revela que 

não há preocupação com a sua formação pedagógica. A atual política do Ministério da 

Educação (MEC) de admissão na docência superior restringe-se à formação no nível de 

graduação, na área específica profissional em que o docente irá atuar, e no nível de pós-

graduação, preferencialmente o título de doutor.  

Assim, o encaminhamento desses profissionais para o magistério tem sido, na 

maioria das vezes, uma situação circunstancial. Cunha (1989) em pesquisa que realizou 

com 21 professores dos níveis médio e superior para tentar identificar quem é o “bom 

professor” e como se dá sua prática pedagógica, relata que 60% dos professores 

entrevistados “encaminharam-se para o magistério por razões circunstanciais, as mais 

diversas” (CUNHA,1989, p. 84).  

Podemos observar no cotidiano da vida universitária que há preocupação 

institucional com a competência do docente na sua área de formação, mas sem situá-la 

historicamente na perspectiva de ser professor. Exemplo disso acontece quando o professor 

realiza, com o aval do seu departamento, cursos de pós-graduação (stricto sensu) com 

ênfase na pesquisa de seu campo de origem, ficando seu desempenho como professor sem 

uma reflexão sistematizada, que tenha sua prática pedagógica como foco de análise. Não 

se trata, contudo, de negar a importância de aprofundamento do professor no seu campo 

científico, mas sim, de construir pontes que permitam travessias em outros campos de sua 

prática cotidiana. 

Nesse sentido, a professora Dayse Martins Hora10, durante sua palestra na Oficina 

chamou a atenção para o fato de que o professor universitário não pode ficar “plantado” no 

seu conhecimento, precisa permanentemente questionar seu próprio saber e perguntar 

sobre as “âncoras” teóricas que estabelece para o ato de ensinar e produzir conhecimento. 

A METODOLOGIA DE TRABALHO EMPREGADA E A DISCUSSÃO EMPREENDIDA  

 

                                                        

10 HORA, Dayse Martins. Práticas pedagógicas.  Palestra proferida na Oficina Pedagógica da ABECIN, Região 
Sudeste. Disponível em: http://www.abecin.org.br.  
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Com a intenção de alicerçar e construir referenciais que embasem a prática 

pedagógica dos professores, provocando o docente para compartilhar os avanços, 

os sucessos, como também as dificuldades encontradas no cotidiano da ação 

docente e com o objetivo de nortear as linhas gerais do trabalho, foram destacados 

alguns pontos que poderiam ser trabalhados pelo grupo, constituindo-se, desta 

forma, um roteiro orientador.  

ROTEIRO ORIENTADOR  

 Foi explicado ao grupo que os pontos destacados tinham o propósito de 

auxiliar na sistematização do trabalho a ser realizado não excluindo, no entanto, 

outras questões que poderiam surgir durante a discussão. O grupo poderia, ainda, 

determinar em que ponto(s) desejava centrar o debate. 

1- Conceito de ensino-aprendizagem 
2-  Entendimento do que é prática pedagógica 
3-  Conceito de aula universitária  
4-  Exemplos de técnicas e estratégias pedagógicas para o desenvolvimento do 

ensino- aprendizagem 
5- Exemplos de práticas pedagógicas para aprendizagem em ambientes      

virtuais 
6-  Experiências didático-pedagógicas vividas pelos professores 
7-  Relação professor-aluno no processo de ensino-aprendizagem 
8-  Articulação teoria-prática no processo de ensino-aprendizagem   
9- Efetivação da interdisciplinaridade no processo de ensino-aprendizagem 

 

DISCUSSÃO  

  Para efetivar uma discussão profícua que resultasse em uma real contribuição 

ao aperfeiçoamento do processo de formação do profissional da informação, dos 

itens elencados no roteiro orientador o grupo optou por discutir mais detidamente o 

conceito de ensino-aprendizagem, o entendimento do que é prática pedagógica, o 

conceito de aula universitária, as experiências didático-pedagógicas vividas pelos 

professores e a articulação teoria-prática no processo de ensino-aprendizagem, 

desenvolvendo as seguintes considerações. 
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Conceito de ensino-aprendizagem 

Como ponto de partida para a discussão desse conceito foi considerado que 

o processo de ensino envolve também o processo de aprendizagem e que não 

podem ser trabalhados de forma separada.  

Contudo, foi lembrado que Masetto (2003) apesar de considerar que esses 

processos podem ser complementares e integrados, afirma que não são idênticos. 

Por isso, alerta que “é preciso compreender bem cada um deles para melhor 

entendermos como se pode fazer a correlação, a complementaridade e a integração 

dos dois processos, transformando-os em um só” (MASETTO, 2003, p. 35). 

Com base em Masetto, procurou-se, então, distinguir os conceitos de ensino 

e aprendizagem: 

Ensino - instruir, comunicar conhecimentos ou habilidades, fazer saber, 

mostrar, guiar, dirigir. Todas estas ações são próprias de um professor e 

centralizam-se nele, nas suas qualidades e habilidades. Neste processo o professor 

é o agente principal. 

Aprendizagem – buscar informações, rever a própria experiência, adquirir 

habilidades, adaptar-se às mudanças, descobrir significados nos seres, nos fatos, 

nos fenômenos e nos acontecimentos, modificar atitudes e comportamentos. Todas 

estas atividades apontam para o aluno. Elas estão centradas no estudante, em suas 

capacidades, possibilidades, necessidades, oportunidades e condições para que 

aprenda. 

Desse modo, para integrar os dois processos é preciso que a ênfase em um e 

outro seja equilibrada de forma a tratá-los como uma totalidade, em que um está 

intrínsecamente unido ao outro.  

Mas, qual tem sido a ênfase dada na docência universitária? De modo geral, 

a docência universitária tem colocado sua ênfase no processo de ensino.   Nessa 

prática, prevalece a figura do professor que ensina aos alunos que não sabem, 

estes, por sua vez, reproduzem as informações recebidas nas provas avaliativas, 

buscando sua aprovação.  
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Foi observado que no processo de formação do profissional da informação 

esse quadro também tem se reproduzido, com o agravante de muitos considerarem 

esta área como predominantemente técnica e profissionalizante.  

 Portanto, para alcançar a interação entre ensino e aprendizagem é preciso  

mudar a idéia que considera o ensino como uma ação individual do professor e que 

consiste apenas na organização das experiências do aluno com base nas suas 

necessidades e interesses.  

A relação ensino-aprendizagem revela-se por um conjunto de atividades 

organizadas pelo professor e pelos alunos, tendo como ponto de partida o nível de 

conhecimentos, experiência de vida e maturidade dos alunos.  Essa visão vincula-se 

à concepção do ensino como uma atividade de interação: o professor deve 

apresentar conhecimentos sistematizados, mas também interpelar os alunos 

constantemente, atuando como elemento integrador. Deve discutir e apresentar 

questões essenciais à apropriação desses conhecimentos, levando os alunos a 

refletir tanto sobre suas próprias idéias, suas descobertas e apropriações, como 

sobre idéias elaboradas por outros.  

Antes de tudo, ensino-aprendizagem é uma relação de socialização, de troca 

de conhecimentos aprendidos e transformados na interação. É uma relação 

dinâmica, dialógica, construtiva da aprendizagem pela troca de saberes. É essa 

concepção de ensino-aprendizagem que se quer enfatizar na formação do 

profissional da informação.  

 
Entendimento do que é prática pedagógica 

 

À luz da palestra proferida pela professora Vera Lúcia Alves Breglia11 que 

procedeu a uma leitura histórico-objetiva das idéias e modelos que configuram a 

prática pedagógica universitária no Brasil e por fim procurou apontar alguns 

caminhos possíveis para superar a dissociação entre o ato de ensinar e o ato de 

                                                        

11 BREGLIA, Vera A. Práticas pedagógicas: idéias, modelos, caminhos possíveis. Palestra proferida na Oficina 
Pedagógica da ABECIN, Região Sudeste. Disponível em: http://www.abecin.org.br.  
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produzir conhecimento, o grupo passou a buscar um entendimento comum do que é 

prática pedagógica. 

Na realização da discussão se reconheceu que a episteme que fundamenta a 

prática pedagógica cotidiana do ensino superior evidencia uma concepção ainda 

positivista da ciência, do conhecimento e do mundo, marcada pela certeza, pela 

prescrição, pela precisão, pela verdade pronta. Nessa concepção o conhecimento é 

concebido a-historicamente e a competência profissional reduzida a uma 

competência técnica universal e neutra, excluindo a dimensão política do ato 

pedagógico, “como se as relações educação-sociedade-conhecimento ocorressem 

numa linearidade tempo-espaço-relações, sem conflitos e sem contradições” 

(FERNANDES, 1998, p. 98).  

Como decorrência dessa compreensão, se constatou que uma outra prática 

pedagógica precisa ser construída, para que a lógica de ensinar primeiro a teoria, 

depois a prática seja reformulada.  

Foi evidenciado que no processo de formação do profissional da informação é 

fundamental que essa concepção seja alterada porque na área de Ciência da 

Informação, devido às suas características de aplicabilidade, os atos de ensinar e 

aprender partem da prática (concretude) para a teoria; a prática faz a sustentação da 

teoria e a sua possibilidade de recriação.  

Por isso, a prática pedagógica deve ser compreendida como  

[...] prática intencional de ensino e aprendizagem, não reduzida à questão 
didática ou às metodologias de estudar, mas articulada à educação como 
prática social e ao conhecimento como produção histórica, datada e situada, 
numa relação dialética entre prática-teoria, conteúdo-forma (FERNANDES, 
1998, p. 98, grifo da autora). 

 

Portanto, não se trata de pensar a prática pedagógica apenas como uma 

questão metodológica, ou mesmo como uma integração de atividades de ensino-

aprendizagem. Trata-se, sim, de pensá-la como uma questão epistemológica situada 

numa dimensão cultural.  
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Conceito de aula universitária  
 

Na concepção de prática pedagógica anteriormente descrita outras relações 

pedagógicas precisam ser criadas entre professores e alunos. O papel de 

transmissor de conhecimento comumente exercido pelo professor passa para o de 

mediador entre a cultura oficial e a cultura dos alunos. Desse modo, o professor já 

não é a fonte básica do conhecimento; sua responsabilidade está em saber 

qualificar e interpretar o conhecimento existente e produzir conhecimento novo. Ao 

aluno cabe deixar de ser o elemento passivo no processo de ensino-aprendizagem e 

transformar-se em protagonista desse processo, intervindo com suas dúvidas 

construídas no enfrentamento da sua leitura da realidade com o conhecimento 

posto.  

Essa compreensão leva à discussão do conceito de sala de aula na 

universidade. Tradicionalmente, a sala de aula tem-se constituído como um espaço 

físico e um tempo determinados durante o qual o professor transmite conhecimentos 

e experiências a um grupo de alunos sem que os mesmos tenham necessariamente 

um conhecimento prévio sobre elas. Usualmente, o modelo de ensino empregado 

respalda-se em quem sabe – o professor; ensina a quem não sabe – o aluno.   

Contudo, Masetto (2001, p. 85, grifo do autor) considera que “onde quer que 

possa haver uma aprendizagem significativa buscando atingir intencionalmente 

objetivos definidos aí encontramos uma aula universitária”. Esse conceito de sala de 

aula faz com que ela transcenda seu espaço corriqueiro de acontecer somente em 

um determinado horário e espaço físico. Os demais locais onde, por exemplo, se 

realizam as atividades profissionais do estudante: empresas, laboratórios de 

informática, bibliotecas, centros de informação, exploração da Internet, dentre muitos 

outros, podem ser reconhecidos como espaços onde o estudante tem condições de 

aprender significativamente o exercício competente de uma profissão. Nesse 

sentido, a aula significa “vivência”, ou seja, integração com a realidade, sendo esse 

o conceito adotado pelo grupo.   

 

Experiências didático-pedagógicas vividas pelos professores  
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Tendo refletido sobre a importância de modificar o atual conceito de aula 

universitária e de se construir uma outra relação pedagógica entre professor e 

alunos, o grupo entendeu que caberia, também, apontar que as ações práticas que 

estão sendo empreendidas para que o ensino-aprendizagem no processo de 

formação do profissional da informação se faça conforme os princípios 

anteriormente indicados.  

Como a primeira atividade pedagógica a ser realizada é o planejamento da(s) 

disciplina(s) se colocou a necessidade de um maior diálogo entre os professores no 

momento em que estão formulando o(s) objetivos(s) da(s) disciplina(s), os conteúdos 

que serão estudados e suas relações com outras disciplinas, as estratégias 

pedagógicas que serão usadas, a bibliografia e o processo de avaliação, para que 

juntos busquem uma formação competente e cidadã para seus alunos. Essa forma 

de trabalhar permite não só que o grupo discuta, analise as contribuições individuais, 

como também tenha uma noção de conjunto e faça avançar os estudos e questões 

colocadas, permitindo alcançar resultados que transcendam àqueles já 

apresentados.  

Objetivando criar condições para que o aluno aprenda a propor o 

encaminhamento e desenvolvimento de determinada situação, partindo de uma 

análise diagnóstica, ressaltamos que se trata de uma estratégia pedagógica de alto 

alcance no que diz respeito às aprendizagens profissionais, pois o aluno percorre 

todas as etapas de realização de um projeto, aprendendo a estabelecer para cada 

uma delas objetivos a serem atingidos, metas parciais, tempo, ações, 

responsabilidades, recursos e estratégias. No seguimento dessas etapas aprende, 

também, a organizar um sistema de acompanhamento de avaliação e de feedback, 

de tal forma que a realização e integração das várias etapas resultem no projeto 

concluído.  

A estratégia do ensino por projetos tem por objetivo ajudar o aluno a 

relacionar a teoria com a prática, desenvolver atitude prospectiva e habilidade de 

planejamento diante de uma situação. Poderá envolver só uma disciplina ou 

relacionar várias delas em sua realização, propiciando uma experiência de 
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interdisciplinaridade e um exercício integrativo de conhecimento, mais condizente 

com a realidade profissional que é profundamente interdisciplinar.  

Segundo Novak e Gowin (1999, p. 3), os mapas conceituais “tem por objetivo 

representar relações significativas entre conceitos na forma de proposições. Uma 

proposição consiste em dois ou mais termos conceituais ligados por palavras de 

forma a formar uma unidade semântica.”  A construção dos mapas é feita de tal 

modo que as interações entre os conceitos ficam evidentes. Cada conceito é 

conectado a outros mediante proposições através de frases simples. Esta “rede de 

significados” estabelecida pelo estudante permite que ele possa construir seu 

conhecimento passo a passo, estabelecendo novas relações e refletindo sobre elas 

no momento em que as constrói. O ato de compartilhar, em sala de aula, as distintas 

“redes de significados” feitas a partir dos mapas é uma atividade de estímulo ao 

pensamento reflexivo e à construção do conhecimento.   

De acordo com as professoras a utilização dos mapas conceituais como uma 

estratégia de ensino tem se mostrado positiva e pode ser comprovado pelos 

depoimentos dos alunos que após aprenderem a elaboração de mapas conceituais 

conseguem organizar melhor os seus conhecimentos facilitando, desta forma, a 

aprendizagem. Além disso, a elaboração de mapas conceituais fomenta a 

cooperação entre os alunos, propiciando animadas discussões em sala de aula. 

Na continuação do relato de experiências pedagógicas já vivenciadas e 

perseguindo o entendimento de que uma relação pedagógica transformadora “é 

aquela tratada como uma situação dialógica, como espaço de discussões, 

descobertas e transformações” (LOPES, 1996, p.111).  

O recurso do estudo de caso pode ser aplicado após o estudo de um 

conteúdo como utilização prática da teoria estudada, nesta circunstância o aluno já 

dispõe das informações básicas para resolver o caso. Ou poderá ser empregada 

como elemento motivador para aprendizagem, nesta situação o caso será 

apresentado antes dos estudos teóricos. Nessa hipótese, o aluno é incentivado a 

buscar as informações necessárias para a solução do problema na bibliografia que 

dispõe, em discussões com os colegas, com base nas mesmas fontes, ou 

solicitando o auxílio do professor quando absolutamente necessário.  
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Essas são, portanto, algumas das estratégias pedagógicas que estão sendo 

usadas para dinamizar o ensino-aprendizagem. No entanto, que a aprendizagem 

deve ser tratada como o ponto central em torno do qual deverá mover-se a ação 

docente e por isso se espera do professor uma atitude bastante ativa e de 

intervenção dinâmica no campo das estratégias pedagógicas. 

 

Articulação teoria-prática no processo de ensino-aprendizagem 
 

A articulação da teoria e da prática no processo de ensino-aprendizagem tem 

sido perseguida por todos os educadores. Segundo Rays (1996, p. 36), “a ênfase 

em se buscar um acordo consciente entre teoria e prática reside no fato de os 

modos de relação teoria-prática terem assumido, na história do pensamento 

científico, acepções diferentes”. Ainda de acordo com este autor a grosso modo 

essas acepções podem ser classificadas em negativa e positiva.  

O sentido negativo da relação teoria-prática pode ser representada pela 

seguinte forma esquemática: PRÁTICA   TEORIA (que representa a subordinação 

da teoria à prática) e TEORIA    PRÁTICA  (em que a prática submete-se à teoria). 

Nesta acepção, portanto, a teoria e a prática não se complementam. 

No sentido positivo, a relação teoria-prática pode ser assim configurada: 
TEORIA    PRÁTICA. Nesta representação teoria e prática constituem-se 

reciprocamente, esta reciprocidade passa, por sua vez, pela correspondência mútua 

sujeito-objeto, que se compõe no lado ativo da relação teoria-prática. Nesse 

entendimento, a evolução da teoria corresponde à evolução da prática que ocorre 

sempre ligada à evolução da teoria.  

Esse princípio de identidade faz com que teoria e prática sejam dinâmicas, 

que se movam e se transformem continuamente de acordo com a evolução histórica 

da atividade humana na sociedade. Para isso, é preciso não perder de vista o 

projeto pedagógico e o projeto de sociedade em que estamos inseridos. Isso 

significa admitir que a conjugação teoria-prática, como princípio pedagógico, não 

pode, em hipótese alguma, ter um valor em si mesma, ser uma unidade inseparável 

dos elementos científicos e culturais que dão consistência ao currículo.  
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Desse modo, a conexão correta entre teoria e prática é, segundo Rays (1996, 

p. 40), “uma ação sempre adequada a finalidades não-arbitrárias; é uma ação 

intencional que materializa criticamente o processo de trabalho pedagógico 

escolarizado”. Trata-se, portanto, de produzir e organizar os elementos 

socioculturais essenciais para a formação do educando. No entanto, o autor alerta 

que “essa perspectiva relacional, como núcleo do trabalho pedagógico, nem sempre 

é dotada de homogeneidade, uma vez que a relação teoria-prática, em algumas 

situações didáticas, ocorre de forma a-histórica e acrítica, o que a torna mecânica e 

voluntarista”.  

Esse é o desafio que se apresenta na formação do profissional da 

informação, pois, conforme ressaltado anteriormente, a principal característica do 

processo  formativo da área é partir da prática para a teoria. Contudo, de acordo 

com as considerações expostas, este movimento não pode resultar em uma 

desconexão entre teoria e prática e sim numa recíproca alimentação. Não se pode 

esquecer que é a unidade da teoria e da prática que proporciona ao ato educativo as 

verdadeiras alternativas pedagógicas multicontextualizadas para um processo 

formativo comprometido com o encaminhamento da solução das problemáticas 

educacionais contemporâneas, que nada mais são do que parte das problemáticas 

atuais da sociedade. 

 

RECOMENDAÇÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O percurso realizado até aqui buscou destacar alguns aspectos que merecem 

ser repensados na prática do docente que atua na formação dos profissionais da 

educação, centralizando o olhar no aluno para que as atividades pedagógicas 

propostas tenham conexões com o tipo de competências e habilidades que podem 

estar desenvolvendo, sem perder de vista a conexão maior: fins pedagógicos/fins 

sociais.  

Ao final da discussão ficou patente a necessidade de continuar esse diálogo 

entre os docentes, pois inúmeros outros aspectos relativos à ação docente e a 

formação, em geral, precisam ser debatidos. Nesse sentido, recomendamos que se 

procure analisar e discutir as práticas pedagógicas em sala de aula de forma mais 
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específica. Deve-se eleger uma determinada estratégia pedagógica para ser 

debatida/discutida, visando averiguar seu relacionamento com a eficiência e a 

eficácia do processo de ensino-aprendizagem, seu papel motivador para que os 

alunos se envolvam com seu aprendizado e sua contribuição para a melhoria do 

trabalho docente.  

O presente artigo recomenda, também, às escolas/cursos que ao (re)formular 

suas propostas curriculares observem:  

1. Como a formação do campo profissional reflete-se nas práticas 
pedagógicas aplicadas na área;   

2. O perfil do aluno, sua dificuldade de abstrair os conteúdos teóricos nas 
disciplinas  reflexivas;  

3.  Como evitar que o aluno tenha uma visão fragmentada do curso,  
evidenciando, no início do curso, as características de cada área curricular 
de forma que o aluno tenha uma noção do todo;  

4.  A necessidade de exercer o diálogo e de trocar experiências entre os 
professores;   

5. Os hábitos e atitudes, tanto dos professores, como dos alunos para que se 
estabeleça uma relação positiva entre professor e aluno. Nesta relação 
deve ser mantida a autoridade pedagógica do professor, o que não 
significa autoritarismo; 

6.  A necessidade de considerar a história de vida do aluno, ou seja, do 
educador olhar para o aluno como um ser humano, que traz consigo 
competências e habilidades diferenciadas;  

7.  A necessidade de desenvolver praticas pedagógicas para alunos 
portadores de necessidades especiais por meio de uma pedagogia 
inclusiva; 

8. A necessidade de trabalhar a ética na aplicação das práticas pedagógicas;  
9. A necessidade de trabalhar o ensino-aprendizagem como um processo 

para  levar o aluno a perceber que ele está vivenciando um processo e 
que este processo é uma experiência individual;  

10.  A necessidade de uma visão sistêmica do currículo, na sua 
horizontalidade e verticalidade;       

11.  A necessidade de trabalhar as inter-relações no processo educativo. 
  

Na tentativa de concluir, gostaríamos de destacar que a intenção deste artigo 

é criar um espaço coletivo de reflexão para os docentes discutirem sobre sua própria 

ação docente. Entendemos que é em comunhão com outros seres humanos que nós 

nos desenvolvemos e nos formamos, fazendo-nos e refazendo-nos.  

Contudo, é importante ressaltar que só é possível refletir sobre a prática 

docente e debatê-la, no coletivo, por meio da partilha de saberes.  Não devemos 
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esquecer que o professor se constrói em um processo coletivo, educando-se com os 

parceiros de atividade docente no seu espaço de trabalho, na interação com os 

outros. No coletivo se desenvolvem vínculos de confiança e solidariedade, 

contribuindo para um clima de convívio rico e estimulador. Valoriza-se, assim, a 

experiência de cada professor, resgatando a sua identidade pessoal e profissional, 

permitindo a construção coletiva de saberes.  
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RESUMO 

O assunto alimentação saudável tem sido alvo de muitos debates e pesquisas por sua 
relevância e esforços não têm sido medidos para que os escolares tenham bons hábitos 
alimentares que se estendam ao âmbito familiar e à comunidade como um todo.Com o 
objetivo de incentivar o consumo de alimentos regionais  na composição de uma dieta 
nutritiva em escolas públicas do ensino fundamental do município de Coari/AM, este projeto 
desenvolvido por alunas do curso de Nutrição adotou a interdisciplinaridade para inovar as 
tradicionais palestras de promoção à saúde por meio de recursos visuais, cinestésicos e 
auditivos em atividades lúdicas envolvendo a língua inglesa. Os resultados obtidos 
evidenciam a eficácia desta abordagem na tentativa de motivar novos comportamentos.  

 

Palavras-chave: alimentação saudável; interdisciplinaridade; língua inglesa. 

 

ABSTRACT 

The subject healthy eating habits has been the focus on many debates and researches lately 
due to its importance .Efforts have been made to provide young children and teenagers   a 
healthy diet at school and extend it to meals they get at their own homes and 
communities.This project inars an interdisciplinary proposal which aimed at incentivating the 
intake of local food in Public Primary Schools in Coari, a small town in the interior of 
Amazonas. With the purpose of avoiding traditional lectures on the topic, visual and 
kinesthetic resources were used by Nutrition undergraduate students who performed a play, 
gave cooking workshops, supervised games and competitions linking nutritional  knowledge 
and the English language in an attempt to innovate and motivate new behaviors. 

 
 Key words:healthy food; interdisciplinarity; English language 
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INTRODUÇÃO 

A alimentação adequada é essencial para o crescimento e desenvolvimento 

da criança, além de constituir um fator de prevenção para doenças crônicas na fase 

adulta. Os maiores problemas nutricionais brasileiros são a desnutrição e a 

obesidade, as quais apresentam origem comum: a má alimentação. Estudos 

demonstram que o percentual de crianças com baixo peso é de 11,9% na América 

Latina, 7% no Brasil e 9,7% no estado do Amazonas. (PDNS, 2006) 

Na região Norte, a publicação dos resultados obtidos no inquérito nutricional 

intitulado “Chamada Nutricional da Região Norte” permitiu divulgar informações 

detalhadas sobre as condições nutricionais de 14 mil crianças menores de dois 

anos, residentes nas zonas urbanas e rurais. Além de evidenciar altos índices de 

prevalências de crianças com déficits nutricionais, verificaram-se também práticas 

alimentares inadequadas no consumo diário de alimentos dessas crianças. Os 

alimentos processados (ricos em açúcares e sal) foram consumidos por 30% dos 

participantes no mínimo três vezes por semana. Em contrapartida, os alimentos 

saudáveis, como verduras e frutas, não eram consumidos por 40% dos consultados 

(BRASIL, 2009)  

No município de Coari, localizado no interior do estado do Amazonas, 

acadêmicas do curso de Nutrição da Universidade Federal do Amazonas realizaram 

um estudo sobre o estado nutricional de 266 escolares matriculados em uma escola 

pública municipal e constataram o que se segue: 82,33% deles podiam ser 

classificados como eutróficos; 3% estavam obesos; 5,52% possuíam sobrepeso e 

1,87% apresentavam magreza. Vale destacar que 8,52% do total das amostras 

encontravam-se acima do peso ideal para a idade, possivelmente por hábitos 

alimentares incorretos. 

Diante desses fatos, justifica-se a implantação de um programa de educação 

nutricional nas escolas do município. Para a reversão desse quadro, as atividades 

interdisciplinares no ensino tornam-se ferramentas importantes para a promoção da 

saúde e cidadania, haja vista que múltiplas abordagens de um mesmo objeto 

ensejam múltiplos resultados. Por esta razão, o Programa Nacional de Alimentação 

Escolar (PNAE), com uma nova diretriz, insere a educação alimentar e nutricional no 
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processo ensino-aprendizagem e estimula ações educativas transversais ao 

currículo escolar (PCN ‘s).  

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu a educação como uma condição 

fundamental para a dignidade humana, sendo ela um direito social que visa criar a 

oportunidade para o desenvolvimento integral da pessoa. A Lei nº 8.069, de 13 de 

julho de 1990, que instituiu o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seus artigos 

refere-se ao direito que crianças e adolescentes têm ao “acesso à educação, 

visando o seu pleno desenvolvimento, preparo para o exercício da cidadania e 

qualificação para o trabalho”.  

              Realizar um projeto compromissado com tais princípios é um desafio que 

deve ser vencido com a quebra de paradigmas didáticos. Faz-se uso da moderna 

tendência da interdisciplinaridade no ensino para romper a divisão hermética das 

disciplinas, desenvolvendo tarefas eminentemente práticas que acabam por justificar 

ao aluno a importância do cabedal teórico previamente trabalhado. 

Neste projeto, o tema educação nutricional foi articulado com o ensino da 

língua inglesa em uma abordagem interdisciplinar, tendo a estimulação do consumo 

de produtos regionais e a conscientização para uma dieta nutritiva sido realizados 

por meio de atividades educativas lúdicas que fizeram uso da língua materna e da 

língua estrangeira moderna. 

Segundo Celani (1997), o papel social da língua estrangeira na construção da 

cidadania, como parte integrante da formação global do cidadão, é essencial. 

Ensinar uma segunda língua estrangeira é de vital importância no contexto da 

sociedade globalizada para assegurar empregabilidade de seus cidadãos e inserção 

no mercado de trabalho.  

A opção por um projeto que aparentemente trabalha com duas áreas tão 

distintas, no caso a educação nutricional e o ensino de língua estrangeira, foi uma 

tentativa de inovar as tradicionais palestras educativas em saúde e simultaneamente 

chamar a atenção da comunidade escolar para as vantagens socioeconômicas que 

podem advir do aprendizado básico da língua inglesa no contexto do turismo 

amazônico, ainda mais após a escolha da cidade de Manaus como uma das sedes 

da Copa do Mundo de Futebol de 2014.  



484 

 

METODOLOGIA 

Esta ação constituiu-se em um projeto de extensão universitária desenvolvida 

por nove acadêmicas do Curso de Nutrição, sob a supervisão dos professores 

coordenadores. Pretendeu-se atingir quatro escolas públicas do município de Coari, 

na região do Médio Solimões no estado do Amazonas, sendo uma delas estadual e 

três municipais, com um total estimado de 1750 escolares entre sete e quatorze 

anos, 55 professores, 4 gestores e 13 manipuladores de alimentos e auxiliares de 

serviços gerais. Houve ainda a participação de cerca de mais de 100 pais ou 

responsáveis por escolares nos meses de abril a julho de 2010.  

Inicialmente, as discentes participantes receberam um embasamento teórico 

prévio sobre o tema educação nutricional Interdisciplinar para que fosse possível o 

planejamento, desenvolvimento e execução das atividades educativas na 

comunidade alvo. Adotaram-se metodologias de aprendizagem ativa e participativa 

com o uso de recursos diversos que contribuem para um maior envolvimento das 

crianças, jovens e adultos propiciando melhores resultados na aprendizagem 

(SILVA, C.C.2010).  

De acordo com esse pensamento, as acadêmicas do projeto tiveram como 

desafio a criação de novos instrumentos educativos para a abordagem dos 

conteúdos. Para isso, utilizaram os recursos visuais (cenário, figurino, cores, frutas e 

alimentos artificiais e slides), recursos auditivos (ritmos, músicas, gincanas, 

discussões e palestras) e recursos cinestésicos (mímicas, teatro, dança, jogos e 

brincadeiras) para promoção alimentação segura e saudável aliado o conhecimento 

linguístico.  

 Houve um agendamento prévio com os gestores das escolas, marcando-se 

as atividades sempre no turno matutino. Sua execução consistiu em dois momentos 

distintos, visando abordar integralmente a comunidade escolar. Primeiramente, a 

peça era encenada para todo o público alvo e, em seguida, as acadêmicas se 

subdividiam em dois grupos: o primeiro permanecia com as manipuladoras de 

alimentos para ministrarem palestras teóricas e oficinas culinárias sobre higiene na 

manipulação, contaminação e estocagem de alimentos, higiene pessoal e sobre o 
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uso de EPI (Equipamento de Proteção Individual), bem como acerca do preparo de 

uma alimentação escolar regional saborosa e saudável.  

O outro grupo de acadêmicas permanecia com os alunos, professores, pais e 

diretores, repassando a eles noções da importância do inglês e de vocabulário 

básico relacionado à alimentação e hábitos de higiene por meio de aulas dialogadas 

e de uma programação adaptada com a inclusão de brincadeiras bastante 

conhecidas. Os grupos alternaram os papéis desempenhados nas diferentes 

escolas.  

 Para a mensuração do impacto das ações realizadas e dos recursos 

utilizados, foram elaborados questionários estruturados com questões fechadas e 

com escalas numéricas de 0 a 10 para avaliação da aceitabilidade dos recursos 

utilizados elaborados pelos coordenadores e acadêmicas e aplicados aos 

professores, diretores e manipuladores de alimentos. Quanto às universitárias, estas 

foram avaliadas seguindo os seguintes critérios: assiduidade, organização, 

criatividade dos materiais educativos elaborados (lúdico/técnicos), iniciativa no 

planejamento, execução e avaliação do projeto.  

 

RESULTADO E DISCUSSÃO 

Ao longo das atividades foi verificada uma expressiva participação da 

comunidade escolar, totalizando-se 718 alunos, 10 professores, 2 gestores e 10 

manipuladores de alimentos/ auxiliares de serviços gerais, representando, 

respectivamente, 41% dos escolares, 18% dos docentes, 50% dos diretores de 

escola e 73% das merendeiras e demais profissionais de apoio a atividade escolar, 

tendo a maioria se envolvido ativamente nas atividades teóricas e práticas do 

projeto.  

Apesar do expressivo número de pessoas que prestigiaram o projeto, notou-

se uma participação pouco expressiva dos professores, o que talvez possa ser 

explicado pela inexistência de trabalhos análogos que estimulem a participação ativa 

da comunidade escolar no processo da construção do conhecimento. Segundo Boog 

(2010), os programas de educação alimentar que são restritos ao repasse de 
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conteúdos técnicos são mais aceitos pela comunidade, por não gerarem conflitos de 

interesses. Parte dos docentes parece não compreender a importância do seu 

comprometimento nessas ações, deixando de tirar proveito de ferramentas de 

caráter tão significativo. 

  A característica interdisciplinar deste projeto possibilitou diferentes vantagens: 

vantagem econômica, ao serem trabalhadas duas áreas do conhecimento em um 

único local e horário, havendo economia de recursos materiais e humanos,  

aproximadamente a metade dos gastos que seriam necessários para o 

desenvolvimento de dois projetos distintos; vantagem pedagógica, pois ao buscar a 

diferenciação das habituais palestras educativas em saúde, simultaneamente 

chamou a atenção da comunidade escolar para as vantagens socioeconômicas que 

podem advir do aprendizado básico da língua inglesa. Além disso, esse tipo de 

experiência incentivou a criação de recursos didáticos inovadores ao desenvolver 

atividades de interdisciplinaridade voltadas à educação nutricional no contexto 

escolar, adaptadas à realidade local. 

Segundo Libâneo (1996 p. 39), a condição para que a escola sirva aos 

interesses populares é garantir a todos um bom ensino, isto é, a apropriação dos 

conteúdos escolares que tenham ressonância na vida dos alunos. Embasadas neste 

pensamento, as acadêmicas do Curso de Nutrição construíram materiais didáticos 

que merecem ser destacados. São exemplos desta produção as brincadeiras “Simon 

Says” (O Chefe Mandou), “Bingo”, “Puzzle” (quebra-cabeça), “Anagrams”, 

“Dominoes” (Dominó), “Noughts and Crosses” (Jogo da Velha), “Blind Man’s Buff” 

(Cabra-Cega),”Memory Games”(Jogo da Memória) e gincanas como “Going 

Shopping”, na qual ganhava a equipe que conseguisse fazer a compra mais 

saudável. O resgate dessas brincadeiras infantis culminaram com o aumento do 

vocabulário da língua inglesa e o conhecimento sobre uma alimentação segura e 

saudável de maneira descontraída e agradável. 

  O ponto alto da criatividade das acadêmicas gerou uma peça entitulada 

“Super Liga Nutritiva”, de autoria da acadêmica Stephanie Martins. A história 

objetivou a promoção de subsídios para alterações comportamentais como a 
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aceitação de produtos regionais e futuras mudanças em relação a hábitos 

alimentares.  

O enredo procurou evidenciar a realidade da maioria dos alunos, 

representados pelo garotinho “John Boy” que morava em “Nutriland”. Ele tinha 

hábitos alimentares pouco saudáveis, adorava as aulas de inglês e consumia muito 

“fast food”. Às vezes, faltava à escola por desânimo e mal estar após ingerir grande 

quantidade de guloseimas, cujo consumo tem sido a causa de doenças comuns na 

atualidade, como a obesidade e o diabetes. As bruxas “Desnutrilda” e sua irmã 

“Obesilda” eram a personificação dessas doenças advindas da má alimentação. Elas 

tentaram convencê-lo a manter estes hábitos, mas a Liga Nutritiva – formada pelas 

proteínas, vitaminas, carboidratos e pela sereia Iara, que representava a água – 

aconselharam-no a mudar seus hábitos para ter mais saúde e energia. A ingestão 

de alimentos regionais, nutritivos e naturais foi incentivada em várias cenas, 

juntamente com a prática de simples atos de higiene e exercícios físicos que 

asseguram uma vida saudável. 

Estudos demonstram que com atividades lúdicas, o educando explora mais 

sua criatividade, melhora sua autoestima e também sua conduta.  Assim, ele é 

capaz de fazer descobertas e promover mudanças em sua vida, em seu ambiente 

familiar e na comunidade em que vive.  

De acordo com esse pensamento, as ferramentas lúdicas utilizadas durante o 

trabalho desenvolvido serviram tanto para a construção de conhecimento quanto 

para a avaliação informal e processual dos pais e dos escolares envolvidos nas 

ações, visando mensurar o entendimento das mensagens pretendidas tanto do 

enfoque nutricional, quanto do linguístico. 

O resultado foi bastante satisfatório, pois os participantes demostraram-se 

atentos e motivados, conseguindo responder corretamente a todos os 

questionamentos. E as premiações distribuídas como kits de higiene pessoal, frutas 

e sucos regionais, contemplaram de maneira intencional cada atividade executada, 

servindo como uma forma de despertar o desejo de transformação, de rompimento 

de barreiras para vivenciar o novo. 
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Nas oficinas práticas as merendeiras foram informadas sobre o valor 

nutricional dos alimentos regionais, técnicas de preparo, higiene na manipulação e 

ambiental.  Castro et al (2007) e Yokota et al (2010) avaliaram de uma forma positiva 

a  transmissão do conteúdo de educação nutricional por meio de oficinas culinárias. 

Corroborando com este pensamento, as oficinas promovidas foram um estímulo à 

criatividade com a inclusão de alimentos regionais no cardápio das escolas, 

principalmente com o uso de frutas da estação (cupuaçú e jambo), privilegiando as 

hortaliças e temperos como caruru, chicória, pimenta de cheiro e coentro.   

Quanto aos resultados obtidos através da aplicação dos questionários aos 

professores, gestores e merendeiras, verificou-se que em sua maioria as respostas 

foram positivas (>80% de aceitação) para os itens: adequação da linguagem, 

adequação dos recursos audiovisuais, relevância do tema e a ideia de abordagem 

do tema interdisciplina. 

  

 CONCLUSÃO 

O projeto foi planejado visando-se construir conhecimentos sobre hábitos 

alimentares saudáveis de forma interdisciplinar com o estudo do inglês. Observou-

se, ainda durante as ações realizadas, que os objetivos foram facilmente 

alcançados, em parte devido à metodologia aplicada, que permitiu aos participantes 

se sentirem confortáveis e desinibidos, facilitando a interação entre os envolvidos.  

A extensão universitária oportunizou às discentes do Curso de Nutrição um 

processo educativo de conotação cultural, social e científica para a promoção da 

integração entre a comunidade da universidade com a sociedade, possibilitando-as 

ampliar e consolidar os conhecimentos obtidos em sala de aula.  

Vislumbrou-se um aprendizado significativo com grande repercussão no 

ambiente escolar, pois mesmo após o término das atividades os gestores e 

professores solicitaram o retorno das discentes para que as mesmas ações fossem 

realizadas para os outros turnos da tarde e noite. A maioria dos participantes 

pareceu se beneficiar com a troca de experiências: gestores e professores 

demonstraram-se mais receptivos a ações educativas interdisciplinares; os 
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manipuladores de alimentos tiveram a oportunidade de conhecer uma alimentação 

escolar regional e os pais e escolares demonstraram uma postura aberta para uma 

futura mudança de comportamento, além de terem tido um importante contato com a 

língua inglesa, tornando-os mais capacitados a receber turistas. Contudo, ressalta-

se que toda ação educativa exige continuidade e permanência, constituindo-se um 

desafio aos professores para que consolidem essa aprendizagem.  
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RESUMO 
A cinesioterapia (CT) é a disciplina que se faz através do movimento como recurso de 
tratamento. Objetivou-se demonstrar os instrumentos cinesioterapêuticos construídos pelos 
discentes do curso de fisioterapia do ISB e valorizar o construtivismo como recurso didático 
da disciplina CT. Esta pesquisa descreveu um momento vivenciado nas aulas de CT do 
curso de fisioterapia do ISB/UFAM pelo docente a partir da necessidade em se ter materiais 
utilizados para as aulas práticas. Foi proposta uma atividade avaliativa, na qual os discentes 
deveriam construir instrumentos que fossem compor o laboratório de cinesioterapia e 
caracterizá-los segundo sua indicação terapêutica, respeitando sempre o contexto da 
cinesioterapia. Através desta atividade avaliativa pôde observar a integração de três 
instâncias do saber: o ensino, a investigação e a prática. 
 
Palavras-Chaves: fisioterapia, cinesioterapia, construtivismo. 
 
ABSTRACT 
Kinesiotherapy (KT) is the discipline that  through the movement as a treatment resource. 
The objective was to demonstrate the physiotherapy instruments built by physiotherapists 
students of the course of the ISB and value constructivism as a teaching KT discipline. This 
research described a moment experienced in the classes of KT at physiotherapy course of 
ISB / UFAM by the teacher from the need in having materials for practical lessons. We 
proposed an evaluation activity, in which students should be building tools that make up the 
kinesiotherapy lab and characterize them according to their indication, respecting the context 
of kinesiotherapy. Through this evaluation activity was able to observe the integration of 
three bodies of knowledge: teaching, research and practice. 
 
Key words: physiotherapy, kinesiotherapy, constructivism. 

 
 
 
INTRODUÇÃO 
 A fisioterapia é conceituada como ciência da Saúde que estuda, previne e 

trata os distúrbios cinéticos funcionais intercorrentes em órgãos e sistemas do corpo 

humano, gerados por alterações genéticas, por traumas e por doenças adquiridas. 

Sua atividade foi regulamentada pelo Decreto-Lei 938/69, Lei 6.316/75, Resoluções 

do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional – COFFITO, Decreto 

9.640/84, Lei 8.856/94. (COFFITO, 2011). Fundamenta suas ações em mecanismos 
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terapêuticos próprios, sistematizados oriundos de um arcabouço de disciplinas entre 

as quais se encontra a cinesioterapia. 

 A cinesioterapia se faz através do movimento ou exercício físico como recurso 

de tratamento. Ela é uma técnica fundamentada nos conhecimentos de anatomia, 

fisiologia e biomecânica, onde dá ao paciente um melhor e completo trabalho de 

prevenção, cura e reabilitação (GUIMARÃES e CRUZ, 2003). A meta final de 

qualquer programa de exercício terapêutico é a aquisição de movimento e função 

livres de sintomas (KISNER e COLBY, 1998) 

 No processo de formação do profissional fisioterapeuta, as estruturas 

curriculares contidas nos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC) de fisioterapia no 

Brasil trazem esta disciplina como conteúdo de formação profissional. 

 No Instituto de Saúde e Biotecnologia (ISB) da Universidade Federal do 

Amazonas (UFAM), Campus Médio Solimões em Coari, a atual disciplina compõe-se 

o quadro das disciplinas de Conhecimentos Fisioterapêuticos. Sua ementa 

contempla métodos e técnicas cinesioterapêuticas e de reeducação funcional, assim 

como a elaboração e execução de programas de tratamento nas diversas 

especialidades da Fisioterapia (PPC FISIOTERAPIA, 2005). Portanto, a 

cinesioterapia é prática, indicação e utilização exclusiva do profissional fisioterapeuta 

(GUIMARÃES e CRUZ, 2003). 

 Os docentes do ISB/Coari têm a autonomia de discernir de qual processo 

metodológico utilizará no processo ensino-aprendizado de sua disciplina. As aulas 

de cinesioterapia apresentam conteúdo teórico e prático. De acordo com Kisner e 

Colby (1998) seu conteúdo programático deve contemplar o ensino de habilidades 

de como desenvolver a força muscular, a resistência à fadiga, a mobilidade e 

flexibilidade muscular e articular, a estabilidade postural, o relaxamento muscular, a 

coordenação motora, o equilíbrio e as habilidades funcionais dia a dia. 

 Têm-se como instrumentos utilizados pela cinesioterapia durante o tratamento 

fisioterapêutico os bastões, pesos e halteres, bolas terapêuticas, faixas elásticas, 

bicicleta ergométrica, espaldar, caneleiras, barras paralelas, balanços, disco de 

equilíbrio, entre outros. 
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 Ao partir do pressuposto que ao promover situações de ensino-aprendizagem 

com formas metodológicas que primam pela ação criativa dos sujeitos aprendizes, 

em que estas ampliem as capacidades intelectuais e comportamentais tanto para 

quem aprende quanto para quem ensina, este artigo objetivou demonstrar os 

instrumentos cinesioterapêuticos fabricados pelos discentes do curso de fisioterapia 

do ISB/Coari e valorizar o construtivismo como recurso didático da disciplina 

cinesioterapia. 

METODOLOGIA 
 Esta pesquisa tem característica descrever um momento vivenciado nas aulas 

de cinesioterapia do curso de fisioterapia do ISB/Coari pelo docente. A partir da 

necessidade em se ter materiais utilizados para as aulas práticas de cinesioterapia, 

o professor da disciplina propôs uma atividade avaliativa, na qual os discentes 

deveriam construir instrumentos que fossem compor o laboratório de cinesioterapia, 

assim como caracterizá-los, segundo seu material fabricado e sua indicação 

terapêutica, respeitando sempre o contexto da cinesioterapia. 

 O professor sugeriu que estes instrumentos poderiam ser construídos através 

de materiais recicláveis ou não e que estes fossem entregues no final do semestre 

letivo. Após a conclusão do semestre letivo, os instrumentos foram incluídos no 

universo do laboratório de cinesioterapia do curso de fisioterapia do ISB/Coari. 

RESULTADOS 
 De acordo com a proposta avaliativa, os discentes se agruparam e 

construíram cinco (5) instrumentos cinesioterapêuticos. Em seu final, constituiu-se 

de um trabalho universitário, cujos produtos foram os conhecimentos construídos e 

dominados atrelados às habilidades adquiridas pelos alunos como pelo professor. O 

quadro a seguir demonstra os equipamentos construídos, o tipo de materiais 

utilizados e a indicação cinesioterapêutica de cada equipamento. 



494 

 

 

. Figura 1: Instrumentos Cinesioterapeutico construidos pelos alunos do  Curso de Fisioterapia/ISB. 

Tabela 1: INSTRUMENTOS DE CINESIOTERAPIA CONSTRUIDOS PELOS DISCENTES DO 
CURSO DE FISIOTERAPIA DO ISB/COARI 

EQUIPAMENTOS TIPO DE MATERIAL 
UTILIZADO 

INDICAÇÃO 
CINESIOTERAPÊUTICA 

Gangorra de equilíbrio Madeira  Trabalho dos sentidos 
proprioceptivo e vestibular e do 
equilíbrio corporal; 

Halteres de 250g, 500g, 
1 Kg, 1,5 Kg e 2 Kg 

Garrafas pets de 600 ml, 1 L, 
1,5 L e de 2 L e Areia 

Trabalho de aumento de força 
muscular de membros superiores; 

Faixas elásticas Câmara de ar de vários 
tamanhos (comprimento e 
larguras) 

Trabalho de aumento de força, 
potência e resistência muscular de 
membros superiores e inferiores; 

Bastão postural Madeira (cabo de vassoura) e 
Cano PVC 

Trabalho de correção postural, 
equilíbrio e coordenação motora; 

Triangulo sural Madeira Trabalho de alongamento do 
músculo tríceps sural; 

 
DISCUSSÃO 
 Ao atingir os objetivos propostos pelos planos de ensino e de aula, presume-

se que houve um universo de ações e estratégias aplicadas aos alunos, na qual o 

professor apresentou uma gestão facilitadora e orientadora para consolidar o 

processo de ensino-aprendizado. Considera-se consolidação a conversão do 

armazenamento da memória de curto prazo para a de longo prazo (LUNDY-EKMAN, 

2004). Neste centrou-se no educando e deu ênfase tanto ao método quanto ao 

conteúdo ministrado. 

 É necessário despertar o interesse do aluno para o pensar, o questionar, o 

aprender, o fazer e o assumir uma responsabilidade profissional. Para isso foi 

empregado uma metodologia compatível com o objetivo da profissão, apesar de se 

saber que depende de uma complexa rede de fatores (FREITAS et al, 2009). 
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 Estes fatores se resumem na necessidade, na incentivação, na motivação, na 

reflexão, na conscientização e no engajamento do ato de fazer. Nesta rede de 

fatores conseguiu-se uma ação dinâmica de transformação do conhecimento em 

objetos cinesioterapêuticos. 

 Os instrumentos construídos favorecem o aumento da força e flexibilidade 

muscular, a estimulação da coordenação motora, do equilíbrio, dos sentidos 

proprioceptivos e vestibulares, assim como a correção postural. As propostas 

terapêuticas destes instrumentos vão de encontro ao sugerido por Kisner e Colby 

(1998). Eles atualmente compõem o universo do laboratório de cinesioterapia do 

curso de fisioterapia do ISB/Coari. 

 No modelo de ensino construtivista o processo de aprendizagem não se faz 

por ação passiva, mas através de um processo ativo de elaboração do aluno 

somado a ação do professor através de conteúdos que estejam no nível cognitivo do 

discente (SANTOS et al, 2008). De acordo com este pensamento buscou-se através 

do processo avaliativo da disciplina cinesioterapia estimular a criação de 

instrumentos, os quais exercitaram o repertório teórico e prático do ensino 

cinesioterapêutico. 

 A proposta desta forma metodológica de ensino vem ao aposto encontrado 

por Rozendo et al (1999). Em pesquisa realizada com 25 docentes, eles verificaram 

ter uma maior freqüência, o uso da aula expositiva (86,2%) como método de ensino 

realizado em sala de aula. Em relação ao recurso didático utilizado pelos 

professores, a mesma pesquisa revelou que o quadro negro prevaleceu (69%), 

seguido pelo retroprojetor e projetor de slides (62%) e situações reais/atendimento 

clínico (48,3%). 

 Na essência da forma metodológica e do recurso didático utilizado neste 

momento na disciplina de cinesioterapia, à luz do construtivismo, buscou uma ação 

do docente simplesmente mediadora da situação problema e não intervencionistas 

nas escolhas e preferências dos instrumentos cinesioterapêuticos construídos pelos 

discentes. Uma reflexão e análise de todo processo vivenciado expande os 

horizontes para a prática do construtivismo em outros momentos da disciplina de 

cinesioterapia. 
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CONCLUSÃO  
 Através da atividade avaliativa da disciplina de cinesioterapia do curso de 

fisioterapia do ISB/Coari pôde observar a integração de três instâncias do saber: o 

ensino, a investigação e a prática. A construção e a caracterização de cinco 

instrumentos cinesioterapêuticos se fizeram através do aprender fazendo, de uma 

metodologia participativa e integradora, do exercício de grupo e do acreditar nas 

habilidades e potencialidades dos alunos do curso de fisioterapia do ISB/Coari. 

 A necessidade mobilizou saberes individuais e coletivos, que encontraram no 

ambiente cinesioterapêutico um território instigador, investigador e construtor de um 

processo ensino aprendizado satisfatório para a unidade trabalhada. 

 “O conhecimento adquire sentido quando justifica a pergunta, quando lança 

luz à incerteza, ao equívoco, quando explicita, confirma ou desconfirma a hipótese, 

quando fundamenta a descoberta e promove rupturas” (COELHO, WOIDA e 

FRAGA, 2007). 
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RESUMO  

Abordando a reciclagem como prática de responsabilidade social em empresas do Polo 
Industrial de Manaus - PIM o problema é: Como duas empresas do PIM percebem a 
reciclagem como ferramenta da responsabilidade social? Tendo por objetivo geral revelar a 
percepção acerca da responsabilidade social em empresas acerca do meio ambiente, 
analisando como nelas se dá a reciclagem de materiais, bem como os desdobramentos 
resultantes desta prática gerencial, realizou-se pesquisa prática, do tipo descritiva e de 
campo. É possível concluir que a reciclagem como prática de responsabilidade social é bem 
aceita e defendida. Todavia, as razões principais para tanto se centram mais na visão de 
lucro a ser auferido, ficando a valoração socioambiental em um plano de importância 
secundária.  

 

Palavras-chave: Responsabilidade Socioambiental, Percepção das empresas, Empresas do 
PIM. 

ABSTRACT 

Addressing the practice of recycling as a social responsibility in companies of the Industrial 
Pole of Manaus - PIM is the problem: How two companies PIM perceive recycling as a tool 
for social responsibility? With the general objective of revealing the perception of social 
responsibility in business on the environment, analyzing how it gives them the recycling of 
materials as well as the consequences resulting from this management practice, practical 
research is conducted, and descriptive type of field. It is possible to conclude that recycling 
as a practice of social responsibility is well accepted and defended. However, the main 
reasons for this focus on the vision of more profit to be gained, getting a plan on socio-
environmental assessment of secondary importance. 

 

Key words: Environmental Responsibility, Business’ Perception, Companies of PIM 
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Introdução 

A responsabilidade social, do modo como a define o Instituto Ethos (2009), está 

relacionada com a forma das organizações operarem seus negócios de maneira ética, social 

e ambientalmente correta. Ser socialmente responsável é atender as expectativas sociais, 

com transparência, mantendo a coerência entre o discurso e a prática.  

De acordo com França et al. (2010), a prática da reciclagem é uma das formas de 

responsabilidade social, tendo em vista que, além de gerar empregos, diminui o impacto 

ambiental, desperta nas novas gerações o compromisso com a preservação do meio 

ambiente e também estimula a consciência de preservação ecológica em seus funcionários 

e consumidores.   

É fato que a imensa quantidade de resíduos originados todos os dias necessitam de 

tratamento e iniciativas verdes, uma vez que a diminuição do impacto ambiental torna-se 

crucial para o processo de crescimento das cidades num sentido humanista e responsável. 

Portanto, adotar iniciativas verdes, como a reciclagem, são cada vez mais uma necessidade 

para as empresas e organizações (Speshock, 2010).  

Diante do exposto, visando abordar especificamente a reciclagem como prática de 

responsabilidade social em duas empresas do Polo Industrial de Manaus - PIM tem-se como 

problema de pesquisa o seguinte: Como as duas empresas do PIM percebem a reciclagem 

como ferramenta da responsabilidade social?  

Hipotetiza-se que pelo fato das empresas estarem localizadas no centro de uma das 

maiores biodiversidades do planeta, a Amazônia, têm uma responsabilidade social elevada.  

Afinal, conforme o art. 225, inciso VII, §4º da Constituição Federal de 1988, a Floresta 

Amazônica brasileira é patrimônio nacional e sua utilização far-se-á dentro das condições 

que assegurem a preservação do meio ambiente. E ao adotarem ações socialmente 

responsáveis em seu cotidiano, além de estarem cumprindo a lei, geram aos consumidores 

sentimentos e emoções positivos. Tudo isto, desencadeia uma boa reputação corporativa e 

valorização de suas marcas. 

Isto posto, este trabalho tem como objetivo geral revelar a percepção acerca da 

responsabilidade social em duas empresas, sediadas no PIM, em relação ao meio ambiente, 

analisando como nelas se dá a reciclagem de materiais, bem como os desdobramentos 

resultantes desta prática gerencial. 

A justificativa pela escolha do tema se dá por ser importante conhecer os efeitos 

gerados às partes interessadas, mediante o processo de reciclagem dos resíduos sólidos. 
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Além de verificar se os processos de responsabilidade socioambiental são prorrogados à 

marca da organização. 

RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL, RECICLAGEM E A PERCEPÇÃO DOS 
GESTORES 

A abordagem da temática da responsabilidade social, vinculada ao modo como os 

gestores percebem-na, exige tratar da mesma no contexto das empresas e da ferramenta 

por ela utilizada, para, por fim, por em evidência a percepção relacionada tanto aquele 

conceito quanto a ferramenta. Tais aspectos são abordados a seguir.  

A responsabilidade social das empresas 

Confunde-se, muitas vezes, responsabilidade social com ações sociais e seu escopo 

fica reduzido a atividades de cunho filantrópico. Esse reducionismo é inadequado, 

distorcendo a essência do que se espera de uma conduta socialmente responsável das 

empresas (Machado Filho, 2006). Percebe-se, portanto a coexistência de várias definições 

que são atribuídas ao termo responsabilidade social empresarial.  

Uma destas é a de Crowther e Aras (2008), para eles a responsabilidade social 

empresarial está concentrada entre a relação da empresa com a sociedade local. Outra 

definição bastante empregada é a de Donaire (1999). Para ele, tal responsabilidade tem 

como uma obrigação gerencial tomar ações que protegem e melhoram o bem-estar de toda 

a sociedade e os interesses organizacionais especificamente.  

O conceito de responsabilidade social empresarial vem se consolidando como uma 

iniciativa interdisciplinar, multidimensional e associado a uma abordagem sistêmica, focada 

nas relações entre as partes interessadas, também chamados stakeholders (colaborador, 

fornecedor, cliente, gestão administrativa e meio ambiente). 

A empresa, mesmo engajada em programas sociais, não pode ser considerada 

socialmente responsável se deixa de ser lucrativa, não podendo pagar salários, impostos e 

compromissos com fornecedores, porque sua administração, por má fé ou incompetência, 

não usou adequadamente os recursos dos acionistas. Assim como, a que desenvolve ações 

junto à comunidade, mas ao mesmo tempo polui o meio ambiente, submete os funcionários 

a situações inseguras de trabalho ou mantém contratos com fornecedores que utilizam mão 

de obra infantil.  

Para Melo Neto e Froes (1999 apud Nascimento, et al. 2009), a adoção de políticas 

e ou práticas de responsabilidade social desenvolvida pelas empresas, de início, 
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diferenciam-se pela aplicação, denominadas de responsabilidade social interna (a empresa 

possui projetos de responsabilidade que afetam os seus próprios interesses) e 

responsabilidade social externa (a empresa ultrapassa sua própria esfera e estende-se à 

comunidade local).  

Sob a perspectiva ambiental, as empresas buscam mitigar qualquer impacto que 

possam causar ao meio ambiente. Neste sentido, a gestão do impacto ambiental, conforme 

afirmam Karkotli e Aragão (2008), também é um importante fator de responsabilidade social 

e está sendo utilizada pelas empresas modernas que desejam sobreviver num mercado 

globalizado, crescente em exigências quanto à preservação e ao uso adequado dos 

recursos naturais. 

As organizações que se comprometem com a conquista da melhoria contínua, em 

relação ao seu desempenho ambiental, buscam algumas questões seguidas de soluções 

que possam fundamentar e assegurar os objetivos nos desempenhos em relação às 

questões ambientais da empresa. Uma destas soluções é adotar a reciclagem e fabricar 

novos produtos a partir de materiais recicláveis, ou já reciclados, em vez de utilizar, 

somente, matéria-prima virgem, o que permite a economia de recursos naturais, energia e 

água. 

A reciclagem como ferramenta da responsabilidade social 

Vive-se, atualmente, a época dos descartáveis, onde a composição e quantidade 

de resíduos produzidos estão diretamente relacionados com a realidade da empresa ou da 

comunidade local, onde faz com que a população originária busque alternativas e soluções 

sobre o que fazer com o lixo (Paula e Ferreira, 2006). 

O brasileiro convive com a maioria do lixo que produz, principalmente por materiais 

de embalagens que são enviados para os lixões. Há diversas formas de disposição final dos 

resíduos sólidos no Brasil, que são: aterro sanitário, aterro controlado, usina de triagem e 

compostagem, incineração, reciclagem e céu aberto ou lixões (Santos et al., 2002).  

Tchobanoglous et al. (1993) argumentam que depois da redução na fonte a 

reciclagem é a alternativa mais importante dentro da gestão de resíduos sólidos e envolve, 

primeiramente, a separação e a coleta de resíduos materiais, em seguida, a preparação 

destes resíduos para reuso, reprocessamento e reprodução. A reciclagem é um fator 

importante para reduzir a demanda dos recursos e a quantidade de resíduos disposta em 

aterro. 
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De acordo com estes mesmos autores, os principais benefícios com a prática da 

reciclagem são: a conservação das fontes de recursos naturais e o aumento da vida útil dos 

aterros; além dos históricos ganhos econômicos, haja vista que a coleta e o transporte 

convencional dos resíduos requerem gastos substanciais de trabalho e energia. 

Existe uma tendência mundial para diminuir o descarte de resíduos sólidos. A 

maneira mais correta seria conscietizar a humanidade, principalmente as empresas, para 

que pratiquem os três R como se verifica na figura 1. 

 

Figura 1 – Relação dos 3R’s 

 

Uma das formas de reduzir à quantidade de lixo gerada é por meio do combate ao 

desperdício, e isso pode ser alcançado com a introdução de novas tecnologias na 

exploração, transporte e armazenamento das matérias-primas (Santos et al., 2002). A 

reutilização dos materiais, por sua vez, visa à recuperação de materiais danificados durante 

o processo de fabricação de transporte, evitando, assim, o seu encaminhamento para o lixo. 

E por fim, reciclar é transformar um produto que já foi utilizado e descartado em um novo 

produto, seja por processo artesanal ou industrial. 

 Ademais, como corrobora Mendes (2008), reciclar é uma das formas concretas de 

preservar o meio ambiente e tem-se tornado a principal fonte de renda de muitas famílias, 

contribuindo para a geração de novos empregos, sobretudo para a parcela mais carente da 

população. Nesta perspectiva, conforme Vieira (2006) a reciclagem se apresenta como um 

incentivo para os investimentos na área de serviços e proteção ambiental no Brasil, e 

ganham destaque, principalmente, as empresas que exportam materiais recicláveis para 

outros países.  

A conscientização com questões ambientais, como a exportação de materiais 

recicláveis, passa obrigatoriamente por uma maior percepção dos impactos gerados pela 
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atuação do homem-empresa, tanto os imediatos quanto os que serão herdados pelas 

gerações futuras. 

A percepção dos gestores quanto à reciclagem como ferramenta de responsabilidade 
social empresarial – RSE 

A palavra percepção é derivada do latim perceptione e que de acordo com Bock et 

al. (2002) nada mais é senão um processo que vai desde a recepção do estímulo pelos 

órgãos dos sentidos até a atribuição de significados a esse mesmo estímulo. Para Tuan 

(1980), por mais diversas que sejam as percepções do meio ambiente, duas pessoas não 

vêem a mesma realidade, pois a compreensão da experiência perceptiva é diferente de 

indivíduo para indivíduo no tempo e no espaço.  

Desse modo, segundo Fernandes et al. (2010), a percepção ambiental pode ser 

definida como sendo uma tomada de consciência do ambiente pelo homem, ou seja, o ato 

de perceber o ambiente que se está inserido, aprendendo a proteger e a cuidar do mesmo.  

Franco et al.(2010) salientam que, por meio da percepção ambiental, pode-se atribuir 

valores e importâncias diferenciadas ao meio ambiente. Os hábitos pessoais refletem as 

propriedades de valor de um individuo, e o tratamento com a consideração para com o 

ambiente requer ênfase nos valores ambientais.  

Os níveis de percepção conduzem a um nível de conscientização ecológica que 

realça a responsabilidade de conservação da natureza, como requisito de manutenção da 

sobrevivência humana. Todavia, adquirir conhecimentos de um problema ambiental é 

condição necessária, mas não o suficiente, para mudanças de valores que leve ao 

surgimento de atitudes positivas, desencadeando a criação de uma consciência ecológica. 

Esta conscientização ambiental emergiu no bolo das transformações culturais que 

ocorreram nas décadas de 60 e 70, ganhou dimensão e situou o meio ambiente como um 

dos princípios fundamentais do homem moderno. Na década de 1980, os gastos com 

proteção ambiental começaram a ser vistos, pelas empresas líderes, não primordialmente 

como custos, mas como investimentos no futuro e paradoxalmente, como vantagem 

competitiva, afirma Tachizawa (2010).  

De acordo com Tenório et al. (2006), quando a responsabilidade social corporativa é 

motivada por questões de consciência, o risco de descontinuidade dos investimentos sociais 

é reduzido, pois esses valores estão inseridos na cultura da empresa, orientando todas as 

suas ações e norteando as relações com os stakeholders. Portanto, quando as empresas 

atuam de maneira socialmente responsável, por questões de consciência, diminuem os 
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riscos referentes a greves, contingências ambientais e fiscais e vinculação da imagem da 

empresa a escândalos. Desta forma, a natureza do benefício não precisa ser 

necessariamente econômica, e as vantagens podem se traduzir, entre outras, no aumento 

da preferência do consumidor e no fortalecimento da imagem da empresa. 

Assim a utilização de material reciclável vem se tornando uma exigência do mercado 

internacional e determinados setores da economia nacional poderão converter esta prática 

em um importante argumento de vendas, associado à exportação de um produto fabricado 

no país ao fato de este utilizar alumínio ou papel reciclado, promovendo a diminuição da 

pobreza nos seguimentos sociais mais carentes (Vieira, 2006). É neste sentido que as 

empresas desenvolvem uma percepção cada vez mais aguçada voltada para a prática de 

reciclagem como ferramenta de responsabilidade social, tênue ao viés de desenvolvimento 

sustentável.  

Metodologia 

Considerando o objetivo desta pesquisa ela define-se como prática, no que se refere 

à forma de estudo do objeto da pesquisa, ela é do tipo descritiva. Quanto ao objeto de 

estudo a pesquisa revela-se, sobretudo, de campo, haja vista o uso que faz de entrevistas, 

por meio das quais coletou seus dados, investigando os pesquisados em seus próprios 

meios (Prestes, 2007). 

Tendo como lócus o Polo Industrial de Manaus – PIM, a pesquisa desenvolveu a 

coleta de dados, nos meses de junho a outubro de 2009, em filiais de duas indústrias 

nacional e regional, respectivamente definidas por A e B, funcionando sob o conceito da 

responsabilidade social e que reciclam. Referente a cada indústria foi entrevistado um 

gerente do corpo administrativo. 

Resultados e discussões  

A aplicação do roteiro de pesquisa, que iniciou com a identificação das 

empresas A e B, revelou a consistência das respostas fornecidas, haja vista ambas 

adotarem programas de responsabilidade social e reciclagem consolidados no 

tempo. 

Houve divergência nas respostas apresentadas pelas empresas A e B quando 

indagadas acerca da tomada de decisão por reciclar. A empresa A apontou a 

consciência pela responsabilidade social e a contribuição com lucros e benefícios 

referentes a tributos, como fatores determinantes pela escolha por reciclar. 

Enquanto que, a empresa B, afirmou que seu cunho ecológico e sua visão 
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inovadora, foram os fatores para esta decisão, logo, visão ratificada por Tachizawa 

(2010). 

Ao serem indagados sobre os benefícios gerados para a empresa com a 

prática da reciclagem, os gestores apresentaram distintas percepções. Na empresa 

A, o benefício foi associado à existência de ambiente visual interno mais agradável e 

à conscientização dos funcionários. Em B, foi apontada a lucratividade. De modos 

relativamente distintos apresentaram-se as percepções dos respondedores sobre as 

vantagens identificadas na prática da reciclagem à sociedade: a empresa A apontou 

a geração de empregos e B também, embora acrescida de outras percepções tais 

como estarem limpando a cidade, diminuição da criminalidade e do custo dos 

produtos, benefícios estes apontados por Mendes (2008). 

A última pergunta aberta do instrumento aplicado e que tratava de colher 

opinião das empresas sobre os benefícios ao meio ambiente com a prática da 

reciclagem, revelou que para a empresa A, estes benefícios são: a economia de 

matérias-primas e o aumenta da vida útil dos aterros. A empresa B, afere que 

diminui o desmatamento e a poluição. 

Na parte do questionário com questões fechadas, as respostas foram em sua 

maioria positivas, conforme se verifica no quadro 2. Como exceção, à pergunta que 

indaga se na empresa entrevistada a responsabilidade socioambiental se 

desenvolve somente a partir da etapa de produção, a empresa B afirmou SIM, 

enquanto que a empresa A respondeu NÃO. O que, se confrontada, ao menos a 

resposta da empresa A com a pergunta anterior presente no referido quadro, resulta 

em contradição, uma vez que se esta organização exige de seus fornecedores 

matérias-primas limpas, seu processo de responsabilidade socioambiental, não se 

inicia, somente a partir da produção. Evidenciando a percepção conflitante sobre 

responsabilidade socioambiental desenvolvida por empresa que, inclusive, atua no 

ramo de bebida.  
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Quadro 2 – Considerações das empresas acerca da responsabilidade social e da reciclagem  

 
EMPRESAS A B 

ALTERNATIVA SIM NÃO SIM NÃO 

QUESTÕES 

O fato de adotarem um 
programa de responsabilidade 

socioambiental favorece a 
comercialização dos produtos 
e divulgação de sua marca? 

X  X  

Os clientes priorizam os 
produtos ambientalmente 

corretos? 
X  X  

Já houve debates internos em 
sua organização acerca das 

vantagens avindas com a 
reciclagem? 

X  X  

A empresa exige de seus 
fornecedores matérias-primas 

limpas? 
X  X  

Nesta sua empresa a 
responsabilidade 

socioambiental se desenvolve 
somente a partir da etapa de 

produção? 

 X X  

A organização já participou de 
movimentos que priorizavam o 
meio ambiente, em especial, a 

reciclagem de resíduos 
sólidos? 

X  X  

Se sim; ela apóia este tipo de 
manifestações? X  X  

 

Conclusão 

Considerando a aproximação entre os resultados aqui apresentados e o 

objetivo da pesquisa permite concluir que, entre os respondedores, a reciclagem 

como prática de responsabilidade social é bem aceita e defendida por eles. Todavia, 

as razões principais para tanto se centram mais na visão de lucro a ser auferido, 

ficando a valoração socioambiental em um plano reconhecido como de importância 
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secundária. O que, ao fim de tudo, só reforça a importância da conscientização das 

empresas e da sociedade para a responsabilidade social.  
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RESUMO 

Este trabalho foi inicialmente desenvolvido para a VI Semana Nacional de Ciência e 
Tecnologia. Com o objetivo de apresentar o processo de industrialização no mundo, 
oferecendo conhecimentos importantes à respeito da Revolução Industrial e suas 
implicações na vida do ser humano. Ademais, analisa-se o processo de inovação como 
elemento impulsionador da produtividade e da lucratividade, valorizando a criatividade e as 
ações científicas. O método consiste em uma oficina para trinta participantes onde são 
apresentados cartazes, figuras, fotografias auto-explicativas e filmes que relatam e mostram 
a evolução do ambiente de trabalho do início do século XX até o século XXI. Concentra-se 
nas transformações tecnológicas que ocasionaram mudanças nas relações de trabalho, 
além disso, promove discussões e diálogos que abordam os principais aspectos desta 
caminhada. 

Palavras-chave: Criatividade; Inovação; Revolução Industrial; Século XXI; Tecnologia. 

 

 

ABSTRACT 

This work was developed for “VI Semana Nacional de Ciência e Tecnologia”. It aims to 
introduce the industrialization process around the world, offering important knowledge about 
industrial revolution and its effects on human life. Furthermore, the analysis of innovation is 
necessary as element for increasing productivity and lucrativeness, attributing value to 
creativity and scientific actions. As a method, a workshop with notice, pictures, movies and 
photographs which reports and indicate the workplace environment’s evaluation from the 20th 
to 21th century. It focuses in technological changes, approaching the key aspects of changes 
in work relations. Discussions and dialogues are developed with the meaning factors of this 
study and give values to interpretation and critical analysis of these changes. 

Key words: Creativity; Innovation; Industrial Revolution; 21th century; Technology. 
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Introdução 
Este trabalho foi inicialmente desenvolvido para a VI Semana Nacional de Ciência e 

Tecnologia do Estado do Amazonas, evento que visa mobilizar a população, em 

especial crianças e jovens, em torno de temas e atividades relacionadas com ciência 

e tecnologia, valorizando a criatividade, as ações científicas e a inovação. Diante da 

repercussão e aceitabilidade do projeto inicial, o Programa de Educação Tutorial em 

Administração - PET-Administração, vinculado ao Grupo de Estudos em 

Comportamento Humano – GESCOM/CNPq, transformaram a oficina em uma 

atividade de extensão universitária. Objetiva-se com esta atividade apresentar o 

processo de industrialização no mundo, oferecendo aos alunos da rede pública, a 

partir do 7º (sétimo) ano do ensino fundamental, conhecimentos importantes 

referentes à Revolução Industrial e suas implicações na vida das pessoas. Ademais, 

analisa-se o processo de inovação como elemento impulsionador da produtividade e 

da lucratividade. 

Referencial Teórico 

Os avanços proporcionados pelas tecnologias existentes, o estilo (modo) de vida atual, os 

padrões de consumo praticados pela população local, os meios de comunicação e de 

transporte atuais, são frutos das transformações introduzidas pela Revolução Industrial, as 

quais impactaram fortemente o processo produtivo. 

Com origem na Inglaterra nos meados do século XVIII, a Revolução Industrial expandiu-se 

pelo mundo a partir do século XIX. Ao longo do processo, a era agrícola foi substituída pela 

era da máquina, suplantando o trabalho humano para poupar tempo de trabalho. A máquina 

a vapor e os teares foram construídos durante esse período. Com as máquinas, a produção 

de mercadorias aumentou assim como os lucros. 

O século XVIII representou um grande salto tecnológico nos transportes e máquinas. Os 

meios de produção se modernizaram, estradas de ferro foram construídas e, com isso, foi 

possível transportar mais mercadorias e pessoas, em um tempo mais curto e custos mais 

baixos, o modo de produção doméstico foi substituído pelo sistema fabril, com o uso da 

energia a vapor, e os trabalhadores passaram a realizar trabalhos mecânicos e repetitivos, 

tudo em nome da produtividade em larga escala, houve a passagem da sociedade rural e 

artesanal para uma sociedade urbana e industrial, as comunicações sofreram mudanças e 

o capitalismo se expandiu do capitalismo. 
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Antes da Revolução Industrial, a atividade produtiva era artesanal e manual. 

Dependendo da escala, grupos de artesãos podiam se organizar e dividir algumas 

etapas do processo, mas muitas vezes um mesmo artesão cuidava de todo o 

processo, desde a obtenção da matéria-prima até a comercialização do produto 

final. Esses trabalhos eram realizados em oficinas nas casas dos próprios artesãos e 

os profissionais da época dominavam muitas (se não todas) etapas do processo 

produtivo. Com a Revolução Industrial os trabalhadores perderam o controle do 

processo produtivo, uma vez que passaram a trabalhar para um patrão como 

operários, perdendo a posse da matéria-prima, do produto final e do lucro. Esses 

trabalhadores passaram a controlar máquinas que pertenciam aos donos dos meios 

de produção os quais passaram a receber todos os lucros. O trabalho realizado com 

as máquinas ficou conhecido por maquinofatura, no qual o trabalhador estava sub-

metido ao regime de funcionamento da máquina e à gerência direta do empresário. 

Desta forma, é possível distinguir três períodos no processo de industrialização em escala 

mundial: 

 1760 a 1850 – A Revolução se restringe à Inglaterra, a "oficina do mundo". 

Preponderam a produção de bens de consumo, especialmente têxteis, e a energia a 

vapor.  

 1850 a 1900 – A Revolução espalha-se pela Europa, América e Ásia: Bélgica, 

França, Alemanha, Estados Unidos, Itália, Japão, Rússia. Cresce a concorrência, a 

indústria de bens de produção se desenvolve, as ferrovias se expandem; surgem 

novas formas de energia, como a hidrelétrica e a derivada do petróleo. O transporte 

também se revoluciona, com a invenção da locomotiva e do barco a vapor.  

 1900 até hoje – Surgem conglomerados industriais e multinacionais. A produção se 

automatiza; inicia-se a produção em série; e explode a sociedade de consumo de 

massas, com a expansão dos meios de comunicação. Avança a indústria química e 

eletrônica, a engenharia genética, a robótica. 

A partir da Revolução Industrial foi apenas o início para diversas criações, houve muitas 

outras. Porém, as tecnologias as quais são vistas hoje, os impactos mundiais dos avanços 

técnico-científicos foram marcantes a partir da Segunda Guerra Mundial e da Guerra Fria, 

pois nessa época o investimento tecnológico estava voltado à corrida armamentista e 

espacial. Grande parte das conquistas tecnológicas foi adaptada à criação de uma infinidade 

de bens de consumo. 
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Com a Revolução Técnico-científica, o tempo entre qualquer inovação e sua difusão, em 

forma de mercadorias ou de serviços, é cada vez mais imediato. Os produtos industriais 

classificados genericamente como de bens de consumo duráveis, especialmente aqueles 

ligados aos setores de ponta como a microeletrônica e informática, tornam-se obsoletos 

devido à rapidez com que são superados pela introdução de novas tecnologias. Têm-se 

como exemplo os celulares, que estão se tornando obsoletos rapidamente. 

É cabível salientar que a inovação é definida por Jacobi e Pinho (2006) como sendo muito 

próxima da mudança e transformação. Ou seja, as organizações que se alterarem também 

podem estar inovando e se transformando. Portanto, considerar que a inovação tem uma 

relação direta com a mudança estando o conceito de inovação imbricado no conceito de 

mudança, é possível. Desta forma, enquanto a perspectiva evolucionária propõe uma 

mudança mais incremental, a perspectiva revolucionária sugere uma alteração radical de 

padrões e denomina a inovação ou o novo.  

A microeletrônica, o microcomputador, o software, a telemática, a robótica, a engenharia 

genética e os semicondutores são alguns dos símbolos dessa nova etapa revolucionária. 

Essa fase tem modificado radicalmente as relações internacionais e os processos de 

produção característicos do sistema fabril introduzido pela Revolução Industrial, bem como 

tem possibilitado a criação de novos produtos e a utilização de novas matérias-primas e 

fontes de energia. 

A Revolução Técnico-científica, movida pela produtividade, ao mesmo tempo em que pode 

gerar mais riquezas e ampliar as taxas de lucros, é também responsável pelo desemprego 

de centenas de milhares de pessoas em todo o mundo. 

Um dos resultados dessa revolução são os diversos processos de automação industrial, a 

robotização é o mais avançado. Os países que mais a utilizam são, respectivamente, o 

Japão e os Estados Unidos. O setor automobilístico apresenta o maior número de robôs da 

indústria em geral. 

Em relação ao funcionário, está ocorrendo mudanças positivas em seu trabalho. 

Antigamente havia a especialização do trabalhador em determinada tarefa e a produção em 

escala, que eram defendidas pelo fordismo e pelo taylorismo, porém não são os atributos 

mais adequados à produção industrial deste final de século. Atualmente, o trabalho 

repetitivo tem sido substituído pelo trabalho criativo, que atende às constantes variações do 

cotidiano da linha de produção. Esse método começou com o surgimento dos Círculos de 

Controle de Qualidade, nos quais grupos de trabalhadores se reuniam e discutiam a 

melhoria da qualidade do produto e o aumento de produtividade. 
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Em contraste com o fordismo e o taylorismo, onde a responsabilidade e a habilidade de 

cada trabalhador ficavam restritas a uma única tarefa, nos Círculos de Controle de 

Qualidade implantados nas empresas, o trabalhador passava a ter conhecimento de todo o 

processo produtivo e a nele intervir. Deixando o trabalho repetitivo, característico da 

indústria até recentemente, restrito à ação das máquinas. O Japão também foi o pioneiro na 

criação dos novos métodos de produção, mais ágeis e flexíveis. Logo depois, foram 

adaptados às indústrias em quase todo o mundo. 

Por meio desses novos métodos, várias características da mercadoria podem ser 

modificadas em pouco tempo. Alterações no design, introdução ou substituição de 

componentes e até a produção de outra mercadoria totalmente diferente podem ser feitas a 

partir de pequenas reestruturações no interior da mesma fábrica, utilizando-se os mesmos 

equipamentos. Os recursos da microeletrônica e da informática viabilizam essas freqüentes 

mudanças. 

Tal flexibilidade da atividade industrial tornou-se necessária num mundo em que a evolução 

da tecnologia provoca uma diminuição freqüente da vida útil das mercadorias. A constante 

modificação e a criação de produtos são hoje exigências do próprio mercado de consumo. 

Hoje os consumidores almejam produtos inovadores. Desejam se surpreender a cada novo 

design, a cada nova tecnologia descoberta. Para isso, as indústrias de ponta exercem um 

papel fundamental. Sua atividade depende em grande parte das inovações que geram e da 

criatividade de seus colaboradores. Estas indústrias necessitam de grandes investimentos 

para funcionar e dedicam grande parte deles ao desenvolvimento de novas pesquisas, para 

criar novos processos de produção e novos produtos. Esta denominação engloba setores 

como o farmacêutico, o da informática, o aeroespacial e o das telecomunicações. 

Vale ressaltar que o termo “criatividade” busca resolver os mais variados e urgentes 

problemas de acordo com Turazza (2007). Por esta razão, ainda diz este autor, é um termo 

popular, empregado em todas as áreas do conhecimento, designado comportamentos 

humanos divergentes, originais, enfim, comportamentos que rompem com padrões 

estabelecidos. Em contrapartida, Marchioni (2007) a vê como a arte de pensar de maneira 

diferente para encontrar caminhos in-esperados. Caprichosa, só se revela se o candidato a 

artista acreditar que ela existe e aventurar-se rocha adentro, tirando com afinco os excessos 

e fazendo a obra, assim, aparecer.  

À medida que as inovações aparecem é preciso entender claramente que as tecnologias do 

passado não continuarão a produzir alimento suficiente para o futuro nem a cumprir as 

novas possibilidades dos alimentos e exigências que emergirem por parte dos 
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consumidores. Os benefícios das inovações tecnológicas do século passado estão agora 

começando a desvanecer-se. O Relatório da Primeira Reunião Ministerial no Contexto da 

Cúpula das Américas e da Décima Primeira Reunião Ordinária da Junta Interamericana de 

Agricultura (2001) alega que há necessidade de uma nova revolução tecnológica e, que se 

dispõe de dois mecanismos – a biotecnologia e a informática – os quais permitirão alcançar 

a profunda mudança tendenciosa para o futuro da humanidade. 

Metodologia  
O método consiste em uma oficina para trinta (30) participantes, onde são 

apresentados cartazes, figuras, fotografias auto-explicativas e filmes que relatam e 

mostram a evolução do ambiente de trabalho do inicio do século XX até o século 

XXI. Concentra-se nas transformações tecnológicas que ocasionaram mudanças 

nas relações de trabalho, mostrando a evolução da máquina a vapor até os dias 

atuais. Também é desenvolvido discussões e diálogos que abordam os principais 

aspectos desta caminhada. São elaboradas perguntas à platéia e dinâmicas de 

grupo que favorecem o entendimento. Ao final, os alunos devem sociabilizar com a 

escola os conhecimentos adquiridos. 

Resultados esperados  
No decorrer das apresentações da citada oficina, espera-se que ocorra interesse por 

parte dos participantes com as atividades lúdicas desenvolvidas, ademais 

potencializa transformações no ambiente, estimulando novos saberes, ideias 

inovadoras e criativas que atendam as necessidades e anseios presentes e futuros 

da sociedade.  

Conclusão 

Constata-se que após o desenvolvimento da atividade os participantes demonstram 

grande interesse em relação à temática discutida, apresentam novas informações e 

são percebidos pontos até então obscuros. Além disso, as demonstrações 

executadas de forma lúdica são mais apreciadas pelos alunos e na organização da 

oficina, observa-se grande envolvimento do grupo. Ademais, verifica-se que o grupo 

PET/ADM tem contribuído positivamente para a formação, interpretação e análise 

crítica das transformações humanas, por meio da inovação e da criatividade. 
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RESUMO: A Natura – maior empresa de cosméticos do Brasil - possui uma constante 
preocupação com a inovação, motivador presente em todas as etapas de seu processo 
produtivo. Cruzando as informações acerca do paradigma da Inovação Aberta e das 
metodologias Natura o presente artigo visa explanar porque a proposta de Henry 
Chesbrough é uma visão tão eficiente acerca da realidade do mercado atual, em 
contraponto a Inovação Fechada, modelo que segundo o autor se encontra em erosão. 

 

Palavras-chave: Inovação Aberta, Natura, Tecnologia. 

 

 

ABSTRACT: Natura - the largest cosmetics company in Brazil - has a constant concern with 
innovation, present motivation in all stages of their production process. Cruising information 
on the Open Innovation paradigm and Natura’s methodologies this article aims to explain 
why Henry Chesbrough propose it is a so efficient vision about the current reality of market, 
in contrast to Closed Innovation model, that according to the author is eroding. 

 

 Key words: Open Innovation, Natura, Technology 

 

1. Introdução 

Sem a inovação as empresas não seriam capazes de atender as freqüentes demandas de 

seu exigente mercado consumidor. A concorrência crescente e vasta gama de 

conhecimentos e possibilidades propicia a competição por espaço no mercado. A Natura 

posiciona-se como uma empresa de cosméticos altamente inovadora em seu ramo, onde 
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seus produtos trazem a cada nova versão conceitos sustentáveis e inéditos visando o 

crescimento e trabalhando as relações humanas com seus clientes. 

Nesse artigo onde a inovação é o tema principal, será discutida a aplicação do modelo de 

“Inovação Aberta” dentro da metodologia dessa empresa, que tem a preocupação constante 

em trazer soluções cada vez melhores e por isso investe consideravelmente em pesquisas e 

novas idéias.  

 

2. A Natura e a inovação 

A Natura, fundada em 1969 por Luiz Seabra, teve seu início em uma pequena loja 

em São Paulo e sempre se posicionou como uma empresa a frente de seu tempo. Em prol 

disso, hoje se caracteriza como a maior indústria de cosméticos no Brasil e possui um dos 

maiores centros de pesquisa e desenvolvimento de cosméticos da América Latina, que 

representa uma grande evolução nos domínios de técnicas e processos de fabricação e 

distribuição industrial.  

Desde 1974, a Natura utiliza o modelo da venda direta para a distribuição de seus 

produtos, trabalhando sempre nas relações humanas e na busca pelo bem estar das 

pessoas, conceitos que servem de diretrizes para empresa desde sua fundação. 

Em 1983, foi a primeira fabricante brasileira de cosméticos a introduzir o uso de 

produtos com refil e mundialmente inovou lançando o primeiro refil para potes, na 

embalagem de seu sistema de tratamento anti-sinais “Natura Chronos”. Essa postura gera 

produtos mais acessíveis para os consumidores e reflete, como outras de suas várias 

ações, a preocupação Natura com a preservação do meio ambiente. 

Os insumos de produção são baseados na extração de elementos naturais que 

agreguem algum valor à auto-estima dos consumidores, porém sempre com a preocupação 

de não causar impacto ambiental durante essa extração. 

A Natura, em 2000, já havia integrado o conceito de Inovação Aberta quando decidiu 

que a biodiversidade brasileira seria o foco na busca de ativos e insumos para seus 

produtos. A empresa logo constatou que grande parte do conhecimento sobre as riquezas 

animal e botânica encontravam-se principalmente nas universidades, e resolveu fazer 

parcerias com algumas dessas instituições para ter acesso e ampliar tais conhecimentos, 

resultando em inovações aplicadas em suas linhas de cosméticos. (SIMÕES, 2008). Fora 

isso existe ainda os programas de desenvolvimento de matérias primas com comunidades 

rurais pelo Brasil inteiro, buscando encontrar novos insumos para melhorar o desempenho 
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dos produtos e reduzir o impacto ambiental. Essa preocupação com o uso responsável dos 

recursos naturais reflete diretamente em seus produtos, que recentemente passaram pela 

vegetalização de suas fórmulas. 

Para a Natura, a inovação é vista como fator essencial de crescimento e 

sustentabilidade de seu negócio. A empresa investiu em 2007 quase 110 milhões de reais 

em pesquisa e desenvolvimento, equivalentes a 2,5% de seu faturamento total na época, 

conforme mostra a Figura 01. 

 

Figura 1 – Evolução do investimento Natura em inovação (Open Innovation Seminar, 2008) 

Apesar de todo seu orçamento e pessoal na atuando área, a Natura não seria capaz 

de desenvolver sozinha os mais de 200 produtos que lança no mercado ao ano. Em 2008, a 

pesquisa de quase metade das 120 novas tecnologias em estudo pela empresa estava nas 

mãos de uma rede de parceiros que vem se multiplicando rapidamente e já representam um 

grupo de quase uma centena de universidades e companhias dentro e fora do país. (MANO, 

2008) 

 

2.1. Estratégias de inovação Natura 

Segundo o presidente da Natura, Alessandro Carlucci: “A indústria cosmética precisa 

de novidades e isso se intensifica no nosso caso, porque o sistema de vendas diretas é 

movido por lançamentos. Precisamos dar motivos para que a consultora se aproxime de sua 

cliente.” 

Essa necessidade de renovar-se rapidamente é o fator que impulsiona a busca por 

novas e mais eficazes maneiras de se trazer inovações para a linha de produção. Partindo 

de sua estrutura interna, a Natura possui um forte e integrado centro de pesquisa e 

desenvolvimento, sem o qual conhecimentos externos provenientes de seus parceiros não 
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poderiam ser aplicados de maneira eficiente. A empresa utilizando de parcerias formou um 

grupo de cientistas brasileiros, franceses, alemães e americanos que pensam juntos em 

como colocar novos produtos no mercado em menos tempo. Segundo Sônia Tuccori - 

gerente de P&D e Biodiversidade da Natura - a instituição já possui mais de 200 grupos de 

pesquisa cadastrados trabalhando no sistema de co-propriedade e isso ainda propicia um 

ambiente onde a infra-estrutura é compartilhada, reduzindo os custos e riscos. 

A estrutura interna para inovação da empresa é apoiada em basicamente dois 

pilares: os centros de pesquisa e o projeto Natura Campus. Nos centros de pesquisa 

destacam-se o Espaço Natura Cajamar, o mais completo e avançado centro de inovação 

cosmética da América do Sul e um laboratório em Paris. O segundo pilar é constituído por 

meio de alianças com instituições de ensino ou de pesquisa, trazido pelo programa Natura 

Campus. 

 

2.2. Natura Campus 

O portal Natura Campus caracteriza-se como sendo a face pública do programa de 

inovação aberta da Natura, pelo qual a empresa expõe suas áreas de interesse e recebe da 

comunidade científica propostas de projetos. “Em 2007 firmamos quinze novas parcerias a 

partir das propostas encaminhadas via Portal”, informa Sônia Tuccori. (Caderno Digital, 

2008) 

 O portal utiliza da facilidade de comunicação e contato da internet para viabilizar a 

parceria com instituições de qualquer lugar, captando novas idéias e oportunidades. Fora 

isso, a equipe de gerenciamento do P&D ainda realiza road shows passando em empresas 

e universidades espalhadas pelo Brasil para apresentar os tipos de parceria pela qual 

procura. 

Sendo um dos princípios da Inovação Aberta, o incentivo a idéias externas vinda de 

pesquisadores de qualquer instituição científica permite o envio de projetos de pesquisa 

para apreciação da empresa, que analisa quais as idéias melhor se enquadram em sua 

atual conjuntura e seu mercado. Quando a Natura encontra projetos compatíveis com sua 

estratégia de negócio, ela propõe uma parceria com o pesquisador e a instituição, entrando 

então com o financiamento. 

 

3. A Inovação Aberta como um novo modo de inovar 
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O conceito de Inovação aberta, publicado em 2003 por Henry Chesbrough, descreve 

um modelo no qual as empresas podem e devem usar idéias externas além das idéias 

internas para acelerar o processo de inovação. O “Open Innovation” diz ainda que as idéias 

internas também podem ser lançadas no mercado por canais externos, fora do negócio atual 

da empresa, e gerar um lucro adicional. (Chesbrough, 2003) 

A inovação sempre se fez necessária no mercado capitalista com alto grau de 

competição onde a concorrência se faz fortemente presente. É necessário oferecer aos 

consumidores novidades, diferenciais, vantagens em relação a outras empresas, que os 

faça consumir o produto X ao invés do produto Y. O que mudou ao longo do tempo foi a 

forma de se alcançar essa inovação. 

Trazendo essa abordagem para a realidade da Natura, onde existe uma necessidade 

constante de inovação e novos produtos, a empresa não tardou para se integrar a esse 

novo modelo, otimizando a velocidade e resultado final dos produtos que lança no mercado. 

 

3.1 O paradigma da Inovação Fechada 

Conhecido como o modelo de inovação típico do século XX, a Inovação Fechada 

trabalha em um sistema de ‘controle total’ durante o processo de inovação. "Para inovar, é 

preciso ter idéias boas e úteis. Para encontrar essas idéias, as empresas recorriam, no 

passado, aos inventores individuais, ou montavam seus laboratórios de pesquisa, como fez 

a Bayer nos anos 1800, enquanto estudava compostos químicos para produzir cores que 

não existiam na natureza. Esse modelo antigo é chamado de Inovação Fechada, feita dentro 

e exclusivamente pela empresa.”, afirma Chesbrough. 

Tal modelo trabalhava em um cenário em que a propagação do conhecimento era 

restrita, e os grandes pesquisadores provenientes de boas universidades eram escassos no 

mercado. O contexto citado costumava propiciar o fortalecimento do setor interno de 

pesquisa das empresas líderes de mercado, que possuíam capital para financiar essas 

fontes de conhecimento. 

O sistema fechado, baseado na auto-suficiência do P&D da empresa, gerava 

também patentes e saídas de pesquisa que nem sempre se adequavam as necessidades da 

empresa, transformando-se em soluções sem aplicação que acabavam arquivadas por 

tempo indeterminado, representada nas linhas vermelhas da Figura 2. 
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Figura 2 – Conceito da Inovação Fechada (QuickMBA.com) 

Essas boas idéias, não compatíveis com o foco principal da empresa, surgem 

freqüentemente quando se tem um grupo de pesquisadores qualificados gerando novos 

conhecimentos. Proveniente dessas saídas surgem os chamados spin-off , termo que 

caracteriza as empresas criadas a partir de outra organização, quando esta desenvolve uma 

tecnologia que quer explorar, mas que não se adapta a seus negócios. (Simões, 2008)  

Em muitas indústrias o paradigma da Inovação Fechada já se tornou obsoleto, 

segundo Chesbrough vários fatores contribuíram com sua erosão, tais quais: 

 Aumento da disponibilidade e mobilidade de pesquisadores habilidosos; 

 Expansão do capital de risco; 

 Opções externas para idéias e tecnologias não utilizadas; 

 Aumento da disponibilidade de parceiros e fornecedores de qualidade. 

 

3.2 Vantagens da Inovação Aberta 

A crescente necessidade de encurtar ciclos de inovação vem forçando as empresas 

dos mais diversos ramos a migrar para o conceito de Inovação Aberta. Compartilhar riscos e 

custos do processo de inovação, redução em mais de 50% no tempo para desenvolvimento 

e lançamento de novos produtos, expansão do alcance e da capacidade para gerar novas 

idéias e tecnologias, são as grandes vantagens desse modelo. (Cavagnoli, 2009) 

Para que a transição do modo de pensar seja possível, a mudança precisa começar 

no como os próprios funcionários vêem a estrutura da empresa e seu ambiente. As 

instituições devem pensar não mais na atual integração vertical, mas em transformar os 
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limites da empresa em limites flexíveis e abertos a idéias externas onde parceiros, 

universidades, fornecedores e até os próprios clientes podem agregar valor a seus produtos. 

Nesse novo conceito, os resultados das pesquisas - representados em verde - 

conseguem circular livremente influenciando diretamente o tempo gasto durante todo o 

procedimento, a própria fase de desenvolvimento e as informações envolvidas no processo, 

conforme mostra a Figura 3. 

 

Figura 3 – Conceito da Inovação Aberta (QuickMBA.com) 

A Natura já vem há alguns anos trabalhando no modelo de Inovação Aberta como 

uma das pioneiras no Brasil juntamente a Embraer e Laboratório Cristália. Hoje possui a 

pesquisa de quase metade de suas novas tecnologias em estudo nas mãos de um grupo de 

parceiros e isso reflete na velocidade de inovação da empresa, cujo tempo médio de 

desenvolvimento de novos produtos caiu de cinco para dois anos. Além disso, a Natura a 

partir de seu forte investimento em pesquisa e desenvolvimento afirma que com a expansão 

e aperfeiçoamento do uso das técnicas de Inovação Aberta, tem a intenção também de 

gerar spin-offs, trazendo com isso novos ativos para empresa. 

Chesbrough ressalta que o P&D das empresas não deixam de ter valor na Inovação 

Aberta, o autor afirma que sua habilidade é fundamental para conectar os conhecimentos 

internos e externos de maneira a aplicá-lo nas necessidades de inovação particular da 

empresa. Esses pesquisadores passam a ter a função primordial de compreender, identificar 

e selecionar os conhecimentos externos preenchendo durante a integração, as peças e 

informações faltantes das idéias provenientes de pesquisas externas. 

 

4. Conclusão 
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Durante o século XX, e em alguns resquícios ainda hoje, as estratégias empresariais 

tradicionais eram baseadas em propriedade e controle como pontos fundamentais de 

sucesso. Acreditava-se que dessa forma criavam-se posições defensáveis e a frente da 

concorrência mediante ao controle de propriedades industriais que limitavam o uso de certas 

tecnologias, que levavam anos para se alcançar.  E até certo ponto essa era uma realidade 

em um cenário de conhecimento restrito, onde poucos profissionais e anos de pesquisa 

levavam a essa vantagem competitiva. 

Entretanto hoje em dia a dinâmica do mercado não é mais a mesma. A começar pela 

abundância de conhecimentos, facilidade da troca de informações, alta mobilidade de 

funcionários. A idéia do sigilo e informação exclusiva é algo raro nas cadeias de produção 

devido a grande quantidade de focos de pesquisa espalhados pelo mundo ou então 

incompatível com as necessidade de inovação vindas do mercado. As indústrias encontram-

se em uma conjuntura onde a velocidade do lançamento de novos produtos fala mais alto do 

que o acúmulo de informações e exclusividades. A proposta da Inovação Aberta traz uma 

visão que contribui para a construção de uma nova realidade industrial em que compartilhar 

idéias beneficia não só aos próprios empresários mas também aos consumidores que terão 

acesso mais rápido as tecnologias geradas nesse processo que combina idéias de 

diferentes fontes. 
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INOVAÇÃO E PSEUDOINOVAÇÃO 
 

Elifas Gonçalves Júnior (UFMT - Universidade Federal de Mato Grosso) 

 

RESUMO 

Este artigo de cunho bibliográfico explora vários conceitos sobre inovação e propõe um novo 
termo: pseudoinovação para inovações incrementais ou aprimoramentos. O objetivo é 
separar o que é e o que não é inovação, termo esse já desgastado diante de inúmeras 
definições. Drucker, Christensen, De Masi, Goswami entre outros são citados para apoiar e 
contrapor a ideia desse novo termo.  

Palavras-chave: inovação; pseudoinovação; aprimoramento; administração e estratégia. 

 

SOMMAIRE 

Cet article à caractère bibliographique explore plusieurs concepts sur l’innovation et propose 
un nouveau terme celui de “pseudo-innovation” pour une innovation améliorée ou 
perfectionnée. L’objectif est de séparer ce qui est une innovation de ce qui ne l’est pas. Ce 
terme innovation est déjà largement utilisé pour d’innombrables définitions. Drucker, 
Christiensen, De Masi, Goswami entre autres sont cités pour appuyer ou s’opposer à l’idée 
de ce nouveau terme. 

Mots-clés: innovation; pseudo-innovation; amélioration; administration et stratégie. 

 

 Quando começamos a ter os primeiros lampejos para escrever este artigo ainda por 

ocasião de debates em sala de aula dos cursos de graduação e pós-graduação, pairava a dúvida o que 

poderia ser considerado inovação.  

Por exemplo: o completamente novo descoberto num lugar e aplicado 

em outra cidade, Estado ou País, ou mesmo em outra empresa, é inovação? Um produto advindo de 

uma linha de produção, por exemplo, uma caneca de cerâmica, diante de uma nova cor ou com um 

distintivo de um time de futebol é algo novo? Se for, posso considerá-la como inovação? 

A seguir esclareceremos as questões acima e outras que ainda pairam sobre o assunto. 

1.1 Desmistificando a inovação 

Negligenciada por décadas, a inovação volta a ocupar o seu merecido 

espaço no mundo organizacional e acadêmico. A palavra já nos provoca um sentido de prática, de 

movimento. Não se faz inovação sem sua aplicação. A inovação é a corporificação da ideia, com 
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resultados práticos, embora nem sempre quantificáveis e tangíveis. Pode ser aplicada em qualquer 

local, independente de credo, raça ou religião. Por muito tempo, a cópia tomou o seu lugar, trazendo 

resultados rápidos e de menor custo. Mas, de tanta duplicação, os músculos da inovação definharam 

e precisam ser reestabelecidos diante de novos horizontes que o mundo trilha. É necessário pensar 

diferente para situações desiguais, com ideias que respondam a contento novas necessidades e 

desejos do homem. 

Estamos diante de uma redescoberta da inovação. A demora custou muito caro ao 

nosso País e às suas organizações. Não se trata de uma nova onda ou de modismo. Ela jamais deveria 

ter se ausentado das discussões estratégicas. Para alguns, foi expulsa em nome da prática e dos 

resultados rápidos. 

Apresentamos a seguir alguns conceitos sobre o tema, mas nos deteremos com maior 

profundidade nas visões de Goswami, Christensen e Drucker. Finalizaremos a parte conceitual com a 

resposta ao que venha a ser renovação. 

Schumpeter (1988), um dos poucos economistas de sua época que preocupou com a 

importância do empreendedorismo, entendia que o termo inovador deveria ser aplicado para a 

pessoa que rompe as rotinas sociais, que consegue vencer as resistências dos conservadores frente 

às mudanças e que introduz novos produtos, novos métodos, novos mercados e novas organizações. 

Para Barbieri et al. (2009, p. 21) a inovação pode ser entendida “como o processo pelo 

qual as ideias portadoras de novidades se tornam realidade.” 

De acordo com o Fórum de Inovação promovido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), a 

inovação é definida pela seguinte equação: inovação = ideia + implementação + resultados. 

Para Nóbrega (2007, p. 78) a inovação é uma propriedade emergente: “Num grupo 

(pessoas, empresas, países) inovação é algo que emerge – brota – quando existem certos encaixes 

entre vários elementos diferentes. Não é algo que possa ser embutido no sistema por decreto.” 

 

1.1.1 Criatividade fundamental e criatividade situacional 

O que apresentaremos nos dois parágrafos seguintes ajudou a minimizar a nossa 

inquietação e desconforto. O autor PHD em Física, que pesquisa o mundo quântico, indiano radicado 
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nos Estados Unidos utiliza as palavras criatividade fundamental e criatividade situacional para o 

conceito de inovação atribuídos neste trabalho. 

Criatividade fundamental é considerada como aquela fonte causadora 

de transformações profundas e duradouras. Criatividade situacional está próxima aos processos de 

melhoria contínua que Deming, Juran e as empresas japonesas já tanto ensinaram e praticaram. 

Talvez por sua formação não se intimide em dizer claramente o que é e o que não é. 

Assim, iniciamos com Goswami (2006, p. 159): 

O que é criatividade? Defini-la como algo novo é apenas uma definição 
parcial. Escrever uma história de amor – isso é criativo? Somente se a história 
revelar um novo sentido no contexto já bem conhecido do amor. Descobrir uma 
nova equação da física – isso é criativo? Somente se a equação abrir um novo 
contexto para investigações posteriores. Criatividade, portanto, é a descoberta de 
algo novo num contexto novo (criatividade fundamental) ou a descoberta de um 
sentido novo num contexto velho (criatividade situacional). 

 

Nesta forma de ver, a caneca pintada de uma cor diferente ou com o adesivo do seu 

clube favorito para este físico-quântico não é inovação, cai no contexto familiar. Quando nossos 

ancestrais bebiam água ainda de quatro ou a carregavam com as mãos juntas em forma de concha 

até à boca, careciam de algo novo que facilitasse as suas vidas, que fosse mais prático, mais rápido, 

que não os expusesse para os predadores de uma forma tão indefesa e com mostras a sua parte mais 

tenra e saborosa. O instrumento que auxiliou a captação de água e a levou até à boca seja um osso 

ou madeira em forma côncava se aproxima muito mais ao conceito apregoado. É inovação 

fundamental: algo novo num contexto novo. 

Utilizar o conceito que flui dessa caneca, agigantá-la e instalá--la em um grande parque aquático de 

forma que suporte três mil e seiscentos litros d’água. Elevá-la, a cinco metros do solo, cercá-la de 

brinquedos e com seu próprio peso, virar-se, a princípio lentamente e depois mais rápido, até 

derramar o seu conteúdo, como se fosse uma cachoeira que cai sobre dezenas de cabeças infantis 

(alguns adultos 

também!), que gritam e pulam ao sentirem o seu toque. Carinhosamente conhecido como Baldão1, é 

exemplo de inovação situacional. O sentido é outro – o lazer – o contexto é o mesmo, um local onde 

se guarda líquidos. Isso é inovação. 
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Que venha a cena à sedução. Duas taças de cristal para receber o líquido precioso dos 

vinhos espumantes, envoltas com uma lingerie com rendas na cor preta, enviadas em uma pequena 

e bela cesta de vime para a garota que você deseja conquistar (perdoe-nos o exemplo 

eminentemente masculino e, hoje para alguns, lamentavelmente antiquado) é inovação? Pense um 

pouco. . . A taça tem o sentido de abrigar um líquido mais sofisticado, o contexto já é conhecido. 

Entretanto a situação, como nos dois exemplos anteriores, é outra: o encantamento ao invés da 

sede. Mais uma vez a inovação é situacional. A taça sozinha, apinhada em uma prateleira de artigos 

finos, não tem nada de inovação. É a transformação do contexto que a torna parte da inovação. 

Não é por acaso que temos um exemplo de inovação fundamental e dois de 

inovação situacional. Assim ocorre nas organizações. Há mais situações conhecidas a 

serem utilizadas em novos contextos do que em uma conjuntura totalmente original. 

 

1.1.2 Inovação disruptiva e inovação sustentadora 

Clayton Christensen, professor da Universidade de Harvard, obteve projeção mundial 

após concluir em suas pesquisas que as inovações podem ser divididas em dois grandes grupos: as 

inovações disruptivas e as inovações sustentadoras. Veremos a seguir as características de cada uma. 

a) Inovação Disruptiva 

Christensen entende que a disrupção no sentido da inovação provoca uma ruptura no 

que existia antes. Permite uma revolução no padrão estabelecido e conhecido. Começa geralmente 

fora do setor onde exercerá sua maior influência e tem seu público inicial entre os usuários excluídos 

pelos padrões impostos pelas organizações líderes do ambiente onde atuará. 

As inovações que provocam disrupção se iniciam de forma tênue e ganham corpo 

durante certo período, pois a corporificação da ideia nasce imperfeita e sofre melhorias 

fundamentais até atingir o ponto de mercado que marca a troca do modelo anteriormente 

estabelecido. 

Christensen (2007, p. 3-5) deixa claro em quais situações esse tipo de inovação é mais 
conveniente: 

A teoria da inovação disruptiva destina-se às situações nas quais as novas empresas 
podem criar inovações relativamente simples, convenientes e de baixo custo para 
prover crescimento e vencer os poderosos líderes do setor [...] Elas tanto criam 
novos mercados como reformulam mercados já existentes [...] Podem ocorrer 
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quando os produtos e serviços existentes são “muito bons” e, portanto, com preço 
superestimado em relação ao valor que os consumidores podem pagar [...] 
Inovações Disruptivas inicialmente ofereciam um desempenho mais fraco naqueles 
itens com os quais os consumidores existentes se preocupavam mais. 

O mesmo autor faz uma nova subdivisão entre as inovações disruptivas: as de baixo 

mercado e as de novos mercados e fornece exemplos conhecidos pelo público brasileiro: 

A rede varejista Wal-Mart e o modelo de negócio dirigido ao consumidor da Dell, 
são todas inovações disruptivas de baixo mercado. Todos começaram por oferecer 
aos consumidores existentes um produto de preço baixo e relativamente simples 
[...] O segundo tipo, o das inovações disruptivas de novo mercado, podem ocorrer 
quando as características dos produtos existentes limitam o número de 
consumidores potenciais ou forçam que o consumo ocorra de forma inconveniente 
e centralizada. A câmera Kodak, o telefone da Bell, o rádio transistor da Sony, a 
fotocopiadora da Xerox, o PC da Apple e o comércio on-line da e-Bay foram todas 
inovações disruptivas de novo mercado. Todas criaram novo crescimento, tornando 
mais fácil para as pessoas fazer algo que antes exigia profundo conhecimento ou 
muito dinheiro. (CHRISTENSEN, 2007, p. 5). 

A criação de novos mercados, ou como diz sabiamente – lutar contra o não consumo – é 

uma oportunidade evidente para empresas que não desejam ser consideradas mais uma 

concorrente, especialmente em situações de mercados maduros. Como exemplo citamos a entrada 

do produto Gatorade® que fomentou um novo nicho de mercado, hoje explorado por várias 

empresas. 

As inovações disruptivas de baixo mercado oferecem uma grande oportunidade para as 

pequenas empresas, que podem atender clientes pouco lembrados e satisfeitos pelas empresas que 

dominam o mercado, a exemplo dos shoppings populares, conforme explica Christensen (2007, p. 

297-299): 

Os resultados indicaram que as empresas-líderes quase sempre souberam cuidar 
bem das inovações sustentadoras, mas muitas vezes não foram capazes de lidar 
com as inovações disruptivas [...] Entretanto, elas estão mais ao alcance do bolso e 
são de uso mais simples do que os produtos que fazem parte do portfólio das 
líderes. Todas as disrupções são programadas para criar oportunidades 

de crescimento fora do núcleo do mercado líder. As empresas interessadas em 
criar negócios disruptivos podem capitalizar dois tipos diferentes de 
oportunidades. Elas podem escolher lutar contra o não-consumo e criar um 
mercado inteiramente novo, ou podem atacar a partir do baixo mercado, 
desenhando um modelo de negócio que atenda lucrativamente aos consumidores 
menos exigentes, que não interessam as empresas-líderes, mais preocupadas em 
dirigir-se às camadas superiores de mercado [...] As inovações disruptivas têm a 
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característica de suscitar problemas para as empresas-líderes do setor, que se 
vêem diante do dilema de investir no aperfeiçoamento de seus produtos, dentro da 
trajetória sustentadora, ou investir nas inovações disruptivas. 

Este tipo de inovação, como foi dito, aparece de forma tímida e com muitas 

imperfeições e pode ser subestimada por administradores míopes. Precisam ser aprimoradas, 

testadas e amadurecidas. A inovação disruptiva muitas vezes é negligenciada pela pressão por 

resultados de curto prazo. 

b) Inovação sustentadora 

 

As inovações sustentadoras (CHRISTENSEN et al., 2007) baseiam-se nos 

conceitos preconizados pela revolução da qualidade e tiveram como seus precursores 

Deming (1990) e Juran (2004), e defendem a ideia de que é sempre possível melhorar os 

produtos, serviços ou processos existentes no mercado. Vejamos como Christensen (2007, 

p. 297-298) esclarece este conceito: 

As Inovações Sustentadoras impulsionam as empresas para trajetórias de 
melhoria. Trata-se de melhorias de produtos existentes nas dimensões 
historicamente valorizadas pelos consumidores. Aviões que voam mais, 
computadores que processam mais rápido, baterias de celulares que duram 
mais tempo, televisores com imagens mais nítidas, tudo isso são inovações 
sustentadoras [...] As empresas bem administradas, que escutam seus 
melhores clientes – como sempre foram ensinadas a fazer –, desenvolvem 
inovações sustentadoras que aperfeiçoam seus produtos naquilo que os 
consumidores costumam valorizar mais. Essas inovações sustentadoras 
são essenciais para o crescimento e prosperidade da empresa e consistem 
basicamente em tornar um bom produto ainda melhor. 

Então, as empresas baseadas nos modelos de inovação sustentadora, têm 

sempre ido à frente da capacidade de absorção dos consumidores. Vejamos o exemplo dos 

telefones celulares: Muitos usuários têm um equipamento de telefonia móvel mas não 

utilizam boa parte da capacidade do aparelho, ou por não terem lido o manual, que teima 

em não ser simples, ou por não terem tempo, ou por não necessitarem de mais serviços 

além da forma usual de comunicação com outrem. 

Outro exemplo fomos buscar no varejo: há tantas novidades sustentadoras na 

área de eletroeletrônicos e de eletrodomésticos que os usuários não se beneficiam das 

potencialidades dos produtos, porque ou não lhes são ensinadas pelos vendedores por 

razões de desconhecimento, pela brevidade do contato ou porque os consumidores ainda 

não tiveram as suas necessidades ampliadas para essas novas possibilidades. 
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Optar pela estratégia da inovação disruptiva ou mesmo aproveitar a possível 

oportunidade de mercado que se apresenta, pode ser difícil segundo Christensen porque as 

inovações sustentadoras parecem ser bem mais atraentes do que as disruptivas e 

apresentam resultados mais rápidos e concretos. 

 

1.1.3 Inovação: função básica da empresa 

Drucker (1955) concorda parcialmente com as ideias de Goswami, e acrescenta o 

incrementalismo como um tipo de inovação. Para o pai da Administração moderna, a inovação nunca 

deveria ter se ausentado dos processos organizacionais. 

Para Drucker (1987, p. 25, 39) inovação é: O instrumento específico dos 

empreendedores, o meio pelo qual eles exploram a mudança como uma oportunidade para um 

negócio diferente ou um serviço diferente [...] É o ato que contempla os recursos com a nova 

capacidade de criar riqueza: 

A segunda função de uma empresa4 é, portanto, inovação,ou seja, proporcionar 
bens e serviços econômicos em maior quantidade e com melhor qualidade. Não 
basta uma empresa oferecer qualquer bem ou serviço econômico; ela deve 
aperfeiçoá-los e torná-los mais econômicos. Não é necessário que uma empresa 
cresça; mas é necessário que ela se aperfeiçoe constantemente [...] A inovação 
pode assumir a forma de um preço mais baixo [...] Ou talvez assuma a forma de um 
produto novo e melhor (mesmo a um preço mais elevado),de uma nova 
comodidade ou da criação de um novo desejo. Pode se descobrir novas utilidades 
para novos produtos [...] A inovação atravessa todas as fases de um negócio. Pode 
haver inovação na engenharia, na produção, no marketing. Pode haver inovação 
nos preços ou na assistência ao consumidor. Pode haver inovação 4 A primeira 
função é marketing. na organização administrativa ou nos métodos 
administrativos. Ou pode ser uma nova apólice de seguros que permita o 
empresário assumir novos riscos [...] A inovação se estende a todas as formas de 
empresas. É tão importante para um banco, uma companhia de seguros e uma loja 
de varejos quanto o é para uma firma industrial ou de engenharia [...] Logo, na 
organização de uma empresa, a inovação – como o marketing – não pode ser 
considerada uma função à parte. Não se limita à engenharia ou à pesquisa, mas se 
estende a todos os setores da empresa, a todas as suas funções, a todas as suas 
atividades. (DRUCKER, 1981, p. 38). 
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O autor compreende então que a inovação tem em si a força titânica, para transformar 

organizações e a coloca no ápice ao lado do marketing como função básica da empresa. É um marco 

e desmistifica o modismo. 

1.1.4 Renovação 

Renovação pode ser entendida como uma nova visão, uma nova função para o produto: 

O conceito de renovação é apresentado por Zurita1 que fornece como exemplo o 
leite em pó: Em termos de inovação, podemos citar a nossa linha de soja, por 
exemplo, que é totalmente nova, ou a linha infantil de probióticos. São linhas de 
produtos para hospitais e na área de nutrição. Temos uma associação com a 
L’Oréal, que também é nova, o Innéov Fermeté, nutriconcentrado em cápsulas, que 
retarda o envelhecimento da pele. Isso é inovação. Renovação é a atualização dos 
produtos históricos que temos para os quais já se criou fidelidade. Inovação é 
realmente agregar algo novo. Vou lhe dar o exemplo do leite em pó. Tivemos um 
sucesso tremendo no passado com ele, por não precisar de geladeira em um país 
com poucas geladeiras e eletricidade. Mas hoje ele se transformou em ‘um veículo 
de’ – é um veículo de cálcio para consumidores da terceira idade; um veículo de 
proteínas, vitaminas e sais minerais para os bebês. E assim por diante. (Zurita,2008, 
p. 36). 

 

A renovação pode, em alguns casos, ser confundida com o incrementalismo, mas nos 

parece diferente pois modifica o seu propósito inicial, ao contrário das inovações sustentadoras. 
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 Figura 1 - Inovação e Pseudoinovação - Construção do autor 
 

Conclusão 

Inovar é a ação que possibilita a ocorrência do novo. Considera-se novo o resultado do 

processo de inovação que acarreta algo que modifica o contexto ou o conceito inicialmente 

estabelecido.  

Goswami denominou a inovação como criatividade fundamental e criatividade 

situacional. Christensen a denominou como inovação de ruptura. A invenção do telefone e da 

internet se encaixam como exemplos do conceito. 

As inovações podem também ser simples, baratas e revolucionárias, ao contrário da 

ideia geral de que toda inovação é seguida de muitos recursos e apropriada para as grandes 

empresas do setor. O clipe ou o anzol materializam a ideia. 

Christensen alerta sobre a incapacidade das empresas líderes tratarem da disrupção. 

Schumpeter, no meio do século passado, já tratava deste assunto enfocando os empreendedores. 

Hammer (1993) com a Reengenharia já afirmava que havia um limite econômico para o 

processo de melhoria contínua. Inovar não é melhorar o que temos. 

A inovação precisa apresentar algo novo, profundamente diferente, 

que transforme, que mude a percepção, o modo de vida das pessoas e a forma de fazer negócios. 

Com esse conceito, Goswami e Christensen aproximam a visão de ruptura. 

O incrementalismo ou os processos de melhoria contínua promovem alterações que 

propiciam agregação de valor, porém não alteram substancialmente o objeto de sua aplicação, são 

pseudoinovações, estão muito mais próximas ao significado de Kaizen. Confunde-se o 

incrementalismo ou o processo de melhoria com inovação, mas não o é, apesar de Christensen a 

denominar de inovação 

sustentadora. O processo de melhoria do produto é importante para a economia e para o 

desenvolvimento do sistema econômico, porém não deve ser chamado de inovação pois são 

aperfeiçoamentos, incrementalismos (Peters, 1989, p. 27) e como descrito, fazem parte do grupo de 

pseudoinovações. 
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A miopia inovativa que acomete aos gestores que se negam a pensar sobre o novo, 

mesmo que estejam em sistemas, mercados ou empresas que demonstram plena estabilidade. 

Sempre é possível melhorar, ou quebrando paradigmas ou promovendo ações de aprimoramento. 

A renovação é posta como um novo olhar sobre o quadro das pseudoinovações e devem 

ser mais bem estudadas e aplicadas em organizações públicas ou privadas, com ou sem fins 

lucrativos. 

De volta ao exemplo citado no início do capítulo, a caneca pode passar por melhorias 

contínuas, ao receber aprimoramentos no formato: menores, maiores, para abrigar outros líquidos 

como café, chá ou erva mate, pode possibilitar diversos usos como medida, suporte, enfeite, 

presente etc; e mesmo ao ser produzida com materiais de diferentes graus de resistências à pressão 

e temperatura, essas variantes não são consideradas como produtos novos do ponto de vista 

fundamental, de acordo com os termos de Goswami ou disruptivas no conceito de Christensen. Elas 

são aprimoramentos de um produto básico, são alterações incrementais ou sustentadoras que nada 

têm a ver com a inovação. 

Assim o balde, tradicional e útil, é uma pseudoinovação. É um contexto velho, um lugar 

para armazenar, temporariamente, líquidos, mas, numa aparente situação nova: por exemplo, 

transporte de maior quantidade de líquidos, que pode ser utilizado para diferentes fins como molhar 

as plantas ou banhar-nos. Aumentar as proporções da caneca e acrescentar uma alça, esse novo 

objeto passa a oferecer condições mais adequadas para levar para distâncias muito maiores a água, 

do que entre a margem do rio e a boca humana. 

As inovações e pseudoinovações exigem mentes preparadas e processos rígidos para 

acolhimento, desenvolvimento e aplicação das ideias. 
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RESUMO 

 

O presente artigo tem como objetivo demonstrar, por meio de abordagem teórica e 
empírica, a importância da aplicação de vivências nos trabalhos de desenvolvimento 
humano como mecanismo facilitador para o despertar criativo na vida pessoal e 
profissional. Para esta pesquisa, a vivência será vinculada ao desenvolvimento da 
técnica de brainstorming nos processos de negócio, partindo da premissa de que, 
através de vivências, as pessoas experimentam o viver no momento presente com 
intensidade, agindo como facilitadora do processo. A pesquisa se caracteriza como, 
teórica, empírica por ser um estudo de caso, tendo como método a aplicação da 
“vivência dos canudos” e exploratória. O trabalho procura contribuir para a Gestão do 
Conhecimento nas quais as trocas de experiências e o despertar criativo contribuem 
para novas ideias e, inovação ao contexto organizacional. 
 

Palavras-chave: Gestão do Conhecimento; Vivência; Brainstorming; Criatividade; Processo 
de negócios. 

 

ABSTRACT 
 
This article aims to demonstrate, through theoretical and empirical application of the 
importance of experiences in the work of human development as a facilitating mechanism for 
awakening the creative professional and personal life. For this research, the experience will 
be linked to the development of the technique of brainstorming in business processes, based 
on the premise that, through experience, people experience living in the moment with 
intensity, acting as a facilitator of the process. The research is characterized as theoretical, 
empirical, because it is a case study, with the method of application "experience of straws" 
and exploratory. The work aims to contribute to knowledge management in which the 
exchange of experiences and creative awakening to contribute new ideas and innovation to 
the organizational context. 

 
Key words: Knowledge Management, Experience, Brainstorming, Creativity, Business 
Process. 
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1 Introdução 

 

Este estudo parte da ideia de que por meio da criatividade surge a inovação, e o 

empreendedor, ao acreditar no potencial humano para a construção de algo novo ou 

inusitado, terá oportunidade de constituir uma valiosa ferramenta de gestão com 

consequente diferencial no mercado. Procura-se assim, através de um estudo de caso, 

demonstrar a importância de vivências que possam anteceder técnicas de explosão de 

ideias como facilitadoras para a busca da percepção dos participantes quanto aos seus 

potenciais criativos e o estímulo da integração entre o pensar, o sentir e o agir para 

conhecimento dos próprios talentos e virtudes e percepção dos bloqueios que impedem de 

expressá-los no momento necessário à criação. 

Vale ressaltar que o comportamento das pessoas que compõem uma organização 

empreendedora é seu principal fator de sucesso ou insucesso, uma vez que são as pessoas 

os meios pelos quais se atingem os objetivos propostos. Pessoas trazem consigo para 

dentro de uma organização, além de suas habilidades e competências profissionais, toda a 

bagagem das experiências vividas e suas características pessoais. Desse modo, a 

personalidade individual causa impacto sobre a estrutura e o desenvolvimento da 

organização, e as características relacionadas às necessidades, conhecimentos, habilidades 

e valores das pessoas que a constituem como uma organização empreendedora. 

 

2 Criatividade e inovação 

 

O ser humano passa a ser o principal foco organizacional nesta nova era chamada 

de Era do Conhecimento. É nele que se encontra o conhecimento e a criatividade que dão 

suporte à sobrevivência organizacional no mercado competitivo atual.  

A criatividade, nos mais remotos tempos, sempre foi concebida como uma forma de 

“inspiração divina”. (KNELLER, 1978). Amabile (1983) afirma que criatividade é um produto 

ou uma resposta julgado como criativos na medida em que são novos e apropriados, úteis 

ou de valor para uma tarefa, sendo ela heurística, e não algorística. Enquanto dimensão 

humana, Alencar (1996) diz que a criatividade é uma das expressões da capacidade 

inesgotável do ser humano de se transformar e transformar o meio onde vive e tem a ver 

com os processos de pensamentos que se associam com imaginação, insight, invenção, 

inovação, intuição, inspiração, iluminação, e originalidade.  
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A criatividade para Pope (2005), Fialho et al. (2006), Terra,(2009) é a capacidade de 

produzir, fazer ou tornar algo em uma coisa nova e válida, permitido aprender através do 

erro ou acerto e possibilita identificar as necessidades dos clientes e as novas 

oportunidades, sendo necessário influenciar os processos produtivos intangíveis, ou seja, as 

pessoas para o processo de criação levando em conta fatores externos no  presente, no 

passado e no futuro.  

Ulbricht e Vanzin (2010) dizem que a inovação, que só acontece a partir da 

criatividade, é a passagem da criação à racionalidade, ou seja, é da convergência 

equilibrada da atividade do hemisfério direito do cérebro com o hemisfério esquerdo que 

ocorre a inovação. Assim, a introdução da inovação é sempre um processo intencional e 

tem em vista sempre um benefício. 

É importante salientar a criatividade ou inovação sem ações empreendedoras será 

apenas uma simples “ideia” sem vantagens lucrativas. A inovação é, pois, a implementação 

de um novo ou significativamente melhorado produto (bem ou serviço), processo de 

trabalho, ou prática de relacionamento entre pessoas, grupos ou organizações. Inovar é 

desenvolver a criatividade visando a uma utilidade. Só há inovação, portanto, quando a nova 

ideia é julgada valiosa e colocada em prática. 

 

3 A Gestão do Conhecimento e a criação de ambiente para geração de ideias 

 

A Gestão do Conhecimento é entendida como um conjunto de processos que geram 

a criação, a disseminação e a utilização do conhecimento e possui sua relevância prática ao 

gerenciar o ambiente e as pessoas, que são os elementos essenciais que impulsionam a 

capacidade de inovação e transformação das organizações. Bhatt, (2001) suscita que o 

ambiente organizacional propício ao desenvolvimento de informação em conhecimento e 

estímulo do aprendizado colaborativo entre pessoas, agrega valor aos seus produtos e 

serviços, para que continuamente se possam “criar, validar e aplicar novos conhecimentos 

por meio de uma equipe de pessoas altamente motivadas. 

A Gestão do Conhecimento procura “criar um ambiente de aprendizado interativo, no 

qual as pessoas transferem o conhecimento, internalizam, aplicam para criar novos 

conhecimentos” (SVEIBY, 2000, p.66). Os colaboradores podem contribuir por meio de seu 

conhecimento tácito, intervindo no sistema de rotinas e procedimentos, com sugestões ou 
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opiniões, deixando de ser simples executor de tarefas para ser sujeito da ação, isto é, 

passam de sujeito passivo para ativo.  

As organizações empreendedoras são caracterizadas por terem grande capacidade 

de aprendizagem, pois favorecem novos relacionamentos entre indivíduos e equipes, 

consentindo mudança na cultura organizacional. Portanto, há necessidade de ambientes 

facilitadores para o desenvolvimento de técnicas que possam estimular a criatividade para a 

geração de novas ideias.  

Privilegia-se neste estudo a técnica do brainstorming nos processos de negócio 

como geradora de inúmeras ideias, e a vivência dos canudos que a antecede como mola 

propulsora ao despertar criativo. 

 

4 A técnica do brainstorming como desenvolvimento da criatividade 

 

O brainstorming visa ao aprimoramento do trabalho em grupo com a intenção de 

estimular o pensamento criativo, ajudando na obtenção e organização de ideias sobre um 

determinado assunto. Essa técnica foi desenvolvida, nos anos de 1930, por Alex Osborn, 

um especialista em publicidade e criatividade, que descreveu sua base conceitual, suas 

regras, seus procedimentos e algumas experiências feitas em 1963 no livro Applied 

Imagination (OSBORN, 1979). Também é conhecida como tormenta, redemoinho ou 

tempestade de ideias.  

As técnicas de explosão de ideias são muitas vezes aplicadas nas organizações para 

a modelagem de processo de negócio, termo que, embora abstrato, pode ser exemplificado 

de diversas formas. Alencar e Fleith (2003) afirmam que para se estimular a expressão 

criativa na escola, no trabalho ou em outro contexto, é necessário preparar o indivíduo para 

pensar e agir de forma criativa, bem como planejar intervenções nesses contextos, a fim de 

estabelecer condições favoráveis ao desenvolvimento da criatividade.  

Dessa forma, destaca-se a importância de vivências que possam anteceder técnicas 

de explosão de ideias, como facilitadoras da busca da percepção dos participantes quanto 

aos seus potenciais criativos e estímulo da integração entre o pensar, o sentir e o agir para 

conhecimento dos próprios talentos e virtudes e percepção dos bloqueios que os impedem 

de expressá-los no momento necessário à criação. 
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5 O despertar do potencial criativo por meio de vivências 

 

A forma costumeira de pensar e agir é insuficiente e inadequada para lidar não só 

com a realidade, mas com as próprias ideias, num mundo marcado por constantes 

mudanças e inovações. Há necessidade de métodos educacionais que estimulem as 

pessoas a pensar independentemente, despertando a sua curiosidade e seu potencial 

criativo, incentivando a fluência, a flexibilidade e a originalidade de ideias (ALENCAR; 

VIRGOLIM,1994). 

Dalla Vecchia (2011) e Toro (2002) falam que o filósofo Wilhelm Dilthey foi o primeiro a 

investigar o sentido de vivência (Erlebnis, em alemão), definindo-a como algo revelado no complexo 

psíquico dado na experiência interna de um modo de existir a realidade para um indivíduo. 

Toro (2002) define a vivência como a experiência vivida com grande intensidade por um 

indivíduo no momento presente, que envolve a cinestesia, as funções viscerais e emocionais. A 

vivência confere à experiência subjetiva e existencial de viver o “aqui e agora”, do que é vivido, 

experimentado. Possibilita o desenvolvimento da autopercepção para que o homem possa 

entrar em contato com a sua origem, vitalizando-se e recriando o seu mundo.  

Uma obra de criação é sempre a expressão do ato de viver. Através do 

autoconhecimento, as pessoas passam a conhecer habilidades necessárias ao seu 

desenvolvimento integral, tais como autodisciplina, valores morais e capacidade de 

discernimento, desenvolvendo uma atitude de flexibilidade e uma visão de mundo que 

concebe as mudanças como desafios e oportunidades. 

A prática das técnicas de vivência motiva a integração, dinamiza e dá sinergia à 

equipe e podem despertar o comportamento empreendedor. Há cinco sinais distintivos em 

um empreendedor como a velocidade; polivalência; capacidade de realização; capacidade 

de compreensão intrapessoal e interpessoal; e capacidade de harmonizar grupos e de 

persuadir, que os torna um inovador (BUENO; LAPOLLI, 2001). As vivências ajudam assim, 

a desenvolver o autogerenciamento, a troca de informações, a maior flexibilidade pessoal e 

intelectual, a integração de equipes, o compartilhamento de conhecimentos e as 

competências e habilidades afloradas no grupo que contribuirão para a excelência da 

gestão. 
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6 Técnica vivencial dos canudos como alicerce para o desenvolvimento do 
brainstorming nos processos de negócio: um estudo de caso 

 

Nas vivências as atividades são estruturadas a partir de situações cotidianas de 

interação social, mobilizam sentimentos, pensamentos e ações, quebram resistências e 

estimulam a criatividade. 

O objetivo da aplicação da técnica vivencial dos canudos é que, a partir da 

experimentação e do envolvimento de forma lúdica, os participantes possam vivenciar 

efetivamente as questões de sensibilidade, flexibilidade, curiosidade, autoconfiança, 

coragem, vontade, integração, disponibilidade, conhecimento, novas possibilidades, 

dedicação, perseverança, transformação, mudança e inovação. Tal vivência propicia a 

sensibilização com melhoria dos relacionamentos intra e interpessoais; conscientização de 

recursos pessoais, percepção de competência; ampliação do "conhecimento de si mesmo"; 

comprometimento com o espírito de equipe; motivação para enfrentar e vencer desafios e 

desenvolvimento do espírito empreendedor. 

Busca-se, assim, não só conhecer as fontes interiores de criação que habilitem as 

pessoas a alcançar novas soluções para problemas complexos, desenvolver novos 

produtos, serviços e processos, detectar novas oportunidades para incrementar a própria 

criatividade, mas também as competências necessárias, tanto no plano intelectual como no 

emocional, para lidar efetivamente com o processo da inovação. 

Para o desenvolvimento da atividade distribuem-se canudos de plástico a cada 

participante, que deverá usar a criatividade para fazer sua obra de arte, para que depois em 

dupla possam juntar as obras. Após esse momento, solicita-se que novas duplas se unam, e 

assim sucessivamente até que todas as obras fiquem interligadas, tornado-se uma grande 

rede, uma grande teia. Portanto, cada participante vivencia a questão do trabalho individual 

e do trabalho coletivo, tendo a possibilidade de refletir sobre a visão sistêmica na 

organização, conforme pressupostos da Teoria geral dos Sistemas (TGS) de Bertalanffy 

(1975). 

A técnica dos canudos possibilita às pessoas o despertar das infinitas possibilidades 

de criação e a reflexão de que, sendo o homem sujeito de suas ações, este se torna 

"receptor" de suas descobertas, e a aprendizagem acontecerá mais fortalecida através da 

experiência de se relacionar com outras pessoas, absorver, incorporar informações, criar e 

disseminar novos conhecimentos (SILVA, 2010). Portanto, o objetivo da técnica vivencial 

dos canudos é alcançado a partir do momento em que os participantes conseguem 
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expressar o que vivenciaram e sentem-se prontos para o desenvolvimento da técnica de 

brainstorming nos processos de negócio.  

O Quadro 1 apresenta os passos da técnica vivencial dos canudos, aplicada aos sujeitos da 
pesquisa. 
 
Primeiro Passo Segundo Passo Terceiro Passo Quarto Passo Quinto Passo 

 

Trabalho 
individual 

 

 

 

 

Junção dos 
trabalhos em 

duplas 

 

 

 

Junção dos 
trabalhos em 
duas duplas 

 

 

 

Junção dos 
trabalhos de 

quatro duplas 

 

 

 

 

Junção de todos 
os trabalhos 

 

 

 

 

Quadro 1: Passos da técnica vivencial dos canudos – Fotos dos sujeitos da pesquisa. 

Fonte: Adaptado de Viotti (2007). 

 

6.1 Metodologia 

 

O método utilizado na pesquisa foi de caráter teórico, exploratório e empírico por ser 

um estudo de caso com foco na aplicação da técnica vivencial dos canudos como facilitador 

para a aplicação da técnica de brainstorming nos processos de negócio em organizações 

empreendedoras. Os sujeitos da pesquisa foram supervisores de estágio do Programa 

“Novos Valores” do Governo do Estado de Santa Catarina. Esse programa tem como 

finalidade assegurar oportunidade de aprendizado para inserção no mercado de trabalho do 

estudante residente no Estado de Santa Catarina e matriculado em curso regular de Ensino 

Médio, na Educação Profissional, no Ensino Superior e na Educação Especial. 

O número de participantes foi de 15 supervisores, caracterizando-se a aplicação da 

pesquisa à população total. Como meios de investigação, foram utilizadas pesquisa da 
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literatura, pesquisa documental e pesquisa de campo, de acordo com a estratégia de 

triangulação de métodos proposta por Yin (2005). 

A pesquisa se limitou aos seguintes os órgãos: Departamento da Infraestrutura 

(Deinfra), Departamento de Transportes e Terminais (Deter), Fundação Catarinense de 

Educação Especial (FCEE), Secretaria de Estado da Administração (SEA), Secretaria de 

Estado da Fazenda (SEF), Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão 

(SSP) e Secretaria de Estado da Educação (SED), órgãos vinculados ao Governo de Santa 

Catarina. 

Para a coleta de dados utilizou-se a aplicação de um questionário estruturado com 

perguntas fechadas, com o objetivo de verificar as experiências vividas por cada 

respondente quanto às percepções e o desabrochar dos ingredientes da criatividade como 

facilitadores ao desenvolvimento da técnica do brainstorming. Após coletar os dados, 

buscou-se fazer a análise e interpretação dos dados obtidos, que, segundo Triviños (2008), 

se apoia nos resultados alcançados no estudo, na fundamentação teórica e na experiência 

pessoal do investigador. 

 

6.2 Análise dos resultados 

 

As análises e os resultados da pesquisa possibilitaram a compreensão de que o 

aprendizado, o compartilhamento e a troca de conhecimento do supervisor são singulares 

para aprender a empreender no contexto organizacional e, consequentemente, a “mover-se” 

no mundo. Não existe um padrão único, e cada pessoa pode vivenciar o desabrochar de 

ideias de forma própria, de acordo com as suas especificidades pessoais.  

Observou-se, que a vivência dos canudos é importante para o despertar criativo das 

pessoas no processo que antecede outras técnicas destinadas à criatividade e à inovação, 

destacando-se neste artigo a técnica de brainstorming, pois de forma lúdica as pessoas 

vivenciaram e, portanto, sentiram-se partícipes do processo de construção, necessitando do 

uso de estratégias para o desenvolvimento de suas ideias. 

A pesquisa identificou ainda que uma das dificuldades para a aplicação da vivência 

foi referente à falta de espaço para a liberação de ideias e automaticamente para a criação, 

validação, apresentação, distribuição e aplicação do conhecimento, dificultando dessa forma 

a implementação da Gestão do Conhecimento nos processos de supervisão de estágio que 
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buscam a inovação no contexto organizacional. Observaram-se a necessidade do tripé 

(pessoas, processos e tecnologia), para o desenvolvimento de um ambiente em que os 

supervisores do Programa “Novos Valores” e estagiários possam criar, aprender, 

compartilhar e usar o conhecimento.  

Por fim, a pesquisa demonstrou que a vivência dos canudos é uma técnica 

diferenciada a partir do momento em que as pessoas vivem o “aqui e agora” através da 

necessidade de criar e inovar. Torna-se uma vivência em que a construção e reconstrução 

oferecem um novo olhar de infinitas possibilidades de expressão criativa (corporal e 

intelectual) para o “mover” no mundo num contínuo processo de criação. As pessoas 

tornam-se receptivas, desinibidas e preparadas para o despertar criativo e alicerçadas para 

o desenvolvimento do brainstorming nos processos de negócio em organizações 

empreendedoras. 

 

Considerações finais 

 

Os resultados da pesquisa e as análises embasadas na fundamentação teórica deste 

estudo possibilitaram a compreensão da dinâmica da técnica vivencial do canudo junto aos 

supervisores de estágio do Programa “Novos Valores”, do governo do Estado de Santa 

Catarina, na contextualização do espaço organizacional e suas vertentes, que poderão ser 

canalizadas à luz da Gestão do Conhecimento. 

A criatividade, como processo de desenvolvimento dos potenciais, possibilita a 

liberdade de expressão das pessoas no contexto organizacional. As organizações 

empreendedoras necessitam vislumbrar sempre o sucesso, trabalhando de forma criativa e 

inovadora. É tendo a ousadia de deixar a criatividade emergir com todos os envolvidos no 

processo de construção dos novos rumos da organização que ocorrerá significantes 

mudanças, trazendo diferencial ao mercado altamente competitivo. 

Com o estudo realizado percebe-se que a vivência é uma ferramenta fundamental a 

ser aplicada antes de qualquer técnica que tenha por objetivo o despertar do potencial 

criativo para a inovação nos processos de negócios e na organização como um todo. 

Conclui-se este trabalho com as palavras de Toro (2006), ao ponderar que para 

“aprender a aprender” há de se estimular a curiosidade e o interesse por participar na 

construção do conhecimento. A simples transmissão de informação não capacita para a 

formação intelectual. Primeiro, é necessário “aprender a sentir” e logo “aprender a pensar”. 
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POR FUNCIONÁRIOS DE EMPRESAS DA REGIÃO DE CAMPINAS 
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Solange Muglia Wechsler - Docente Pós-graduação em Psicologia / PUC-Campinas 

 

RESUMO 

 

A criatividade e a liderança vêm sendo consideradas essenciais aos gerentes 
organizacionais. O objetivo deste estudo foi verificar como subordinados e gerentes 
percebem a semelhança entre o líder e a pessoa criativa. Setenta e seis participantes, 
sendo metade de gerentes e o restante de subordinados de três empresas da região da 
cidade de Campinas responderam, voluntariamente, o Inventário de Percepção de 
Criatividade e Liderança criado para a pesquisa. A faixa etária variou entre 20 e 53 anos de 
idade e houve predominância do sexo masculino do total de funcionários. Foram 
identificadas 25 categorias de respostas, que indicaram diferença altamente significativa 
entre subordinados e gerentes no que refere a caracterização da semelhança entre o líder e 
a pessoa criativa. Conclui-se que os gerentes e os subordinados têm percepções distintas 
sobre as semelhanças entre a pessoa criativa e o líder.  

Palavras-chaves: Liderança, criatividade, organização 

 

ABSTRACT 

Creativity and leadership has been considered essential to organizational managers. The 
aim of this study was to identify how managers and subordinates perceive the similarity 
between the leader and creative person. Seventy six participants come from three 
companies from Campinas area. All the participants were volunteers. The instrument used 
was Creativity and Leadership Perception Inventory. Age ranged between 20 and 53 years 
old. There were male predominance of total employees. We identified 25 categories of 
responses. The results indicated highly significant difference between subordinates and 
managers about the similarity between the leader and creative person. In conclusion, 
managers and subordinates have different perceptions about the similarities between the 
creative person and leader. 

Key words: leadership, creativity, organizational 
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Atualmente a criatividade tem sido relacionada a liderança, entretanto, Mueller, 

Goncalo e Kamdar (2010) referem que embora aquela seja uma das habilidades inerentes 

ao exercício da liderança, nem toda pessoa criativa é reconhecida nas organizações ou 

possui a habilidade de liderar. Em pesquisa realizada por estes autores em empresa 

multinacional do setor de refinaria na Índia, por exemplo, verificou-se que os funcionários 

que tinham mais idéias criativas foram considerados com menos potencial para a liderança. 

Isto porque, segundo os autores, muitas empresas associam os traços das pessoas criativas 

como o inconformismo de modo ambivalente, o que dificulta que uma pessoa criativa 

assuma uma posição de comando.  

Além da inconformidade, Crosby (1972) aponta outras características à pessoa 

criativa tais como a impulsividade, independência de julgamento, fluência verbal e ritmo 

rápido na interação com as outras pessoas por ter a tendência de liberar a tensão por meio 

de atividade motora. Por outro lado, há os fatores internos ao indivíduo a serem 

considerados, como a experiência pessoal, estilos de pensar, motivação, conhecimento, 

habilidades intelectuais e personalidade. A ação mútua de dois ou mais destes fatores é 

imprescindível à geração de novas idéias. Não basta ter somente conhecimento ou 

experiência na área, também é preciso ter habilidades cognitivas (pensamento analítico, 

divergente e crítico) e traços de personalidade, tais como iniciativa, independência, 

flexibilidade, persistência e auto-confiança. (Amabile, 1998; Sternberg, O’Hara e Lubart, 

1997). 

Quanto à criatividade, Amabile (1998) destaca que é muito mais frequente ver a 

mesma ser destruída do que estimulada dentro das organizações. Segundo a autora, alguns 

gerentes reconhecem a importância da criatividade e do valor das idéias novas, porém o 

ambiente de trabalho destrói a criatividade, uma vez que prioriza a coordenação, a 

produtividade tradicional e o controle. Em decorrência disto, as pessoas passam a 

desenvolver bloqueios como o medo de errar, a passividade e o conformismo. Além disso, 

os indivíduos são submetidos a pressões sociais muito fortes quando divergem da norma. 

Assim, as necessidades de aceitação e segurança, os impedem de ter ousadias maiores 

que possam arriscar sua carreira ou seu emprego. Ainda, segundo a autora outro motivo 

para as pessoas se sentirem coagidas é a incerteza de que a idéia funcionará na prática, o 

que explica porque algumas pessoas se sentem desestimuladas a desenvolver novas 

idéias.  

Cabe salientar determinadas práticas gerenciais citadas por Magalhães e Alencar 

(2001) que minam a criatividade de uma organização. São elas: mudar frequentemente os 
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objetivos da empresa e não os definir claramente, estabelecer prazos falsos ou impossíveis 

de cumprir, oferecer recursos abaixo do suficiente, formar equipes homogêneas (todos 

chegam com idéias semelhantes e saem com as mesmas), receber com ceticismo os 

esforços inovadores ou não reconhecê-los, além da miopia de resultados. O que nos faz 

concluir que ainda a liderança não tem dado a devida atenção à criatividade e à inovação, 

pois tem receio de perder seu status quo. É o que alguns pesquisadores têm argumentado, 

que líderes baseados nas suas características de autonomia e profissionalismo, acham que 

não precisam compartilhar suas habilidades de criatividade e expertise em solucionar 

problemas com seus subordinados (Mumford, Scott, Gaddis, Strange, 2002).  

Dada a importância crucial do líder na organização, cabe a ele estar atento às 

necessidades da equipe, dos clientes e do mercado, com o intuito de propor inovações por 

meio de incentivo de novas idéias. Porém, é importante frisar que ao líder não basta 

incentivar as idéias, é preciso colocá-las em prática. Como refere Alencar (1998), a 

disposição para correr riscos e aprender com os próprios erros é de especial relevância para 

a expressão da criatividade, e a coragem é, pois, um atributo fundamental, uma vez que a 

criatividade implica lidar com o desconhecido. Para tanto, o líder deverá prover suporte e 

criar sentimentos de confiança, projetar visões no futuro, direcionando e motivando os 

subordinados.  

Sousa e Monteiro (2010) referem que o ato de liderar deve ser percebido 

como processo de facilitação, ou seja, por meio da canalização dos esforços 

criativos dos membros da equipe para um objetivo definido por quem dirige a 

organização a qual a equipe pertence. Assim sendo, todos os membros da equipe 

sentir-se-ão identificados com a decisão coletiva, como se a mesma tivesse sido 

tomada por cada membro da equipe. Portanto, o comportamento do líder influencia 

as percepções, as atitudes e os comportamentos dos subordinados colaborando 

com o clima organizacional e, consequentemente, com a satisfação dos 

subordinados com seus supervisores e com o comprometimento organizacional 

(Walumbwa, Wu e Orwa, 2008). 

No âmbito das organizações, a criatividade capacita os funcionários a inovar e solucionar 

novos problemas. As pessoas que se destacam por sua criatividade convivem melhor com as 

mudanças rápidas que são características deste momento da História, além de contribuir de forma 

mais significativa para o alcance das metas relativas à inovação no seu ambiente de trabalho, uma 

vez que elas apresentam várias habilidades e comportamentos favoráveis àquela. Mitjáns Martinez 
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(2002) por exemplo, em investigações com profissionais criativos de diferentes áreas verificou que os 

recursos utilizados por eles eram: motivação, capacidades cognitivas diversas, flexibilidade, audácia, 

capacidade de auto-determinação, auto-estima adequada, segurança, capacidade para estruturar o 

campo de ação e para tomar decisão.  

Nos dias de hoje, o grande valor das organizações é o ser humano, sendo 

o seu diferencial a qualidade, o talento, a criatividade e a inovação. Essa capacidade 

de ser criativo e inovador se manifesta na tentativa de achar uma maneira diferente 

e melhor de se fazer as mesmas tarefas, encontrando soluções criativas. Sendo a 

empresa uma instituição que tem o privilégio de reunir várias pessoas buscando 

objetivos comuns, há necessidade de aproveitar esse pessoal, encorajando a 

criatividade com vistas à inovação. Desta maneira, Moran (1993) observa que o local 

de trabalho deve valorizar a sua diversidade de pessoal e variedade de talentos, 

cabendo ao setor de Recursos Humanos utilizar proveitosamente essa diversidade 

de pessoal à empresa. 
Considerando a carência de pesquisas nacionais sobre liderança e criatividade nas 

organizações, o objetivo deste estudo foi verificar como subordinados e gerentes percebem 

a semelhança entre o líder e a pessoa criativa. 

 

MÉTODO 

Participantes 

A amostra foi composta por setenta e seis participantes, sendo metade de gerentes e 

o restante de subordinados de duas empresas privadas de grande porte e uma pública do 

setor de pesquisa na região da cidade de Campinas. A faixa etária variou entre 20 e 53 anos 

de idade e houve predominância do sexo masculino do total de funcionários. 

Instrumento 

O instrumento utilizado foi o Inventário de Percepção de Criatividade e Liderança 

criado para a pesquisa e constituído de três questões abertas, onde os participantes foram 

solicitados a apontar nove adjetivos que caracterizam o líder, nove adjetivos que 

caracterizam a pessoa criativa e nove adjetivos que caracterizam a semelhança entre líder e 

pessoa criativa. 



554 

 

Procedimento 

Após a autorização dos diretores das empresas, foi solicitado aos Recursos 

Humanos que convidassem os gerentes do setor administrativo e operacional e os 

subalternos respectivos àqueles para participarem da pesquisa. Feito o convite e com a 

participação voluntária dos funcionários, os mesmos preencheram o instrumento em suas 

residências, devolvendo-o aos Recursos Humanos no prazo de uma semana. 

 

Resultados 

Foram identificadas 25 categorias de respostas, que indicaram diferença altamente 

significativa entre subordinados e gerentes no que refere a caracterização da semelhança entre o 

líder e a pessoa criativa (2=0,000, p<0,05) (Tabela 1). Além disso, ocorreu uma concentração maior 

de respostas para o adjetivo Flexível e Observador, ambas com 7,74% entre os gerentes. Os 

subordinados tiveram maior concentração de respostas no adjetivo Seguro, com 8,69% e 

Comunicativo, com 7,97%.  

 

Tabela 1. 

Adjetivos que caracterizam a semelhança entre o líder e a pessoa criativa segundo a função 

                                    Função 

Adjetivos Gerente  Subordinado 

  F %  F % 

Aprendiz constante 3 2,1   7 5,07 

Atuante 9 6,33   5 3,62 

Bem-humorado 2 1,40   4 2,89 

Comunicativo 10 7,04   11 7,97 

Compreensivo 8 5,63   5 3,62 

Corajoso 9 6,33   4 2,89 

Criativo 2 1,40   8 5,79 
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Disciplinado 8 5,63   6 4,34 

Estrategista 2 1,40   3 2,17 

Flexível 11 7,74   10 7,24 

Honesto 7 4,92   5 3,62 

Imaginativo 2 1,40   2 1,44 

Inconformista 1 0,70   0 0 

Inovador 8 5,63   6 4,34 

Inteligente 6 4,22   5 3,62 

Intuitivo 1 0,70   0 0 

Isenta de preconceito 0 0   1 0,72 

Motivador 7 4,92   6 4,34 

Objetivo 7 4,92   5 3,62 

Observador 11 7,74   10 7,24 

Otimista 6 4,22   6 4,34 

Persistente 4 2,81   7 5,07 

Responsável 2 1,40   7 5,07 

Seguro 7 4,92   12 8,69 

Visão de futuro 9 6,33   3 2,17 

Total 142    138   

Qui-quadrado = 13,00                 Gl = 1                 p = 0,000 

 

Discussão  

As organizações têm grande interesse em conhecer o estilo de pensar e o modo de 

solucionar problemas do líder, haja visto o papel central que ele exerce no sucesso das empresas na 

competição do mercado. Neste sentido, este trabalho teve como objetivo investigar como gerentes e 

subordinados percebem as semelhanças entre o líder e a pessoa criativa. 
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Com os resultados obtidos por meio do Inventário de Percepção de Criatividade e Liderança 

pode-se observar que os adjetivos Flexível e Observador seguidos por Comunicativo, identificados 

nas semelhanças entre líder e pessoa criativa, receberam pontuações mais altas entre os gerentes. 

Já, os subordinados tiveram maior concentração de respostas no adjetivo Seguro e após, 

Comunicativo. Em acordo com estes resultados, Mitjáns Martínez (2002), em investigações com 

profissionais criativos de diferentes áreas verificou que alguns dos recursos utilizados por eles eram a 

flexibilidade e a segurança. Atualmente com o dinamismo diário, os profissionais precisam ter 

diversidade de idéias para resolver os problemas que lhes surgem e auto-confiança para colocá-las 

em prática. Também foram apontados por Amabile (1998) e Crosby (1972) a auto-confiança, fluência 

verbal e flexibilidade como características da pessoa criativa e que também são essenciais ao líder. 

Quanto à soma das freqüências, os gerentes apresentaram respostas mais amplas 

quando comparados com a quantidade de respostas dos subordinados na definição da 

semelhança entre a pessoa criativa e o líder, demonstrando que não houve muita 

concordância entre os dois grupos e sendo estatisticamente verificada diferença altamente 

significativa entre ambos. Portanto, conclui-se que os gerentes e os subordinados têm 

percepções distintas sobre as semelhanças entre a pessoa criativa e o líder.  
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RESUMO 
 
O presente artigo procura analisar a aplicação da técnica de geração de ideias, intitulada 
“Café de Ideias” no contexto escolar. Este trabalho teve como objetivo apresentar a 
aplicação de uma técnica de criatividade destinada a auxiliar os alunos de cursos de 
aprendizagem industrial a vencerem uma das barreiras encontradas durante o processo de 
aprendizado e construção do conhecimento proposto pelo evento. Como resultado, os 
autores concluem que a técnica é válida para a geração de ideias no contexto proposto, 
possibilitando ao grupo a construção de conhecimento de uma forma colaborativa e criativa. 
 
Palavras-chave: Criatividade, Processo Criativo, Técnica Café de Ideias. 

 
 

ABSTRACT 
 

This paper analyzes the technique of generating ideas, entitled "Café of Ideas" in the school 
context. This work aimed to present the application of a creativity technique designed to help 
students of industrial training courses to win one of the barriers encountered during the 
process of learning and knowledge construction proposed by the event. As a result, the 
authors conclude that the technique is valid for the generation of ideas in the proposed 
framework, enabling the group to build knowledge collaboratively and creatively. 
 
Key words: Creativity, Creative Process, Technical Café of Ideas. 

 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

Segundo Moran (2004), “uma das reclamações generalizadas de escolas e universidades é 

de que os alunos não agüentam mais nossa forma de dar aula. Os alunos reclamam do 

tédio de ficar ouvindo um professor falando por horas [...]”. Assim, percebe-se a importância 

de se buscar a construção conjunta do conhecimento, unindo alunos, professores, 

instituições de ensino e porque não, a sociedade como um todo.  
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Eventos escolares que possibilitam o acesso da comunidade a uma instituição de ensino, 

por meio da produção dos estudantes, possibilitam essa forma de construção. O Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI produz anualmente um evento intitulado 

“SENAI Casa Aberta”. Este é um evento de âmbito nacional, que integra comunidade, 

empresas e instituições de aprendizagem, tendo como base um tema específico. Esse 

evento possibilita ao aluno a aplicação das competências adquiridas nos seus respectivos 

cursos, bem como a demonstração dessa aplicação. Esse ano, a edição do evento terá 

como tema “profissões na indústria”, e será explorado por todos os níveis de ensino da 

instituição. Desse modo, os estudantes, com base no tema proposto, devem elaborar 

trabalhos que integrem ao tema, as competências construídas no convívio com a instituição.  

Uma das maiores dificuldades encontradas pelos alunos está em elaborar projetos a partir 

do tema proposto pela instituição. Ou seja, a geração de ideias constitui uma das barreiras a 

serem vencidas pelos alunos. Assim, observando essa dificuldade, aplicou-se junto a duas 

turmas do curso de aprendizagem industrial e a uma turma do curso superior de tecnologia 

em gestão da produção industrial do SENAI, unidade São José/SC, a técnica intitulada “café 

de ideias”, buscando a geração de ideias para o evento. Essa técnica vem sendo aplicada 

pelo Núcleo de Inovação e Gestão da Tecnologia da Informação – IGTI da Universidade 

Federal de Santa Catarina – UFSC nos projetos de pesquisa e cursos de capacitação, e 

está baseada na metodologia proposta por Brown e Isaacs (2005) intitulada “the World Café” 

(CORNÉLIO, 2011). 

A metodologia “the World Café” foi proposta por Brown e Isaacs (2005) e é baseada no 

entendimento de que a conversa é o processo central que impulsiona negócios pessoais e 

da vida organizacional (CAFÉ WORLD COMMUNITY FUNDATION, 2011). Assim, busca-se 

por meio de um ambiente descontraído e bem humorado, com certa dose de irreverência e 

pressão, despertar a criatividade dos participantes resultando em um processo estruturado e 

criativo de geração de ideias com base na colaboração entre os indivíduos.  

O foco da aplicação da técnica “Café de Ideias” é a geração de ideias de forma colaborativa. 

Assim, o presente artigo inicialmente estabelece os conceitos básicos de criatividade para 

em seguida abordar a metodologia “the Word Café”, buscando assim, interagir os preceitos 

da metodologia com as bases expostas sobre criatividade. Finalmente, apresenta-se o 

estudo de caso referente a aplicação da técnica “Café de Ideias”, trazendo também os 

resultados obtidos com a sua aplicação, bem como sugestões para futuras aplicações. 
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2 CRIATIVIDADE 
 

A importância de trazer os conceitos básicos sobre criatividade é a posterior relação 

desses conceitos com a metodologia “the World Café” e com a técnica “Café de 

Ideias” e conseqüentemente obter o suporte adequado para a aplicação realizada. 

De acordo com Ostrower (1986, p. 9), criar é: 

...basicamente, formar. É poder dar uma forma a algo novo. Em qualquer 
que seja o campo da atividade, trata-se, nesse ”novo”, de coerências que se 
estabelecem para a mente humana, fenômenos relacionados de modo novo 
e compreendidos em termos novos. O ato criador abrange, portanto, a 
capacidade de compreender; e esta, por sua vez, a de relacionar, ordenar, 
configurar, significar. 

 

A criatividade, sendo um componente presente no ato de viver, e que nos 

acompanha ao longo de toda a vida, é merecedora da atenção dos diversos campos 

do conhecimento. Porém, não parece que ela esteja totalmente desvendada pela 

ciência. Margaret A. Boden, na introdução do livro Dimensões da Criatividade, de 

sua organização, afirma que “mesmo envolto em uma auréola de glória, o conceito 

de criatividade também traz consigo um número enorme de questões controvertidas” 

(BODEN, 1999, p. 11). 

Corroborando com o exposto, Ostrower (2009, p. 5) considera que a criatividade é 

“um potencial inerente ao homem, e a realização desse potencial uma de suas 

necessidades”. A autora ainda complementa afirmando que “ao exercer o seu 

potencial criador, trabalhando, criando em todos os âmbitos do seu fazer, o homem 

configura a sua vida e lhe dá um sentido” (OSTROWER, 2009, p. 166). 

Em uma linha mais pragmática, criatividade é o que "resulta na geração de ideias 

novas e úteis ou a combinação de ideias existentes em conceitos novos e úteis para 

satisfazer uma necessidade" (FARID-FOAD et al., 1993 apud FLYNN et al., 2003, p. 

419). Complementando o exposto, Colossi (2004, p. 10) afirma que a criatividade 

não está limitada somente ao contexto das descobertas científicas e da produção 

cultural, citando que enquanto comportamento que pode ser aprendido, ela é 

requisitada em campos como o da “aprendizagem, em geral, e a gestão de talentos 

no trabalho, como no desenvolvimento das habilidades de liderança e persuasão, na 
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capacidade de trabalhar em equipe e enfrentar dificuldades”. Ou seja, a criatividade 

existe quando há um problema que precisa ser resolvido. 

Para o melhor entendimento da criatividade, este estudo utiliza o modelo proposto 

pelo psicólogo Mel Rhodes. Em 1961, Rhodes estabeleceu o modelo das quatro 

dimensões da criatividade: pessoa, produto, processo e ambiente (PEARSON, 

2010). 

 

2.1 A PESSOA CRIATIVA 
 

A primeira dimensão da criatividade é a pessoa criativa. De acordo com Wechsler 

(1993, p. 48), “as características da pessoa criativa têm sido alvo do interesse de 

muitos pesquisadores que visam identificar o indivíduo criativo na população e 

compreender quais são as atitudes, os comportamentos e os sentimentos que 

podem conduzir a uma alta produtividade criativa na vida adulta”. 

Segundo Henry (1992 apud Almeida, 2007, p. 408) algumas características da 

pessoa criativa são: ela é tolerante a ambigüidades, não se sente inibida por 

pressão, tem boa capacidade de comunicação verbal, imaginação e um grau de 

inteligência razoável, mas não obrigatoriamente excepcional. O autor ainda 

complementa que as pessoas criativas são intrinsecamente motivadas e trabalham 

intensamente. 

 

2.2 O AMBIENTE CRIATIVO 
 

O ambiente criativo é a segunda dimensão apresentada sobre a criatividade. De 

acordo com Epstein (1996 apud Almeida, 2007, p. 410) “devem-se buscar estímulos 

para a geração de ideias novas em ambientes e áreas menos carregados com 

aspectos ligados ao problema em questão”. 

Segundo Bruno-faria e Alencar (1996) existem fatores que estimulam e inibem a 

criação da criatividade no ambiente de trabalho das organizações. Estes fatores 

foram identificados por meio de entrevistas com 25 profissionais de várias áreas. Os 



562 

 

fatores estimulantes detectados por Bruno-faria e Alencar (1996, p. 54) na pesquisa 

são: ambiente físico, comunicação, desafios, estrutura organizacional, liberdade e 

autonomia, participação, recursos tecnológicos e materiais, salário e benefícios, 

suporte da chefia, suporte do grupo de trabalho, suporte organizacional, 

treinamento. 

Já os fatores inibidores da criatividade elencados pelo mesmo autor são: ambiente 

físico, características da chefia, características da tarefa, comunicação, cultura 

organizacional, estrutura organizacional, falta de liberdade e autonomia, falta de 

recursos tecnológicos e materiais, falta de treinamento, influências político-

administrativas, relações interpessoais, salário e benefícios, volume de serviços. 

Comparando os fatores estimulantes e inibidores, verifica-se que alguns deles 

aparecem em ambas as abordagens, ou seja, um determinado fator que pode ser 

estimulante da criatividade, quando não trabalhado pela organização, acaba 

provocando o sentido contrário, inibindo o processo criativo. 

 

2.3 O PROCESSO CRIATIVO 
 

A terceira dimensão da criatividade a ser apresentada é o processo criativo. Wechsler 

(1993, p. 1) afirma que “a criatividade como processo é uma abordagem teórica onde se 

enquadram investigações e os questionamentos sobre o tipo de pensamento que leva o 

indivíduo à descoberta criativa”. A autora complementa ainda, afirmando que na abordagem 

da criatividade como processo “estudam-se também os aspectos relacionados com os 

passos necessários para se atingir a produção criativa, onde a preparação, a incubação e a 

verificação merecem atenção especial” (WECHSLER, 1993, p. 1). Já Churba (1995 apud 

Gurgel, 2006, p. 28), define o processo criativo como “a forma, ou o modo como a 

criatividade ocorre”. 

De forma mais voltada para as práticas empresariais, Kao (1989 apud Flynn et. al., 
2003, p. 423), defini as fases do processo criativo como: interesse, preparação, 

incubação, iluminação, verificação e exploração. Esse conjunto de etapas será 

utilizado no presente artigo por dois motivos: por estar em concordância com os 

demais autores e por apresentar a etapa de exploração, que acreditamos estar mais 



563 

 

alinhada com o objetivo das inovações, que é a captura de valor por individuos ou 

organizações. 

 

2.4 O PRODUTO CRIATIVO 
De forma pragmática, o objetivo da utilização de uma técnica de criatividade é a 

obtenção de um resultado, ou seja, o produto criativo. Segundo Henry (1992 apud 

Almeida, 2007, p. 410) o produto criativo “pode ser resultado de uma transformação 

radical ou de evoluções incrementais. Os produtos da criação de sentido seriam as 

ideias inovadoras, a identificação de oportunidades”. 

Estabeleceu cinco critérios para se avaliar o produto criativo: originalidade, 

adaptação à realidade, elaboração, solução elegante e transferência de princípios 

antigos. O autor cita que os dois últimos critérios são opcionais, mas quando 

presentes representam um maior grau de criatividade do produto (MACKINNON, 

1978 apud WECHSLER, 1993, p. 35). 

Kneller (1978 apud Gurgel 2006) afirma que o produto do processo criativo pode ser 

entendido como uma teoria, uma invenção, uma pintura, uma escultura, poemas ou 

qualquer outro produto criado. 

 

3 TÉCNICA CAFÉ DE IDEIAS 
Esse item destina-se a explicar os fundamentos e a origem da técnica de criatividade “Café 

de Ideias”. Como mencionando anteriormente, essa técnica vem sendo aplicada pelo Núcleo 

de Inovação e Gestão da Tecnologia da Informação – IGTI da Universidade Federal de 

Santa Catarina – UFSC nos projetos de pesquisa e cursos de capacitação, e está baseada 

na metodologia proposta por Brown e Isaacs (2005) intitulada “the World Café” (CORNÉLIO, 

2011).  

É importante então, explicar os fundamentos do processo proposto pela metodologia “the 

World Café, que foram extraídos do site oficial da The World Café Community Foundation, 

fundação dedicada à disseminação das idéias do “the World Café”, e disponíveis no 

endereço www.theworldcafe.com e do livro “O World Café: dando forma ao nosso futuro por 

meio de conversações significativas e estratégicas” de Juanita Brown, David Issacs e a 

comunidade do Word café. 
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O processo deve levar em consideração sete passos: 

Passo 1: estabelecer o contexto. Quem planeja o café deve determinar de forma 

clara qual o objetivo deve ser atingido. Sobre qual tema as ideias devem ser geradas 

ou qual o problema a ser resolvido.  

Passo 2: criar um espaço acolhedor. Escolher um ambiente caloroso, seguro, 

confortável e com comida e bebida disponíveis para que todos se sintam livres para 

oferecer seus melhores pensamentos. A bebida e a comida têm como objetivo 

proporcionar um ambiente informal que nos remete a uma sensação de intimidade e 

de liberdade. Colocar sobre a mesa folhas flip chart e fornecer canetas coloridas 

para que as pessoas possam fazer as anotações desejadas. Esse passo deixa claro 

o fator ambiental no processo criativo, ou seja, a importância de criar um ambiente 

propício para a criatividade. 

Passo 3: explorar a questões significativas. As ideias surgem em resposta a 

perguntas interessantes. Encontrar perguntas relevantes ao tema para ajudar os 

convidados a pensarem no problema em questão. Dependendo do tempo disponível 

o café pode explorar um único tema ou mais. No caso de utilizar a mesma reunião 

para tratar de mais de um problema deve-se caracterizar bem a mudança de tema, 

formalizando uma nova rodada de conversação. 

Passo 4: estimular a contribuição de todos. As pessoas se engajam profundamente 

quando sentem que estão contribuindo de alguma forma. Deve-se incentivar a 

participação de forma ativa. Cada participante expõe sua ideia de acordo com seu 

conhecimento e experiência anterior, proporcionando uma construção mais 

inteligente. Em algumas ocasiões pode-se ter um objeto sobre a mesa que conduz a 

palavra dos participantes, ou seja, quando o objeto estiver em posse de alguém esta 

pessoa esta com a palavra, devendo os outros participantes escutar com toda 

atenção possível. 

Passo 5: promover a polinização cruzada e conectar diferentes pontos de vista. Os 

membros devem ser solicitados a compartilharem suas perspectivas sob o tema, 

podendo isso ser feito por meio de desenhos.  

Passo 6: escutar juntos para descobrir padrões, percepções e questões mais 
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profundas. Saber ouvir é um passo importante nesta técnica. Aqueles que ouvem 

com habilidade são capazes de criar facilmente o que está sendo compartilhado. 

Passo 7: Colher e compartilhar descobertas coletivas. O grupo deve discutir as 

ideias mais significativas que surjam durante o processo. Posteriormente, deve-se 

compartilhar as ideias com o grande grupo de forma que todos possam opinar sobre 

estas ideias. Deve certificar-se que essas ideias foram registradas de alguma forma. 

Finalmente, o grande grupo pode optar por uma ou mais ideias, dependendo da 

necessidade e do objetivo a serem atingidos. 

 

4 APLICAÇÃO DA TÉCNICA 
A técnica “Café de Ideias” foi escolhida pelos autores para aplicação junto aos 

alunos, com base nos seguintes pontos: 

a) a técnica é apropriada ao ambiente escolar pois proporciona o 

compartilhamento de conhecimentos, bem como à idade dos participantes; 

b) ela possibilita estimular nos alunos o pensamento inovador; 

c) ela propicia a exploração do tema em profundidade com desafios e 

oportunidades; 

d) falta de experiência dos participantes em relação a participação em técnicas 

de criatividade; 

e) familiaridade da aplicação da técnica pelos autores. 

As aplicações da técnica ocorreram em março de 2011 para as duas turmas de 

aprendizagem industrial (eletricista industrial e eletricista de manutenção).  

Entre as turmas, ocorreram variações da aplicação, em função também da 

participação ativa dos alunos em cada uma das seções. Os detalhes de cada 

aplicação são descritos a seguir. 

Cada uma das duas turmas é composta de 30 estudantes com idades entre 14 e 18 

anos e situações sócio-econômicas e escolaridade variadas, porém com nível 

educacional semelhante, em função do exame de classificação realizado para 

admissão no curso. Por diretriz da coordenação do curso, cada turma deverá 
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apresentar no evento cinco projetos. 

Duas semanas antes da aplicação da técnica, em cada uma das turmas, foi 

realizada pelo professor, uma exposição explicando a metodologia de aplicação. 

Após a explicação, foi realizada uma votação para verificar se a turma aprovaria o 

processo, sendo que o resultado foi positivo, os alunos aprovaram a metodologia. 

Em seguida, as turmas foram divididas pelos próprios alunos em cinco equipes. 

Cada uma das equipes, depois de formada, escolheu um integrante como 

coordenador. Finalmente, os alunos se organizaram para a obtenção do lanche para 

o café.  

A aplicação contou com dois monitores, o professor da turma e uma pesquisadora 

da Universidade Federal de Santa Catarina. No dia da aplicação, os alunos 

chegaram a sala e realizaram a organização do ambiente. No fundo da sala foi 

montada uma mesa para o lanche, e no espaço restante, foram montadas cinco 

mesas, uma para cada equipe. Em seguida explicou-se novamente como seria a 

aplicação da técnica apresentando novamente os pressupostos e a etiqueta do café 

representados nas figuras 1 e 2 respectivamente e as dúvidas apresentadas pelos 

alunos foram sanadas. Colocou-se o tema no quadro para que ficasse visível 

durante todo o processo, foi entregue para cada uma das equipes uma cartolina 

branca, pincéis atômicos e lápis de cores, para que os alunos pudessem registrar 

suas ideias. 

Durante os primeiros vinte minutos os alunos estavam bem dispersos e com 

dificuldades de gerar as ideias com base no tema. Após esse tempo, começaram a 

aparecer nas equipes as primeiras sugestões. Durante todo o processo os alunos 

ficaram livres para ir até a mesa de lanche, bem como os coordenadores de cada 

equipe puderam participar das discussões de outras equipes, contribuindo e 

recebendo contribuição para levar para suas equipes. 

Percebendo a dificuldade na geração de ideias, aplicou-se a técnica descrita no 

passo 4 da metodologia, em que utilizando-se um objeto, foi solicitado que cada 

aluno, quando de posse do objeto, formulasse uma ideia relacionada ao tema, 

enquanto um colega anotava na cartolina as sugestões. 
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Após três horas de lançamento de ideias, o processo foi finalizado e cada equipe foi 

convidada a apresentar suas ideias para o restante da turma. Após a apresentação 

das ideias, os monitores instigavam a plateia a contribuir com a equipe por meio de 

sugestões às ideias. Ao final da exposição, a equipe juntamente com os demais 

alunos, decidiu qual das ideias era a melhor para o evento. Com base nas ideias 

escolhidas as equipes poderão desenvolver seus projetos. 

Figura 2: Etiqueta do café 
Fonte: BROWN; ISAACS, 2007 

Figura 1 - Pressupostos do café 
Fonte: BROWN; ISAACS, 2007 
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Antes da dispensa da turma, foi solicitado aos alunos que verificassem as relações 

entre as ideias e o tema proposto. Sugeriram-se três perguntas para nortear essa 

análise: 

a) qual a relação entre a ideia e o tema proposto? 

b) que projeto pode ser desenvolvido a partir dessa ideia? 

c) quais as profissões envolvidas na ideia ou no projeto? 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Com base na aplicação da técnica ao público, observou-se que os monitores tiveram 

que conduzir o processo de forma participativa quando da aplicação com público 

adolescente (cursos de aprendizagem industrial). Contudo a intervenção ocorrida 

nas turmas de aprendizagem industrial, não interveio nas ideias geradas pelos 

alunos, apenas conduziu as atividades e sugeriu perguntas para fomentar o 

processo. Observou-se que durante a aplicação nas turmas de aprendizagem 

industrial, do passo 4, houve um crescimento significativo das idéias geradas.  

Os autores do presente artigo consideram que a técnica é válida para a geração de 

ideias no contexto proposto, porém sugerem algumas considerações importantes 

para a aplicação da técnica: 

a) o lanche proposto pela técnica deve ser colocado aos participantes como algo 

secundário. Nas turmas de aprendizagem industrial, verificou-se que alguns 

alunos deram importância demasiada ao lanche deixando de lado a proposta 

da técnica. 

b) o lanche deve ficar a mão, de forma que eles não precisem se deslocar para 

alcançá-lo e isso não se torne um fator de dispersão, ou longe o suficiente 

para que eles sintam-se incomodados em levantarem o tempo todo;  

c) os monitores devem estar atentos ao envolvimento dos integrantes, a 

quantidade e a qualidade das ideias geradas nas equipes, de forma a intervir 

se necessário, inclusive com a utilização de outra técnica de criatividade 

secundária para corroborar com o processo;  
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d) se possível, colocar as equipes relativamente afastadas de forma que o 

barulho de uma não interfira no andamento da outra. Nas turmas de 

aprendizagem industrial, verificou-se a produção de muito barulho, em função 

das discussões nas equipes. Isso, por um lado é positivo, pois mostra o 

envolvimento dos alunos. Por outro lado, acaba atrapalhando as demais 

equipes; 

Finalmente, os autores concluem que o objetivo dessa técnica foi atingido, 

possibilitando ao grupo a construção de conhecimento de uma forma colaborativa e 

criativa. 

 

REFERÊNCIAS 
 
ALENCAR, Eunice M. L.; FLEITH, Denise de Souza. Contribuições teóricas recentes ao 
estudo da criatividade. Psicologia: teoria e pesquisa, v. 19, n. 1, p. 1-8, jan./abr. 2003. 
 
ALMEIDA, Fernando Carvalho de; ONUSIC, Luciana Massaro; LESCA, Humbert. Criação de 
sentido e criatividade no monitoramento estratégico do ambiente. Revista de 
Administração da Universidade de São Paulo, v. 42, n. 4, p. 405-413, out./nov./dez. 2007. 
 
BODEM, Margaret A. Introdução. In: Margaret A. Boden (Org.). Dimensões da criatividade. 
Tradução de Pedro Theobald. Porto Alegre: Artmed, 1999. p. 11-21. 
 
BODEM, Margaret A. O que é criatividade. In: Margaret A. Boden (Org.). Dimensões da 
criatividade. Tradução de Pedro Theobald. Porto Alegre: Artmed, 1999. p. 81-123. 
 
BRUNO-FARIA, Mária de Fátima; ALENCAR, Eunice M. L. Soriano de. Estímulos e barreiras 
à criatividade no ambiente de trabalho. Revista de Administração, v. 31, n. 2, p. 50-61, 
abr./jun. 1996. 
 
BROWN, Juanita; ISAACS, David. O World Café: dando forma ao nosso futuro por meio de 
conversações significativas e estratégicas. São Paulo: Cultrix, 2007. 
 
CAFÉ WORLD COMMUNITY FUNDATION. Diusponível em: 
<http://www.theworldcafe.com/>. Acessado em: 06 jun. 2011. 
 
COLOSSI, Luciano. Características de ambientes organizacionais orientados ao 
comportamento criativo. 2004. Dissertação (Mestrado em Psicologia) – Universidade 
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2004. 
 
CORNÉLIO, N. A. G. Entrevista sobre a aplicação da técnica Café de Ideias pelo 
Núcleo de Inovação e Gestão da Tecnologia da Informação da Universidade Feeral de 
Santa Catarina. Florianópolis, 2011 
 
Hans J. As formas de mediar a criatividade. In: Margaret A. Boden (Org.). Dimensões da 
criatividade. Tradução de Pedro Theobald. Porto Alegre: Artmed, 1999. p. 203-244. 



570 

 

FLYNN, M.; DOOLEY, L.; O’SULLIVAN, D.; CORMICAN, K.; Idea management for 
organizational innovation. International Journal of Innovation Management, v. 7, n. 4, p. 
417-442, dez. 2003. 
 
GOLEMAN, Daniel; KAUFMAN, Paul; RAY, Michael. Espírito criativo. Tradução de Gilson 
César Cardoso de Sousa. 9. Ed. São Paulo: Cultrix, 2000. 
 
GURGEL, Marcos Freire. Criatividade & inovação: uma proposta de gestão da criatividade 
para o desenvolvimento da inovação. 2006. 193 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de 
Produção) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2006. 
 
MORAN, José Manuel. Proposta de mudanças nos cursos presenciais com a educação 
on-line. Disponível em: http://www.eca.usp.br/prof/moran/propostas.htm. Acesso em: 9 un. 
2010. 
 
OSTROWER, Fayga. Criatividade e processos de criação. 24. Ed. Petrópolis: Vozes, 
2009 
 
PEARSON. Criatividade e Inovação. São Paulo: Pearson Prentice Hall. 2011 
 
WECHSLER, Solange Muglia. Criatividade: descobrindo e encorajando. Campinas: 
Editorial Psy, 1993. 

Pierry Teza 
Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção da Universidade 
Federal de Santa Catarina - UFSC. Professor do SENAI SC. 
 
Viviane Brandão Miguez 
Mestranda em Engenharia e Gestão do Conhecimento pela UFSC.  
 
Roberto Fabiano Fernandes  
Mestrando em Engenharia e Gestão do Conhecimento pela UFSC.  
 
Aline França de Abreu, Phd. 
Doutora em Information Technology - Faculty of Engineering - University of Waterloo em 
1995. Atua como professora de terceiro grau da UFSC.  
 
Neiva Aparecida Gasparetto Cornélio, Drª. 
Doutora em Engenharia de Produção, pela UFSC  
 
Gertrudes Aparecida Dandolini, Drª. 
Doutora em Engenharia de Produção pela UFSC. 
 
João Artur de Souza, Dr. 
Doutor pela Universidade Federal de Santa Catarina. 
 
Pedro Felipe de Abreu, Dr. 
Doutor pela University of Waterloo, Canadá. 
 

 



571 

 

A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO DE CRIATIVIDADE COMO ESTRATÉGIA DE 
INOVAÇÃO 

 

Cláudia Raísa Costa Tavares - Universidade Federal do Amazonas (UFAM) 

 

RESUMO: A partir da crescente valorização do fator criativo como estratégia de inovação 

nas organizações e baseado em análises bibliográficas, o estudo a seguir buscou investigar 

os fatores determinantes do ser criativo, assim como o seu gerenciamento dentro das 

empresas, através da chamada Gestão de Criatividade. Na sequência, a fim de exemplificar, 

se fez um breve estudo de caso sobre a Whirlpool, uma das maiores indústrias de 

eletrodomésticos do mundo, que em 2001 implantou uma ousada estratégia de inovação 

baseada na promoção do pensamento criativo de seus funcionários. As conclusões apontam 

que a gestão de criatividade quando voltada para o desenvolvimento de um ambiente que 

estimule o novo, é um poderoso instrumento de inovação. 

 

Palavras-chave: fator criativo, gestão de criatividade, inovação. 

 

RESUMEN: De la creciente apreciación del factor creativo como estrategia de innovación en 

las organizaciones y sobre la base de revisión de la literatura, el siguiente estudio investiga los 

factores determinantes del ser creativo, así como su gestión en las empresas, a través de la 

Gestión de Creatividad. Siguientes, con el fin de ilustrar, fue hecho un breve estudio de 

caso sobre la Whirlpool, una de las mayores industrias de electrodomésticos del mundo, que 

en 2001 implementó una audaz estrategia de innovación, basada en la promoción 

del pensamiento creativo de sus empleados. Los resultados finales sugieren que la 

gestión de la creatividad cuando dedicada al desarrollo de un ambiente que estimule el 

nuevo, es una herramienta poderosa para la innovación. 

 

 Palabras clave: factor creativo, gestión de la creatividad, innovación. 
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Introdução 

 A sociedade de um modo geral sempre valorizou o estável e seguro, aquilo que já se 

conhecia era reproduzido como certo e modelar, indo de geração em geração até tornar-se 

um paradigma de comportamento. Estes paradigmas norteavam toda a vida do indivíduo, 

dizendo-lhe o que falar, o que gostar, o que fazer ou não fazer, enfim, padrões de conduta 

que são indispensáveis à vida social, mas que limitaram durante muito tempo o 

desenvolvimento da criatividade nas pessoas.  

 Nas organizações não era diferente, ambientes altamente burocráticos e 

hierarquizados impediam a circulação de informações e idéias, sufocando os processos 

criativos e censurando qualquer tentativa de mudança. Nesse contexto quem ousasse 

imaginar, criar ou inovar era visto como um tolo, uma pessoa inconveniente e indigna de 

credibilidade.  

 Porém atualmente, com as constantes mudanças no mercado mundial, a criatividade 

passou a ser um diferencial competitivo decisivo e necessário à sobrevivência das 

empresas. Novas políticas foram criadas e um novo perfil de profissional passou a ser 

exigido. Criar e inovar, agora, são “tolices” bem vindas. 

 

A importância do fator criativo para a inovação 

 A inovação é fruto de um longo processo de pesquisa e trabalho que envolve, entre 

outros fatores, a geração de idéias criativas. Esse fator criativo é o combustível inicial que 

permite ao processo de inovação acontecer, ou seja, sem pessoas criativas que gerem boas 

idéias, dificilmente a inovação ocorrerá. 

 A importância deste fator se torna ainda mais evidente quando se compreende que a 

inovação pode existir em todas as partes da organização e não apenas nos processos 

formais de P&D. Isso porque, esta perspectiva considera que existe uma poderosa 

capacidade de inovação em todos os setores da empresa oriundas da união entre o fator 

criativo do funcionário e a sua experiência do dia-a-dia de trabalho que devem ser 

exploradas e aproveitadas a fim de alavancar os índices de inovação, tornando com isso, a 

criatividade presente e necessária em todos os lugares e situações e não somente na 

criação de produtos. 

 Alencar (1996) explica que é a partir desta visão que muitas companhias têm 

priorizado a criatividade como estratégia de inovação, buscando inseri-la em seu cotidiano 
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através de programas e técnicas que promovam o pensamento criativo de seus 

colaboradores. A tendência é que no futuro cresça o número de empresas que compartilhem 

dessa visão, fazendo da criatividade uma ferramenta cada vez mais promovida e utilizada. 

 

As condições ambientais e o fator criativo 

 Segundo Dorin (1978), capacidade para criação existe em todas as pessoas, como 

uma espécie de dom universal, dependendo, contudo das condições ambientais para se 

desenvolver ou não. 

 Baseados nesta perspectiva vários estudos foram realizados com o objetivo de saber 

até que ponto o ambiente poderia influenciar o processo criativo do individuo, um deles foi o 

estudo de Land e Jarman (1992), onde se pode constatar que quanto menor era a idade dos 

entrevistados maiores eram os seus níveis de criatividade, 98% das crianças entre 3 e 5 

anos tinham alta criatividade, enquanto que somente 12% das de 10 e 15 anos 

apresentavam este mesmo nível. Esta pesquisa reafirmou a existência de um potencial 

criativo inerente nas crianças, já que estas não haviam passado por nenhum treinamento 

anterior e mesmo assim apresentavam altos índices de criatividade, além de comprovar 

também a existência de uma educação não-criativa responsável por bloquear as pessoas à 

medida que estas atingiam maiores idades.  

  À partir dessa e de outras pesquisas, o ambiente demonstrou ser crucial no 

desenvolvimento do fator criativo pessoal, onde um entorno de caráter inibidor poderia gerar 

pessoas bloqueadas e limitadas, com pouca percepção criativa, enquanto um meio 

estimulador positivo poderia possibilitar aos indivíduos ampliar sua sensibilidade a novos 

questionamentos, caminhos e soluções. 

 Muitos são os autores que ressaltam a importância desses fatores externos no 

processo de construção do ser criativo, Stein (1975), por exemplo, afirma que: 

“Estimular a criatividade envolve não apenas estimular o indivíduo, mas 

também afetar o seu ambiente social e as pessoas que nele vivem. Se 

aqueles que circundam o indivíduo, não valorizam a criatividade, não 

oferecem o ambiente de apoio necessário, não aceitam o trabalho criativo 

quando este é apresentado, então é possível que os esforços criativos do 

indivíduo encontrem obstáculos sérios, senão intransponíveis”. 

 Nesse contexto, fica clara a interligação que existe entre os fatores ambientais e os 

resultados de criação do individuo, não podendo existir processo criativo exitoso sem que 
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haja condições ambientais adequadas para isso. Entendendo-se por adequado, aquele 

ambiente livre de inibições sociais, que permita ao individuo imaginar, inventar e criar sem 

censura. 

 

Gestão de Criatividade 

 Entendendo-se que a inovação depende da criatividade para acontecer e que esta 

necessita de um ambiente propicio para florescer é que várias empresas tem se utilizado da 

gestão de criatividade, como forma de aproveitar e desenvolver o potencial criativo existente 

em seus funcionários. 

 Esse tipo de gestão consiste basicamente em um conjunto de iniciativas 

organizacionais que promove e gerencia a capacidade criativa dentro da empresa, 

buscando através de programas e técnicas eliminar as barreiras existentes à criatividade e 

incentivar os estímulos à expressão desta. 

 Em resumo, essas iniciativas se concentram em dois principais momentos, o primeiro 

deles trata de condicionar o ambiente para a geração de pessoas criativas e o segundo 

cuida de alinhar esses esforços criativos aos objetivos e expectativas da empresa. 

 

 

Figura 1 - Formação do ser criativo 
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 Partindo da premissa de que todos têm capacidade para a criação dependendo 

somente dos estímulos ambientais adequados para expressa-la, a gestão de criatividade 

procura, no primeiro momento, materializar esses estímulos ambientais a fim de que se 

possam gerar pessoas criativas. Não existe uma receita única, cada empresa busca à sua 

maneira, a melhor forma e os melhores instrumentos para se obter este ambiente, muitas 

optam por programas de premiação à inovação, outras treinam os funcionários para o 

desenvolvimento de projetos, enfim são inúmeras as possibilidades de se alcançar este 

ambiente, cabendo apenas à companhia encontrar aquela que melhor lhe convém. 

 Depois que o potencial criativo é devidamente instrumentalizado começa a segunda 

parte da gestão de criatividade, a parte que busca direcionar e alinhar as idéias criativas aos 

objetivos da empresa, esse momento é importantíssimo, pois, garante que o processo seja 

útil e rentável para a organização, assegura que haja resultados concretos, por exemplo, 

não basta que funcionário faça uma inovação incremental em um dos processos da 

empresa, é necessário que esta criação aporte valor, que seja capaz de gerar receita, 

reduzir tempos de trabalho ou reduzir despesas. A fim de se alcançar isso, grandes 

investimentos em comunicação são realizados, fazendo com que todos os sectores, de 

todos os níveis conheçam os planos, objetivos e necessidades da companhia, para que 

assim possam direcionar sua capacidade criativa aos temas estratégicos e mais importantes 

da organização. 

 

Caso Whirpool 

 É crescente o número de empresas que tem se utilizado da gestão de criatividade 

como estratégia de inovação, uma delas é a Whirlpool, dona das marcas Cônsul e Brastemp 

no Brasil, que em 2001 iniciou um ousado programa de promoção do pensamento criativo 

dentro da organização. 

 O primeiro passo do programa foi criar um canal interno, disponível na intranet, que 

permitia à todos da empresa escrever suas opiniões e sugestões, feito isso, iniciou-se um 

movimento de incentivo que buscava encorajar cada empregado a utilizar essa ferramenta 

para submeter suas idéias por mais estranhas fossem. Segundo Nancy Tennant, a principal 

executiva de inovação da multinacional, esse sistema foi importantíssimo, pois mostrou aos 

funcionários que eles eram ouvidos e que existiam equipes dedicadas a execução de novas idéias. 

 O segundo passo foi filtrar as melhores idéias, um grupo de funcionários ficou responsável 

por verificar quais projetos se enquadravam nos critérios da empresa, entre eles a 
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viabilidade técnica, a relevância para a marca e a receita potencial que o produto poderia 

oferecer, foram analisados. 

 A empresa não se deu por satisfeita e foi além, buscando aproximar ainda mais 

capacidade criativa dos empregados às necessidades estratégicas da empresa, passou a 

treinar seus empregados em inovação e a aplicação desta em suas áreas de trabalho. 

 O resultado de todas essas iniciativas foi uma tempestade de novas idéias que 

revolucionou a forma de encarar a inovação dentro da empresa, passando a ser tratada 

depois disso, como um problema de todos, discutida por todos e não apenas por 

engenheiros e pesquisadores como normalmente se fazia.  

 

Análise Caso Whirpool 

 A gestão de criatividade no caso da Whirpool aconteceu basicamente por meio de 

quatro ações. Foram elas, a criação do canal interno de sugestões, o incentivo à submissão 

de idéias, o processo de filtragem e por fim o treinamento em inovação. 

 A criação do canal interno e o incentivo a submissão de idéias estavam englobadas 

na primeira parte da gestão de criatividade, pois juntas objetivavam explorar o potencial 

criativo dos funcionários através de um condicionamento ambiental, enquanto que o 

processo de filtragem pertenceu da segunda parte da gestão, já que buscava direcionar o 

potencial criativo as áreas estratégicas da empresa. A quarta e última ação, contudo tinha 

uma dupla finalidade, pois ao mesmo tempo em que condicionava o ambiente à geração de 

pessoas criativas buscava também fazer com que as idéias que fossem geradas estivessem 

mais de acordo com as necessidades da empresa. 
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Figura 2 – Gestão de Criatividade na Whirpool 

 Essas medidas juntamente com outras estratégias de inovação, foram mais tarde 

responsáveis por expressivos faturamentos resultantes diretamente da quantidade de 

produtos novos entregues ao mercado. Segundo dados do site da própria companhia: 

“Entre 2007 e 2009, a receita gerada por produtos classificados como 

inovadores aumentou em oito vezes na empresa. Em 2009, 22% de sua 

receita vieram destes produtos e 160 eletrodomésticos foram lançados, uma 

média de três por semana. Em 2010, foi lançada uma média de quatro 

produtos por semana e atingiu 25% da receita com eletrodomésticos 

inovadores”. 

 Em decorrência desse sucesso e de outros fatores organizacionais, a Whirlpool é 

hoje líder mundial no seu segmento, reconhecida por aliar utilidade, qualidade e design, 

sendo em 2010 escolhida a empresa mais inovadora do país pela revista Época Negócios, 

comprovando assim, que a gestão de criatividade quando voltada para o desenvolvimento 

de um ambiente que estimule o novo, é uma poderosa estratégia de inovação. 
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PROCESSOS CRIATIVOS E PRODUTOS 
 

 
 

AREIA QUARTZOSA VERMELHA COM ADIÇÃO DE ESTABILIZANTE 
QUIMICO PARA CAMADAS DE PAVIMENTO 

 

Coelho, J.G.M.; 

Pires, J.S.; 

Sousa, J.G.M.; 

Dias, C.G.B.T. 

RESUMO: 

O desenvolvimento das técnicas de pavimentação com estabilização química dos solos visa 
aprimorar a construção de pavimentos, melhoria das características físicas e mecânicas do 
solo. A finalidade é inserir a areia quartzosa vermelha em pavimentação de vias urbanas. 
Foram realizados ensaios, no laboratório de solos e asfalto da SETRAN-PA de 
caracterização, compactação com energia intermediária, no total de 5 camadas, 26 golpes 
por camada de areia quartzosa vermelha “in natura” e Índice de Suporte Califórnia (ISC). 
Foram observadas variações dos resultados à compressão simples e o maior valor foi de 
solo com estabilizante na dosagem 1/1500 e estes com 3% de cimento em relação ao peso 
total, ISC de 39%. O solo alternativo estudado é encontrado em grande quantidade no 
Estado do Pará, e o custo menor comparado a areia branca. 

PALAVRAS-CHAVE: Índice de Suporte Califórnia. Estabilização química. Camadas de 
Pavimento. 

 

ABSTRACT: 

The development of techniques for paving with chemical stabilization of soils aims to improve 
the construction of pavements, improved physical and mechanical characteristics of the soil. 
The purpose is to insert the red quartz sand for paving urban roads. Characterization tests 
were performed in the laboratory of soil and asphalt SETRAN-PA, compression with 
intermediate energy, a total of 5 layers, 26 blows per layer of quartz sand red “in nature” and 
California Bearing Ratio test (CBR). We observed variations in the results of compression 
and the highest was in soil with stabilizer dosage 1/1500 and those with 3% cement in 
relation to the total weight, 39% CBR. The soil studied alternative is found in abundance in 
the State of Pará, and smaller cost compared to white sand. 

Key words: California Bearing Ratio test. Chemical stabilization. Pavement layers. 
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Introdução 

Os solos são materiais formados a partir do intemperismo de rochas, processo de 

desintegração mecânica de agentes como água, temperatura, vegetação e vento, que forma 

então, as areias que possuem composições mineralógicas oriundas de rochas e outros 

materiais em decomposição. 

Para Vargas (1977) a engenharia civil, como a grande maioria de suas obras em que são 

apoiadas sobre ou inferior da crosta terrestre, os materiais que formão essa última, sob tal 

ponto de vista, materiais de construção. Assim, é estabelecido inicialmente, que seja solo 

todo material da crosta terrestre escavável por meio de pá, picareta, escavadeiras, etc., sem 

necessidade de explosivo e rocha, todo o material que necessite de explosivos para seu 

desmonte. Na quais estes dois tipos de materiais são utilizados nas próprias obras como 

materiais de empréstimo para as construções civis. 

As investigações comprovaram que a areia quartzosa vermelha (AV) é composta pelo grupo 

dos silicatos (SiO2) devido à presença de quartzo e caolinita, com presença irrelevante de 

argila, segundo Silva (2007). 

Assim, com a estabilização química do solo de AV ocorre o fenômeno chamado troca de 

base, é o que se refere à faculdade das partículas coloidais permutarem os cátions 

adsorvidos em sua superfície, Caputo (1983). Desta forma a troca iônica é um processo 

reversível pelo qual íons na superfície de uma fase sólida e sem alteração sensível ou 

decomposição desta fase são permutados com quantidades equivalentes a íons em solução 

numa fase líquida ou pertencente à outra fase sólida em contato com a primeira, Costa 

(2004). Essas trocas baseadas nas teorias eletromagnéticas constituem o fundamento para 

o processo de estabilização de solos mediante as ações de sais dissolvidos em água. 

Assim, a estabilização química de solos gera um acréscimo de resistência nas camadas de 

pavimentos que sofrem ações de cargas por rodas dos veículos quando seco. O pavimento 

é uma estrutura de múltiplas camadas de espessuras finitas e infinitas construído sobre a 

terraplanagem. 

A superfície obtida com a terraplenagem é chamada leito ou plataforma da estrada que é 

comum estender uma camada fina de material selecionado para o acerto da superfície, 

chamado de regularização do subleito. 

O pavimento é composto pela base e sub-base, para fim estrutural, e a capa de rolamento, 

que tem a função de revestir, impermeabilizar e suportar o tráfego que é transmitido às 

camadas inferiores. Assim como a base, a sub-base tem função estrutural geralmente 
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compactada com materiais econômicos e de maiores espessuras, citado em Fraenkel 

(1980), e devem resistir à ação do trafego e a reação do terreno de fundação a essas 

cargas. Através da análise do volume de tráfego, capacidade de suporte do subleito, rigidez 

e espessura das camadas, e condições ambientais, uma ou mais camadas podem ser 

suprimidas, Bernucci et al (2006). 

No geral, que consta no manual de pavimentação (2006), os pavimentos podem ser 

classificados de três maneiras: flexível é aquele em que todas as camadas sofrem 

deformações elásticas significativas sob o carregamento aplicado e possui certa distribuição 

equivalente entre as camadas; semi-rígido é caracterizado por uma base cimentada por 

algum aglutinante com propriedades cimentícias; e rígido, aquele que o revestimento tem 

uma elevada rigidez em relação às camadas inferiores e, portanto, absorve praticamente 

todas as tensões do carregamento aplicado. 

Este trabalho descreve a aplicabilidade da AV com misturas que envolvem estabilizante 

químico em dosagem 1:1500 em peso e adição de cimento portland CP III-32Z-RS no 

pavimento sobre os possíveis métodos de dimensionamento de pavimentos, bem como o 

uso do solo alternativo de AV em pavimentos e sua respectiva função econômica. 

 

Materiais e métodos 

O agregado escolhido para os ensaios é a AV encontrada na jazida do município de Nova 

Timboteua, que dista 148 km da capital Paraense, ver figura 1. Conhecida como “arenoso” 

de coloração amarelada ou vermelhada, com custo menor que o seixo rolado natural e areia 

branca de cava. Atualmente o seu uso é para execução de aterro na construção civil, Silva 

(2007). 

 

 

Figura 1. Jazida em Nova Timboteua, Belém do Pará, Brasil. 
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Cimento Portland tipo CPIII-32Z-RS é de alta resistência, até 32 MPa, num limite superior a 

49 MPa, resistente a sulfatos. Segundo a NBR 5735, possui escória granulada de alto-forno 

de 35% a 70% em massa, clínquer mais sulfato de cálcio na ordem de 25% a 65% em 

massa e material carbonático (calcário), 0% a 5% em massa. 

Foi utilizado estabilizante químico ECOLOPAVI com as seguintes características físico-

químicas, de acordo com o Manual Técnico Ecolopavi: Aspecto líquido transparente; cor 

castanha; odor característico; solubilidade total; alcalinidade livre com (NaOH): 0,7 a 1,5%; 

densidade (20ºC mais ou menos 4ºC): 1,050 a 1,070 g/ml; insolúveis em álcool etílico 

máximo 1%; sólidos totais a 105ºC (3 horas) de 40,0% a 42,0%; pH concentrado: 12 a 14; 

produto não tóxico, não inflamável, não corrosivo; resfriamento de 0ºC a 5ºC, não precipita 

em 3 horas, não turva, não solidifica. 

 

Preparo para o ensaio 

Foram realizados ensaios com amostras de AV da BR-316 (PA-324, km 17) a 2 metros de 

profundidade, coletadas e armazenadas em sacos plásticos para serem submetidas a 

ensaios de caracterização, compactação e Índice Suporte Califórnia (ISC), ver figura 2. 

 

 

Figura 2. Areia Vermelha em Laboratório. 

 

A amostra foi condicionada em sacos plásticos através de pá de mão, colocada em lona 

plástica para a secagem ao natural, segundo a norma DNER-ME 041/94. Seguido de 

quarteamento, logo após foi dado inicio ao estudo de granulométria por peneiramento, em 
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DNER-ME 080/94, densidade real, DNER-ME 093/94 e equivalente de areia, DNER-ME 

054/97. 

A compactação foi feita através da correlação entre o teor de umidade e densidade do solo 

seco da AV compactada com energia intermediária no total de 5 camadas, 26 golpes por 

camada (DNER-ME 129/94). 

O Índice Suporte Califórnia (ISC) foi feito através de dados obtidos no ensaio de 

compactação, referente à norma DNER-ME 049/94, a umidade e densidade do solo seco, 

são aplicadas ao ensaio de ISC para a obtenção da composição da solução, assim como os 

ensaios de expansão e penetração. Foi utilizado soquete de 4530g; com altura de queda 

igual a 45,7cm a 26 golpes por camada em 5 camadas. 

 

Resultados e discussão 

No ensaio de granulométria por peneiramento o material após passar pelo quarteamento, foi 

medida à umidade higroscópica, na qual resultou aproximadamente em 2,37%. Assim como 

o material que servirá para base do pavimento, enquadrou-se faixa “F”, tipo II, segundo 

Senço (1997), ver Tabela 1 e Figura 3. 

 

Tabela 1. Granulométria especificadas para base do pavimento. 

Tipos 
Peneiras # A B C D E F

2" 100 100 - - - -
1" - 75 - 90 100 100 100 100

3/8" 30 - 65 40 - 75 50 - 85 60 - 100 - -
Nº 4 25 - 55 30 - 60 35 - 65 50 - 85 55 - 100 70 - 100
Nº 10 15 - 40 20 - 45 25 - 50 40 - 70 40 - 100 55 - 100
Nº 40 8 - 20 15 - 30 15 - 30 25 - 45 20 - 50 30 - 70
Nº 200 2 - 8 5 - 20 5 - 15 10 - 25 6 - 20 8 - 25

I II

 

 

Na Figura 3, a AV ficou enquadrada faixa “F”, tipo II, segundo Senço (1997). 
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Figura 3. Granulométria por peneiramento da AV. 

 

Na Tabela 2, a densidade real obtida foi a média de duas densidades. 

 

Tabela 2. Densidade real da amostra de AV. 

1 2
(a) 149,53 135,93
(b) 687,7 621,85
(c) 349,53 335,93
(d) 812,45 746,65

2,658 2,660

Peso do Recipiente

2,659

Peso do Recipiente + Amostra + Água
Peso do Recipiente + Amostra
Peso do Recipiente + Água

Nº do Recipiente
Densidade Real

D = (c - a) / [(b - a) - (d - c)]
MÉDIA  

 

No ensaio de equivalente de areia foram ensaiadas três mostras de AV, inseridas em 

provetas cilíndricas graduadas, com o procedimento descrito na norma DNER-ME 054/97 e 

os resultados segundo a Tabela 3 abaixo. 
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Tabela 3. Equivalente de areia da AV, 

Amostra 1
A 6,7
B 26,9

(A/B) x 100 24,91
Amostra 2

A 6,4
B 28,6

(A/B) x 100 22,38
Amostra 3

A 6,1
B 31,6

(A/B) x 100 19,30

24,91
22,38
19,30

22,20

Amostra 1 - E.A. =

E.A. = ( I1 / I2 ) x 100

EQUIVALENTE DE AREIA = 
(E.A.1+E.A.2+E.A.3)/3  ( m )

Amostra 2 - E.A. =
Amostra 3 - E.A. =

Determinações
Leitura no tôpo da areia
Leitura no tôpo da argila

EQUIVALENTE DE AREIA

Determinações
Leitura no tôpo da areia
Leitura no tôpo da argila

EQUIVALENTE DE AREIA

EQUIVALENTE DE AREIA
Leitura no tôpo da argila
Leitura no tôpo da areia

Determinações

 

 

A compactação de amostra “in natura”, do solo de AV, com umidade higroscópica de 1,85% 

em uma amostra de 7 kg de solo úmido, energia intermediária com valor resultante de 

densidade em torno de 1,883 kg/m³ e umidade 10,1%, de acordo com a Figura 4. 

 

 

Figura 4. Curva de compactação da AV. 

 

Foram analisadas quatro amostras para ensaio ISC, com os seguintes resultados, amostra 

“in natura” com expansão de 0,087 % e ISC de 17%; apresentada na Figura 5. 

 



586 

 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35

Penetração - pol

P
re

ss
ão

 - 
kg

/c
m

²

 

Figura 5. Ensaio de ISC, solo “in natura”. 

 

Solo e estabilizante na dosagem 1:1500 com expansão de 0,008 % e ISC de 31,8%; 

conforme a Figura 6. 
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Figura 6. Ensaio de ISC, solo e estabilizante químico na dosagem 1:1500. 

 

Solo com 3% de cimento CPIII-32Z-RS e estabilizante na dosagem 1:1500 sem expansão e 

ISC de 39%; ver Figura 7. 
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Figura 7. Ensaio de ISC, solo com 3% de cimento e estabilizante químico na dosagem 1:1500. 
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Amostra de solo com 3% cimento, expansão de 0,017 % e ISC de 62%; segundo a Figura 8. 
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Figura 8. Ensaio de ISC, solo com 3% de cimento. 

 

Com os dados de ISC, Suporte e tipo de camada de pavimento, que estão dispostos na 

Tabela 4, é possível que se tenha a estimativa do tipo de camada de pavimento a ser 

utilizado. Como descreve no manual de pavimentação (2006), que faz a classificação dos 

materiais empregados no pavimento. 

Assim: 

 Materiais para reforço do subleito, os que apresentam ISC maior que o do subleito e 

expansão  1%; 

 Materiais para sub-base, os que apresentam ISC  20%, índice de grupo (IG) = 0 e 

expansão  1%; 

 Materiais para base, os que apresentam ISC  80%, IG = 0 e expansão  0,5%, Limite 

de liquidez  25% e Índice de plasticidade  6%. 

Para um numero de repetições do eixo-padrão (N), durante o período de projeto N  5 x 106, 

pode ser empregado material com ISC 60% e as faixas granulométricas E e F já citadas. 
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Tabela 4. Valores de CBR e tipo de pavimento. 

CBR - %
17

31,8

62

solo + ecolopavi (1:1500)
"in natura"

Camada de 
Pavimento

reforço de sub-leito

Tipo de CBR expanção (%)
0,087
0,008

Valores para cada CBR

base (tráfego médio)

sub-base

sub-base

solo + 3% de cimento

solo + 3% de cimento + 
ecolopavi (1:1500) 39 0

0,017  

 

Conclusões 

O solo alternativo estudado é encontrado em grande quantidade na região Norte do país, 

além de estar adequado no dimensionamento do pavimento, é econômico de modo que seu 

valor chega a ser 50% mais econômico quando comparado a areia branca. Comumente, 

não é utilizado em pavimentação, logo possui pouca utilização em obras de engenharia, 

porém é aproveitado em aterro na construção civil. 

 

Referências Bibliograficas 

VARGAS, M. Introdução à mecânica dos solos. Ed. McGraw-Hill do Brasil. São Paulo, 1977. 

SILVA, B.M. Agregado Alternativo para Misturas Asfálticas tipo C.B.U.Q. Trabalho de 
conclusão do curso - Universidade Federal do Pará, Belém, 2007. 

CAPUTO, H.P. Mecânica dos solos e suas aplicações, Fundamentos. Ed. LTC (ISBN 85-
216-0271-5), Vol.1, Rio de Janeiro, RJ, 1983, 5ª edição. 

COSTA, J.B. Caracterização e constituição do solo. Ed. Fundação Caloustre Gulbenkian 
(ISBN 972-310073-8), Av. de Berna, Lisboa, 2004, 7ª edição. 

FRAENKEL, B.B. Engenharia Rodoviária. Ed. Guanabara Dois, Rio de Janeiro, RJ, 1980. 

BERNUCCI, L.B.; Motta, L.M.G.; Ceratti, J.A.P.; Soares, J.B. Pavimentação asfáltica: 
formação básica para engenheiros. (ISBN 85-85227-84-2), PETROBRAS, ABEDA, Rio de 
Janeiro, 2006. 

DNER - DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM. Manual de 
Pavimentação. 3ª edição, Rio de Janeiro, 2006. 

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 5735: Cimento Portland de alto-
forno. Rio de Janeiro, 1991. 

ECOLOPAVI. Manual Técnico, Normas e especificações. Manaus, Amazonas. 

DNER - DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM. ME 041/94: solos: 
preparação de amostras para ensaios de caracterização. Rio de Janeiro, 1994. 

_______. ME 080/94: solos: análise granulométrica por peneiramento. Rio de Janeiro, 1994. 

_______. ME 093/94: solos: determinação da densidade real. Rio de Janeiro, 1994. 



589 

 

_______. ME 054/97: equivalente de areia. Rio de Janeiro, 1997. 

_______. ME 129/94: solos: compactação utilizando amostras não trabalhadas. Rio de 
Janeiro 1994. 

_______. ME 049/94: solos: determinação do Índice de Suporte Califórnia utilizando 
amostras não trabalhadas. Rio de Janeiro, 1994. 

SENÇO, W. Manual de Técnicas de Pavimentação. Ed. Pini (ISBN 85-7266-076-3), São 
Paulo, 1997, Vol. 1. 

 

 

Biografia 

Johnny Gilberto Moraes Coelho. Engenheiro Civil (2009) formado pela UFPA. Faz mestrado 

em Engenharia Mecânica no PPGEM/UFPA e Participou em projetos de fundação e 

asfaltamento de vias em Belém e demais municípios do Estado do Pará. 

Jerônimo Souza Pires. Técnico em estradas, pela Escola Técnica Federal do Pará (1983), 

coordenador técnico do laboratório da Secretaria de Estado de Transporte, Estado do Pará. 

Participou como técnico em projetos de infra-estrutura em Belém e no interior do Estado do 

Pará. 

João Guilherme Mota de Sousa. Engenheiro Civil (1983) formado pela UFPA e Mestre em 

Engenharia Civil, área Engenharia de Transportes (1999) pela Escola de Engenharia de São 

Carlos/USP. É coordenador local da Rede Asfalto em Belém em projetos de pesquisa com 

apoio da PETROBRAS, FINEP e CNPq. Participou como Engenheiro-residente em projetos 

de infra-estrutura em Belém e no interior do Estado do Pará. 

Carmen Gilda Barroso Tavares Dias. Possui graduação em Engenharia Química pela 

Universidade Federal do Pará (1990), mestrado em Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia Metalúrgica pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (1992) e 

doutorado em Ciência e Engenharia dos Materiais pela Universidade Federal de São Carlos 

(2000). Atualmente é Professora Adjunta da Universidade Federal do Pará. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



590 
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RESUMO  

A produção de publicações científicas com design criativo voltado para a internet na 
Amazônia tem se ampliado face às novas tecnologias da informação, sobretudo por meio de 
base de dados da internet. Nesse âmbito, em 2010 foi constituída na web a Revista 
Mutações (ISSN 2178-7018). Trata-se de uma publicação semestral, coordenada por 
docentes da Ufam de Parintins. A hospedagem ocorreu por software livre, via bases do 
Instituto Brasileiro de Informação, Ciência e Tecnologia (Ibict), que aglutina revistas on-line. 
Observou-se que a operacionalização do sistema de submissão do Ibict gerou certa 
dificuldade por parte dos usuários, embora ele seja auto-explicativo. Na pesquisa-ação, 
concluiu-se que há falta de familiaridade e habilidade ante publicações que se servem de 
novas tecnologias.  

 

PALAVRAS-CHAVE 

Revista eletrônica; Design criativo; Amazônia. 

 

ABSTRACT 

The production of scientific publications with a creative design focused on the internet in the 
Amazon has expanded in the face of new information technologies, especially via the internet 
database. In this context, was formed in 2010 the Revista Mutações (ISSN 2178-7018). It is 
published twice a year, coordinated by teachers of Ufam Parintins. The place for hosting free 
software via the bases of the Brazilian Institute of Information Science and Technology (Ibict), 
which brings together online magazines. It was observed that the operationalization of the 
submission system Ibict caused some difficulty for users, although it is self-explanatory. In action 
research, it was concluded that there is a lack of familiarity and skill against publications that make 
use of new technologies. 

 

KEYWORDS 
Electronic journal; Creative design; Amazon. 
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Introdução  

A divulgação de papers de ciência na rede tem crescido com a publicação de revistas 

científicas devido, dentre outras questões, aos sistemas de software livre utilizados por 

instituições de ciência e tecnologia. A revista Canadense de Comunicação (Canadian 

Journal of Communication) é uma das iniciativas pioneiras nesse sentido, pois desde 1994 

tem incentivado a publicação eletrônica online, que inicialmente foi realizado em 

desenvolvimento próprio, porém hoje o sistema cresceu em complexidade, disponibilizando 

recursos de fácil manuseio. A adoção da OJS traz como diretriz a formatação de um código 

livre, permitindo melhoramentos contínuos de acordo com as necessidades da revista. Foi 

por meio da experiência de criação de uma revista eletrônica, no Amazonas, que se utilizou 

do referido sistema desse sistema, adotado no Brasil pelo Instituto Brasileiro de Informação 

e tecnologia (IBICT), que este trabalho teve como propósito demonstrar os caminhos 

percorridos pela equipe editorial e seus resultados quanto à funcionalidade do método, tanto 

do ponto de vista do público usuário quanto da própria experiência acadêmica de 

implantação de uma publicação acadêmica e científica nesses moldes.  

O movimento pela criatividade e quebra da fronteira do conhecimento, sem dúvida, 

marca a cultura pela qual foi moldado esse meio de comunicação multidirecional que é a 

Internet. Caracterizada por uma cultura construída pelos produtores da Rede (CASTELLS, 

2003), e estruturada culturalmente, tendo como filosofia o movimento da fonte aberta, do 

compartilhamento, da liberdade, a internet é na contemporaneidade, entre os meios de 

comunicação existentes, o mais democrático. Não há um controle oficial, a Rede pertence a 

todos que fazem uso dela de qualquer forma, haja vista o uso dos canais de comunicação 

como blogs, revistas eletrônicas, fóruns, comunidades virtuais que formam a web, ecoando 

as mais diferentes vozes dos atores para o exercício de produzir e publicar conteúdo na 

rede. 

Essa força propulsora da construção coletiva da Internet, inerente da cultura das 

bases históricas, emerge como um novo espaço antropológico — o ciberespaço, o qual é 

descrito na visão de Lévy (2003), como a constituição de uma inteligência coletiva que 

aponta para o realinhamento de aspectos civilizatórios das sociedades. Essa inteligência 

coletiva é definida como uma inteligência compartilhada, coordenada em tempo real, que 

resulta em uma mobilização efetiva das competências, as quais se assentam no 

reconhecimento mútuo das pessoas, e não o culto de comunidades fetichizadas ou 

hipostasiadas. (LÉVY, 2003). 
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A cultura dos criadores da rede foi formada segundo Castells (2003) pela cultura 

tecnomeritocrática, hacker, comunitária virtual e pela cultura empresarial. A primeira está 

enraizada na academia e na ciência, enquanto que a cultura hacker na cooperação e no 

movimento de fonte aberta, a cultura virtual compreende a dimensão social, ao 

compartilhamento tecnológico, já a cultura empresarial trabalha a cultura hacker e a cultura 

comunitária, para difundir práticas da Internet com fins lucrativos. 

Ao analisar as bases culturais da rede entende-se porque a web rompeu as 

fronteiras do mundo. Todas essas matrizes culturais deram à internet uma identidade plural, 

convergindo para a construção de coletivos inteligentes. O processo foi desenhado pelo 

próprio sistema capitalista que caminha para um estágio em que o “saber tornou-se a nova 

infra-estrutura” (SERRES apud LÉVY, 2003, p. 20), gerando impactos nas relações de 

trabalho e principalmente nas infra-estruturas que estão assentadas os meios de 

comunicação e a produção de ciência tecnologia. 

Nesse cenário de movimento pela fonte aberta é que a produção científica de artigos 

por meio de revistas eletrônicas ganha espaço e se firma na rede como fonte de 

conhecimento e pesquisa. Hoje não se concebe a pesquisa sem o uso das tecnologias da 

informação e comunicação (TICs), fato que tem gerado o aumento do compartilhamento de 

comunicações científicas na rede. 

Em pesquisa realizada no início de 2011 pela empresa Thomson Reuters, o Brasil 

subiu duas posições no ranking de número de artigos científicos publicados em 2008 e já 

ocupa a 13ª posição mundial. Em 2007, o país estava no 15º lugar, atrás da Holanda e da 

Rússia. Os dados contabilizam anualmente os números de trabalhos científicos publicados 

em 200 países. No ano de 2009 foram publicados 19.436 artigos brasileiros, que chegaram 

a 30.415 em 2010. (PORTAL AMAZONIA, 2011).  

Nota-se que a produção científica no Brasil está em processo de crescimento e tende 

a ampliar-se à medida em que a qualificação de mestres e doutores aumenta no país, 

concomitante a isso, salienta-se a inclusão dos resultados das pesquisas na forma de textos 

científicos pelas Universidades brasileiras em bases de dados como Scielo, Capes, Ibict.  

No Amazonas essa realidade ainda se mostra incipiente, visto que os programas de 

pós-graduação estão em processo de fortalecimento e afirmação, nesse sentido há que se 

ampliar o incentivo da produção e publicação científica por meio de bases de dados com a 

filosofia da fonte aberta, via uso de software livre, recurso que se mostra mais ágil, de fácil 

acesso e que permite o compartilhamento e o gerenciamento do fluxo de submissões pela 
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rede de forma descentralizada e dinâmica. Outra vantagem do sistema é a manipulação de 

cores e moldagem do designer, permitindo a colaboração e aperfeiçoamento do sistema 

pelos usuários. 

 

Designer criativo na web 

A utilização de bases teóricas e práticas da área de design criativo para a constituição 

de sites que visem facilitar a operacionalização não apenas de periódicos eletrônicos, mas 

também de páginas eletrônicas institucionais e comerciais tem se ampliado no Brasil 

(PADOVANI, SPINILLO e GOMES, 2009). Todavia, na região amazônica, principalmente em 

áreas do interior dos Estados representativos do bioma, devido a problemas de conexão via 

rede mundial de computadores, essa realidade está bem longe de ser concretizada. 

O design criativo procura moldar sua proposta dentro de uma situação em que o 

servidor (máquina) está a serviço do usuário (humano), moldando a realidade de seu 

sistema para as necessidades das pessoas que acessam determinado sistema. Cores, 

formas, traços e padrões caricaturais estão direcionados para facilitar a vida de quem 

acessa o sistema.     

O design criativo busca centrar o processo de desenvolvimento do site no usuário, o 

que compreende afirmar que as etapas para a formatação da página eletrônica seguem 

regras expressas relacionadas ao outro.   

A literatura especializada em design centrado no usuário apresenta uma 
série de propostas de metodologia projetual. Conforme Redig (2006), a 
formalização da metodologia projetual em design tem como objetivos: 
atender (usuários, clientes, contextos); abranger (explorar o problema de 
forma abrangente, trabalhar de forma sistêmica e sistemática, conciliar 
questões humanas e técnicas); depurar (detectar e corrigir erros durante o 
processo); inovar (procurar solução diversa das existentes, experimentar); 
sedimentar (incrementar a durabilidade do produto ou sistema gerado, 
pensando também em seu pós-uso) (PADOVANI, SPINILLO e GOMES, 
2009, p. 514).  

A cultura do design criativo visa a partir do que o usuário deseja utilizar ao acessar a 

página da web, identificar tendências de solução para os diversos elementos da interface, 

tais como a melhoria de práticas para uso das páginas eletrônicas, a identificação de 

deficiências recorrentes nos websites e a anulação de aspectos desfavoráveis em relação à 

localidade escolhida para abrigar o site. “O processo de design centrado no usuário (DCU) 

compreende uma série de etapas interligadas organizadas em uma lógica iterativa. Durante 
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o curso desse processo, há a alternância de estágios que envolvem diretamente o usuário 

final” (Ibidem).  

Segawa, Crema e Gava (2003) afirmam que à medida que se conhece o usuário que 

irá acessar a publicação a qual se pretende divulgar, mais fácil e direcionado o trabalho 

tende a ser. Isso significa dizer que a categorização da variedade de públicos que acessam 

a revista é um parâmetro a ser observado. 

Krzyzanowski e Ferreira (1998), por sua vez, compreendem que a avaliação de 

periódicos no Brasil deve ser um trabalho constante para que o país possa se fortalecer na 

produção científica mundial, como, aliás, já vem ocorrendo de forma sistemática. 

O planejamento voltado ao design criativo utilizado pela Revista Mutações executou 

ações para cores, formas, padrões de páginas e acessibilidade ao usuário. A Mutações foi 

organizada para aliar ensino, pesquisa e extensão a partir de pressupostos da pesquisa-

ação. O design criativo da revista buscou, ainda, aliar enquadramento padrão de página 

para web (centralizado), com cores sóbrias (pastéis), botões de comando fáceis de 

visualizar e com referências explicativas via cursor (mouse), além de guia para submissão 

de papers por autoria ou co-autoria, com visualização de contatos eletrônicos ou por fone 

para a localização de artigos perdidos ou fora da seção correta — delimitada para 

reportagens, fotografias e resenhas. Linhas e padrões de colunas são tênues e sobrepostos, 

o que dá impressão gráfica high-tech sem perder a identidade acadêmica. Item da inovação 

foi a organização do processo editorial da revista, com base no fluxo de submissão, com 

avaliação por pares (duplo cego), atendendo-se a conteúdo e mérito em análise.    

Material e Métodos  

Local 

A revista Mutações foi desenvolvida por docentes do curso de comunicação social do 

Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia (Icsez) da Universidade Federal do 

Amazonas (Ufam), localizado no município de Parintins, a 375 km de Manaus (AM), na 

região geográfica do Baixo Amazonas, a leste da capital amazonense. 

O Icsez é um dos mais recentes institutos que a Ufam vem buscando concretizar no 

Interior do Estado do Amazonas. Junto com os pólos de Humaitá e Benjamin Constant, além 

de Itacoatiara, sendo a proposta no local fomentar pesquisa e desenvolver oportunidades 

para publicações de trabalhos de alunos e professores.  

Amostra     
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Em primeiro lugar, foram convidados a participarem do projeto professores e alunos do 

Icsez que tivessem artigos ou reportagens relacionadas com a temática amazônica de um 

modo geral. Na sequência, professores de outros pólos, em Estados do Sudeste e Sul do 

país, também receberam convites. A preocupação em centrar, porém, o debate na questão 

social foi premente. No segundo número, com a disponibilidade na web da revista, as 

contribuições foram autônomas e reconhecidas dentro do processo de avaliação por duplo-

cego, via site do Ibict.  

Procedimentos 

A hospedagem ocorreu por software livre, via bases do Instituto Brasileiro de 

Informação, Ciência e Tecnologia (Ibict), que aglutina revistas on-line de todo o Brasil. 

Para efetivar a publicação, que busca contribuir com a oferta de periódicos on line no 

Estado do Amazonas e suscitar o exercício da escrita acadêmica, foram percorridas as 

etapas: a) reunião com a equipe para definir temáticas; b) publicação de chamadas de 

trabalhos e critérios para submissão; e c) monitoramento do sistema. 

A hipótese a ser testada era a de que os resultados mostrariam que há dificuldade em 

se divulgar textos acadêmicos e científicos de alunos do interior do Amazonas, bem como 

as publicações de docentes de universidades locais, por conta da baixíssima produtividade 

destes em sentido geral.  

 

Resultados e discussão 

O periódico eletrônico surgiu por meio do programa de extensão das atividades 

curriculares (PACE) da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) após a identificação da 

necessidade de estimular a escrita acadêmica. Hoje, com duas publicações no ar, a revista 

procurar consolidar seu caráter técnico-científico, com periodicidade semestral, propondo-se 

o desafio de instigar o diálogo acadêmico no Instituto de Ciências Sociais, Educação e 

Zootecnia para além de outras territorialidades. Nesse sentido, o desenvolvimento de uma 

revista digital e on-line foi salutar tendo em vista a quebra do isolamento geográfico com a 

sede (Manaus), além da ampliação do debate acadêmico e científico, uma prerrogativa das 

Instituições de Ensino Superior.  

A proposta se fez em virtude da plataforma disponibilizada pelo Instituto Brasileiro de 

Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) que hospeda as revistas on-line e que 

atualmente é uma tendência na publicação da produção científica no Brasil, no entanto, urge 
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a consolidação desse espaço tendo em vista não se perder o caráter do diálogo científico 

dentro e fora das Universidades (Vigotsky, Luria & Leontiev, 1992). 

É conveniente destacar que após uma primeira avaliação do corpo editorial no 

sentido de desenhar as características definidoras do projeto editorial da Revista Mutações, 

sempre tendo como referência os temas gerais entre comunicação, cultura e a linguagem, 

os editores empreenderam algumas adequações na revista. Além de seções de artigos, foi 

criada a seção Ensaios e Reflexões, tendo em vista a necessidade prática de pensar as 

tensões da realidade vivenciada nos espaços das instituições formais e não formais, como 

por exemplo comunicações de alunos, produto da articulação do ensino por meio de 

reflexões em sala de aula e prática de campo. 

No primeiro número, intitulado Dinâmicas do Contemporâneo, a revista, a partir da 

reunião de trabalhos, produziu uma publicação de caráter local, com autores na sua maioria 

professores e pesquisadores do Instituto. Foi necessário dar os primeiros passos, entretanto 

no segundo número a revista, com o tema Contextos da Diferença: Tecnologias, Política e 

Cotidiano, recebeu contribuições de autores de outros Estados, e Universidades, 

respaldando a possibilidade da concretude da atividade, em que pesem limitações técnicas 

e burocráticas de manutenção do periódico, e ainda o enfrentamento de uma tímida cultura 

local de produção científica. 

Diante do exposto, é importante ressaltar alguns indicadores. 

1) Despertar pela circulação da pesquisa acadêmica. Continuamente, há dificuldades 

grandes em se divulgar textos acadêmicos e científicos de professores e alunos do interior 

do Estado do Amazonas. Com a revista, isso foi em parte facilitado, pois docentes puderam 

destacar ao público suas ações.  

2) Interlocução com outras instituições de Pesquisas no Brasil. As chamadas de 

trabalhos da revista foram divulgadas por outras universidades, como é o caso da Escola 

Superior de Comunicação e marketing (ESPM-SP), assim como também artigos de 

professores do Instituto publicados na primeira edição da revista foram citados em sites de 

instituições estrangeiras, o que demonstra que os impactos da revista se mostraram em 

médio prazo. 

3) Interesse de pesquisadores de outras Instituições de Ensino em divulgar os 

trabalhos na revista. Na segunda edição, foram publicados três artigos de pesquisadores de 

outras instituições de pesquisas. 
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   4) O envolvimento da comunidade acadêmica. Também foi notado por parte de 

professores de outros colegiados, pois por conta de demandas de ensaios de temas gerais, 

decidiu-se criar uma seção na revista para comportar ensaios de temáticas amplas, 

contribuindo para enriquecer a proposta editorial. 

De posse desses indicadores, reforçou-se a iniciativa do periódico eletrônico para 

que a comunidade acadêmica no Amazonas possa cada vez mais ter canais de interlocução 

de pesquisa e ciência. 

Considerações finais 

Pode-se concluir que há dificuldade em se divulgar textos acadêmicos e científicos de 

alunos do interior do Amazonas. 

O periódico, em parte, pretendeu ajudar a suprir a carência. Observou-se que a 

operacionalização do sistema de submissão do Ibict gerou dificuldade por parte dos 

usuários. 

Na pesquisa-ação, foi observado que há falta de familiaridade e habilidade ante 

publicações que se servem de novas tecnologias. O problema é oriundo da baixa cultura 

acadêmica para escrever estudos em revistas indexadas, indicando que a interlocução com 

outras instituições de pesquisas do país — almejada com a Mutações, de ISSN 2178-7018 

— é necessária para ampliar o número de papers na região.  

A prática serviria ainda para ampliar a quantidade de pesquisadores com significativa 

produção científica na Amazônia, que atualmente conta com pouco mais de 3,2 mil 

doutores, um número baixo em comparação à quantidade existente no Sul e Sudeste, onde 

75% dos professores e pesquisadores possuem titulação de doutor e/ou pós-doutor.   
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RESUMO: Este trabalho avalia a técnica da obtenção de compósitos lignocelulósicos 
usando resina poliéster reforçada com fibras de bambu (bambusa vulgaris cv vittata). A 
extração das fibras de bambu foi realizada manualmente por fricção com menor nível de 
processamento tecnológico nas etapas de extração. Realizou-se a caracterização física, 
mecânica e microestrutural das fibras. Processo simples para obtenção do compósito, 
usando resina poliéster, combinada com 3% e 7% de fração mássica de fibras (5 a 15 mm). 
Os corpos de prova foram fabricados por moldagem manual utilizando-se moldes de 
silicone, sem desmoldante e sem pressão. Os resultados da caracterização mecânica e 
microestrutural do compósito serão comparados com as propriedades de compósitos 
reforçados com outras fibras naturais, verificando sua adequação para aplicação como 
material compósito. 

 

Palavras-chave: Fibras de bambu; Compósito; Caracterização. 

 

 

ABSTRACT: This study evaluates the technique of obtaining lignocellulosic composites 
using polyester resin reinforced with fibers of bamboo (Bambusa vulgaris cv vittata). The 
extraction of bamboo fibers was done manually by rubbing with a lower level of technological 
processing in the extraction steps. We carried out the physical, mechanical and 
microstructural fibers. Simple process for obtaining composite, using polyester resin, 
combined with 3% and 7% mass fraction of fibers (5 to 15 mm). The specimens were 
manufactured by hand molding using silicone molds, no release and no pressure. The results 
of microstructural and mechanical characterization of composite will be compared with the 
properties of composites reinforced with other natural fibers, verifying its suitability for 
application as composite material. 

 

Keywords: Bamboo Fiber, Composite, Characterization. 
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1 INTRODUÇÃO 

Em um mundo no qual as mudanças climáticas provocadas pela atividade industrial 

são o principal problema ambiental, a utilização de fibras naturais como substitutas das 

fibras sintéticas, como vidro e carbono, é uma solução ambientalmente correta.  

As fibras vegetais, também conhecidas como lignocelulósicas, apresentam 

vantagens em comparação às fibras sintéticas, por serem abundantes, renováveis, 

recicláveis, de baixo consumo energético na produção e neutras em relação à emissão de 

CO2, estão se tornando alternativas atrativas do ponto de vista econômico e ambiental 

(GHAVAMI, 1988).  

O desenvolvimento de materiais compósitos utilizando fibras vegetais como reforço é 

crescente e vêm conquistando novos segmentos de mercado, pois as fibras vegetais 

apresentam baixo custo, biodegradabilidade e boas propriedades mecânicas, físicas e 

térmicas adequadas às suas aplicações. Nesse contexto, as fibras de bambu surgem com 

características e propriedades adequadas para sua aplicação como material compósito.  

Essas fibras são provenientes de uma das mais perfeitas estruturas encontradas na 

natureza, pois combina elevada dureza, resistência e leveza, o bambu é uma fonte 

renovável de crescimento rápido (três vezes mais que o Pinus, atualmente utilizado em 

reflorestamento para suprir a demanda de matéria prima para indústria madeireira) 

(GUIMARÃES, 2010). 

Muitas são as aplicações do bambu, sobretudo como peças de artesanato e mobílias 

para casa. O bambu também é utilizado para fabricação de papel cartolina reciclável. No 

entanto, ainda são mínimos os estudos de caracterização das fibras de bambu na tentativa 

de incorporar a fibra de bambu para fabricação de materiais compósitos de engenharia.  

Diante disso, este trabalho avalia a viabilidade técnica da obtenção de compósitos 

lignocelulósicos usando resina poliéster reforçada com fibras de bambu da espécie 

bambusa vulgaris cv vittata, para serem aplicados nas construções em geral. A extração das 

fibras de bambu foi realizada manualmente por fricção com menor nível possível de 

processamento tecnológico nas etapas de extração. Em seguida, realizou-se a 

caracterização física, mecânica e microestrutural das fibras. 

Foi desenvolvido um processo simples para obtenção do compósito, usando resina 

poliéster, combinada com 3% e 7% de fração mássica de fibras de bambu, com 

comprimentos de 5 a 15 mm. Os corpos de prova foram fabricados por moldagem manual 

utilizando-se moldes de silicone, sem desmoldante e sem pressão. Os resultados da 
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caracterização mecânica e microestrutural do compósito reforçado com fibras de bambu 

obtido neste trabalho, através de ensaios mecânicos e microscopia eletrônica de varredura 

(MEV), serão comparados com as propriedades de compósitos reforçados com outras fibras 

naturais, verificando sua adequação para aplicação como material compósito de engenharia. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

As fibras de bambu foram obtidas manualmente por fricção utilizando-se o menor 

nível possível de processamento tecnológico nas etapas de extração.  

Na fabricação dos compósitos foi desenvolvido um processo simples para obtenção 

do compósito polimérico, usando resina poliéster tereftálica insaturada e pré-acelerada, 

combinada com fibras de bambu de comprimentos de 5 a 15 mm e fração mássica de 3% e 

7%. Os corpos de prova foram fabricados por moldagem manual utilizando-se moldes de 

silicone, sem desmoldante e sem pressão.  

Foram fabricados duas séries de 6 (seis) corpos de prova para ensaio tração com as 

proporções de agente de cura/resina de 0,33% (v/v) misturando as quantidades pré-pesadas 

de resina, agente de cura e fibras de bambo, em um becker, sendo a mistura 

homogeneizada por cerca de 5 (cinco) minutos e vazada à temperatura ambiente nos 

moldes.  

Os ensaios de tração nos compósitos foram realizados de acordo com a norma 

ASTM D 638M em uma máquina de ensaio universal KRATOS modelo IKCL3 – com célula 

de carga de 5 kN, a uma velocidade de ensaio de 5 mm/min. Após a realização dos ensaios 

mecânicos, a superfície de fratura dos corpos de prova foi analisada de forma a se estudar 

os mecanismos de falha de cada composição fabricada. A morfologia da superfície de 

fratura foi analisada por microscopia eletrônica de varredura. A Figura 1 mostra a extração 

das fibras de bambu. 

 
Figura 1. a) – Plantações de colmos de bambu; b) – Desfibramento manual por fricção; c) – Fibras de 

bambu. 
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As fibras de bambu sem tratamento superficial foram caracterizadas quanto à sua 

resistência à tração e alongamento, segundo a norma ASTM D3822-96; massa específica e 

teor de umidade, conforme a norma DNER-ME 084/95; comprimento, diâmetro, aspecto 

superficial e a sua microestrutura (MEV). A Figura 2 mostra os equipamentos de 

caracterização das fibras e compósitos de bambu. 

 

 
Figura 2. a) – Máquina de ensaio de tração, utilizada para tração das fibras e dos compósitos de 

bambu; b) - Microscópio eletrônico de varredura (MEV), utilizado para obtenção das superfícies e 

regiões fraturadas das fibras e dos compósitos de bambu. 

  

As etapas de fabricação e caracterização dos compósitos de bambu estão descritos 
na Figura 3. 
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Figura 3. a) – Fibras de bambu extraídas manualmente; b) – Fibras de bambu cortadas (5 a 15 mm), 

com auxílio de uma tesoura; c) - Homogeneização fibra/resina; d) – Molde de silicone utilizado para 
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fabricação dos compósitos; e) – Capela utilizada para a cura dos compósitos; f) – Compósitos lixados 

para ensaio de tração, seguindo os procedimentos metalográficos; g) – Caracterização mecânica dos 

compósitos, utilizando máquina de tração; h) – Caracterização microestrutural através das 

morfologias da superfície de fratura dos compósitos, utilizando Microscópio Eletrônico de Varredura 

(MEV). 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

3.1 Caracterização das Fibras de Bambu: 

As fibras de bambu foram caracterizadas quanto à sua resistência à tração, 

alongamento, comprimento, diâmetro, massa específica, teor de umidade, aspecto 

superficial e a sua microestrutura. Os resultados estão demonstrados na Tabela 1. 

As fibras foram caracterizadas e utilizadas na produção dos compósitos da forma 

como foram recebidas, sem tratamento superficial. 

Tabela 1. Resultados da caracterização das fibras de bambu não tratadas. 

Material 
Resist. 
Tração 
(MPa) 

Alongamento 
(%) Compr. (mm) Diâmetro (mm) 

Massa 
Específica 

(g/cm³) 

Teor de 
Umidade 

(base 
úmida) (%) 

Fibra de 
Bambu 

501,04 (± 
137,61) 6,81 (± 3,08) 283,16 (± 3) 0, 245 (± 0, 005) 1,35 (± 0,01) 12 (± 0,5) 

Os resultados encontrados na Tabela 1 estão dentro da média dos valores obtidos 

por outros pesquisadores. A resistência à tração das fibras de bambu está dentro da média 

ou superior dos valores de outras fibras vegetais tradicionais aplicadas em compósitos 

poliméricos, como o sisal e a juta, como mostra a tabela 6. Comprovando assim, o que tem 

sido reportado por diversos autores sobre a variabilidade das propriedades das fibras 

naturais (SILVA, 2003). 

A Figura 4 mostra a caracterização superficial microestrutural da fibra de bambu. 
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Figura 4. Microscopia eletrônica de varredura: a) Seção transversal da fibra de bambu embutida em 

matriz acrílica; b) Fibra de bambu em forma elíptica apresentando vazios e microcavidades; c) 

Aspecto da região de fratura da fibra de bambu após ensaio de tração, ilustrando o rompimento das 

fibras elementares; d) Aspecto superficial da fibra bambu, ilustrando irregularidades e cavidades 

superficiais. 

 

Como se pode observar, a Figura 4 - a) mostra a micrografia eletrônica de uma 

amostra de bambu na qual podemos verificar a geometria aproximadamente elíptica, com 

alta excentricidade da seção da fibra; a Figura 4 - b) mostra a fibra de bambu também em 

forma elíptica apresentando vazios e microcavidades; a Figura 4 - c) apresenta a região de 

fratura de uma fibra de bambu ensaiada em tração, onde podemos observar uma 

deformação plástica longitudinal com desfibramento e rompimento das fibras elementares; a 

Figura 4 - d) ilustra o aspecto superficial da fibra de bambu, ilustrando irregularidades e 

cavidades superficiais. 

 

3.2 Caracterização dos Compósitos de Bambu com Fração Mássica de 3% e 7%: 
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A Tabela 2 mostra os resultados da caracterização mecânica dos compósitos de 

bambu com suas frações mássicas. 

Tabela 2. Resultados da caracterização mecânica dos compósitos de bambu. 

Reforço 

Fração Mássica 

Reforço (FM) 

% 

Resist. Tração (σ) 

(MPa) 

Média (Desvio Padrão) 

Bambu 5 a 15 mm 3,0 14,72 (± 2,09) 

Bambu 5 a 15 mm 7,0 11,25 (± 3,21) 

 

A Tabela 2 mostra um comparativo entre os resultados obtidos com o aumento da 

fração mássica da fibra de 3% e 7%. Os dados indicam quem a resistência do compósito 

produzido diminui com o aumento da fração mássica da fibra, confirmando o que tem sido 

reportado por outros pesquisadores.  

O compósito reforçado com 3% de fração mássica de fibras teve desempenho 30% 

superior ao compósito com 7% de fração mássica de fibras, o que provavelmente ocorreu 

devido ao método de fabricação do compósito ser manual e sem pressão. As fibras de 5 e 

15 mm foram homogeneizada aleatoriamente e vazadas, sendo obtida uma melhor 

acomodação ou disposição das fibras nos moldes com fração mássica de 3%, devido a 

baixa aglomeração das fibras no molde, havendo assim, predominância de fibras longas no 

compósito, logo as concentrações de tensão que ocorre na ponta das fibras, nucleando 

trincas são menores.  

Nos compósitos com fração mássica de fibra de 7%, houve uma dificuldade de 

acomodação ou disposição das fibras no molde devido uma alta aglomeração, havendo 

assim, predominância de fibras curtas, logo a maior concentração de tensão ao longo da 

interface fibra/matriz ocorre nas extremidades das fibras e quanto menor o comprimento das 

fibras, maior o número destas extremidades, o que acarreta depreciação das propriedades 

mecânicas de tração do compósito. 

A Figura 5 mostra a morfologia da superfície de fratura dos compósitos (MEV). 
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Figura 5. Microscopia eletrônica de varredura dos compósitos: a) Superfície de fratura de compósito 

poliéster reforçado com fibras de bambu de 5 a 15 mm e 3% de fração mássica de fibras. As setas 

vermelhas indicam as fibras rompidas; b) Superfície de fratura de compósito poliéster reforçado com 

fibras de bambu de 5 a 15 mm e 7% de fração mássica de fibras. As setas amarelas indicam as fibras 

que sacaram da matriz (pull out). 

 

A Figura 5 - a) mostra um compósito reforçado com fibras de bambu de 5 a 15 mm e 

3% de fração mássica de fibras, onde podemos observar a predominância da presença de 

fibras rompidas (setas vermelha) próximo ao plano de propagação da trinca. Na Figura 5 – 

b) mostra um compósito reforçado com fibras de bambu de 5 a 15 mm e 7% de fração 

mássica de fibras, onde podemos observar que o mecanismo de falha dominante no 

compósito foi o pull out (setas amarelas), evidenciando a baixa adesão fibra/matriz.  

 

4 CONCLUSÕES 

A caracterização mecânica das fibras de bambu mostrou que estas, apesar de não 

terem sofrido qualquer tratamento, apresentaram bons níveis de resistência à tração, física e 

microestrutural semelhantes ou superiores às demais fibras vegetais tradicionalmente 

utilizadas na produção de compósitos, como as fibras de sisal e juta. Os compósitos 

reforçados com fibras de bambu apresentaram desempenho mecânico bastante satisfatório, 

apesar da baixa fração mássica conseguida com a técnica de processamento. 

O estudo fractográfico foi eficiente na determinação dos mecanismos de falha 

dominantes em cada composição fabricada, dando-nos indicações dos procedimentos a 
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serem adotados no processamento dos compósitos para a melhoria das propriedades 

mecânicas. 
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RESUMO 

Este trabalho possui como objetivo caracterizar a inovação tecnológica nas indústrias do 
Estado do Amazonas por intermédio dos resultados obtidos na Pesquisa de Inovação 
Industrial (PINTEC). Em termos metodológicos esta pesquisa caracteriza-se como 
quantitativa-descritiva com universo composto pelas empresas participantes da PINTEC no 
estado do Amazonas, as métricas utilizadas na pesquisa identificaram o comportamento das 
empresas industriais Amazonenses em relação à inovação tecnológica. Nos resultados são 
apresentadas as tabelas relacionadas às métricas utilizadas para a avaliação da inovação 
no estado do Amazonas e nas considerações finais são apresentadas a síntese das 
características relacionadas ao comportamento das indústrias Amazonenses segundo a 
PINTEC. 

 

Palavras-chaves: Inovação tecnológica – Amazonas – PINTEC 

 

ABSTRACT: 

This work has aimed to characterize the technological innovation in the industries of the State of 
Amazonas through the results in the Industrial Innovation Research (PINTEC). Methodologically 
this research is characterized as quantitative-descriptive with the universe consists of the 
companies participating in the PINTEC the state of Amazonas, the metrics used in the study 
identified the behavior of Amazonian industrial enterprises in relation to technological innovation. 
Results are presented in the tables related to the metrics used to evaluate innovation in the state of 
Amazonas and final considerations are presented in the summary of characteristics related to the 
behavior of Amazonian industries second PINTEC. 

 

Key-words: Technological innovation – Amazonas - PINTEC 

 

INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, os países da OCDE apresentam políticas públicas crescentemente 
focadas em P&D em áreas estratégicas inovadoras, dando ênfase ao desenvolvimento, 



609 

 

difusão e utilização eficiente de novas tecnologias na economia baseada no conhecimento, 
com foco principal em informação e conhecimento (CASSIOLATO & LASTRES, 2000).  

 O governo Brasileiro vem implantado políticas voltadas para inovação cada 

vez mais complexas com o intuito de estimular os setores privados a aumentar seu 

nível e qualidade de investimentos em inovação (CASSIOLATO, 2010). A Lei de 

Inovação possibilitou que recursos públicos fossem utilizados para auxiliar as 

atividades inovativas nas empresas. A Lei do Bem estabeleceu mecanismos de 

depreciação acelerados e de incentivos fiscais para investimentos em P&D, antes 

desta lei os incentivos para P&D estavam vinculados aos Programas de 

Desenvolvimento Tecnológico Industrial e agropecuário (PDTIs e PDTAs), todavia 

estes mecanismos foram pouco utilizados entre outros motivos pela necessidade 

prévia de aprovação do projeto junto ao Ministério de Ciência e Tecnologia (De Negri 

et al., 2010). 

No caso do Amazonas em 2006 foi sancionada a Lei de inovação do Amazonas 
(Lei n° 3.095 de 17 de novembro de 2006) com o intuito de estabelecer medidas de 
incentivo à inovação e a pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo. 

Sendo assim, o objetivo deste trabalho será de caracterizar a inovação tecnológica 
nas indústrias do Estado do Amazonas tendo como base os indicadores da Pesquisa de 
inovação tecnológica (PINTEC-IBGE). Serão avaliados os resultados do período de 1998-
2008. O artigo está estruturado em três partes: a primeira trata de uma revisão da literatura 
relacionada à inovação (seção 1 e 2) mencionando os tipos de inovação e a sua importância 
para a competitividade de uma empresa ou nação; na segunda parte ocorre a descrição da 
metodologia (seção 3); e por fim, na terceira parte apresentam-se os resultados da pesquisa 
(seção 4), as considerações finais e as referências. 

 

1. TIPOS DE INOVAÇÃO 

Nas últimas décadas a inovação tornou-se fonte fundamental para o 
desenvolvimento de vantagens competitivas sustentáveis, quer seja, pelas patentes 
resultantes do desenvolvimento de novos produtos, quer seja, pela aquisição de novas 
tecnologias para a melhoria de processos internos. A inovação permite a empresa competir 
em um mercado cada vez mais competitivo e mundial. 

O Manual de Oslo (OECD, 2005) e o IBGE (2008) definem inovação como 

ações voltadas para produtos (bens ou serviços), processos, métodos de marketing 

e métodos organizacionais. Para Cassiolato & Lastres (2000, p. 249) "Inovação é o 

processo pelo qual as empresas dominam e implementam o design e a produção de 



610 

 

bens e serviços que sejam novos para elas, independentemente do fato de serem 

novos para seus concorrentes - domésticos ou internacionais”.  

 Inovação é algo novo que agregue valor social ou de riqueza indo muito além de um 
novo produto podendo estar relacionado a novas tecnologias, novos processos, novas 
práticas mercadológicas, pequenas mudanças, etc. A inovação não se restringe somente 
aos bens manufaturados, pode ser encontrada no setor de serviços com melhorias que 
envolvem presteza, qualidade e eficácia de seus serviços de atendimento, por exemplo 
(TIDD, BESSANT & PAVITT, 2008). 

O trabalho de De Negri, Salerno & Castro (2005) evidencia que as empresas 

que inovam obtêm uma melhora na qualidade do produto e permite ampliar ou 

manter a participação no mercado entre as empresas inovadoras; a inovação 

proporciona a abertura de novos mercados, reduz custos e impactos ao meio 

ambiente e ajuda na adequação as normas dos mercados internos e externos.  

 

2. INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE 

O processo de inovação é fundamental para o aumento de produtividade e da 
competitividade organizacional, o sucesso das empresas está ligado as maneiras de 
desenvolver o produto e de gerenciá-lo por meio das informações relacionadas ao ciclo de 
desenvolvimento do produto. A inovação pode melhorar as condições da empresa e 
favorecer o seu crescimento tornando-se a base da competitividade nas economias mais 
avançadas em conjunto com as vantagens tecnológicas (FERREIRA, et al. 2010). 

 A vantagem competitiva esta mudando paulatinamente em favor das empresas que 
mobilizam conhecimento e avanços tecnológicos na concepção de novidades em 
produtos/serviços e na forma como as produzem e lançam. O desenvolvimento de produto é 
uma capacidade importante devido a constante mudança do meio-ambiente. A inovação em 
processo também é relevante na medida que uma organização realiza algo que ninguém 
mais pode fazer, ou fazendo melhor do que os outros. No caso dos serviços, prestá-los de 
forma mais rápida, mais barata e com melhor qualidade é uma fonte de vantagem 
competitiva (TIDD, BESANT & PAVITT, 2008). 

No caso das economias em desenvolvimento, onde a inovação se restringe a 
absorção e ao aperfeiçoamento de produtos já existentes, ocorre o condicionamento de 
suas posições estratégicas devido, principalmente, aos seus mercados já estarem ocupados 
por concorrentes, resultando assim, em taxas de crescimento dos mercados inferiores as do 
inicio do lançamento dos produtos e, também, observa-se uma redução das margens de 
lucros ocasionados pelo aumento da produção e pela entrada de imitadores (REZENDE & 
TAFNER, 2005). 

Assim, os imitadores não obtêm as margens de lucro extraordinárias dos 
inovadores, logo não conseguem financiar a continuidade da inovação e do esforço 
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tecnológico. Seus lucros são reduzidos devido à produtividade ser mais baixa, ocorre a 
predominância de produtos maduros e menos dinâmicos em sua pauta de produção 
reduzindo suas potencialidades de crescimento e desenvolvimento econômico e social. 
(REZENDE & TAFNER, 2005). 

No tocante as patentes, estrategicamente elas surgem como uma vantagem 
competitiva as organizações que a adotam geradas pelo desenvolvimento tecnológico, 
eliminação da concorrência em suas áreas de atuação e aumento do poder de barganha de 
seu detentor em relação aos consumidores, assim, a patente torna-se um catalisador para 
uma posição competitiva superior em longo prazo (FERREIRA, GUIMARÃES & 
CONTADOR, 2009). 

3. METODOLOGIA 

Esta pesquisa caracteriza-se como uma pesquisa quantitativa e descritiva 
(MARCONI, 1991; GIL, 2002; SILVA & MENEZES, 2005) por buscar analisar setorialmente 
a inovação tecnológica no estado do Amazonas. Para isto, utiliza-se de dados secundários 
quantitativos baseados na Pesquisa de Inovação Tecnológica (PINTEC) avaliando os 
resultados no período de 1998-2008. 

 O universo deste estudo foi composto por todas as empresas participantes da 
PINTEC no estado do Amazonas. A delimitação do universo englobou as empresas 
consideradas inovadoras no estudo do IBGE ao longo do período mencionado. No 
tratamento estatístico dos dados optou-se por uma análise que permitisse uma visualização 
mais rica por meio das tabelas, esta abordagem se assemelha a realizada por Pavitt (1984).  

 As métricas estudadas nesta pesquisa relacionam-se com o estudo apresentado em 
Cunha (2009) que avaliou as características de inovação nas pequenas empresas. As 
métricas avaliadas encontram-se na tabela 1 (abaixo): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000 2003 2005 2008
Empresas que 

implementaram inovação
Tabela 1 Tabela 2.2 Tabela 2.2 Tabela 2.2

Tabela 2
Tipo de inovação 

implementada pelas 
empresas que inovaram

Tabela 1 Tabela 2.2 Tabela 2.2 Tabela 2.2
Tabela 3

Novidade da inovação 
implementada

Tabela 1 Tabela 2.2 Tabela 2.2 Tabela 2.2
Tabela 4

Participação dos produtos 
novos, ou 

substancialmente 
aprimorados no total das 

vendas

Tabela 16 Tabela 2.21 Tabela 2.21 Tabela 2.21

Tabela 5
Empresas que não 

implementaram inovação e 
sem projetos e seus 

motivos

Tabela 11 Tabela 2.14 Tabela 2.14 Tabela 2.14

Tabela 6

Utilização da patente 
como método de proteção 

das inovações
Tabela 3 Tabela 2.6 Tabela 2.6 Tabela 2.6

Tabela 7

CONSTRUTO MÉTRICA CONSOLIDAÇÃO 
DO AUTOR

TABELAS DA PINTEC

Comportamento das 
empresas indústriais 

Brasileiras em relação à 
inovação tecnológica

Fonte: Adaptado de Cunha(2009)

Tabela 1 – Métricas utilizadas no estudo
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4. RESULTADOS 

 

 De acordo com a PINTEC na sua primeira edição (2000) 53% do total de 
empresas Amazonenses implementaram inovações, este percentual aumentou em quase 
70% na última edição (2006-2008). A porcentagem de empresas inovadoras chegou a 90% 
do total do Estado (Tabela 2). 

 

 

 

 

 

 

 A inovação em processo é uma predominância nas quatro edições da 
PINTEC referente ao estado do Amazonas, isso pode ser um reflexo da aquisição de 
máquinas e equipamentos como principal atividade inovativa da indústria local (Tabela 3). 
Em relação ao grau da inovação implementada (Tabela 4) observa-se que a inovação ocorre 
com predominância para a própria empresa, tanto em relação a produtos, quanto em 
relação à processos. O desenvolvimento de produtos e processos novos para o mercado 
acaba ocupando uma porcentagem muito baixa na industria Amazonense. É interessante 
salientar que a inovação em processo novo para o mercado ocupa uma porcentagem ainda 
menor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Cunha (2009) e IBGE

Tabela 2 – Empresas que implementaram inovações

Total
2000 428 225 53%
2003 530 322 61%
2005 530 349 66%
2008 737 662 90%

PINTEC
Inovadoras

AMAZONAS

Fonte: Adaptado de Cunha (2009) e IBGE

Tabela 3 – Tipo de inovação implementada pelas empresas que inovaram

2000 160 149 84
2003 144 175 115
2005 191 275 170
2008 280 414 246

PINTEC Inovação em 
produto

Inovação em 
processo

Inovação em 
produto e 

Fonte: Adaptado de Cunha (2009) e IBGE

Tabela 4 – Novidade da inovação implementada

Novo para a 
empresa

Novo para o 
mercado 
nacional

Novo para a 
empresa

Novo para o 
mercado 
nacional

2000 134 35 109 47
2003 121 34 152 32
2005 150 47 248 32
2008 252 36 404 19

Inovação em produto Inovação em processo

PINTEC
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 Das empresas Amazonenses que inovam em produtos, o impacto nas vendas 
desses produtos lançados nas edições de 2003 e 2008, representaram mais de 40% sobre o 
total das vendas, em detrimento das edições de 2000 e 2005 onde o impacto sobre as 
vendas ficou entre 10% e 40% das vendas totais (Tabela 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 No que tange as empresas que não implementaram nenhum tipo de 
inovação, a PINTEC revelou que na primeira edição (2000) 46% das empresas 
Amazonenses não inovavam, estes percentuais caíram para  38% de empresas que não 
inovaram no estado na edição de 2008. O principal motivo apontado por estas empresas 
para não se inovarem foram as condições de mercado seguido por inovações prévias 
(Tabela 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto aos métodos de proteção (Tabela 7) utilizados pelas empresas 
Amazonenses a porcentagem de empresas que utilizam patente nos últimos dez anos não 
cresceu significativamente, esta situação é um reflexo das inovações no estado do 
Amazonas se concentrarem em processos. Outro aspecto que pode ser considerado a 

Fonte: Adaptado de Cunha (2009) e IBGE

Tabela 5 – Participação dos produtos novos, ou substancialmente 
aprimorados no total das vendas

2000 6,25% 68,75% 25,00%
2003 14,48% 37,24% 48,28%
2005 19,90% 41,36% 38,74%
2008 15,71% 17,50% 66,79%

PINTEC
Menos 
de 10%

De 10 a 40%
Mais de 

40%

Fonte: Adaptado de Cunha (2009) e IBGE

Tabela 6 – Empresas que não implementaram inovação e sem 
projetos e seus motivos

Inovações 
prévias

Condições de 
mercado

Outros fatores 
impeditivos

2000 196 8 162 26
2003 313 72 180 61
2005 275 28 142 104
2008 281 60 177 44

PINTEC
Total de 

empresas que 
não inovaram

Principais motivos



614 

 

respeito das patentes diz respeito ao seu processo ser complexo e dispendioso em relação 
a tempo e custos. 

 

 

 

 

 

 

 

A figura 1 apresenta a participação do Estado do Amazonas (em comparação ao 
total de patentes neste segmento no Brasil) relacionada ao privilégio de invenção de 
patentes, segundo o INPI, entre os anos de 1997 e 2007. Observa-se a inexistência de um 
crescimento uniforme da participação no estado, tendo os três últimos anos (2005, 2006 e 
2007) ocorrido queda nas patentes de invenção.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto às patentes de modelo de utilidade (figura 2) observa-se, da mesma forma 
que na figura 1, a inexistência de um crescimento uniforme ao longo do período estudado, 
entretanto, neste caso nos últimos três anos (2005, 2006 e 2007) ocorreu um aumento da 
participação do Amazonas em relação ao Brasil. 

 

Fonte: Adaptado de Cunha (2009) e IBGE

Tabela 7 – Utilização da patente como método de proteção das inovações

2000 225 12 5,33% 23 10,22%
2003 203 14 6,90% 16 7,88%
2005 296 16 5,41% 35 11,82%
2008 449 32 7,13% 0,00%

PINTEC
Total de 

empresas que 
inovaram

Que implantaram inovação

com patene em vigorcom depósito de patente
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A indústria Amazonense pode ser caracterizada como inovadora (90% das 
empresas implementaram inovações), com predominância das inovações em processo. O 
predomínio de inovações em processos pode ser um reflexo do crescimento econômico dos 
últimos anos que demandou uma quantidade considerável na aquisição de máquinas e 
equipamentos. Todavia, as inovações em processo possuem um menor valor agregado, 
sem mencionar que nem todas as aquisições de máquinas e equipamentos são 
consideradas inovações. Esta tendência em inovação em processo já havia sido 
demonstrada por Ariffin & Figueiredo (2003) no estudo do setor eletro-eletrônico de Manaus. 

A inovação em produtos ainda não faz parte da estratégia principal de inovação das 
empresas Amazonenses, porém, o impacto nas vendas das empresas que inovaram em 
produtos somente vem a reforçar a importância na busca por estas inovações como forma 
de aumento de receita organizacional. 

Outra característica da indústria Amazonense diz respeito às patentes, importante 
indicador de inovação, que apesar de sua evolução ao longo do período da pesquisa (1998-
2008) continua não sendo uma prática das empresas Amazonenses resultante, também, 
das baixas taxas de inovações em produtos e de sua complexidade.  As figuras 1 e 2 
ressaltaram que de maneira geral ocorreu um aumento na concessão de patentes ao longo 
do período estudado, todavia este crescimento não foi uniforme e contínuo.  

É importante que as políticas públicas incentivem, crescentemente, a inovação em 
produto para que o Polo Industrial de Manaus não se torne mero imitador das economias 
mais desenvolvidas conforme apresentado na revisão bibliográfica. Para um estado que 
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possui uma forte indústria eletroeletrônica e de duas rodas os resultados de concessão de 
patentes estão muito aquém do esperado para o Amazonas. 

Em síntese o comportamento da indústria Amazonense resultante da análise da 
PINTEC e dos dados do INPI adotados nesta pesquisa assume o papel de uma indústria 
inovadora, com foco nas inovações em processo e na qual as patentes não são utilizadas 
pela maioria das empresas que inovam em produto.  
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RESUMO: A natureza é o elemento de investigação sobre a existência humana pautado 
num conhecimento entre percepção e contemplação. O ato de criar, inovar, pesquisar, 
transformar imbuído do ato contemplativo é uma práxis de um saber milenar que o planeta 
terra tem onde flora e fauna sempre estiveram presentes. Questões como estas serão 
melhor explicitadas a partir dos pensadores ao qual faremos referências como Plotino, 
Ficino e Luigi Pareyson com os tópicos: natureza contemplada, correspondências entre 
micro e macro-cosmo e teoria da formatividade. O núcleo central deste estudo é a discussão 
da própria obra de dois artistas: Djalma Barros e Ivanir Cozeniosque nas linguagens da 
cerâmica, escultura e xilogravura. São obras realizadas nos mais variados processos 
estimulando a criatividade e nos propondo a vencer desafios com a materialidade e 
inovações estéticas. 

 

Palavras-chave: contemplação, eco-sistemas, escultura, cerâmica, xilogravura. 

 

ABSTRACT: Nature is the element of research on the human existence that is characterized 
by a kind of knowledge between perception and contemplation. The act of creating, 
innovating, researching, transforming, imbued with the contemplative act, is a praxis of 
milennial knowledge that Planet Earth has in which flora and fauna have always been 
present. Such matters will be made more explicit from the ideas of the thinkers to whom we 
will refer, such as Plotinus, Ficino and Luigi Pareyson, regarding the following topics: 
contemplated nature, correspondences between micro- and macrocosm and theory of form-
activity, respectively. The central core of this study is the discussion of the work of two 
artists: Djalma Barros and Ivanir Cozeniosque, in ceramics, sculpture and woodcut. These 
works were carried out in the most diverse processes, stimulating creativity and proposing 
that we win challenges with materiality and aesthetic innovations. 

 

Keywords: contemplation, ecosystems, sculpture, ceramics, woodcut. 
 

“À quoi bom la merveille de transporter un fait de la nature em sa presque 
disparation vibratoire selon le jeu de la parole, cependant; si ce n‘est pour que 
émane, sans la gêne d‘un proche ou concret rappel, la notion pure.” Mallarmé 

 

Pertencer como ser humano a um começo de século e novo milênio é instigante e 

desafiador pois suscita questões novas a serem dimensionadas no âmbito da ética, moral, 
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economia, ecologia, arte e espiritualidade. A questão que se coloca é se nossa forma de 

viver está coerente com nosso tempo e se esta traz felicidade para todos igualmente. A 

humanidade caminha sempre em busca de realizações de seus sonhos e procura caminhos 

na tentativa de transpor obstáculos para a concretização dos mesmos. Por isso as 

pesquisas na área da medicina, engenharia, ciências humanas, campo tecnológico, artes 

visam trazer mais conhecimento, descobertas, qualidade de vida e atingir objetivos vitais e 

científicos necessários para o desenvolvimento e a nossa própria sobrevivência. 

Estamos diante de problemas do aquecimento global e devastação do planeta terra 

que aumentam a cada dia devido a interesses econômicos, bélicos, políticos, financeiros, 

valores consumistas e imediatistas que provocam uma ruptura, um distanciamento, um 

desrespeito aos seres que vivem no mesmo habitat. O homem está mais preocupado com 

sua sobrevivência e soberania sobre o meio ambiente do que uma tentativa de 

aproximação, entendimento e generosidade aos outros reinos. Quase sempre é uma relação 

de apropriação, domínio e uso do reino animal, vegetal e mineral. Atitudes e anseios de 240 

milhões de habitantes preocupados em suprir suas necessidades em alimentação, 

vestuário, utensílios, mobiliários, habitat, trabalho, lazer, higiene, saúde, transporte, lazer 

que acabam gerando desequilíbrios ambientais que vão colocando desafios para a 

manutenção dos recursos naturais e a preservação do planeta como um todo.  

Essa ruptura do homem contemporâneo na sua relação com os outros reinos gerou 

atitudes irresponsáveis como um todo. Isso tudo nos coloca diante de dilemas de difíceis 

soluções sociais, ecológicas e de saúde pública. Hoje a minimização desses impactos 

ambientais e a tomada de consciência é fundamental. Como incorporar todo um 

conhecimento ao alcance do homem e não se distanciar de um vetor existencial primordial 

que é  como viver e o que é mais importante neste século que se inicia? Por ser o período 

mais crítico do termômetro na relação homem x natureza há uma preocupação para nós 

artistas que é o quanto somos capazes de suportar o distanciamento das coisas intrínsecas 

à interioridade do ser e porque o homem deixou de ser um ser integrante e protetor da 

natureza? 

Em Poéticas Visuais, isso não poderia ser diferente: transpor limitações, vícios, 

procedimentos técnicos para uma melhor expressão de si, do seu tempo e do cosmos. 

Problemáticas que estiveram sempre presentes nesse percurso de individuação que é o 

território das artes. Como atingir os sonhos mais recônditos de cada um? Qual o caminho a 

ser percorrido para que esse devaneio de si e para com o outro possa ser alcançado? 

Diante de uma realidade como a que presenciamos atualmente fica a pergunta para todos 
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os artistas: como inserir e o que produzir como obra artística nesse viés de problemática 

universal?  

O artista e seu tempo. O artista e a consciência ecológica. Como evitar materiais 

tóxicos, resinas, plásticos, propor obras efêmeras, manter a documentação da obra e sua 

existência diante do espectador? A escolha do tema, lugar da obra deve estar alinhada com 

uma consciência ecológica e ao mesmo tempo atendendo a toda uma pesquisa plástica e 

expressiva. Colocam-se questões importantes de reutilização de materiais, métodos, formas 

de apresentação, dimensão, site specific devido a preocupações ambientais com as quais 

os artistas de outros tempos não se confrontavam nem tampouco vislumbravam tais 

problemáticas. 

O trabalho aqui exposto de Djalma Barros e Ivanir Cozeniosque é um caminhar pelo 

labirinto do desconhecido, um aproximar-se da quietude do ser, um experimentar facetas e 

vislumbres do recolhimento, que levaram ao encontro de algo profundo e elevado. Títulos 

das obras como: Etnia, Caminhos, Diários da Vida, Tensão, Claustros, Paisagens/Poemas, 

Espacialidades do Recôndito, Arquitetura da Luz, entraram em ressonância com espaços, 

relevos, incisões e cor já prevendo possíveis desdobramentos no processo de criação.  

São projetos de pesquisas onde a obra emerge como necessidade de investigar e 

indagar a vida. Tentativa de colocar em realidade plástica o que é visto por dentro como 

visão das memórias profundas. Práxis artística apresentada na linguagem da cerâmica, 

escultura e xilogravura como forma de apresentação de materiais que discutem, cor, 

opacidade, dureza, efeito plástico, harmonia entre outras descobertas que destaca a obra e 

revela ao expectador sua natureza mas como estado de contemplação. É a procura por 

momentos de quietude para relembrar ou poder assimilar ensinamentos que a natureza 

tenta nos passar com sua diversidade e beleza. Momentos de contemplação mais profundos 

e significativos do que aquilo que se conhece como observação da natureza nos estudos da 

arte ocidental, no campo da bilogia ou medicina. O ato contemplativo aqui é sugerido como 

caminho possível para se conseguir a serenidade e o esvaziamento da mente pensante e 

analítica do homem contemporâneo. Propor novas alternativas e discussões na composição 

dos objetos, criar uma reflexão diante do Universo humano e de sua essência. 

Esse encontro, respeito e observação da natureza pode nos trazer e mostrar formas 

de viver mais humanizada e sem tanta agressividade e indiferença como a que sociedade 

contemporânea mundialmente vem demonstrando. É um contemplar assimilando 

conhecimentos velados, gerando uma obra artística imbuída de uma atitude contemplativa 
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onde contém uma reflexão e portanto investigação, discernimento e invenção. Não é um ato 

passivo como nos coloca tão bem Pareyson: 

 

“A contemplação é um estado de quietude e calma, em que se fixa a 
miragem para olhar o objeto fora da inquietação e do tumulto da busca, e 
certamente, a contemplação é um estado de extrema receptividade. No qual 
se deixa o objeto ser, na sua verdadeira e autônoma natureza, 
precisamente para fixá-lo sem falsear-lhe os traços, mas aquela quietude 
não tem nada de passividade, nem de inércia, porque antes representa o 
cume de uma atividade intensa e operosa, e esta receptividade não tem 
nada de abandono e do esquecimento de si, porque é antes posse vigilante 
e imperiosa (…) chega-se à contemplação através de um processo muito 
ativo de interpretação (...) fazer falar com sentido espiritual o seu próprio 
aspecto sensível; não tanto buscar o significado da sua realidade física 
como, antes, saber considerar esta mesma realidade física como 
significado: já que não se trata de distinguir interno e externo, alma espiritual 
e corpo físico, pura imagem e intermediário sensível, realidade oculta e 
invólucro exterior, mas de encontrar a coincidência de espiritualidade e 
fisicidade (…) aquilo que é profundo não se encontra atrás, ou dentro, ou 
sobre, ou além do aspecto sensível da obra, mas é o próprio rosto físico, 
todo evidente na sua definida consistência material, inexaurível, no entanto, 
na sua insondável dimensão espiritual: geheimnisvoll oflenbar, como diria 
Goethe, isto é misterioso e potente a um só tempo”. (Pareyson) Os 
Problemas da Estética, pgs. 156, 157, 206, 207 

 

No trabalho do artista plástico Djalma Barros a materialidade é um motor para instigar 

o espectador, traçar paralelos com os materiais e fazer o ser pensante discutir origens, 

formas, luz, textura... Obras que instigam o indivíduo ao pensamento revelando a sua 

natureza e configurando através do olhar uma aproximação com a matéria e revelando-a em 

sua grandeza. 
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Etnias/ Diários da Vida 

 

A pesquisa de Ivanir Cozeniosque se dá por níveis de relações entre  momentos de 

observação da natureza (áreas remanescentes da mata nativa de Cotia) e momentos de 

pura introspecção. A busca de uma síntese de vida e de forma de se expressar por meio 

das linguagens eleitas a muitos anos como artista: a escultura e a xilogravura; onde através 

de elementos plásticos adequados a cada procedimento técnico dessas linguagens mostre 

reminiscência desses momentos junto à natureza. Observando ou puramente contemplando 

para em quietude no atelier poder deixar emergir reflexões, sentimentos profundos de 

comunhão e de agradecimento a toda essa grandeza, diversidade, beleza e harmonia da 

natureza. 

Nas xilogravuras Paisagens/Poemas elementos de luzes entram para compor toda a 

atmosfera da imagem, seja pela retirada da matéria do encavo da matriz, buscando cada 

vez mais áreas vazias e maior sutilização com o intuito de trazer maior leveza ao que 

suscita do significado da obra tanto pelos matizes através de meios tons. A permanência e 

apropriação dos veios naturais da madeira em contraste com grandes áreas brancas e a 

composição das superfícies cromáticas da mais clara e rarefeita para as de maior sombra e 

adensamento permitem ao olhar maior profundidade do campo visual. Durante o processo 

do encavo da madeira como que num estado de suspensão do pensamento onde o silencio 

favorece esses momento de vertigem apara as memorias profundas com o instante da 
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observação e com o sentimento ali gerado que intuitivamente  possibilita uma reminiscência 

com a paisagem não no sentido de representação. Remete a um estar com a natureza e a 

um deslumbrar a criação em toda sua autonomia, poder de construção e equilíbrio. São 

imagens de um universo que é libertador e individualizante, uma atmosfera de quietude e de 

apaziguamento. O vislumbre da linha do horizonte, as camadas sucessivas de massas 

densas ou rarefeitas da mata da região e a profundidade do olhar da paisagem trouxeram 

uma conscientização mais profunda sobre a própria existência humana. 

  

Paisagens/ Poemas 

Nos trabalhos de esculturas Claustros, Espacialidades do Recôndito e Arquitetura da 

Luz há uma ampliação da relação entre o plano interno ou externo da arquitetura do lugar 

com a natureza. Nestes projetos há premissas ideológicas, ecológicas e uma consciência 

espiritual num repertório de vida em uníssono com a interioridade. Como acessar planos 

mais profundos da alma, traduzí-los em Poéticas Visuais e dar ao outro a ver essas 

dimensões de beleza e harmonia com o todo? 

A obra escultórica aqui apresentada vem sendo realizada em gesso, onde peças são 

oriundas de uma montanha de areia a matriz de todas elas _ onde são organizadas e 

exploradas com a luz e a arquitetura do espaço escolhido e possam trazer estados mais 

profundos de reflexão e de estar para transformar, aquietar e despertar para outras 

realidades e percepções mais elevadas da existência humana. 
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Espacialidades do Recôndito e Arquitetura da Luz 

A escolha do gesso e da montanha de areia como matriz principal das peças de 

esculturas se deu por serem materiais orgânicos e não tóxicos e de reutilização em todo o 

processo de trabalho. O tempo todo podem ser usados e processados num outro trabalho. A 

areia entra como fonte da obra e ela mesma se mantem inalterada após a execução da 

peças.  

O uso da própria iluminação elétrica com tipos e cores diferentes de lâmpadas para 

dar força expressiva e potencializar a atmosfera criada pelas nuances cromáticas das 

sombras e texturas dos grãos de areia e branco do gesso, puros estados de recolhimento 

proporcionado pela composição das esculturas em relação ao espaço arquitetônico e a luz 

natural adentrando os vidros e aberturas do próprio lugar integram a natureza com a 

arquitetura do lugar e possibilitam maior contato com a obra. 

O acender e o apagar as luzes não entra no sentido literal do termo de ver e clarear 

para agir, como possibilidade de ação mas o de colocar o espectador junto a uma dimensão 

de sonho e de transposição de uma realidade mais anímica, mais espiritual para dentro de si 

- o recôndito e o silencioso. Nuances de luzes vão sendo experimentadas, possibilitando 

vivências ao espectador como alternâncias de dimensões do aqui agora e estados da alma 

mais elevados. O recolhimento da presença humana em contato com as esculturas nos seus 

aspectos naturais no branco do gesso e nas tonalidades criadas com os tipos de luzes 

dando um plano mais recôndito de um olhar contemplativo. A consciência de um micro e 

macrocosmo todo ele integrado e se realimentando reciprocamente e tendo relações de 
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equivalência no plano da terra e do céu, como Ficino estudou em sua obra Teologia 

Platônicas. 

 Anos de reflexão e busca por caminhos em sintonia com a interioridade do ser e respeito à 
natureza gerou buscas de atitudes e formas de vida que pudessem falar e viver essa 
realidade. Uma ação que não provocasse destruição, nem pudesse agravar ainda mais esse 
distanciamento com os outros reinos, acabou levando a uma percepção mais interiorizada 
onde o ato contemplativo e o silencio passaram a ser uma forma de existência possível. A 
criação onde existe a realização de si como um ser que inventa,  pesquisa,  experimenta, 
modela mas, está em respeito com tudo o que nos cerca. Uma realidade onde é possível 
deixar cada reino ter seu próprio caminhar pela terra, um direito à vida dado a todos os 
reinos que habitam a terra. Pensamentos como estes passaram a ser o conteúdo e o 
significado do trabalho aqui apresentado. 

São espaços edificados por uma necessidade de refúgio onde realmente pode-

se penetrar ou simplesmente contemplar. Há sempre um paradoxo e uma oposição entre o 

mundo da matéria sensível da obra escultórica, arquitetônica e a paisagem reinante com o 

mundo do inefável, mas que não inviabiliza a necessidade de podermos relembrar de nossa 

gênese, como a tradução mais verdadeira por essa procura do sagrado em nós. Há um 

esforço e uma ação nessa contemplação estética, que se origina em vontade de ver, como 

olhar espiritual, onde se dá um espelhamento da alma e da natureza.  

É uma natureza contemplada como diz Plotino, lugar de sínteses transfiguradas.  

"Se se perguntasse (à natureza) por que ela produz ela responderia, se 
pudesse entender a pergunta e falasse: não é necessário perguntar e sim 
compreender e calar, como eu mesma calo pois não tenho o hábito de falar. 
Que há para compreender? Que o ser engendrado é para mim um objeto de 
contemplação silenciosa e o objeto natural de minha contemplação: sou 
engendrada por tal contemplação e tenho um gosto natural pela 
contemplação. O que em mim contempla produz um objeto de contemplar, 
como os geômetras contemplando traçam figuras. Mas não escrevo nada 
senão que contemplo e as linhas dos corpos se produzem como se saíssem 
de mim. Tenho em mim a disposição de minha mãe e daqueles que me 
engendraram. Também eles saíram da contemplação e eu nasci sem que 
trabalhassem; e porque são razões melhores (que eu) e tais razões 
contemplam-se a si mesmas. Fui engendrada por eles”. (Plotino) A Alma, a 
Beleza e a Contemplação, p. 67 

 

A arte passa a ser um caminho de busca de outros níveis de realidade sem fugir do 

plano da imanência e materialidade das coisas.É um processo que busca na própria 

linguagem artística um canal de concretização para essas percepções mais apuradas do 

pensamento humano e ao mesmo tempo contribua como alimento anímico para a alma. 

Este movimento como um vórtice sobre si mesmo ganha em substância, cria movimento em 

profundidade, condensação e fôrça expressiva potencializando o lado espiritual da obra 

enquanto dimensão outra e existência própria. São vislumbres de paz que estão cada dia 
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mais escassos no mundo contemporâneo, mas que ficam como sonho possível nessas 

espacialidades do recôndito. 

O estudo aqui exposto passa a ser um constructo desse caminhar artístico abordando 

temas, técnicas adotadas, etapas de decantação, maturação e afinidades eletivas. A idéia é 

chamar a atenção para esses aspectos das facetas desconhecidas da cognitividade humana 

a partir das pulsões estéticas latentes em cada um de nós, tendo a natureza como estímulo 

e resgate desses momentos do recôndito com vislumbres de beleza e criatividade. Assim, a 

arte pode sugerir aos espectadores investigações mais sensíveis do olhar, atuar como 

faíscas na consciência da individuação humana e mostrar dimensões novas de realidade.  
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RESUMO 

 A intenção deste artigo é compreender o ato criativo do artista Hélio Holanda Melo (1926-
2001) analisando vestígios do seu processo criativo através de obras inacabadas cuja 
temática e técnica são síntese de seu ato criador. Na produção artística de Hélio Melo, o 
binômio criatividade e inovação revela um inventário das relações de trabalho do homem 
que vive na floresta e seu modo de vida tradicional, decorrente de um processo de 
acomodação e adaptação ao meio, que resultou numa sociologia do trabalho. Como se deu 
o processo criativo do artista Hélio Melo? De que maneira a profusão de imagens que revela 
o modo de vida dos extrativistas se estabeleceu como uma poética do artista? Neste artigo 
fica evidente que o conceito de criatividade está associado à vivência do indivíduo e sua 
capacidade de encontrar respostas aos desafios de entendimento e construção do mundo. 

Palavras-Chave: Hélio Melo, Vivência, Criatividade, Inovação e Amazônia 

 

ABSTRACT 

 

This paper aims to understand the artist Hélio Holanda Melo (1926-2001)’s creative act by 
analyzing traces of his creative process in unfinished works whose themes and techniques 
are a synthesis of his act of creating. The binomial creativeness and innovation in Hélio 
Melo’s artistic production brings to light an inventory of the forest-living man’s labor relations 
and his traditional way of life, all this coming out by a process of accommodation and 
adaptation to the environment, which results in a labor sociology. How has Hélio Melo’s 
creative process come about? In what way has such profusion of images unfolding the 
extrativist’s way of life been set up as the artist’s poetics? In this article it becomes evident 
that the concept of creativeness is associated with the individual’s life experience and his 
capacity to find answers to the challenges of understanding and building up the world. 

  

Key-words: Helio Melo, Experience, Creativeness, Innovation, Amazonian. 
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As obras inacabadas do artista Hélio Melo fornecem elementos para entender seu processo 

criativo. O artista deixou algumas obras rascunhadas em cartolina, papel cartão e tela e uma 

comparação entre esses rascunhos e as obras concluídas com a mesma temática revela vestígios 

do seu processo criativo.  

O que se discute neste artigo é a questão da criatividade e inovação na obra de Hélio Melo 

e, assim sendo, faz-se necessário trazer informações sobre a origem desse artista. Embora tenha 

nascido na vila amazonense de Floriano Peixoto (AM), é considerado um artista acreano, pois sua 

produção visual, musical, literária e teatral se deu na cidade de Rio Branco, capital do Acre. Em 

vários momentos de seu discurso, o artista se posiciona como um pintor da floresta, que foi sua 

escola e única inspiração. E, mesmo quando se mudou para a zona urbana em Rio Branco (AC), 

trouxe a selva consigo. Costumava dizer que as imagens o perseguiam e tinha urgência de 

retratar a mata. 

 Além de desenhar, escreveu suas cartilhas sobre o meio ambiente amazônico, procurando 

dar sua contribuição com base nas experiências das populações tradicionais. Esses registros 

imagéticos e textuais são conhecimentos ligados não só à práxis do artista, como também à sua 

visão e vivência social, ecológica e política. Segundo Gadamer, a arte é conhecimento, e o 

produto do fazer artístico proporciona ao apreciador conhecimento, de forma que “a experiência 

da obra de arte torna este conhecimento partilhável.” (1997, p. 169).  

 Helio Melo resgata o conhecimento do homem da floresta baseado em depoimentos de 

seringueiros e na sua própria vivência, e de maneira didática, pois, além de explicar as funções 

dos instrumentos do seringueiro, procura detalhar o trabalho desse trabalhador extrativista. Como 

se deu o processo criativo do artista Hélio Melo? De que maneira a profusão de imagens que 

revela o modo de vida dos extrativistas se estabeleceu como uma poética do artista? Para 

responder a estas perguntas torna-se necessário estabelecer o conceito de criatividade, que, 

neste artigo, assume o entendimento de como a pessoa responde aos desafios do mundo, seja no 

âmbito prático, ligado às atividades do cotidiano, às atividades de trabalho etc., seja ainda no 

âmbito artístico, ligado à capacidade que o indivíduo tem de, a partir do pensamento, criar 

produtos culturais que atendam à necessidade de entender e construir mundos. Em artigo 

publicado pela Revista Filosofia Capital, intitulado “A Criatividade como condição do ser humano” 

(2009), Ingrid Almeida Veras, apoiando-se nos escritos de Fayga Ostrower, chega à seguinte 

conclusão sobre a relação entre criatividade e vivência: 

 

Pois a criatividade não surge simplesmente de uma única vivência, e sim, a partir 
de um processo gradativo de vivências ao longo da vida humana, que com o 
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passar do tempo torna-se potencialmente mais rica, tornando o indivíduo mais 
capaz de criar, de se projetar, de como fazer e de como exprimir a criatividade 
dando a ela uma peculiaridade própria para cada ser humano. (p.5)  

Assim sendo, o conceito de vivência que embasa este artigo, conforme explicado 

anteriormente, justifica o processo criativo do artista Hélio Melo. Para efeito didático será feita uma 

reconstituição do processo criativo do artista utilizando duas obras que ele deixou inacabadas, e 

que, por isso mesmo, são marcas indeléveis de seu ato criativo. A primeira obra inacabada tem o 

título de “Homem cortando seringa”, conforme informação de um dos filhos do artista. Esse 

esboço merece uma análise de sua forma e conteúdo, porque revela a práxis do artista, o modus 

operandi da construção de sua poética. Trazemos uma imagem dentre tantas que retratam esta 

sequência temática. 

 

Figura 1 - Sem título [Homem cortando Seringa], s/d, nanquim e sumos de folhas sobre papel, 43 x 50 cm. 

 A análise formal da obra pode ser feita por viés da técnica utilizada: o suporte é o papel 

sulfite branco tamanho A2, o traçado do desenho é feito inicialmente a lápis e depois contornado 

por um pincel fino utilizando a tinta nanquim. O volume da obra é obtido através do preenchimento 

do desenho com as variações das cores verde e marrom nas árvores e laranja, azul e preto no 

seringueiro. 

 Aspectos ambientais e paisagísticos da obra denotam características de uma floresta, 

embora estejam retratadas apenas quatro árvores: no centro, uma robusta seringueira, duas 

espécies de palmeiras no lado direito de quem vê a obra e uma árvore menos encorpada e 

bifurcada do lado esquerdo de quem vê a obra. O terreno é plano e está delineado por fracas 

pinceladas de tinta verde. Ao fundo vê-se um arbusto que, na verdade, são pequeninas batidas 

com pincel previamente preparado que carimba as folhagens. Aspectos da vegetação retratada 

demonstram a biodiversidade do espaço de trabalho do extrativismo. As seringueiras existem de 
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várias dimensões, no que diz respeito a sua circunferência. E, dependendo da circunferência, as 

árvores comportam duas, três ou quatro tigelas de seringa, que são vasilhames de zinco não 

muito grosso que serão embutidas junto ao corte nas bandeiras, que têm mais ou menos um 

palmo de tamanho e nunca devem ser muito grandes. O seu tamanho facilita o corte, fazendo com 

que o seringueiro seja mais rápido e não maltrate a seringueira. 

Na Figura 1 também estão presentes as ferramentas do seringueiro: raspadeira (serve 

para raspar a seringueira), a lâmina (serve para fazer o corte da seringueira), cabrita (serve para 

encastoar a lâmina da faca) e a espingarda (arma utilizada para se proteger das feras). A 

raspadeira encontra-se do lado direito do contemplador da obra, entre a seringueira e árvore 

bifurcada, aparenta está com o cabo fincado no chão; a lâmina está encaixada na cabrita, que 

está na mão do seringueiro na ação de cortar a madeira, e a espingarda está apoiada na árvore, 

pronta pra ser usada em qualquer eventualidade de perigo. 

Examinando o rascunho e seguindo as pistas do ato criativo de Hélio Melo, tendo como 

ponto de partida a Figura 1, fica evidente a técnica utilizada pelo artista: pode-se afirmar que ele 

cria seu trabalho a partir de lembranças de sua vivência como homem da floresta. No processo de 

criação dos desenhos, utiliza primeiro o lápis para riscar os elementos principais da composição; 

em seguida, usa tinta nanquim para contornar os traços e tintas à base d'água com corantes 

naturais para preencher e dar volume ao desenho.  

A utilização de corantes naturais foi uma resposta à falta de tintas industriais. Dessa 

carência estruturou-se sua poética, a ponto de afirmar que, “para pintar uma mata do jeito que ela 

é, sem o sumo das plantas, é impossível” (MELO, 2000, p.144). A associação de tintas industriais 

e corantes naturais dá uma aparência singular às obras de Hélio Melo. Existe uma luminosidade 

que o artista consegue conferir a elas graças ao contraste do claro escuro que ele consegue pela 

utilização de nanquim nos pigmentos e por pequeninas batidas na superfície do papel, com um 

pincel previamente preparado. Em alguns casos utiliza a textura das folhas para carimbar as 

nervuras, reproduzindo aspectos de ramagens, arbustos e a própria floresta. Outra carência que 

se afirma como integrante da poética é o desenho do artista. Este, de início, queria aperfeiçoar 

sua técnica e aprender a desenhar da forma mais naturalista possível; chega até a frequentar um 

curso de desenho, mas percebe que o seu modo de desenhar é justamente a característica 

peculiar de seu traço, aquilo que dá força à sua obra. Como exemplo desse desenho mais 

despojado veja-se a Figura 2, que manifesta, de maneira divertida e jocosa, a falta  

de pistas de aterrissagem de aeroplanos na floresta amazônica: 
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Figura 2 - Desenho com lápis nº 2 sobre papel. Rascunho. 
 

Percebe-se que o desenho ocupa as laterais da superfície do papel: no alto do lado 

esquerdo. O contemplador pode ver que está representado um aeroplano de porte pequeno, 

carregando de quatro a seis pessoas, muito comum no transporte de passageiros na Amazônia; 

recebeu o apelido de teco-teco dos moradores da região devido ao barulho das hélices. Do lado 

oposto do avião, no solo, está a figura de um homem que observa o salto do passageiro. O 

homem está no centro inferior da superfície do papel, seu posicionamento equilibra a composição, 

pois faz contraposição à representação do aeroplano ao qual está alinhado. Um monte de folhas, 

do lado direito inferior de quem vê a obra, contribui para o equilíbrio da ocupação do espaço da 

superfície do papel. Em comparação com a Figura 1, onde os elementos principais da composição 

encontram-se no centro da superfície do papel, o desenho da ilustração 2 explora as 

possibilidades de contraposição de elementos na composição, deixando o centro mais vazio e 

ocupando as margens da superfície do papel. Isto comprova que o artista, apesar de repetir o 

tema, busca, em cada obra, uma solução espacial diferente. 

 A ilusão de profundidade e volume nos desenhos de Hélio Melo é alcançada com a pintura 

do desenho. Vejam-se agora as figuras 3 e 4, duas obras acabadas, com a mesma temática das 

figuras 1 e 2 respectivamente, para perceber como o artista, intuitivamente, trabalha a 

perspectiva. Na figura 3 a composição já está acabada pelo artista; além de incluir mais árvores 

na composição, ele acrescentou folhagens nas copas das árvores, utilizando a técnica de 

pequeninas batidas com o pincel, e a profusão de pontinhos dá a ilusão de volume das folhas da 

floresta. 
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Figura 3 - Sem título [tirando leite da seringa] . 1994, nanquim, tinta a base d'água e sumos de folhas sobre 

tela, 152x 128 cm 

 

 Na parte inferior da Figura 3 foi acrescentada, por meio de pintura, uma ribalta de 

folhagens, que funciona como moldura da composição. Fica evidente que o contraste entre luz e 

sombra cria um ambiente onde a luminosidade difusa da floresta valoriza os principais elementos 

da obra, deixando para o segundo plano a mata fechada, representada por manchas criadas com 

as batidas do pincel previamente preparado, que sugerem o volume e a profundidade. Nesta obra 

em particular (Figura 3), a perspectiva aparece de maneira bem evidente na representação dos 

troncos das árvores enfileirados, porém, em muitas das representações, o efeito da perspectiva é 

alcançado através da pintura, justamente explorando a técnica do sfumatto. A luminosidade 

concentra-se na parte central inferior da obra, que, na representação, significa o solo da floresta, 

rico em detritos e folhas secas. Este efeito o artista consegue porque entende que a luz solar na 

floresta se apresenta de maneira difusa, criando uma riqueza de contraste de luz e sombra nas 

copas das árvores e reflexos luminosos nos ramos, caules e solo. A luz da floresta aparece em 

todo seu esplendor devido ao tamanho descomunal das árvores que interferem na inflexão dos 

raios solares, ocasionando a difração, ou seja, o desvio dos raios luminosos ao incidirem sobre 

um corpo opaco cria o efeito de pontos de sombreamento, mesmo no horário mais claro do dia. 

Hélio Melo comenta esse efeito: 

 

Estava na floresta e via o reflexo do sol nas árvores e percebia que era possível 
imitar esta luminosidade utilizando os sumos das folhas. Nunca ninguém me 
ensinou a utilizar a luz e a sombra, eu tirei da minha cabeça mesmo [o uso desta 



634 

 

técnica]. Às vezes colocava sombra aonde não era preciso e luz onde não era 
preciso, mas mesmo assim dava certo. (MARGARIDO, Sílvio (Diretor); 
FERREIRA, Dalmir (produtor), 1997, p.31-29). 

 

A intuição é muito importante para a criatividade do artista, pois, mesmo não sabendo 

explicar como consegue tal efeito, o artista encontra resposta para os desafios de sua 

representação imagética baseado na sua vivência na mata.  

O trabalho de Hélio Melo é inovador pela versatilidade do artista ao pensar sobre a vida 

habitual dos seringueiros. Ele abandona a forma convencional de pensar o mundo e cria uma 

nova realidade, que, apesar de baseada na sua memória e na de seringueiros antigos, 

transforma-se num mundo idealizado, onde o homem é definido por sua função na floresta: 

seringueiro, castanheiro, serrador, caçador etc. Seu desenho não tem a pretensão de copiar o 

mundo tal qual é na realidade, mas a de criar um mundo onde a ética, a religiosidade, a denúncia 

social, a responsabilidade ambiental figuram como elementos essenciais de seu pensamento 

artístico. Seus personagens não apresentam uma psicologia do indivíduo, mas do coletivo; trata-

se de representar o seringueiro, o castanheiro, o serrador, o caçador.  

Hélio Melo torna-se, assim, o porta-voz da classe de trabalhadores extrativistas, divulgador 

legítimo do imaginário social dos povos da floresta. O termo “imaginário social”, de acordo com 

Moraes (2009, p.12), “é composto por um conjunto de relações imagéticas que atuam como 

memória efetivo-social, substrato ideológico mantido pela comunidade.” Trata-se de uma 

produção coletiva, já que é o depositário da memória que a família e o grupo recolhem em seus 

contatos com o cotidiano. Então Hélio Melo, representante da memória do povo da floresta, é o 

responsável pela propagação do mito seringueiro. Pelo filtro dos valores comunitários, o 

personagem seringueiro vem impregnado de ética na efetivação do seu ofício. A repetição do 

tema seringueiro não se esgota em cada obra, muito pelo contrário se amplia, se configura em 

realidade distinta do cotidiano, porque se apresenta sintetizado, apresentando, como 

consequência, questionamentos que podem interferir na realidade mundana. A esse respeito as 

palavras de Ingrid Almeida Veras (2009, p.7) são esclarecedoras: 

 

O ato criador é uma maneira de reformular o mundo e, além do mais, uma forma 
de devolvê-lo sintetizado. Isso ocorre no momento em que a apreensão da 
realidade é considerada o primeiro fato do ato criador. Pois o indivíduo vê o 
mundo ao seu redor, reformula-o, devolve-o e a partir daí, finca-se nele.   
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 O desejo permanente de valorizar o modo de vida do povo tradicional da floresta levou o 

artista Hélio Melo a criar uma poética do seringal. Essa poética foi sendo construída apesar de e 

por meio das carências materiais para realizar seus projetos e, principalmente, pela uma vontade 

de superar a alienação imposta pelo poder opressor.  

Esta atuação artística apoiou-se numa estética de praça pública, ou seja, o artista ansiava 

pelo contato direto com seu interlocutor: seus escritos exigiam imagens, suas imagens exigiam 

narrativas orais e suas narrativas exigiam música. Sua atuação multidisciplinar (escrever, 

desenhar, contar histórias, cantar e interpretar) decorre de sua urgência em tornar viva aos 

homens dos meios urbanos um modo de vida tradicional que aos poucos está se acabando.  

É preciso afirmar que sua atuação se deu numa época em que a própria floresta estava 

sendo destruída para implementação da agropecuária extensiva na Amazônia. Seu ativismo 

político e ambiental tinha, assim, um sentido de urgência e sua produção artística intensa 

combatia o pensamento predatório da floresta, tão comum no estado do Acre nas décadas e 

setenta e oitenta do século passado. 

 

Figura 4 - Sem título, s/d, tinta e extrato de folhas sobre papel cartão, 48x 48 cm. 
 

Mas também, como pode ser visto na Figura 4, sua poética também é carregada de muito 

bom humor. O artista foi uma figura humana cativante e o deboche é uma característica intrínseca 

do cidadão Hélio Melo, que não poupava nem autoridades de seus escárnios, sátiras, piadas e 

brincadeiras. Sua atitude em relação à convivência social o transformava em um bufão que, de 

forma pacífica e prazerosa, arregimentava uma legião de amigos por onde passava. Quem teve a 

honra de conviver com Hélio Melo sempre tem uma história para contar a respeito de sua verve 



636 

 

satírica. Como não poderia deixar de ser, essa característica está presente de maneira 

contundente em sua obra, como se pode notar na Figura 4. Esta composição é a versão acabada 

da Figura 2. Comparando as duas obras, que são similares, percebe-se que também, conforme 

detalhada comparação das figuras 1 e 2, a pintura fornece a ilusão de volume e profundidade. 

Torna-se, assim, desnecessário proceder novamente a uma análise formal a respeito dessa 

questão. Porém é interessante chamar a atenção para outros aspectos dessa obra. Mesmo 

fazendo um chiste, o artista não deixa de lado sua postura de crítica social. Percebe-se que o 

homem que salta do avião está fumando, segura firmemente a valise, mas não tem paraquedas, é 

lançado sobre um monte de folhas para amortizar a queda. O chiste funciona justamente pela 

ausência do paraquedas, mas a ausência de pista de pouso na floresta é que dá origem à piada. 

O elemento avião aparece como símbolo da modernidade, é o progresso chegando na floresta, 

acabando com o isolamento geográfico do homem que ali vive. Porém a característica do 

passageiro que se encontra em pleno ar tem elementos também urbanos: a valise, a roupa social, 

o sapato, o cigarro industrializado, que denota um hábito urbano e atitude consumista com a 

intenção de demonstrar poder. Lembre-se de que, nas décadas de 1970 e 1980, era charmoso 

fumar e a publicidade associava esse hábito à aventura esportiva e à vida no campo. Percebe-se 

que, na composição, os elementos urbanos (avião e passageiro) estão no plano superior da obra, 

enquanto que os elementos identificados com a cultura local estão no plano inferior: floresta, casa, 

homem e o monte de folhas.  

Avançando mais no nível de interpretação da obra, entramos no âmbito da conotação, que 

requer conhecimentos de cultura geral. Em relação ao código imagético do avião, o leitor precisa 

saber que o Catalina, um hidroavião bimotor, foi o primeiro avião a voar na região amazônica, 

servindo como cargueiro do Correio Aéreo Nacional e prestando inestimáveis serviços na 

Amazônia, pois, como não havia infraestrutura aeroportuária, somente um avião anfíbio poderia 

operar em grande parte da região usando os próprios rios como pista. Já na década de 1970 

esses aviões foram substituídos pelo monomotor, conhecido popularmente como teco-teco, das 

empresas de aviação regionais. Este avião transportava autoridades, pessoas de grande poder 

aquisitivo e, mais recentemente, os fazendeiros que invadiram a Amazônia e expulsaram os 

seringueiros. Se o Catalina e os aviões da FAB contam com a simpatia das pessoas da floresta 

porque estas se sentiam beneficiadas por eles, o teco-teco ganha antipatia porque primeiro, 

significa que o outsider, o estrangeiro, o “paulista”, como eram conhecidos os fazendeiros de fora 

do estado, na maioria oriundos do sul e sudeste do Brasil, representava, para as populações da 

floresta, a ameaça de expulsão de suas terras por esses estrangeiros. O avião representado 

ganha então, o significado de invasão, tanto de seu território como de sua cultura. O moderno que 

chega sem respeitar as tradições do povo que habita a floresta.  
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 Do lado esquerdo do contemplador está representada a casa do seringueiro, que é 

chamada de tapiri, palhoça ou barraco, e fica em uma clareira da mata. É normalmente feita de 

tronco da paxiúba, uma espécie de palmeira. Em volta fica o terreiro, sempre muito limpo, sem 

vegetação e com algumas árvores frutíferas. Na sua coletânea (2000), na seção intitulada História 

da Amazônia (2000, p. 37), Hélio Melo conta que os esteios da tapiri são de madeira de lei e as 

linhas e caibros, de madeira branca de qualquer qualidade. O assoalho é de paxiúba e a 

cobertura, de palha, de jaci ou de ouricuri.  

A casa, para o seringueiro, tem uma importância fundamental para sua localização na 

floresta. Sobre esta questão espacial, a pesquisa de Marchese (2005) revela que, quando 

solicitado a representar graficamente o seu espaço, o primeiro elemento que o seringueiro 

desenha é a casa. Em sua pesquisa, a autora analisa uma série de técnicas de orientação êmica 

do seringueiro no espaço, as quais, a despeito da possibilidade de variação e combinação, 

frequentemente são utilizadas de modo associado e cruzado. Nas análises êmicas, o que se 

coloca em destaque são os significados subjetivos compartilhados por um grupo social e o seu 

modelo específico de experiência cultural. No caso do grupo social dos seringueiros de Xapuri, 

Marchese constatou que a casa está sempre presente, “quer a orientação se baseie na distinção 

de pontos a partir dos quais se elaboram sistemas de coordenadas, quer esta se baseie em 

mapas mnemônicos ou aéreos” (MARCHESE, 2005, p.77).  

O significado da orientação na floresta reside no fato de permitir que o seringueiro volte 

sempre para casa. Deste modo, segundo Marchese, a casa ocupa o centro do espaço significante 

e, não importa onde esteja, o seringueiro carrega consigo sua posição central (seu ego, segundo 

Marchese), para que possa retornar a casa. Então, quando, nas obras de Hélio Melo, a casa 

aparece posicionada fora do centro é porque o seringueiro ou está a caminho de casa ou desta 

sai para sua tarefa diária. Daí ser possível associar, na obra de Hélio Melo, a casa, na posição 

central do desenho, a situações agradáveis ao seringueiro; quando a casa aparece fora desta 

posição, a cena costuma mostrar o seringueiro sujeito às suscetibilidades da floresta, seja 

sujeitando-se aos perigos de um ataque de um animal feroz ou até mesmo perdendo-se na 

imensidão da mata.  
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RESUMO 

 
Este projeto teve o propósito de analisar os impactos financeiros do desperdício da água de chuva 
na renda das famílias residentes no Bairro Terra Nova II.  Os resultados alcançados apontaram as 
seguintes situações: das pessoas que foram entrevistadas 90% disseram não se interessar pelo 
uso de água de chuva em nenhuma de suas atividades domésticas e 10% acharam a ideia 
interessante. O impacto do valor pago pelo consumo total declarado de água tratada na renda 
total (R$ 115.720,00) das famílias em 11 meses foi de 4,5% e da água de chuva que poderia ter 
sido captada foi 1,43%. Na escola a água de chuva que poderia ter sido usada reduziria em 
36,82% o valor pago pela água tratada consumida no período citado. Foi detectado que 50% das 
famílias pesquisadas possuem água taxada e 40% usam também água de poço. Isso justifica o 
desinteresse pela captação da água de chuva e pelo seu desperdício. 

Palavras-chave: Chuva, captação, dinheiro, desperdício 

 
 

Abstract 
 
 
This project aimed to analyze the financial impacts of the rainwater waste in the income of the neighborhood 
in Terra Nova II district. The results indicated the following situations: people who were interviewed 90% said 
they were not interested in the use of rain water in any of its domestic activities, and 10% found the idea 
interesting. The impact of the price declared by the total consumption of treated water in the total income (R 
$ 115,720.00) of the families in 11 months was 4.5% and the rainwater that could have been captured was 
1.43%. At school the rainwater that could have been used to reduce the amount paid 36.82% for treated 
water consumed in the mentioned period. It was detected that 50% of the surveyed families have charged 
water, and 40% also use well water. This explains the lack of interest 
in.capturing.of.the.rain.water.and.it´s.waste. 
 

Keywords: Rain, Captivation, money, waste 
 

 

INTRODUÇÃO 

 Através das pesquisas realizadas pelos Projetos Meu Bairro (2006, 2007 e 2008) e 
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Experiência com (s) Ciência (2009), verificou-se que 85% das famílias pesquisadas não 

citaram o uso da água de  chuva em nenhuma de suas atividades. As informações 

coletadas nesse período despertaram a curiosidade e a necessidade de investigar o 

impacto da falta de captação da água da chuva na renda das famílias residentes no Bairro 

Terra Nova II. 

  
Objetivo Geral 

Analisar os impactos financeiros do desperdício da água de chuva na renda das famílias 

residentes no Bairro Terra Nova II. 

  
Objetivos.Específicos                                                                                                                                                     

Formar a equipe de pesquisa pela escolha de cinco alunos bolsistas. 

Selecionar a bibliografia de apoio à pesquisa. 

Delimitar a área da pesquisa e escolher três residências para instalar as bases de leitura. 

Entrevistar e aplicar questionário na comunidade para identificar o perfil socioeconômico 

das famílias incluindo a realização de cálculos do potencial de captação de chuva na 

comunidade e na escola. 

Selecionar e analisar os dados coletados e apresentar os resultados parciais e finais 

obtidos pela pesquisa. 

  
Metodologia 

 No primeiro mês de pesquisa foram selecionados os cinco bolsistas, que receberam um 

mini curso de 20 horas sobre clima. Após esta etapa foram montadas as bases de leitura 

das variáveis microclimáticas em três residências para complementar os dados aferidos 

na miniestação meteorológica da escola. Com os dados coletados, foi possível realizar a 

organização das planilhas do banco de dados. Foi aplicado um questionário nas 

residências que compõem a área da pesquisa. Com os dados tabulados a analise dos 

resultados foi realizada e o trabalho foi apresentado na escola e entre escolas. 

Resultados Obtidos 

Localização da comunidade 
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Figura1 Posição geográfica da comunidade na cidade de Manaus 

 

 O bairro Colônia Terra Nova é subdivido em Terra Nova I, Terra Nova II e Rio 

Piorini. fazendo parte da Zona Norte da cidade de Manaus. A área onde o trabalho foi 

desenvolvido fica no Terra Nova II, onde está localizada a Escola Antonio Moraes, a partir 

da qual foi realizado este trabalho que envolveu 2014 pessoas correspondentes a 395 

casas numa área de 122.016,43m² como está representado pela figura (1). 

 

Renda das Famílias 

                            

  

 O nível de renda das famílias pesquisadas indica que 74% delas ganham até três 

salários mínimos e 26% atingem o nível de cinco salários mínimos. Quanto ao tempo de 

estudos 46% possuem somente o ensino fundamental e 54%, o médio.  

Taxa da Renda Gasta com Água Tratada 

 

NÍVEL DE RENDA DAS  FAMÍLIAS
NÍVEL DE RENDA DAS  FAMÍLIAS
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           A porcentagem da renda destinada ao pagamento do consumo de água tratada 

realizado pelas famílias pesquisadas como mostra a figura (3) apresentou maior variação 

na faixa de maior renda. Foi detectado nas famílias de menores rendas, maiores 

frequências de ligações clandestinas do que na faixa de rendas maiores, ou seja, na faixa 

de renda acima de R$ 2.000,00.  Esse é um fator que deixa claro a falta de motivação 

manifestada pela a maioria das famílias para a utilização do sistema de captação de água 

de chuva. Portanto, o desperdício continua e a população que não usa água clandestina 

paga também por esse serviço. 

 

Consumo per Capita de Água Tratada na Comunidade 

 

Figura 4 Consumo per capita de água na comunidade comparado com o consumo per capita da cidade 
Manaus e o que recomenda a ONU 

 O consumo per capita de água na comunidade representa 53,5% do consumo per 

capita da cidade Manaus e 73% do consumo per capita recomendado pela Organização 

das Nações Unidas ONU. Esses dados mostrados pela figura (4) apontam para dois 
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sentidos: primeiro, há uma escassez que está mascarando as ligações clandestinas, 

segundo, a falta de interesse da maioria dos comunitários pelo uso de algum tipo de 

captação de água de chuva revela que não há escassez. 

 

Tipo de Abastecimento de Água na Comunidade 

  

Figura 5 Tipo de abastecimento de água usado pela comunidade 

             

  O tipo de abastecimento de água utilizado pela comunidade mostrado pelos dados 

da figura (5) reforça as observações anteriores feitas sobre a falta de motivação dos 

comunitários da área pesquisada para a instalação de qualquer  sistema de captação de 

água de chuva. Os usuários que possuem também poços como alternativa de 

abastecimento representam 40%, os usuários que possuem abastecimento taxado 

representam 50% e somente 10% não possuem outra forma de abastecimento. Ressalta-

se que os poços instalados não estão dentro das medidas recomendas pelo CONAMA 

(Conselho Nacional de Meio Ambiente). Estes poços não passam periodicamente por 

análises de suas águas e a maioria está instalada em terrenos arenosos que margeiam os 

igarapés que foram tornados redes de esgoto. 

 

Valor da Chuva na Comunidade do Terra Nova II  
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Figura 6 Valor monetário da chuva na comunidade do Terra Nova II 

 

 A precipitação total da chuva na área da pesquisa medida de janeiro a novembro 

de 2010, representou um valor de R$ 560.515,46. O valor de água de chuva que poderia 

ter sido captada correspondente a 12% foi de R$ 67.957,36 e o restante a ser descartada 

caso tivesse ocorrido a captação foi de R$ 492.558,10. Como nenhuma forma de 

captação foi realizada, a comunidade desperdiçou uma oportunidade de economizar 

alguns valores. 

 

Chuva e o Consumo de Água da Escola 

 

 O valor total da conta da água que foi consumida na escola durante o período de 

execução da pesquisa na comunidade de janeiro a novembro foi de R$ 7.242,81.  

560.515,46

67.957,36

492.558,10

Chuva total (145.000m³)

Chuva a ser captada(17.000m³)=12%

Chuva descartada (128.000m³) =88%

- 
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O valor calculado da água de chuva que poderia ter sido captada na escola 

correspondente a 20% do total precipitado foi de R$ 2.667,45 valor este que produziria 

uma redução do valor pago total para R$ 4.575,36 representado uma economia de 20% 

que poderia ser destinado ao pagamento de outros serviços essenciais à escola. Das 

pessoas que foram entrevistadas 90% não manifestaram nenhum interesse para realizar 

a captação de água de chuva e somente 10% acharam a ideia interessante. Nesse 

sentido, os dados analisados por este trabalho mostram que o desperdício de água na 

comunidade continua. 
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MARKETING AMBIENTAL E FORMAÇÃO DE BRAND EQUITY: ESTUDO DE UMA MARCA 
BRASILEIRA ATUANTE NO CANAL DE VENDA DIRETA 

 

Msc. Velcimiro Inácio Maia – Universidade Federal de São João del Rei-UFSJ 

 

RESUMO 

O objetivo deste estudo foi compreender a influência do marketing ambiental na criação de valor 
para uma marca brasileira atuante no setor de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos. Foi 
realizado um estudo de caso explanatório que se valeu de dados primários coletados pela 
aplicação de um questionário e dados secundários obtidos por levantamento bibliográfico. A partir 
do referencial teórico sobre Marketing Ambiental e Brand equity, e do levantamento dos dados 
sobre a empresa estudada, foi possível analisar a importância do marketing ambiental para a 
valorização da marca e para o sucesso da empresa. Concluiu-se que as atividades de marketing 
desenvolvidas pela empresa foram cruciais para a implementação da estratégia definida, que 
mudou a imagem da empresa, culminando com um ganho relevante para a marca. 

 

Palavras-chave: Marketing Ecológico; Marketing verde; Ecomarketing; Branding. 

 

ABSTRACT  

 

The aim of this study was to understand the influence of environmental marketing in creating value 
for a Brazilian brand operating in the personal hygiene, perfumery and cosmetics. We conducted a 
case study explanatory that drew upon primary data collected by administering a questionnaire and 
secondary data obtained from literature. From the theoretical framework on Environmental 
Marketing and Brand equity, and gather data about the company studied, it was possible to analyze 
the marketing environment for brand value and success of the company. It was concluded that the 
marketing activities undertaken by the company were crucial in implementing the strategy, which 
changed the image of the company, culminating with a significant gain for the brand. 

 

Keywords: Ecological Marketing, Green Marketing; Ecomarketing; Branding. 

 

1 Introdução 

Os resultados do marketing tradicional não têm se mostrado tão satisfatórios como no passado, 
várias empresas têm investido muito capital em campanhas que não trazem resultados 
significativos em termos de lucro ou de valor para a marca. Diante do contexto voltado para a 
estratégia, Kotler (2006) mostra que as empresas têm dado duas respostas a esse desafio: 
primeiro, conhecer melhor os clientes e ficar mais próximo deles; segundo, diferenciar sua oferta 
mediante o trabalho de branding. 

O movimento ecológico tem crescido constantemente e influenciado as decisões de compra dos 
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consumidores. Cada vez mais a consciência ambiental faz com que os consumidores procurem 
nas organizações a responsabilidade socioambiental.  

Transformar o desafio da sustentabilidade em vantagem competitiva constitui-se em fator 
determinante para a sobrevivência das marcas. As marcas refletem os valores de seus 
consumidores. Destarte, se a preocupação ambiental cresce nos consumidores, esses preferirão 
marcas que transmitam tal valor. Este estudo se mostra importante à medida que analisa como 
uma empresa conseguiu atingir a liderança em seu setor de atuação utilizando-se de um 
planejamento estratégico pautado na valorização das questões socioambientais. 

Dado o impacto mercadológico que a crescente conscientização ambiental gerou, o objetivo do 
presente trabalho foi compreender a influência do marketing ambiental na criação de valor para 
uma marca brasileira do setor de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, atuante no canal de 
venda direta, por meio do estudo de caso da empresa Natura Cosméticos. 

2 Metodologia 

A estratégia de pesquisa utilizada foi o estudo de caso explanatório. A fonte de dados primários foi 
constituída por uma amostra aleatória simples, constituída por 138 alunos da Faculdade de Pará 
de Minas e 162 alunos da Universidade de Itaúna (frequentes no ano de 2010). Os dados 
primários foram coletados por meio de aplicação de um questionário baseado em uma adaptação 
da escala Multidimensional de Brand Equity (MBE) desenvolvida por Yoo e Donthu (2001) e 
traduzida para o português. 

Na análise dos resultados calculou-se o Ranking Médio (RM) para cada afirmativa dentre as 23 
(vinte e três) apresentadas no questionário, que utilizou a escala tipo Likert de 1 a 5 pontos para 
mensurar o grau de concordância dos sujeitos da pesquisa em relação às afirmativas 
apresentadas. Considerando a frequência das respostas, os valores menores que 3 foram tidos 
como discordantes, os maiores que 3 como concordantes e o valor exato de 3, considerado 
“indiferente” ou “sem opinião”, sendo o “ponto neutro”, equivalente aos casos em que os 
respondentes deixaram em branco ou marcaram a opção: nem discordo/nem concordo. 

Para o cálculo do RM utilizou-se o método de análise de escala do tipo Likert apresentado por 
Malhotra (2001). O RM de cada afirmativa foi calculado utilizando a equação: 

RM = (f1 x 1 + f2 x 2 + f3 x 3 + f4 x 4 + f5 x 5) / nº questionários válidos 

Sendo: 

f1 ... f5 = a frequência de respostas para cada alternativa (de: “discordo totalmente” a “concordo 
totalmente”) dadas para cada afirmativa do questionário. 

A análise qualitativa foi procedida tomando um produto de uma linha da Natura que fosse 
representativo da marca. Sobre tal produto foram analisados os conceitos relativos ao brand 
equity. 

3 Resultados e discussão 

A indústria de cosméticos é um setor muito dependente da inovação. As grandes empresas do 
setor investem pesado em pesquisa e desenvolvimento, visto que os ciclos de vida dos produtos 
cosméticos são geralmente curtos e os clientes estão sempre à procura de novos produtos que 
satisfaçam seus desejos e necessidades. Diante desse cenário a Natura se deparou com alguns 
desafios: Como criar um novo ciclo de expansão para a empresa? Como garantir o crescimento e 
a sobrevivência no longo prazo? As respostas vieram da criação de uma estratégia voltada para 
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uma imagem ligada à natureza e ao uso sustentável da biodiversidade brasileira como base para 
o desenvolvimento de cosméticos. 

Em 1999, a Natura criou a linha Ekos, ponto de mutação da empresa para a questão da 
sustentabilidade e da utilização da biodiversidade brasileira. O projeto da nova linha foi 
fundamentado em três pilares: uso de ativos brasileiros, sustentabilidade ambiental e social da 
operação e aproveitamento das tradições populares. (VASSALLO, 2003, p. 32). 

3.1 As mudanças na Natura 

As mudanças na Natura se deram em diferentes áreas. A empresa investiu em infraestrutura, 

construiu novas instalações, aumentou os investimentos em P&D, se inseriu no mercado exterior, 

implementou o e-business, criou novas linhas de produtos e remodelou sua marca. O Quadro 1 

faz uma comparação entre as duas logomarcas mostrando suas características. 

 

Quadro 1 – Comparativo de logotipos 

 

  

 

 

LOGOMARCA ANTERIOR LOGOMARCA ATUAL 

Segurança / Familiaridade Novidade / Estranheza 

Estática Movimento 

Tradicional Moderna 

Força (no traçado) Leveza (no traçado) 

"Mais Pesada" "Mais Clean" 

Fonte: Gracioso; Najjar (2000) 

 

A Natura foi escolhida como a ‘Empresa do Ano’ de ‘Melhores e Maiores 2009’ da revista Exame. 
Segundo a revista, a Natura é o maior fabricante de cosméticos do país e, no segundo semestre 
de 2008, mesmo com a crise internacional, ela acelerou seu crescimento. O faturamento em 2008 
chegou a 4,9 bilhões de reais, 14% a mais em relação a 2007. Quase 70% da sua receita veio de 
produtos lançados nos dois últimos anos, uma evidência da sua capacidade de inovação, apoiada 
no apelo sustentável. (MANO; COSTA, 2009). 

Desde 2006, a BrandAnalytics (consultoria de marcas especializada em análise estratégica que 
oferece serviços de avaliação de marca) realiza em parceria com a revista ISTO É DINHEIRO e o 
instituto de pesquisas Millward Brown, o ranking das marcas mais valiosas do Brasil. Em 2009 a 
Natura figurava em quinto lugar como marca mais valiosa (Tabela 1). 
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Tabela 1 – Ranking das marcas brasileiras mais valiosas 2009 

ORDEM MARCAS BRAND VALUE 

(valores em milhões) 1 PETROBRÁS 19,278 
2 BRADESCO 14,851 
3 ITAÚ 13,298 
4 BANCO DO BRASIL 11,026 
5 NATURA 6,106 
6 SKOL 5,426 
7 BRAHMA 2,509 
8 PERDIGÃO 2,060 
9 CASAS BAHIA 1,895 
10 SADIA 1,623 

Fonte: SAMBRANA, 2010 
 

Segundo Silva e Tobias (2007), não basta uma empresa ter responsabilidade socioambiental, a 
instituição deve anunciar sobre o que faz para isso. Os consumidores devem ver a marca e 
imediatamente lembrar-se de alguma ação socioambiental. Para isso, todas as mídias, 
principalmente, as alternativas são importantes. O marketing ambiental requer novas estratégias 
de publicidade, pois envolve conceitos complexos como a sustentabilidade e a biodiversidade. 
Antes de tudo, a empresa deve ter valores vistos como verdadeiros e assumidos internamente. A 
Natura desenvolve suas ações, primeiramente, com as revendedoras, o que contribui para a 
imagem da marca. Todos colaboradores da empresa devem estar envolvidos na estratégia para 
dar maior credibilidade à marca. Assim, as marcas que adotarem uma causa terão mais aceitação 
no mercado e o consumidor, com certeza, comprará mais esses produtos (PRINGLE; 
THOMPSON, 2000). 

3.2 Pesquisa de avaliação da marca Natura 

Visando avaliar a percepção de valor da marca Natura, foram aplicados trezentos (300) 
questionários em uma amostra de alunos universitários. No entanto, foram considerados duzentos 
e setenta (270) questionários para fins de análise, visto que trinta (30) responderam 
negativamente a primeira pergunta, que indagava se a pessoa já havia comprado ou adquirido 
alguma marca de produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos. 

A Tabela 2 exibe o ranking médio (RM) calculado para cada proposição da escala Likert utilizada 
no questionário. Usando as dimensões mais relevantes para o brand equity, propostos por Aaker 
(1998), separamos abaixo os itens que se relacionavam a cada dimensão: 

a) Lealdade à marca – questões 1; 2; 3; 16; 17; 18; 19; 20 e 21 

b) Conhecimento e associações da marca – questões 6; 7; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 22 e 23 

c) Qualidade percebida – questões 4; 5; 8 e 9 
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Tabela 2 – Tabulação das respostas e cálculo do Ranking Médio 

Afirmativas 

Discordo 
totalmente Discordo 

Nem 
Discordo/ 

Nem 
concordo 

Concordo Concordo 
Totalmente RM 

1 2 3 4 5 

1. Eu me considero leal a NATURA. 0 45 105 90 30 3,39 

2. A NATURA é a minha primeira opção. 0 90 60 90 30 3,22 

3. Eu não compro outra marca se tem a NATURA 
disponível. 

15 120 60 30 45 2,89 

4. A NATURA é de alta qualidade. 0 0 15 150 105 4,33 

5. Eu espero que a qualidade da NATURA seja 
extremamente alta. 

0 0 15 120 135 4,44 

6. A chance de que a NATURA me sirva é muito alta. 0 15 30 165 60 4,00 

7. A probabilidade de que a NATURA seja confiável é muito 
alta. 

0 0 45 150 75 4,11 

8. A NATURA deve ser de muito boa qualidade. 0 15 45 135 75 4,00 

9. A NATURA parece ser de baixa qualidade. 105 105 45 0 15 1,94 

10.  Eu sei o que a NATURA significa. 0 60 60 105 45 3,50 

11. Eu posso identificar a NATURA entre as outras marcas 
concorrentes. 

0 30 75 75 90 3,83 

12. Eu tenho conhecimento da NATURA. 15 30 60 135 30 3,50 

13. Algumas características da NATURA vêm à minha 
cabeça rapidamente. 

15 15 75 120 45 3,61 

14. Eu rapidamente posso lembrar o símbolo ou logotipo da 
NATURA. 

30 60 15 75 90 3,50 

15. Eu tenho dificuldade de imaginar a NATURA na minha 
cabeça 

105 75 45 30 15 2,17 

16. Vale a pena comprar NATURA em vez de outra marca, 
até mesmo quando elas são iguais. 

15 45 75 90 45 3,39 

17. Mesmo que outra marca tenha as mesmas 
características, eu prefiro comprar a NATURA. 

15 30 75 90 60 3,56 

18. Mesmo que haja outra marca tão boa quanto a 
NATURA, eu prefiro comprar NATURA. 

15 75 90 30 60 3,17 

19. Se outra marca não é diferente de nenhuma maneira, 
parece mais inteligente comprar a NATURA. 

12 60 120 45 33 3,10 

20. Eu gostaria de comprar NATURA. 0 0 75 120 75 4,00 

21. Eu pretendo comprar NATURA. 0 15 60 150 45 3,83 

22. A NATURA traduz o respeito ao meio ambiente. 0 0 49 135 86 4,14 

23. A NATURA se preocupa com as questões sociais. 0 15 105 105 45 3,67 

  Fonte: dados da pesquisa 

As questões 1 e 2 trataram da lealdade à marca. Os RM foram de 3,39 e 3,22 respectivamente. 
Percebe-se uma leve tendência de lealdade e preferência pela marca. A questão 3 - Eu não 
compro outra marca se tem a NATURA disponível - com RM de 2,89, mostra uma pequena 
tendência de os consumidores relevarem as outras marcas durante a decisão de compra. Isso 
evidencia que a concorrência é um fator preocupante. 

As questões 4 e 5 mediram a relação entre o anseio (expectativa) do cliente e a sua satisfação 
quanto à qualidade. O gap foi de 0,11 (4,44 – 4,33), ou seja, existe uma pequena variação entre o 
desejo do cliente e a sua satisfação depois do contato com a marca. Isso pode ser traduzido 
como: os clientes esperam um pouco mais da qualidade dos produtos da Natura. Mas vale 
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lembrar que esse gap não foi tão expressivo. 

A questão 6 mostra que os consumidores concordam que a Natura atende aos seus desejos ou 
necessidades (o RM foi de 4,00); a questão 7, que mediu a confiabilidade na marca também foi 
significante (RM de 4,11) mostrando que a marca tende a ser confiável. 

A questões 8 e 9 mostram que a percepção do cliente quanto à qualidade da Natura é muito boa. 
O RM para a questão 8 foi de 4,00, ou seja, mostra que a maioria concorda que a Natura deve ser 
de muito boa qualidade. Já a opção negativa (parece ser de baixa qualidade) teve RM igual a 
1,94, isto é, os consumidores discordam que a Natura parece ser de baixa qualidade.  

O grupo de questões de 10 a 15 procurou medir o grau de significado, conhecimento e lembrança 
da marca. Todas as opções de sentido positivo para a marca obtiveram RM superior a 3,00, isto 
mostra que a Natura tem uma marca claramente reconhecida pelo mercado consumidor. A única 
opção de sentido negativo (Eu tenho dificuldade de imaginar a NATURA na minha cabeça), opção 
15, teve RM igual a 2,17, mostrando que as pessoas não têm dificuldade de identificação da 
imagem da marca.  

As questões 16, 17, 18 e 19 são de comparação com outras marcas. Elas medem a tendência das 
pessoas preferirem a Natura a outras marcas de cosméticos. Destaca-se a questão 17, com RM 
de 3,56, indicando que as pessoas preferem a Natura mesmo quando esta tem as mesmas 
características de outras marcas. 

Comparando os rankings médios (RM) obtidos nas questões 20 e 21, percebe-se um pequeno 
gap (lacuna) da ordem de 0,17 (4,00 - 3,83). Isso mostra que as pessoas têm desejo de comprar 
produtos da Natura, mas nem todos têm a pretensão de fazê-lo. Isso pode ser encarado como 
uma oportunidade para a empresa, pois o desejo é um iniciador do processo de compra. 

As questões 22 e 23 tocaram na questão socioambiental. Procurou-se medir a relação da marca 
com as questões ambientais e sociais sob a percepção dos consumidores. Percebemos que a 
marca Natura se destaca mais na relação com a questão ambiental, o RM desta questão ficou na 
ordem de 4,14, o índice mais elevado de toda a pesquisa. Conclui-se que a marca Natura é 
realmente associada à questão ambiental, pelo menos sob a percepção dos pesquisados. 

3.3 Análise de uma linha de produtos (Natura Ekos) 

A linha de produtos “Natura Ekos” foi analisada segundo os seguintes aspectos: a) 
Posicionamento da marca; b) Design da marca; e c) Significado da marca. 

a) Posicionamento da marca – Segundo declaração contida no website da própria empresa: 

“Os produtos da linha Natura Ekos unem a tradição popular ao uso sustentável de ativos da 
biodiversidade brasileira, despertando a consciência de que somos parte de uma só natureza e do 
quanto somos responsáveis por tudo aquilo que nos cerca” (NATURA, 2009). 

Junto ao nome da linha de produtos, segue o slogan: “viva sua natureza”. O slogan ajuda a 
reforçar a percepção do cliente de que os produtos têm forte ligação com a natureza brasileira (e 
do brasileiro). 

Os produtos da linha Ekos são fabricados a partir de extratos de Andiroba, Breu-branco, Buriti, 
Cacau, Castanha, Cupuaçu, Maracujá, Mate-verde, Pitanga, Priprioca, Capim-limão, Açaí e outros 
recursos naturais que ainda podem ser prospectados. A linha é facilmente reconhecida pelos 
consumidores como produtos de origem “natural”. 
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b) Design da marca – Tomou-se um dos produtos como exemplo para discutir o design: Perfume 
do Brasil Breu Branco (figura 1). 

 

Figura 1 - Perfume do Brasil Breu Branco 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: NATURA (2009) 

 

Seguindo os itens propostos por Calder (2006) a análise do produto foi: 

 Nome da marca: Ekos. 

 Nome da categoria do produto: Perfume do Brasil. 

 Identidade corporativa: Natura. 

 Léxico verbal: Perfume do Brasil Breu Branco – Ekos – Natura. 

 Ilustração: somente o logotipo da marca e da linha. 

 Símbolos visuais: todo o formato e detalhes do produto remetem à imagem simbólica 

de um ovo no ninho, lembrando algo natural. 

 Paleta de cores: marrom e palha na embalagem; líquido do perfume amarelo-dourado. 

 Formato funcional: frasco com formato tendendo para o oval, com tampa de pressão. 

c) Significado da marca – Ainda tomando o produto supracitado, pode-se dizer que possui 
significado próprio, em consonância com os significados que a sua linha e sua marca corporativa 
procuram transmitir. O produto procura idealizar a imagem de um ovo no ninho. 

O Breu Branco (protium pallidum) é uma árvore pequena, comum nas localidades do Rio Jarí na 
Amazônia, da qual se extrai uma resina macia, com o mesmo nome da árvore, de odor agradável 
e fresco. Para retirar o breu branco do tronco da árvore, o mateiro passa o facão sob a base da 
crosta até retirá-lo. Quando a seiva não é extraída, se solidifica e cai no chão, para depois brotar 
novamente em seu tronco.(NATURA, 2009). 

A imagem do “ovo no ninho” remete à visão de uma árvore, do nascimento de algo puro, que 
surge da natureza. Essa é a ideia transmitida pelo produto. Ela traz a lembrança de algo natural, 
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como o próprio breu branco, que é extraído de forma sustentável, sem ter que derrubar nenhuma 
árvore nem agredir nenhuma espécie de pássaro que nessas árvores encontrem abrigo. 

4 Conclusão 

O marketing ambiental se mostrou uma ferramenta eficaz para projetar e sustentar a imagem da 
empresa, fortalecendo a marca e difundindo-a em consonância com uma nova visão de mercado 
que valoriza e se preocupa com a questão socioambiental. A reestruturação da marca fez com 
que a empresa se diferenciasse da concorrência, obtendo grande vantagem competitiva. 

A pesquisa de opinião aplicada a alunos universitários confirmou a grande força da marca exibida 
pelos dados secundários coletados, que mostram a marca como uma das mais valorizadas no 
mercado doméstico.  

Enfim, conclui-se que a empresa estudada (Natura) conseguiu trilhar um caminho que resultou na 
formação de uma marca forte e respeitada por seus públicos internos e externos. As atividades de 
marketing foram determinantes na construção e geração de valor para a marca. Os valores sociais 
e ambientais foram cultivados pela empresa em todas as suas relações e são recorrentes em todo 
o planejamento estratégico da mesma. Portanto, o Marketing Ambiental, transparente e ético 
constitui uma importante ferramenta para a construção do Brand equity. 
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O USO DA ÁGUA NA INDÚSTRIA DE REFRIGERANTES E AS POSSIBILIDADES DE 
REDUÇÃO E OTIMIZAÇÃO NO SEU CONSUMO 

 

André Vilhena de Oliveira, MSc, Secretaria Municipal de Educação – (SEMED) 

Nidianne Cavalcante Nascimento, Esp, Fundação Centro de Análise, Pesquisa e Inovação 
Tecnológica – (FUCAPI) 

RESUMO 

A água doce tem lugar de destaque na história da humanidade, logo questões relevantes sobre o 
planejamento e gerenciamento das águas, especificamente ao saneamento básico industrial 
durante a produção de refrigerantes é um problema de regularização técnica que afeta toda uma 
comunidade. As fábricas de bebidas em geral são mistas, ou seja, produzem ambos os tipos de 
bebidas, nesse sentido, é introduzida uma visão do cenário geral desse tema e a apresentação 
das características técnicas e implicações econômicas da mudança de gestão, as formas de 
mensurar a eficiência do serviço de saneamento medindo o retorno financeiro, com a 
apresentação dos principais ambientes de uso dos recursos hídricos e exposição de alternativas 
para alcance de eficiência neste setor, pelas operacionalizações dos materiais, equipamentos, 
informações, energia, ambiente e pessoas.  
 

Palavras-chave: planejamento e gerenciamento das águas, saneamento básico industrial, 
regularização técnica, gestão. 

 

ABSTRACT 

 

The water candy has place of prominence in the history of the humanity, then excellent questions 
on the planning and management of waters, specifically to the industrial basic sanitation during the 
production of cooling is a regularization problem technique that affects all a community. The drink 
plants in general are mixing, that is, produce both the types of drinks, in this direction, are 
introduced a vision of the general scene of this subject and the presentation of the characteristics 
techniques and economic implications of the management change, the forms of measure the 
efficiency of the sanitation service measuring the financial return, with the presentation of main 
environments of use of the natural resources and exposition of alternatives for reach of efficiency 
in this sector, for the operacionalization of the materials, equipment, information, energy, 
environment and people. 

 

Key words: planning and management of waters, industrial basic sanitation, regularization 
technique, management. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Brasil é o terceiro maior mercado mundial de refrigerantes, possuindo cerca de 750 mil 

pontos de venda espalhados pelo País. Embora não são encontrados dados consolidados, pode-

se ter uma idéia do mercado pelo refrigerante a base de guaraná, que no ano de 2.004 

apresentou um consumo de 800 milhões de litros, o que representa uma participação no mercado 

interno em aproximadamente 33%. Segundo dados da ABIR- Associação Brasileira das Indústrias 

de Refrigerantes, a produção deste tipo de bebida no Brasil em 2004 foi de 1.200 milhões de 

litros, 5,22% a mais que em 2003. Em 2008, foram produzidos mais de 14 bilhões de litros de 

refrigerantes no país e o faturamento chegou a R$ 20,7 bilhões. Os refrigerantes em garrafas PET 

foram os mais consumidos (80%), seguidos pelas garrafas de vidro (12%) e as latinhas (7,8%).  

As fábricas de bebidas em geral são mistas, ou seja, produzem ambos os tipos de bebidas. No 

entanto existem algumas exceções, quando são discutidos os públicos alvo. 

A Tabela 1 apresenta os dados das empresas associadas ao SINDICERV, que contemplam 

98% da produção nacional de bebidas desta natureza. Relacionada à geração de emprego e 

renda, este segmento gera aproximadamente 150 mil pessoas, entre postos diretos e indiretos, 

além de realizar diversos investimentos que nos últimos cinco anos somam mais de R$ 3 bilhões 

(construção e conclusão de 10 novas fábricas no país) 

O setor destaca-se na importação de malte, com cerca de 3, mil toneladas em 2004, no valor 

de US$ 1,7 milhões, e na exportação de cerveja, com mais de 28 milhões de litros exportados em 

2004, o equivalente a uma receita de mais de US$ 12 milhões.    

 

Tabela 1. Distribuição das principais companhias de bebidas do Brasil 

 

NOME PRODUÇÃO 
MISTA 

PRODUÇÃO 
CERVEJA 

TOTAL 

Ambev 12 13 25 

Kaiser 9 - 9 

Baden Baden 1 - 1 

Cerpa 1 - 1 

Cintra - 2 2 
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Conti - 1 1 

Petrópolis 2 - 2 

Schincariol - 7 7 

Convenção 1 - 1 

Teresópolis 1 - 1 

TOTAL: 27 23 50 

 

Com a diversificação da atividade econômica, ocorreu o acréscimo na dependência dos 

recursos hídricos, especialmente em regiões com variabilidade anual no clima. Os problemas que 

acarretam as grandes pressões sobre os usos dos recursos hídricos são o crescimento das 

populações humanas, grau de urbanização, aumento das necessidades para irrigação e a 

produção de alimentos. Com diversos recursos para a redução no volume disponível e 

apropriação dos recursos hídricos em escala maior e de forma mais rápida, possibilitou grandes 

alterações nos ciclos hidrológicos regionais como a construção de barragens que aumentam a 

taxa de evaporação, construção de canais para diversão de água que produz desequilíbrios no 

balanço hídrico, retirada de água em excesso para irrigação que diminui o volume dos rios e 

lagos, dentre outros. Corroborando nesta contextualização, do ponto de vista quantitativo, para o 

regresso hidrológico, a elevação do grau de urbanização que prejudica na drenagem e aumenta o 

escoamento superficial, decrescendo a capacidade de reserva de água na superfície, lençóis 

freáticos e nos aqüíferos. 

São diversificados os impactos qualitativos e têm conseqüências ecológicas, econômicas e 

sociais e na saúde humana, tais como a eutrofização, processo antrópico, que se trata de 

descargas de fontes difusas e pontuais de nitrogênio e fósforo nos rios, lagos e represas tendo 

como origem esgotos não tratados, o uso de fertilizantes, dentre outros cujos efeitos ecológicos, 

na saúde humana e nos custos do tratamento de água são relevantes especialmente em regiões 

de intensa urbanização. As demandas de água, e os diversos impactos quantitativos e 

qualitativos, promoveram e estimularam novas soluções para o gerenciamento de recursos 

hídricos, a nível local, regional, nacional e internacional. A indústria de refrigerantes demanda por 

um volume significativo de águas de boa qualidade, neste sentido, é necessário promover formas 

de otimização do uso deste recurso dentro das empresas fabricantes deste produto. Como as 

maiores empresas são mistas, isto é, fabricam cerveja em conjunto com refrigerantes. 

O presente trabalho possui como objetivo a construção de propostas para otimizar o uso da 

água na indústria de refrigerantes e as possibilidades de redução do seu consumo. 
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2. METODOLOGIA 

 

Para atingir os objetivos propostos no presente trabalho basearam-se nas seguintes 

abordagens: 

- Descrição dos processos de fabricação de refrigerantes. 

Os processos descritos desenvolvem os processos relacionados a gestão desordenada desde 

a captação de matéria-prima e formulação do refrigerante, evidenciando os processos 

empresariais de uma Empresa de médio porte, com a vazão inicial diária de 200 mil litros de água 

tratada por hora, cujos processos de fabricação são: qualidade da matéria-prima, a água, através 

da Captação, cloração e dupla filtração (declorador e polidor); a elaboração do xarope e inserção 

do produto nas respectivas embalagens. 

- Descrição dos pontos críticos do uso de águas. 

Foram evidenciados os possíveis dispositivos de ligação entre a fabricação e os principais 

focos para redução de consumo, tais como válvulas, dispositivos de ligação, instalações, meio 

circundante, pessoal e procedimentos de limpeza (pré-lavagem com água; enchimento dos tubos 

com um produto de limpeza adequado; enxaguamento e verificação da ausência de resíduos do 

produto de limpeza).  

- Descrição dos resíduos gerados na fabricação. 

Verificação completa de todas as etapas de produção, concepção e armazenagem, para a 

construção de um panorama de condições necessárias de modo a permitir o uso eficiente dos 

resíduos, a proteção do produto contra o acesso de qualquer substância estranha; a apresentação 

de um planejamento de medidas eficientes e armazenagens apropriadas para a produção do 

produto final 

- Medidas aplicáveis de forma a reduzir os impactos ambientais 

Apresentação de mecanismos para a minimização dos impactos ambientais, a resolução de 

caráter técnico e o gerenciamento definido dos poluentes gerados e metodologias aplicáveis para 

cada processo, de modo a reduzir consideravelmente os impactos e custos de produção. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1. Descrição dos Processos de Fabricação de Refrigerantes 
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Nas Empresas de Grande porte são dimensionados as seguintes etapas:  

I – Potabilidade da Água, II – Elaboração do Xarope, III – Embalagens Secundárias, IV – 

Embalagens Primárias e V – Processamento do Refrigerante 

 

Etapa I – Potabilidade da água 

 

Captação: É realizada por um poço de 200 metros de profundidade, com torneira de prova, 

instalado conforme as especificações normativas brasileiras, NBR 12212, NBR 12244, NBR 

13604/13605/13606/130607/13608-, NBR – 13895/1997. 

Cloração: No tanque é processada a cloração automática da água recebida pelo poço através 

de uma programação específica para esta atividade 

Filtração (Declorador): Após sua cloração é a água clorada é transportada por dutos de 

material inoxidável, e para critério de inspeção e certificação de níveis de aceitabilidade de cloro 

na água este é declorado por um tanque que possui em linhas gerais uma camada de carvão, 

areia e seixo, para a captação de cloro excedido. 

Filtração (Polidor): Esta etapa é utilizada para a separação de possíveis fragmentos e/ou 

partículas (areia, seixo e carvão) que tenham sido transportados pela água já declorada, sendo 

percebidos através do filtro de 0,5 μm de espessura.Neste estágio a água ideal para a elaboração 

do refrigerante é programada para processamento, conforme necessidade de produção. 

 

Etapa II – Elaboração do Xarope 

 

Matérias-primas (insumos): Para a fabricação do xarope, em tese são utilizados os seguintes 

insumos:Água potável, Xarope composto ou preparado básico e Anidro carbônico. 

O xarope composto ou preparado básico é o componente que imprime caráter às bebidas 

refrigerantes com sabor e geralmente é o resultado da mistura de algum ou de todos os seguintes 

ingredientes em água potável: edulcorantes naturais e derivados, sucos, extratos ou 

desagregados vegetais, principalmente frutas, agentes aromáticos, aditivos autorizados; 

Inspeção e/ou Certificação: Trata-se da observação técnica sobre acuracidade dos elementos 

que serão utilizados para a preparação do xarope, para isso há alguns determinantes prescritos 
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por lei que deveram ser atribuídos para esta atividade, caracterizado a priore pela utilização da 

água. 

A água potável preparada para bebidas refrigerantes deve reunir as seguintes condições: 

- Organolépticas: Carecer de odor e sabor desagradável, assim como de coloração e 

sedimentação perceptíveis. 

- Físicas: A radiatividade por 1 não ultrapassará as seguintes taxas: Alfa: 3 picorurios; Beta: 30 

picorurios 

- Químicas: não exceder os limites máximos indicados na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Limites químicos máximos para inspeção e certificação 

 

ELEMENTO ELEMENTO 
QUÍMICO 

LIMITE MÁXIMO 

 (UNIDADE MG/l) 

Arsênio As 0,2 

Cádmio Cd 0,01 

Cálcio Ca 100 

Chumbo Pb 0,10 

Cianureto CN 0,01 

Cloretos Cl 250 

Cobre Cu 1,50 

Cromo Cr 0,005 

Fenóis C6H8OH 0,001 

Flúor Nitrato F 1,00 

Magnésio Mg 1,50 

Matéria Orgânica O2 3,00 

Mercúrio Total Hg 0,001 

Nitrato NO3 30,0 

Selênio Se 0,05 

Sulfatos So4 200 

Zinco Zn 1,50 

OBS.: Resíduos secos máximos a 750,00 à 110o C de água evaporada, 
não contem produtos ou substâncias similares descritas na Tabela 2  
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- Microbiológica: Não conter mais de 10 colônias de bactérias aeróbicas em 1 ml de água, 

semeado em placa de ágar nutritivo, incubado a 37° C durante vinte e quatro horas. Ausência em 

100 ml de água (semeados em meios especiais para as experiências pressupostas) de coliformes, 

coli e estreptococos fecais e demais germes indicadores de contaminação de origem intestinal, 

clostridium sulfitorredutores, microorganismos patogênicos e parasitas em qualquer de suas 

formas. 

 

Xaroparia (Xs e Xc): Neste escopo é elaborado o xarope, este poderá conter: Sucos de frutas, 

Cloreto de sódio em quantidade máxima de 0,1% em peso, Ácido ascórbico, em quantidade 

máxima de 0,03% em peso. 

Aditivos autorizados e aqueles que possam ter sido incorporados aos sucos, Extratos e 

aromas, conforme as prescrições normativas vigentes (NBR 11783). 

As bebidas à base de cola poderão conter cafeína em quantidade máxima de 0,015% em 

peso. Com relação à preparação do xarope composto, a legislação atual permite uma série de 

operações, tais como: 

– Dissolução de açúcar quente, inclusive com a adição dos ácidos autorizados; 

– Decantação, centrifugação e filtragem; 

– Alvejamento e descoloração com albumina de ovo, gelatina alimentícia, tanino, carvão 

ativado, seguido da conseqüente filtragem; 

– Adição de coadjuvantes na filtragem; 

– Pasteurização e esterilização por meios físicos; 

– Adição nas doses admitidas dos componentes fundamentais e dos aditivos autorizados. 

Ademais autoriza-se a presença de componentes tissulares dos produtos empregados nas 

bebidas de "sucos de frutas" e de "desagregados de frutas", em quantidades que não excedam os 

5%. 

Todo o processo de dissolução ocorre de um modo contínuo, desde a entrada do açúcar seco 

e água, até a saída do açúcar líqüido. Além do mais, nesta instalação o xarope é pasteurizado e 

filtrado, sendo a ele acrescentados os compostos e aditivos necessários. 

O açúcar granulado e a água são alimentados de maneira contínua na unidade misturadora, é 

admitido através de um dispositivo vibratório, com a finalidade de romper os acúmulos formados. 
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Uma bomba envia a mistura ao trocador de calor de placas onde é dissolvido e pasteurizado à 

temperatura desejada (75° a 85° C). 

O açúcar já líquido e pasteurizado passa pelo filtro, para a eliminação de impurezas sólidas, 

indo depois para a unidade de controle dos Brix, que regula a quantidade de água que ainda se 

deve acrescentar, com a finalidade de conseguir o valor Brix definitivo. O açúcar líquido retorna 

então ao trocador de calor para ser esfriado com a mistura que entra, conseguindo-se assim uma 

importante economia de energia. Se desejar um tratamento por carvão ativado, quando o açúcar 

líquido ainda está quente, a sua saída do aparelho, a ele se injeta imediatamente, por uma 

unidade dosadora, uma suspensão de carvão ativado, passando então a um depósito de 

retenção, onde fica durante um tempo determinado até alcançar o grau de descoloração exigido. 

À saída desse depósito injeta-se ao xarope uma suspensão de terras filtrantes, antes de 

passar ao filtro. Apesar de ter todos esses registros, qualquer alteração na quantidade de 

produtos para modificação do sabor, pode-se ter uma grande perda, já que se trata de fabricação 

em grande quantidade. Recomenda-se sempre a presença de um químico ou engenheiro 

responsável para a preparação e inspeção das misturas. 

 

Etapa III – Embalagens Secundárias 

 

Recepção: São recepcionadas as entradas dos rótulos contendo informações dos produtos a 

serem vendidos como as tampas plásticas lacráveis para refrigerantes, que são constituídas de 

Polietileno de alta densidade – PEAD, é muito difundido na indústria de alimentos, pois são 

resistente a baixas temperaturas, leve, impermeável, rígido e com resistência química, por isso é 

tão eficaz no uso de tampas plásticas lacráveis para refrigerantes 

Inspeção: É realizada a inspeção visualmente sobre possíveis problemas advindos de 

fornecedores e/ou ocasionadas durante o trajeto do produto, variação de temperatura, pressão 

etc. Estes que apresentam tais anomalias são entregues aos fornecedores, e anotados em 

histórico de não-conformidades. 

Etapa IV – Embalagens Primárias 

 

Recepção: Estas embalagens são a pré-formas de PET para a formação de embalagens que 

variam, conforme programação de produção, nas seguintes medidas: 350 ml, 500 ml, 600 ml, 

1500 ml e 2000 ml. O PET é a abreviatura utilizada para designar o polietileno tereftalato. 
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É produzido industrialmente por duas vias químicas: Esterificação direta do ácido tereftálico 

purificado (PTA) com etileno glicol (EG), ou transesterificação do dimetil tereftalato (DMT) com 

etileno glicol (EG). A transformação da resina PET em garrafas, frascos ou potes ocorre em 7 

etapas distintas: secagem, alimentação, plastificação, injeção, condicionamento, sopro e ejeção 

do produto. 

Inspeção: Da mesma forma as pré-formas são inspecionadas conforme as suas características 

iniciais aparentes, para um sopro que obtenha uma distribuição de massa conforme. 

Sopro: A pré-forma recebe um tratamento térmico diferenciado, aquecendo-se mais onde for 

necessário, otimizando assim a etapa seguinte. No sistema de dois estágios, a pré-forma chega 

fria do estoque e entra no “forno”, onde a região a ser estirada será condicionada. Uma vez 

atingida as temperaturas ideais, a pré-forma está preparada e otimizada ser colocada dentro do 

molde de sopro, cuja cavidade tem a forma final da embalagem. Um pino penetra no gargalo da 

pré-forma para estirá-la, e é admitido ar comprimido em seu interior a uma pressão que pode 

variar entre 20 e 40kgf/cm2. O corpo da pré-forma é inflado de forma controlada com a ajuda de 

uma haste de estiramento. Desta maneira, a pré-forma é estirada, orientando as moléculas de 

PET nas direções radial e axial, isto é, biorientada, até que encoste na cavidade do molde de 

sopro e adquira sua forma final. Na sétima e última etapa, o produto é retirado ou ejetado da 

máquina pronto para ser estocado ou envasado. Durante a transformação deve-se cuidar com a 

formação do acetaldeído que é um subproduto da degradação do PET. Ele é formado quando a 

resina PET é submetida a altas temperaturas, utilizadas na fabricação e transformação da resina, 

onde o polímero é aquecido acima de sua temperatura de fusão. A preocupação com a presença 

de acetaldeído nas embalagens de PET se deve à alteração de gosto que este pode causar no 

produto embalado. 

Portanto, a secagem cuidadosa e controlada das resinas PET é uma operação essencial antes 

de sua transformação. 

Armazenagem: O PET é um material higroscópico, que absorve água do meio ambiente 

durante seu armazenamento, logo a umidade dos grão de PET pode atingir níveis elevados de até 

0,6% em peso, se expostos sem nenhuma proteção às intempéries por longos períodos. 

Na prática, se a resina for mantida em locais fechados por curtos períodos de tempo, o valor 

de umidade é normalmente menor, podendo ser inferior a 0,1%, então deve-se mantê-los em 

locais específicos contra estas alterações, que prejudicarão a embalagem e o produto final. 

 

Etapa V – Processamento do Refrigerante 
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Gaseificação: Neste processo a Água gasosa, que é a bebida elaborada exclusivamente com 

água potável, e/ou anidro carbônico, também é conhecida pelo nome de água de Seltz, 

edulcorantes, aromas e outros aditivos; são expostos juntamente com o xarope para que no ponto 

ideal programado pela estrutura química pré-definida, a bebida estabeleça os padrões normativos 

de textura, aroma e sabor esperados, estes que dão a identidade do produto. 

As quantidades acidulantes que as gasosas podem conter não devem ultrapassar, conforme 

dados da Anvisa são as seguintes quantidades: ácido tartário (0,5g% em peso, no máximo), ácido 

cítrico (0,5g% em peso, no máximo), ácido málico (0,3g% em peso, no máximo), ácido láctico 

(0,1g% em peso, no máximo), fosfórico (0,02g% em peso, no máximo). 

Quando ocorrer a adição de sais desses ácidos, a quantidade total expressada de ácido livre 

não deverá ultrapassar os limites anteriores. Além disso, as gasosas podem conter cloreto de 

sódio em quantidade não superior a 0,1 g %. Como edulcorantes artificiais, podem ser usados as 

sacarinas, os ciclamatos e suas misturas. 

Envase e Armazenagem: No envase o teor do anidro carbônico utilizado para a preparação e 

embalamento das bebidas refrigerantes deverá reunir as seguintes condições: 

- Pureza mínima de 99,8%; 

-Aroma e sabor característicos; 

-Não conter mais de 1% em ar (em volume); 

-Isento de impurezas; 

-Não conter óxido de carbono em proporção superior a 2% (em volume). Onde deverá ser 

armazenado conforme estudo de embalagens, conforme pressão, temperatura e níveis de 

empilhamento. 

Embalagem Terciária: Após todos os processos de inspeção e controle da qualidade, que 

atribuam o produto apto a comercialização, dentro das especificações normativas, estes são 

emparelhados e recompostos por um envoltório plástico para venda e armazenamento mais 

seguro, conforme imagem ao lado. 

Expedição: Por meio do sistema FIFO (first in first out), as embalagens são condicionados e 

armazenadas no depósito específico, a temperatura ambiente, e inspecionados conforme 

estrutura de empilhamento e correlação de dados no sistema. 

 

3.2. Descrição dos Resíduos Gerados na Fabricação. 
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A disponibilidade de informações específicas sobre o consumo de insumos e a geração de 

rejeitos pela indústria de refrigerantes é bastante escassa, devido a dois motivos principais: 

- Apresenta um potencial poluidor e com reduzida quantidade de estudos sobre seus processos 

e rejeitos; 

- Suas plantas, normalmente são conjuntas com as cervejarias e demais bebidas diferenciadas, 

como energéticos e isotônicos e, portanto, a avaliação de seus resíduos e efluentes não é 

conduzida em separado. 

De modo geral, pode-se dizer que os principais impactos ambientais da fabricação de 

refrigerantes são: a elevada carga orgânica, a presença de sólidos em suspensão nos efluentes 

ou a geração de resíduos de rótulos e vasilhames danificados. 

O consumo perfaz na estabilidade de 200 mil litros de água tratada / hora, é utilizado para a 

fabricação de 172.800 litros de refrigerante no mesmo período, em plantas que produzem apenas 

refrigerantes carbonatados e concentrados, 87% da água é incorporada no produto, sendo 13% 

da água usada para lavagem de garrafas durante o engarrafamento. 

Numa vazão total de 150 m3 água tratada e  34,5  m3 água de utilidades, com uma perda total 

de  44,34  m3 água, perfazendo 24% da água extraída, ou seja perde-se a quantidade de 

aproximadamente 45000 litros de água/hora, que durante o ano com escala de trabalho em 312 

dias, com turno de 20 horas, a perda hídrica aproximada são de 28080 m3 água, ou seja mais de 

28 milhões de litros de água. Vale ressaltar que durante o uso da lavadora de garrafas de vidro, 

gasta em torno de 2,1 litros de água de utilidades para cada garrafa de 600 ml, o aumento do uso 

da água de utilidades é de 310%, equivalendo um gasto aproximado de 108864 litros de água 

durante o processo, estes valores perfazem ao gasto de água semanal. 

Com o planejamento e gerenciamento das águas pode-se otimizar o uso dos recursos 

financeiros com a identificação dos principais problemas técnicos,  estimar custos e investimentos 

necessários para programar as soluções sugeridas, Colaborar para a sobrevivência das empresas 

do setor de bebidas no mercado, baseados nos princípios de melhoria contínua. 

Na produção de refrigerantes gera resíduos sólidos quase que exclusivamente na etapa de 

envase e acondicionamento. Alguns exemplos destes resíduos são: 

- Garrafas de PET, latas de alumínio e garrafas defeituosas; 

- Restos de papel e plástico de embalagens; 

- Graxa para as esteiras; 

- Borra de rótulos da lavagem de garrafas. 
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Oriundos, principalmente das etapas de lavagem, os efluentes provenientes dos vasilhames, 

equipamentos ou da instalação em si. A estes se pode somar ainda contribuições de carga 

provenientes de lotes defeituosos e perdas de processo, como por exemplo, derramamentos de 

produto. 

A composição destes efluentes parece ser bastante variável, em função da tecnologia 

empregada tanto no processo produtivo como nas etapas de lavagem. A Tabela abaixo 

demonstra valores para alguns parâmetros medidos em indústrias do Estado de São Paulo que 

produzem tanto cerveja como refrigerante, e outros para plantas apenas de refrigerante. 

Como principais características dos efluentes são: o pH alcalino, devido às soluções de 

limpeza utilizadas, e a elevada carga orgânica, devida ao açúcar do xarope e alguns extratos 

vegetais empregados na formulação. 

De modo geral, uma primeira medida importante em qualquer programa de prevenção à 

poluição é o monitoramento.  As medidas de racionalização de uso de água influenciam a geração 

de efluentes, na medida em que menores consumos representam menores vazões de efluentes. 

No consumo de água e geração de efluentes, isso significa instalar medidores de vazão e 

totalizadores de fluxo nos equipamentos de maior consumo, permitindo levantar informações e 

assim implementar medidas de uso racional. 

Atualização das plantas fabris constando um programa detalhado de manutenção, que objetive 

eliminar ou reduzir vazamentos em dutos, cotovelos, junções, registros e válvulas. 

Recomenda-se a instalação de restritores, timers e válvulas de controle de fluxo automático, 

para interromper o suprimento de água durante as paradas de produção ou em casos de falta de 

energia elétrica, evitando a ocorrência de transbordamentos. 

O aumento da eficiência de limpeza reduz o uso e, conseqüentemente o descarte, de produtos 

químicos como soda, ácido ou detergente.  

Após serem gerados, estes efluentes devem ser segregados para a ETE, para acerto do pH do 

efluente final, de modo a reduzir o consumo de produtos para corrigir este parâmetro. 

Desta forma recomenda-se, por exemplo, o melhor controle de processo, evitando perdas e 

principalmente a redução e retorno ao processo destas. 

5.1.1.1 3.3. Descrição dos Pontos Críticos do Uso de Águas. 

5.1.1.2 Lavagem de Garrafas: O consumo de água nas lavadoras de garrafas 

nas lavadoras de garrafas mais modernas consomem menor quantidade de água, 

cerca de 0,5 hl água/ hl de volume nas garrafas, isto é, para cada garrafa de 600 
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ml de capacidade são consumidos 300 ml de água na lavagem. Nas máquinas 

atuais, no entanto, este valor está em torno de 3 a 4 hl água/ hl volume nas 

garrafas, ou seja, para cada garrafa de 600 ml consome-se de 1,8 a 2,4 litros de 

água. 

5.1.1.3 Pasteurização: A água no pasteurizador é usada em circuito aberto, 

sendo destinada à ETE após o uso no processo, representando altos valores de 

consumo de água. A água apresenta-se limpa, estando apenas quente, com 

exceção no caso de quebra acidental de garrafas no interior do equipamento, 

sugere-se fechar o circuito utilizando uma torre de resfriamento ou outro tipo de 

sistema para reduzir a temperatura da água. 

Desta forma, a água é resfriada e retorna ao pausterizador, sendo necessário apenas repor as 

perdas por evaporação e respingos, o que reduz o consumo de água limpa em cerca de 80% 

neste equipamento. 

O mesmo tipo de medida pode ainda ser proposta para outros equipamentos, como sistemas 

de ar condicionado, compressores de ar e compressores de CO2, ou seja adotar um circuito de 

água fechado no pasteurizador deve-se ter o cuidado de adicionar produtos que combatam o 

crescimento de microrganismos no interior da tubulação, de modo a preservar a qualidade da 

água. 

Ademais se pode reaproveitar esta água  para a limpeza dos pisos, resfriamento de 

equipamentos, etc. 

5.1.1.4 Limpeza de Equipamentos: A limpeza de equipamentos consome água, 

grandes quantidades de efluente, consumo exorbitante de energia e produtos 

químicos. As características dos sistemas de limpeza variam bastante, desde 

sistemas simples, que apenas preparam a solução e as bombeiam para o local de 

aplicação, até elaborados equipamentos que permitem monitorar e reutilizar as 

soluções de limpeza. 

Neste contexto propõe-se um planejamento para a produção para minimizar o número de 

lavagens necessárias, podendo ser revalidado para limpezas a seco antes do uso de soluções de 

limpeza, removendo restos de produto por gravidade ou com uso de ar comprimido. 

O reaproveitamento de soluções de limpeza em ciclos anteriores, ou seja, recupera-se, por 

exemplo, a água do último enxágüe no preparo da solução para uma etapa preliminar da próxima 

lavagem de uma dorna.  
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Para assegurar a qualidade do processo, pode se realizar o controle químico das soluções a 

serem reutilizadas por meio de medidores simples, como indicadores de pH. Deve-se lembrar do 

fator de eutrofização possível. 

5.1.1.5 Envase: Nas máquinas enchedoras serão dotadas de uma bomba que 

retira o ar antes da entrada da bebida. Nestas bombas, o vácuo é obtido por 

colunas barométricas, equipamento que utiliza jatos de água para produzir pressão 

negativa numa tubulação. Neste tipo de sistema, em geral, perde-se água, uma 

vez que parte da água sai junto com o ar que é expelido das garrafas. Para evitar 

esta perda, estimada em cerca de 50% da vazão de água, deve-se instalar um 

tanque de recirculação, que retorna a água extraída do equipamento para o topo 

do mesmo. 

  

3.4. Medidas de Custo Benefício 

 

Com as projeções de otimização e a fiscalização dos pontos críticos de produção, possibilita-

se a Redução no desperdício de 4% da água extraída ao ano, o equivalente à 1123,2 m3 água, 

conforme descrito na Tabela 3. 

 

Tabela 3. Alternativas de Redução de Custo durante a Produção de Refrigerantes 

 

MEDIDAS RESULTADOS 

Uso racional da água no preparo do xarope 
simples (Baseado no custo de $1,2 litro) 

Redução consumo de água em 582 m3/ ano; 

Redução geração de efluente $ 698.400,00/ 
ano 

Uso racional de água na lavagem das garrafas Redução consumo de água em 239 m3/ano; 

Reuso do efluente de lavagem das garrafas na 
lavagem de engradados (Aproveitamento de 
75% dos efluentes da lavagem das garrafas) 

Redução consumo água em  143,3m3/ ano; 

Redução geração de efluente; 

Uso do efluente de lavagem de garrafas na pré- 
lavagem de garrafas 

Redução consumo de soda; 

Redução do lodo da lavadora de garrafas; 

Redução geração de efluente; 
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MEDIDAS RESULTADOS 

Uso racional de água nas unidades CIP Redução consumo de água em 102 m3/ ano; 

Redução geração de efluente; 

Uso de mangueiras com gatilho e pressurizador Redução do consumo de água 56,9 m3/ ano; 

Redução DBO e vazão de efluente; 

Eliminação das descargas de trub para venda Redução de DBO/ ano; 

Redução DBO/ DQO efluente; 

Redução do arraste de soda na lavagem das 
garrafas 

Redução descarga de soluções de limpeza 

Melhoria da admissão de ar nos compressores Redução de vazão e parâmetros do efluente; - 

RETORNO FINANCEIRO TOTAL =  R$ 1.347.840,00/ ano (Além dos dados não 
quantificados) 

 

A produção de refrigerantes consome grande quantidade de água, cuja vazão consumida e 

distribuição pelas áreas da fábrica dependem de diversos fatores, entre eles o tipo de vasilhame 

utilizado e a tecnologia empregada para limpeza. O consumo perfaz na estabilidade de 200 mil 

litros de água tratada / hora, é utilizado para a fabricação de 172.800 litros de refrigerante no 

mesmo período, em plantas que produzem apenas refrigerantes carbonatados e concentrados, 

87% da água é incorporada no produto, sendo 13% da água usada para lavagem de garrafas 

durante o engarrafamento. 

Numa vazão total de 150 m3 água tratada e  34,5  m3 água de utilidades, com uma perda total 

de  44,34m3 água, perfazendo 24% da água extraída, ou seja perde-se a quantidade de 

aproximadamente 45000 litros de água/hora, que durante o ano com escala de trabalho em 312 

dias, com turno de 20 horas, a perda hídrica aproximada são de 28080m3 água, ou seja mais de 

28 milhões de litros de água. Vale ressaltar que durante o uso da lavadora de garrafas de vidro, 

gasta em torno de 2,1 litros de água de utilidades para cada garrafa de 600 ml, o aumento do uso 

da água de utilidades é de 310%, equivalendo um gasto aproximado de 108.864 litros de água 

durante o processo, estes valores perfazem ao gasto de água semanal. 

Com o planejamento e gerenciamento das águas pode-se otimizar o uso dos recursos 

financeiros com a identificação dos principais problemas técnicos,  estimar custos e investimentos 

necessários para programar as soluções sugeridas, Colaborar para a sobrevivência das empresas 

do setor de bebidas no mercado, baseados nos princípios de melhoria contínua. Os benefícios 

esperados na implantação do sistema de gestão integrado de águas possibilitará: 

- Controle do processo de fabricação;  
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- Ação preventiva quanto a possíveis contaminações; 

- Fácil detecção e correção dos desvios de especificação de processo; 

- Maior garantia para o consumidor quanto a segurança do produto; 

- Redução de custo no processo industrial; 

- Possibilidade de conquista de novos mercados; 

- Empresa mais competitiva; 

- Possibilita acesso ao mercado internacional. 

- Ter reconhecimento pelas entidades internacionais de segurança alimentar. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Hoje a competitividade de uma empresa é determinada pela qualidade de seus recursos, pelo 

conhecimento que é capaz de produzir e pela capacidade de aplicar a ciência, tecnologia e 

conhecimento na gestão da produção de bens e serviço cada vez mais eficientes. Para sobreviver 

a estas mudanças é necessário dispor de um sistema que possa fornecer informações e 

conhecimento, criando a possibilidade de criar uma gestão de inovação tecnológica. Nesta 

direção, sugere-se que competitividade deva ser entendida como um conceito relacionado a ação 

melhoria de gestão de águas para a produção de refrigerantes em peculiar, nas últimas reservas 

de água doce do mundo, localizadas na Região Amazônica, traz este procedimento um acréscimo 

competitivo e de sobrevivência no mercado nacional e internacional. 

Conforme discutido em Kupfer (1996), ao envolver os gastos realizados pela firma, não há 

como retirar do centro da discussão o processo de decisão desses gastos, que necessariamente 

depende de expectativas quanto ao futuro dos empresários e, portanto se dá sob incerteza. Assim 

como no estudo da inovação é no processo de decisão das estratégias empresariais que se 

devem buscar os elementos analíticos centrais de compreensão da competitividade, obtendo 

como benefícios esperados: Controle do processo de fabricação; Ação preventiva quanto a 

possíveis contaminações; Fácil detecção e correção dos desvios de especificação de processo; 

Maior garantia para o consumidor quanto a segurança do produto; Redução de custo no processo 

industrial; Possibilidade de conquista de novos mercados; Empresa mais competitiva; Possibilita 

acesso ao mercado internacional. Ter reconhecimento pelas entidades internacionais de 

segurança alimentar. 
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RESUMO 
 
O presente artigo objetiva evidenciar aspectos da metodologia aplicada ao projeto de 
design de forma a gerar benefícios para o meio ambiente e para as empresas. Tal 
procedimento ocorre mediante a análise de ciclo de vida de produtos, desde sua 
fabricação até o descarte, bem como as possibilidades de reciclagem e formas de 
aplicação do material reciclado em novos produtos de maior valor agregado. Como 
estudo de caso tem-se a análise das possibilidades de reuso e aplicação do pneu 
reciclado. 
 
Palavras-chave 
 
Metodologia, análise de ciclo de vida, reciclagem. 
 
 
ABSTRACT 
 
This paper aims to highlight aspects of the methodology applied to design project as a 
way to promote benefits for the environment and for business. This procedure is followed 
by an analysis of product’s life cycle, from their manufacturing to disposal, as well as the 
possibilities of recycling and applying the recycled material in new products with higher 
added value. As a case of study the possibilities of recycle and reuse tires has been 
analyzed. 
 
Key words 
 
Methodology, life cycle analyses, recycling. 
 
 
 
Aproximadamente cinco quilos de produtos são descartados por cada ser 

humano, o que resulta na produção de cerca de quatrocentos milhões de 

toneladas anuais no mundo. Se esse descarte fosse realizado corretamente 

diversas alternativas poderiam ser adotadas, como a geração de energia além da 

própria economia energética e dos recursos que são explorados 

inadequadamente. Ainda, novos produtos poderiam ser criados a partir da matéria 

reciclada de outros produtos inutilizados ou que já tiveram seu ciclo de vida 

terminado. No entanto, segundo Gioda (2011), joga-se fora muito material 
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reciclável, sendo que são despejadas na natureza cento e vinte cinco mil 

toneladas de rejeitos orgânicos e materiais recicláveis por dia. 

Dentre outros danos provocados ao meio ambiente causados pela exploração 

abusiva dos recursos, principalmente no Brasil, destaca-se o desperdício. 

Segundo Cruz (2001, p. 46), cinquenta por cento da água tratada é desperdiçada 

no país. E essa mesma água retorna aos mananciais após o uso, sem tratamento 

e, novamente, retorna aos consumidores após vários tratamentos com custos 

elevadíssimos.   

Apesar de todos esses malefícios causados ao meio ambiente pela produção 

exacerbada de bens de consumo, ainda é possível reverter esse quadro de 

instabilidade econômico-ambiental. Pode-se inclusive pensar em aspectos 

positivos dessa atual globalização do ponto de vista ambiental, como a criação de 

indústrias e de mercados ligados à proteção e recuperação do meio ambiente. 

Nesta lista incluem-se equipamentos de controle da poluição e novas técnicas de 

produção. Ocorreria assim o desenvolvimento de uma economia sustentável, ou 

seja, a transformação de um problema ambiental em solução econômica. A 

criação de empresas com foco no desenvolvimento de produtos ou  serviços 

ambientalmente adequados significa a geração de renda e a circulação de 

riquezas, ou seja, benefícios para toda a sociedade. 

Cumpre mencionar ainda a necessidade da disseminação do consumo verde. 

Trata-se de uma forma de pensar e agir pautada no consumo de produtos de 

forma consciente e bem informada quanto à possibilidade de se causar danos ao 

ambiente. Este movimento englobaria a preocupação do consumidor quando da 

escolha do produto desde verificação da origem dos materiais utilizados e os tipo 

de matérias-primas até a forma de descarte ou a possibilidade de 

reaproveitamento, ou seja, o destino do resíduo gerado. 

Destaca-se assim a necessidade da utilização de materiais alternativos no 

desenvolvimento de produtos utilizando a metodologia de design como forma de 

inovar em produtos e processos de forma sustentável, reduzindo os impactos 
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causados ao meio ambiente e gerando valor para as empresas. 

Prioriza-se então a análise do projeto de produtos do ponto de vista ambiental. 

Verificando-se as diversas fases da metodologia de design, bem como as 

ferramentas aplicadas, torna-se possível adequar o projeto aos requisitos 

ambientais desde a seleção do material a ser aplicado no produto até na sua 

forma de descarte, ou mesmo de sua reutilização, aumentando seu ciclo de vida. 

Parte-se para um estudo acerca da possibilidade de utilização de materiais 

alternativos no projeto de produtos, com foco naqueles provenientes da 

reciclagem. No presente caso tem-se como objeto de análise a borracha oriunda 

do pneu reciclado. 

O estudo do método utilizado no projeto de produtos se baseia nas lições de 

Baxter (2000). O autor possui uma visão abrangente do processo, orientada para 

o mercado, que tem início desde a análise das necessidades da empresa, 

passando pela preocupação com as necessidades do usuário, e sugerindo 

ferramentas de estudo de mercado e criatividade. A partir da divisão do processo 

em etapas definidas seria possível a aplicação de ferramentas voltadas para o 

desenvolvimento de produtos sustentáveis como a análise do ciclo de vida e 

cadeia de valor dos produtos.  

Segundo tal método, projeto de produto passaria por um funil de decisões até 

chegar ao novo produto. Esse funil seria composto por uma sequência sensível ao 

processo de forma a reduzir os riscos de fracasso do novo produto a partir de uma 

hierarquização das decisões tomadas. Importante frisar a necessidade de 

flexibilização do processo e a necessidade de realimentações das fases, ou seja, 

durante o desenvolvimento é imprescindível a revisão das etapas anteriores e 

eventuais adequações do projeto a fim de se alinhar o objetivo estratégico da 

empresa ao rumo do projeto, logo, ao produto final. Essa flexibilização permite 

ainda que as atividades de cada fase se estendam à seguinte, tendo sua 

adequação garantida à medida que avançam no detalhamento do método.  

Definida a opção da empresa pela inovação são avaliadas as oportunidades de 

negócios possíveis e é especificada a melhor delas.  Passa-se então à análise 
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dos produtos possíveis a serem desenvolvidos, quando são então geradas 

alternativas de produtos. Escolhido o produto, define-se um conceito a ser 

trabalhado, considerando-se os estudos prévios de mercado, tais como o público 

escolhido, a tendência de mercado a ser seguida, os concorrentes da empresa, 

entre outros fatores.  

Observando-se tais aspectos, novas alternativas são geradas a fim de se 

aumentar a variedade de possibilidades a serem adotadas, desde funções a 

serem agregadas até a composição formal do produto. A partir da prévia 

especificação do projeto, antes do início da geração de alternativas, é possível 

sua utilização como referência para a comparação das alternativas geradas 

durante o desenvolvimento do projeto. Dentre todas as configurações possíveis, 

seleciona-se a melhor delas com base em desenhos e modelos preliminares 

através dos quais são realizados testes de conceitos e é feita uma seleção de 

materiais e processos. Confirmada a escolha do conceito, é feito o planejamento 

da produção e são realizados testes de protótipo. Também os conceitos e 

protótipos gerados são avaliados em relação à especificação da oportunidade de 

negócio definida no início do processo, exemplificando a necessidade de 

constante retorno às etapas anteriores do projeto. 

Posteriormente, na fase de geração de ideias, recomenda-se que se pense 

apenas nas ideias, e que estas estejam fora do domínio normal do problema, 

postergando a análise de restrições práticas. Seriam usadas então técnicas para 

redução, expansão e digressão do problema através da utilização de ferramentas 

como anotações coletivas, estímulo grupal, brainwriting, análises de funções, 

características e morfológicas.    

Passa-se então à fase de seleção das ideias, que  são combinadas aproveitando-

se as partes boas de cada uma. E é feita, por fim, a revisão do processo criativo 

através da avaliação do processo de solução de problemas. 

Seguindo-se a metodologia conforme explicitado acima tem-se o desenvolvimento 

de produtos aos quais podem ser conferidos determinados atributos conforme o 

foco do projeto e as ferramentas utilizadas. No caso do desenvolvimento de 
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produtos sustentáveis, tem-se na análise do ciclo de vida e na cadeia de valor 

formas de avaliar o impacto ambiental dos produtos uma vez que são revistos 

aspectos relativos à fabricação, transporte, uso e descarte dos produtos. A fim de 

se reduzir os custos e os riscos para a empresa, tais análises devem ser feitas 

após a definição do conceito e antes da confecção do protótipo.   

O conceito de ciclo de vida, segundo Manzini & Vezzoli (2002), “refere-se às 

trocas (inputs e outputs) entre o ambiente e o conjunto dos processos que 

acompanham o “nascimento”, “vida” e a “morte” de um produto.” Ou seja, são 

analisados desde os elementos que irão compor o produto, a matéria prima, até 

sua destinação após o uso. A análise é feita mediante a divisão nas fases de pré-

produção, produção, distribuição, uso e descarte.  

 
Análise de ciclo de vida de massa asfáltica produzida a partir de pneus reciclados (EcoflexPave). 

Autora: Maria Carolina Gomes. 

 

Na fase de pré-produção são analisados os recursos a serem utilizados, 

abrangendo a aquisição destes recursos, o seu transporte do lugar da aquisição 

ao da produção e a transformação dos mesmos em matéria e energia. Nesse 
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momento é feita, então, a seleção dos materiais de forma menos agressiva ao 

ambiente, podendo ser provenientes de recursos virgens (renováveis ou não) ou 

reciclados. Há que se atentar ainda para a importância da utilização de insumos 

locais, ou o menos distantes possível do local onde serão processados, reduzindo 

as emissões de poluentes oriundas do transporte. 

A fase seguinte, da produção, abrange a transformação dos materiais, sua 

montagem e acabamento. Concomitantemente, poderia ser utilizada outra 

ferramenta de projeto que auxiliaria na redução da quantidade de materiais, qual 

seja a MESCRAI, explicitada por Baxter (2000). Seria o termo equivalente a 

“Modifique (aumente, diminua), Elimine, Substitua, Combine, Rearranje, Adapte, 

Inverta”. As ações corresponderiam a possíveis modificações a serem feitas no 

produto de forma a reduzir seu tamanho, eliminar acessórios ou substituir 

componentes por outros mais baratos. O resultado disso seria o desenvolvimento 

de produtos com menos componentes, reduzindo o uso de matérias primas, ou 

menor variedade de materiais no produto, facilitando a posterior reciclagem.  

A seguir, na fase da distribuição, seria analisada a embalagem, o transporte e a 

armazenagem do produto. Deste aspecto fazem parte não apenas o consumo e a 

energia para o transporte, mas os recursos utilizados para a produção dos 

próprios meios de transporte, bem como as estruturas de armazenamento.   

Quanto à fase de uso, essa se caracteriza pelas atividades de uso/consumo e 

serviço. Os produtos podem ser utilizados por um período de tempo determinado 

ou consumido. No primeiro caso, recursos materiais são absorvidos e resíduos 

são gerados. Durante o uso pode ocorrer ainda a necessidade de um serviço 

complementar como reparo e manutenção.  

Por fim ocorre a fase do descarte, momento em que se abrem opções sobre a 

destinação final do produto. 

Uma das opções seria a reutilização do todo ou de parte do produto com a 

mesma função ou com função diversa. Nesse aspecto o design interfere 

ativamente ao conferir ao produto atributos formais que viabilizarão a reutilização 
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do mesmo ou que provocarão no usuário o desejo de guardar o produto ou 

conferir uma segunda utilidade.  

Existe também a hipótese da valorização do conteúdo energético do material, o 

que se dá mediante a reciclagem, compostagem ou incineração do produto. 

Nessa fase resta esclarecida a importância da análise de todo o processo como 

um ciclo, ou seja, ao pensar nas opções de materiais a serem utilizados não se 

deve atentar apenas para a proveniência dos materiais, mas também para a 

quantidade e a forma de utilização desses materiais para que a reciclagem ou o 

reuso sejam viáveis após a utilização. Um produto composto por diversos 

materiais diferentes, por exemplo, teria seu processo de reciclagem dificultado 

pela necessidade de separação dos materiais. Ao proceder-se à análise do ciclo 

de vida seria possível, então, avaliar as configurações possíveis do produto para 

torná-lo mais ambientalmente adequado. 

Aliada ao ciclo de vida tem-se na análise da cadeia de valor uma abordagem 

sistêmica que permite visualizar o conjunto de participantes que relacionam seus 

conhecimentos e competências para desenvolver produtos e serviços, interagindo 

para “co-produzir” uma oferta. (Krucken, 2009.)   

Trata-se portanto da identificação de todos aqueles envolvidos na produção, 

distribuição, consumo e mesmo agentes reguladores externos como órgãos 

governamentais, atores estes com papel fundamental na criação da identidade do 

produto. Daí decorre a utilização dessa ferramenta na valorização de produtos 

locais e de territórios.  
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Análise de cadeia de valor da massa asfáltica EcoflexPave. Autora: Maria Carolina Gomes. 

Destaca-se, porém, a necessidade de conscientização de empresários, órgãos 

governamentais e consumidores quanto à necessidade da valorização de 

produtos sustentáveis.  

Mesmo que ainda haja uma falha nessa valorização dos produtos sustentáveis, 

ainda existem empresas que se diferenciam por investirem em materiais 

alternativos na produção de seus produtos, utilizando alguns materiais naturais 

como fibras de coco, palha de bananeira, sisal ou produzidos a partir de materiais 

reciclados como vidros, metais, resíduos de construção civil, borracha, dentre 

outros. 

Diante da atual preocupação com as questões ambientais, o destino final dos 

resíduos gerados, principalmente de materiais de difícil degradação e reciclagem 

como os pneus tem sido motivo de preocupação. Como consequência, medidas 

foram tomadas como o estímulo à reutilização e reciclagem do material após sua 

vida útil, evitando que se acumulem em locais inapropriados como beira de 

estradas. Porém, a maior barreira que essas empresas ou organizações 

encontram refere-se à dificuldade de reciclagem. No caso do pneu, trata-se de um 

produto composto por vários outros materiais como látex, nylon, aço e poliéster, 

isso muitas vezes acaba tornando sua reciclagem inviável. 
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Ilustração da Composição do pneu. Fonte: 

http://www.braziltires.com.br/tudosobrepneus/pneus.html 

 

A borracha foi utilizada inicialmente, em 1525, pelos índios mexicanos para a 

confecção de bolas elásticas. Após 210 anos, em 1735, o cientista e pesquisador 

francês, Charles de la Condamine, em conjunto com um engenheiro, também 

francês, Fresnau, desenvolveu um estudo científico, chegando à conclusão que a 

borracha era "uma espécie de óleo resinoso condensado". O termo "borracha" foi 

adotado pelos portugueses e teve sua origem em uma de suas primeiras 

aplicações: a fabricação de botijas para transportar vinhos. Inicialmente o seu 

processo de fabricação era feito em tubos, quando em 1820 um industrial inglês, 

Nadier, fabricou fios de borracha e procurou utilizá-los em acessórios de 

vestuário. Entretanto, esse material sofria alterações de acordo com a 

temperatura. Uma vez exposta ao frio, a borracha se tornava quebradiça e, se em 

contato com os raios solares, assumia um aspecto pegajoso, o que era 

indesejável tanto para os produtores quanto para os consumidores daqueles 

produtos. 

Em 1839, Charles Goodyear descobriu acidentalmente a vulcanização da 
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borracha. Através desse processo a borracha se tornava elástica com o 

resfriamento, podendo se esticar, porém voltava à forma original. Após a 

descoberta desse processo novas técnicas de aplicação foram descobertas e o 

material ganhou mais destaque principalmente na área automobilística, na 

produção de pneus. No Brasil, a produção começou em 1934, quando foi 

implantado o Plano Geral de Viação Nacional.  No final dos anos 80, o Brasil já 

tinha produzido mais de 29 milhões de pneus. Desde então, o país conta com a 

instalação de 15 fábricas de pneus, das quais cinco são internacionais. 

Segundo a ANIP (Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos), foram 

produzidos no ano de 2010 cerca de 67,3 milhões de unidades. Esse crescimento 

é fundamental para o desenvolvimento da economia, porém ele afeta diretamente 

o ambiente, pois terminado o tempo de vida útil do produto, não lhe é dado 

destino apropriado. Os resíduos acabam se acumulando no meio ambiente, 

podendo causar uma série de danos não só ao ambiente, mas à saúde da 

população uma vez que aumenta o risco de transmissão de doenças.  

O pneu pode ser reciclado de duas maneiras: inteiro ou picado. Quando picado, 

apenas a superfície, chamada de banda de rodagem é reciclada e quando inteiro, 

há inclusão do aro de aço. O processo de reciclagem exige a separação da 

borracha vulcanizada de outros componentes (como os metais e tecidos). 

Inicialmente os pneus são cortados em lascas e purificados por um sistema de 

peneiras. As lascas são moídas e depois sofrem ações de produtos químicos 

como álcalis e óleos minerais, com o intuito de desvulcanizá-las. Por fim, o 

produto pode ser refinado em moinhos até a obtenção de uma manta uniforme ou 

pode ser obtido em grânulos de borracha, através do processo de extrusão. 

Após esse processo, o produto recebe diversas utilidades como: cobertura de 

áreas de lazer e quadras esportivas, pavimentos para estradas, tapetes para 

automóveis; passadeiras; saltos e solados de sapatos; colas e adesivos; câmaras 

de ar; rodos domésticos; tiras para indústrias de estofados; buchas para eixos de 

caminhões e ônibus, dentre outros produtos.  

As aplicações se diferenciam conforme a obtenção do produto após a reciclagem, 
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sendo que se resulta em um pó, gerado pela recauchutagem e os restos de pneus 

moídos, podendo ser misturado ao asfalto e aplicado em pavimentos para 

estradas, aumentando sua elasticidade e durabilidade. Já quando se obtém uma 

pasta, gerada pelo processo de desvulcanização e adição de óleos aromáticos, as 

aplicações podem variar em pisos industriais, solas de sapato, tapetes, borracha 

de vedação, dentre outros. A seguir estão alguns exemplos de aplicações do 

material reciclado: 

 
Piso. Fonte: http://www.reciclanip.com.br 

 

 
Solado de calçados. Fonte: http://www.reciclanip.com.br 

 

 
Vasos para plantas. Fonte: http://www.reciclanip.com.br 
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Tapete para carros. Fonte: http://www.reciclanip.com.br 

 

 
Pia. Fonte: 

http://www.core77.com/blog/object_culture/minarcs_rubbish_sink_made_from_old_tires_17270.asp 

 
 
Além desse processo de reciclagem, existe a reutilização, que também aumenta o 

ciclo de vida do produto, porém diferentemente do processo anterior, ele aumenta 

a vida útil do produto sem que haja um processo químico envolvido. A reutilização 

se define então por dar ao pneu outra utilidade após o termino de vida útil da sua 

função principal. 

Poderia assim ser utilizado como produtos decorativos, mobiliário, brinquedos, 

canalizadores de água, barreiras de contenção, dentre outras utilidades, como 

mostram as imagens a seguir: 
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Produto decorativo. 

Fonte: http://prea.wordpress.com/2008/11/19/reaproveitamento-de-pneu-reciclagem-reutilizacao-

de-pneus/ 

 

 
Mobiliário. Fonte: http://www.meioambiente.biz/reciclagem/reciclagem-de-pneus 

 

 
Brinquedo. Fonte: http://vidasustentavel.perus.com/reciclagem/2540 

 

A seleção de materiais faz parte, então, da metodologia de design, devendo ser 

incluído no problema projetual a viabilidade do processo de produção. Seguindo a 



688 

 

metodologia, na parte de geração de alternativas não seriam desenvolvidos 

apenas novos produtos, mas produtos compostos novo materiais, alternativos e 

menos agressivos para o meio ambiente. 

O designer atua, portanto, aplicando métodos e ferramentas de inovação para a 

sustentabilidade. Ao analisar o ciclo de vida dos produtos, os projetistas se 

encontram aptos a promover mudanças na composição dos produtos, desde sua 

forma até seu material. Dessa forma, menos materiais são retirados da natureza e 

menos resíduos são descartados. A exemplo do pneu, diversos outros produtos 

encontrados no mercado podem e devem ser reprojetados de forma a reduzirem 

seu impacto ao ambiente. Mesmo a atribuição de uma nova forma, mais atraente, 

que desperte o desejo do usuário pode contribuir para o aumento do ciclo de vida 

do produto, que terá seu uso continuado em outra função. 

Percebe-se, entretanto, a existência de entraves à popularização desses produtos 

compostos por material reciclado como preços elevados e a desconfiança por 

parte dos consumidores em relação à sua qualidade. Entretanto, é fundamental o 

estímulo ao seu consumo em lugar daqueles produzidos com materiais virgens, o 

que pode ocorrer mediante a utilização de métodos e ferramentas de design. 

Dessa forma seria possível a valorização desses novos produtos, resultando em 

menos prejuízos para o ambiente e para a sociedade. 

 
Referências 
 
 
BAXTER, Mike. Projeto de Produto: guia prático para o desenvolvimento de novos 
produtos. 2 ed. Rev. São Paulo: Blucher, 2000.   
CRUZ, G. D., As riquezas que jogamos fora, Revista Ecologia e Desenvolvimento, 2001. 
BECK, U. 1992. Risk Society. Sage, London, 1992. 
GIODA Adriana, Desperdício. Disponível em 
http://www.terrabrasil.org.br/noticias/materias/pnt_problemasamb.htm Acessado 
em:  22 de junho de 2011, 11h20 
KRUCKEN, L. Design e Território: valorização de identidades e produtos locais. São 
Paulo: Editora Nobel, 2009.  
MANZINI, E. VEZZOLI, C. O desenvolvimento de produtos sustentáveis. São Paulo, 
EDUSP, 2002. 
PORTAL SÃO FRANCISCO, História da Borracha. Disponível em: 
<http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/historia-da-borracha/histor. php.> Acessado 



689 

 

em: 23 de junho de 2011, 11h. 
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA DE PNEUMÁTICOS. Disponível em: 
<http://www.anip.com.br/?cont=home.> Acessado em: 24 de junho de 2011, 9h30. 
RECICLANIP. Disponível em: <http://www.reciclanip.com.br/?cont=home.> Acessado em: 
24 de junho de 2011, 10h. 
SETOR RECICLAGEM, Reciclagem de Pneus. Disponível em: 
<http://www.setorreciclagem.com.br/modules. php?name=News&file=article&sid=177.> 
Acessado em: 24 de junho de 2011, 11h 
<http://www.terrabrasil.org.br/noticias/materias/pnt_problemasamb.htm>. Acessado em: 
22 de junho de 2011, 11h20. 

 

Juliana Augusta Lopes de Mendonça.  
Aluna de graduação do curso de Design de Produto da UEMG. Advogada graduada pela 
Universidade Federal de Minas Gerais. Especialista em Direito Público e Gestão de 
Negócios pela Fundação Dom Cabral. Atualmente trabalha na equipe de pesquisa e 
desenvolvimento de novos produtos da empresa Belgo Bekaert Arames.   
 
Rafael Augusto de Souza Floriano 
Aluno de graduação do curso de Design de Produto da UEMG. 
 
Renata Alves Dias 
Aluna de graduação do curso de Design de Produto da UEMG. Atualmente participa do 
Programa Minas Raízes e do Centro Design Empresa pela Universidade do Estado de 
Minas Gerais. 

 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



690 

 

 

PROPOSTA PARA A GESTÃO DE RECURSOS FLORESTAIS NA AMAZÔNIA: O USO 
DO OURIÇO DA CASTANHA NA ELABORAÇÃO DE PRODUTOS DE ISOLAMENTO 

TÉRMICO PARA EDIFÍCIOS 

 

André Vilhena de Oliveira, MSc, Secretaria Municipal de Educação – (SEMED) 

Nidianne Cavalcante Nascimento, Esp, Fundação Centro de Análise, Pesquisa e Inovação 
Tecnológica – (FUCAPI) 

Francisco Raimundo da Silva, MSc, Fundação Centro de Análise, Pesquisa e Inovação 
Tecnológica – (FUCAPI) 

Fernando Santos Folhadela, MSc, Fundação Centro de Análise, Pesquisa e Inovação Tecnológica 
– (FUCAPI) 

RESUMO 

A inovação tecnológica nas empresas amazônicas é um desafio árduo, que envolve a 
comercialização e o aproveitamento dos recursos da localidade em prol da visibilidade da região 
para o restante do mundo, que por sua vez envolve uma ampla troca de conhecimentos entre os 
amazônidas envolvidos. Visando contribuir com esta discussão propõe uma nova modelagem do 
revestimento amazônico para atendimento aos requisitos dos padrões de identidade e qualidade, 
proporcionando atividades funcionais como isolantes térmicos e sonoros. 

 

Palavras-chave: Inovação Tecnológica, recursos florestais, desenvolvimento de produtos. 

 

ABSTRACT 

 

The technological innovation in the Amazonian companies is an arduous challenge, that involves 
the commercialization and the exploitation of the resources of the locality in favor of the visibility of 
the region for the remain of the world, that in turn involves an ample exchange of knowledge 
between the involved amazonidas ones. Aiming at to contribute with this quarrel it considers a new 
modeling of the Amazonian covering for attendance to the requirements of the standards of identity 
and quality, providing thermal and sonorous activities functional as isolating. 

 

Key words: Technological innovation, forest resources, development of products. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Com as diversas atratividades oriundas da busca contínua de itens amazônicos, os empresários 

da região criam diversos produtos, cuja matéria possa satisfazer este público alvo. Para o 

conhecimento desta população consumidora é necessário que o capital humano inerente destas 

empresas detenha a visibilidade e clareza objetiva e subjetiva sobre as necessidades das práticas 

inovadoras para a valoração do produto e/ou serviço ou não obstante a sobrevivência destas no 

mercado atual. 

A cultura inovadora deve ser introduzida na política da empresa, intensificando sua prática e 

proporcionando o dinamismo entre seus pares. Atualmente a qualidade do projeto de inovação é 

validado por conta das possibilidades de parcerias junto as demais empresas do setor, associações, 

cooperativas, Instituições de Ciência e Tecnologia (ICT’s) e demais órgãos de classe. Neste 

panorama consagra uma visão pragmática dos investimentos lançados ao pólo amazônico 

sustentável. Os fundos setoriais de apoio a inovação é uma prova concreta deste panorama atual 

das promoções de projetos deste interesse. 

Encabeçar a ideologia de industrialização de bens oriundos de resíduos é uma prática muito 

elogiável, apesar de questionável em virtude da inferência subjetiva do crescimento econômico da 

Região Norte através da prática sustentável sem a possibilidade de derrubada de mais reservas 

ambientais, ou seja, tratá-la como um discurso encomiástico. Discutir sobre prática sustentável, 

auto-suficiente e inovadora, inferi que a cadeia produtiva fosse projetada a aspectos lineares 

distintos, obtusos e impenetrantes. A natureza das novas tecnologias, entretanto, varia com o 

padrão e a definição dos mercados, diferenciando as empresas deste tipo entre as baseadas em 

tecnologias genéricas e as que se atuam em nichos de mercado. 

A evolução da acumulação de competência tecnológica, para realizar atividades mais 

complexas de manejo e viabilidade econômica regional partiu do advento dos estudos de impactos 

ambientais como requisito para a inclusão destas em projetos de subvenção, ocorrendo em 

diferentes atividades, públicos e mercados, precisamente em composto tecnológico, acrescido da 

iniciativa, criatividade e visão empreendedora, Desta forma, estas teorias vem demonstrando um 

crescente número de processos de inovação que ocorrem entre empresas, destacando-se não se 

tratar de um processo novo COOMBS; HARVEY e TETHER, (2001). 

Segundo BELL E PAVITT (1993; 1995), o uso de uma tecnologia requer, além da aquisição 

de equipamentos e assimilação de ‘know-how’ de operação. Na fase de investimento inicial do 

processo de interação envolve atividades criativas e complexas, gerando mudança técnica 
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incremental para adaptar a tecnologia adquirida às condições específicas e, posteriormente, 

melhorias contínuas para atingir os desempenhos alcançados nos locais de origem.  

Esses processos de adaptação são primordiais no processo de definição e fixação da técnica 

contínua, não simplesmente pelos resultados satisfatórios em questão, mas pela inserção desta 

mudança em sistemas de produção provocando alterações no mercado de fornecedores e 

atravessadores, possibilitando não apenas o processo de inovação em si.  

O investimento em nova demanda de serviços, gerenciamento de projeto e fornecedores, a 

empresa não exerce um papel passivo nessa interação, mas geram uma parte da tecnologia 

incorporada nas especificações, projetos de bens de capital e controla as decisões que envolvem a 

tecnologia a ser implantada, deste modo a acumulação de conhecimentos mais profundos, 

habilidades e experiência para gerar mudanças incrementais contínuas que melhorem o 

desempenho da tecnologia em uso e modifiquem os processos face às necessidades do mercado 

consumidor. 

Nesta mesma discussão os autores Bell e Pavitt (1993; 1995) fazem ainda a distinção entre 

duas fontes de recursos: capacidade de produção e capacidade tecnológica. As capacidades de 

produção inseriram recursos usados para a produção industrial em dados níveis de eficiência e 

envolve o capital tecnológico embutido em equipamentos; a experiência e qualificação dos 

colaboradores, para gerenciar e liderar o conhecimento e especificações, sistemas e métodos 

organizacionais utilizados para a elaboração do bem de consumo. Na capacidade tecnológica 

define a geração de recursos necessários que possibilitem a mudança técnica, incluindo 

habilidades, conhecimento e experiência, estrutura e redes institucionais, através do aprendizado 

tecnológico focado a qualquer processo pelo qual são aumentados ou reforçados os recursos 

necessários para gerar e gerenciar a mudança técnica (capacidade tecnológica).  

É notório que a aplicabilidade de ferramentas para a inserção e gestão de novos conceitos e 

inovadores possibilite a visualização de novos produtos e serviços, que necessitem de contingente 

subtraído de colaboradores, inclusão de novas ferramentas incrementais que aumentem a 

produtividade, conhecimento de novas habilidades funcionais, reestruturando toda a cadeia 

produtiva e reduzindo os custos de produção. 

Neste incremento de habilidades intelectuais, observa Eric Von Hippel, que as inovações dos 

usuários constituem um efeito externo positivo para o mundo mercantil e um fator de crescimento 

do bem-estar social para a toda a sociedade, possibilitando a observação das necessidades e 

conhecer os usos a custo baixo, elas constituem um espaço de exploração das novas necessidades 

sociais, estas sem dúvida mais eficazes que os grupos de criatividade que o marketing ascendente 

tenta desenvolver exigindo de cobaias improváveis que representem seus usos das tecnologias 
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futuras. As inovações pelo uso estimulam a criatividade e oferecem serviços de utilidade social 

que respondem a necessidades específicas que o mercado não sabe ou não quer satisfazer. 

Deste modo a prática da inovação deve ser espontânea, integra e enraizada, ou seja, as 

empresas identificam-se neste prisma, sendo abertas as observações de vossos colaboradores, 

tornando-a rotineira e envolvida de todos os processos operacionais em questão. 

Em síntese o processo de aprendizagem inovadora é contínuo e intrigante, pois a adoção de 

novos meios incrementais de solução organizacional para os praticados por grande parte do 

tempo, e adoção de novas conexões interpessoais, aglutina uma barreira interna das suposições 

empresariais e transforma o fazer “o novo” como mais um concorrente interno das relações 

empresariais e fazem frente às interferências que já provocaram a falência das instâncias de 

planejamento e orçamento no setor, pois o abandono da padronização, dos procedimentos 

administrativos, a desestruturação da funções das políticas de recursos humanos, a persistente 

descontinuidade de projetos realizados. 

 

2. CARACTERÍSTICAS ORGANIZACIONAIS 

 

A relevância dos estímulos organizacionais, atrelados a capacidade intelectual dos seus pares, é 

abordada através de uma proposta de gestão de humanos, dando destaque aos pólos de gestão de 

pessoas e a estratégia organizacional empregada, suas políticas e práticas. Nestas descrições 

ALBUQUERQUE (1999, 2002), parte de uma visão sistêmica, propondo diversos subsistemas da 

estrutura organizacional, as relações de trabalho e as políticas de recursos humanos. Para a 

composição desta gestão de pessoas são apresentadas comparações das características 

organizacionais da estratégia de controle (administração tradicional de recursos humanos) para a 

estratégia do comprometimento das pessoas com os objetivos organizacionais (gestão estratégica 

de pessoas).  

Esses subsistemas podem ser compostos de políticas e práticas, podem ser combinados de 

forma a produzir diferentes estratégias. Projetando estas variáveis relevantes dos três subsistemas, 

o autor define dois tipos básicos de estratégias de gestão de pessoas: estratégia de comportamento 

e estratégia de controle. 

Na estratégia de comprometimento, o autor defende que as políticas de recursos humanos 

deverão assumir como premissa básica: a valorização dos talentos humanos; atração e 

manutenção de pessoas de alto potencial e qualificação para o trabalho; criação de condições 

favoráveis à motivação individual e à mobilização dos grupos em torno das metas 

organizacionais; possibilidade de desenvolvimento profissional na própria empresa; oferecimento 
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de incentivos vinculados a resultados obtidos pela equipe e adaptação de políticas integradas de 

recursos humanos à realidade da empresa e ao seu contexto de atuação.  

No seguimento denominado estratégia de controle, os empregados são vistos como dados 

objetivos, quantificáveis, como números, custos e fator de produção, que, para desempenhar bem 

as funções, devem ser mandados e controlados, enquanto na estratégia de comprometimento, as 

pessoas são consideradas parceiros no trabalho, nos quais a empresa deve investir para conseguir 

melhores resultados empresarial. 

Na posição de DE LEEDE E LOOISE (2005) sugerem o alinhamento estratégico entre 

inovação e gestão de pessoas a partir de dois níveis de integração. Primeiramente a apresentação 

das variáveis de características organizacionais é composta por: estrutura organizacional 

(organização e realização do trabalho e sistema de controle), filosofia e valores (valores essenciais 

e comunicação interna) e políticas e sistemas de recursos humanos (de contratação, de 

treinamento, de carreira, de salários e de incentivos). O primeiro nível trata do recurso humano, 

esta no campo organizacional, com a finalidade de gerar uma organização inovativa, através de 

estratégias, práticas e processos que proporcionem resultados com criatividade, competências e 

comprometimento das pessoas. No próximo nível refere-se às práticas deste recurso, com 

atividades específicas para cada etapa do processo de inovação, de forma a gerar  resultados que 

corroborem para a elaboração de uma organização inovativa.  

Deste modo com esta com o estímulo eficiente na mão-de-obra e o foco estratégico para a 

gestão de recursos conforme a afinidade e habilidades inerentes possibilitam ganho de 

produtividade e conhecimento sobre a divisão de tarefas e prospecções mais evidentes de 

inovações futuras para um determinado grupo de trabalho, ao final avaliar e qualificar as 

implicações da acumulação de competências no aprimoramento da performance tecnológica. 

 

3. COMPETÊNCIA TECNOLÓGICA 
   

Muitos estudos na década de 90 apresentaram a importância da obtenção e 

propagação de conhecimentos como estratégia para que as empresas criem e 

mantenham suas competências tecnológicas, e competir em mercados de nível mundial 

(NONAKA & TAKEUCHI, 1997; LEONARD-BARTON, 1998; IANSITI, 1998). Não 

obstante, estudos empíricos (bases analíticas), que explorem os processos de 

aprendizagem e as implicações para a acumulação de competências tecnológicas, 

sobretudo no contexto das empresas em industrialização, possuem como foco de análise 
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as competências tecnológicas inovadoras já existentes. No entanto, em empresas em 

processo de industrialização entram num ramo de negócios com base na tecnologia que 

adquiriram de outras empresas, ou outras unidades da mesma empresa, deste modo 

limitadas em todos os estágios, as alterações tecnológicas básicas para a inovação. 

Deste modo são estimuladas a alcançarem tecnologia de fronteira, e como iniciativa obter 

o conhecimento para criar e acumular sua própria capacitação tecnológica. 

Em desenvolvimento desta contextualização, FIGUEIREDO (2001 e 2003) desenvolve 

e aplica estruturas e modelos analíticos, com os seguintes propósitos: 

a) Incrementar processos de aprendizagem e a sua influência na acumulação de 

competências tecnológicas; 

b) Influência e diferenças entre firmas em termos de aprimoramento de performance.  

Estes modelos foram adaptados para empresas de celulose e papel, metal-mecânica, 

móveis e outros. FIGUEIREDO (2001 e 2003) propõe de forma inovadora e diferenciada 

correlacionar os processos de aprendizagem e acumulação de competências tecnológicas 

com o aprimoramento da performance técnica e econômica.  

Como umas das bases de sustentação das hipóteses foram descritos no estudo alguns 

indicadores, tais como: 

Os indicadores de performance de produção utilizados no estudo são: 

qualidade e conformidade final do produto global; performance total dos 

componentes do produto final; planejamento e execução mensal e anual 

(delivery performance). 

Conforme FIGUEIREDO (2001 e 2003), a aprendizagem pode ser expressa como um 

conjunto de processos que permite as empresas acumularem competências tecnológicas 

ao longo do tempo, logo as empresas possuem uma contingente tácido de competências 

tecnológicas, logo o desafio crucial para a diferenciação no mercado é a administração 

desta aprendizagem, e tornando-o como diferencial competitivo. 

O autor estrutura descreve e organiza os processos de aprendizagem em quatro 

características e os distribui em quatro níveis diferentes, conforme os processos de 

aprendizagem..  

São discriminadas como variedade, intensidade, funcionamento e 

interação. Os níveis dos processos de aprendizagem são organizados em 
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aquisição interna, aquisição externa, socialização e codificação de 

conhecimentos.  

Pode-se inferir que a acumulação de competências tecnológicas numa empresa, 

acontecerá em maior proporção por fatores externos as estruturas organizacionais da a 

empresa, como políticas governamentais, macroeconômicas, tecnológicas e industriais 

(LALL, 1987, 1992; BELL & PAVITT, 1995). Haverá também a inclusão de competências 

tecnológicas advindas de novos gestões, lideranças, crenças e normativas atualizadas da 

cultura da empresa no foco de um novo cliente em POTENCIAL (ARGYRIS E SCHÖN, 

1978; SENGE 1990).  

Estes fatores são de extrema relevância para a gestão de pessoas da corporação, pois 

neste escopo de definições e padrões intrínsecos e extrínsecos da organização, são 

definidos os pilares de necessidades dos clientes e usuários e atendimento as fontes 

tecnológicas focalizadas. 

 

4. MERCADO DE REVESTIMENTOS SUSTENTÁVEIS 

4.1 Visão geral 

 

A contextualização histórica brasileira, tem se caracterizado pelo uso desenfreado das 

florestas, tais como a destruição das matas em casos de desmatamento, queimadas, extração 

indiscriminada de madeira dentre outros. A obtenção de madeira e outros produtos de florestas 

nativas têm sido feita de forma predatória. O Brasil já foi um grande exportador de madeira, hoje 

importam cerca de 10 milhões de metros cúbicos de madeira da Amazônia por ano, conforme 

dados da Câmara de Comercio Exterior, CAMEX. Vale ressaltar que o Brasil ocupa uma posição 

estratégica no cenário internacional pois detem a maior reserva de florestas tropicais. 

O setor florestal gera cerca de 1,5 milhão de empregos diretos, cujo custo de um emprego 

florestal é muito baixo e sua contribuição ao setor florestal para a balança de pagamentos do 

Brasil tem sido positiva desde 1980, mesmo em momentos de crise. O manejo florestal e a 

industrialização de produtos florestais são um dos fatores de crescimento regional para a 

Amazônia, no entanto essa produção vem sendo feita em bases não-sustentáveis, ademais as 

condições de trabalho irregulares.  

Conforme estudos de Viana, 2008 se as florestas forem manejadas de forma correta, cerca de 

10% das florestas da Amazônia poderiam atender, de forma sustentável, a demanda interna de 
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madeira. Se outros 10% fossem bem manejados e vendidos ao mercado externo com selo verde, 

poderiam gerar cerca de dezenas de milhares de empregos e mais pelo menos US$ 5 bilhões em 

produtos de madeira. Corroborando, o manejo florestal pode gerar produtos não-madeireiros 

(castanha, borracha, fármacos etc.) e serviços ambientais. Por outro lado, o manejo florestal -e 

não a agropecuária- representa o caminho mais promissor para a construção da cidadania para as 

populações que vivem na floresta: índios, seringueiros, caiçaras, quilombolas etc.  

Implementar medidas sustentáveis como estímulo a sobrevivência no mercado, contribuindo 

para o equilíbrio da natureza e fontes de economia de energia, e de extrema importância ao 

pequeno, médio e grande produtor. Para apoiar a sustentabilidade dos produtores são os contratos 

que visão o ganho de competitividade, embora poucos saibam ao certo como fazê-lo. 

Conforme estimativas atuais de desenvolvimento sustentável dos recursos naturais a Fundação 

Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável (FBDS), a viabilidade e oportunidade de 

implementação deste sistema é imprescindível as para as empresas que dependem do mercado 

externo, em virtude das exigências que são cada vez mais severas no que diz respeito às 

certificações de preservação ambiental e de boas práticas produtivas. 

No Brasil a implantação deste conceito é aderida em diversas áreas, como exemplo a Bolsa de 

Valores de São Paulo (Bovespa), cujo Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), em que 

identifica o perfil de companhias “comprometidas com a responsabilidade social e a 

sustentabilidade empresarial”.  

Conforme dados do Ministério do Meio Ambiente, aproximadamente R$ 3 bilhões são 

economizados anualmente no país com a reciclagem, projetando para R$ 8 bilhões se 100% dos 

resíduos e aterros sanitários fossem reaproveitados. As inovações sustentáveis favorecem todas as 

áreas, reduzindo custos de produção e aumentando o potencialmente as vendas, segundo o 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), desta forma as florestas devem ser tratadas 

como espaço privilegiado para o crescimento e desenvolvimento da Amazônia. 

O Brasil é um grande produtor do setor de cerâmica para revestimento no cenário mundial. No 

ranking internacional é o segundo maior consumidor, o terceiro maior produtor e o quarto maior 

exportador. O Brasil detém 16% de todo o volume importado pelos Estados Unidos (maior 

importador do mundo) e exporta ainda para outros 130 países. (ANFACER, 2008). 

Apesar da desaceleração das vendas no mercado externo, em função do câmbio desfavorável, 

as vendas totais brasileiras registraram em 2007 um crescimento global de 6,37% alavancadas por 

um crescimento de 10% do mercado interno.  

Em 2008 a projeção foi positiva, estimando-se um crescimento de 7%, segundo a ANFACER 

Associação Nacional de Fabricantes Cerâmicos e Revestimentos. 
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O pólo de São Paulo representa cerca de 43% da produção nacional e o maior problema 

enfrentado é a falta de gás natural. No mercado internacional, mesmo com as perdas cambiais dos 

últimos dois anos, o setor tem participado ativamente em feiras e missões de negócios, para 

manter o destacado espaço conquistado em mais de dez anos de investimentos. Já em 2010 

materiais de acabamento apresentou, neste mês de Maio, um crescimento de 16,76% em relação a 

Maio de 2009. O resultado acumulado no período de Janeiro a Maio deste ano apresentou 

crescimento de 17,86% em relação ao mesmo período de 2009. No resultado acumulado no 

período dos últimos 12 meses, houve crescimento de 5,40%. Na comparação do resultado deste 

mês com o resultado do mês de Abril deste ano, houve crescimento de 5,22%. Neste mês de 

Maio, o número de funcionários da indústria de materiais de acabamento apresentou crescimento 

de 6,27% em relação a Maio de 2009. Na comparação com o mês de Abril deste ano, houve 

crescimento de 0,64%, Conforme ANFACER, 2010. 

Com o apoio da APEX BRASIL (responsável pelo acompanhamento das exportações), estima-

se que nos próximos anos as atividades de promoção internacional do setor estarão focadas em 

mercados que consomem produtos de alto valor agregado e que priorizam a qualidade e o design 

dos produtos brasileiros, aliados aos competitivos preços praticados pelos fabricantes nacionais. 

No mercado interno o evento mais importante do setor é a feira internacional de revestimentos 

- REVESTIR, que a cada ano cresce em visitação e negócios, ultrapassando os 30 mil visitantes e 

US$ 120 milhões em 2007. Em 2008 foram mais de 32.000 visitantes e volume de negócios da 

ordem de US$ 130 milhões. 

O Fórum Internacional de Arquitetura e Construção, evento integrado à REVESTIR, é também 

responsável pelo grande avanço do setor nos últimos anos. Com conteúdos e dias temáticos para 

Designers de Interiores, Revendedores de Materiais de Construção, Construtores e Arquitetos, 

firmou-se como o maior encontro de debates sobre as tendências e tecnologias da construção 

civil, com mais de 3.000 participantes. 

Os estudos mercadológicos mostram que o setor de revestimentos é predominantemente 

ocupado por revestimentos cerâmicos, mas com fortes tendências a utilização de matérias-primas 

alternativas, principalmente devido à cobrança do mundo global por produtos ecologicamente 

corretos e sustentáveis. 

A demanda em 2007 por revestimentos de paredes ultrapassou a marca de 150 milhões de m2. 

Dessa demanda, os revestimentos ecológicos para paredes apresentaram uma demanda interna de 

cerca de 1.000.000 m2 por mês, pouco significativa quando comparada com a demanda global de 

revestimentos, pois representa menos de 1%, porém com crescimento eminente. 
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O setor é segmentado por tipos de revestimentos, sendo que o proposto é classificado como 

revestimento de paredes. Atualmente existe um tipo principal de revestimento que domina o 

mercado dos revestimentos ecológicos no Brasil: o revestimento de côco. Tal revestimento possui 

demanda de produção de 70.000 m2/mês, somente no mercado nacional, sendo que as maiores 

empresas hoje desse segmento atendem apenas 25% desse mercado, restando cerca de 75% da 

demanda para a inserção de outros tipos de produtos ecológicos que possuem finalidades 

similares. Assim, é altamente justificável o investimento neste segmento com lançamento de 

novos produtos, mais apelativos do ponto de vista ecológico e de caráter genuinamente 

amazônico. 

4.2 Revestimentos na Amazônia 

 

Conforme estudos da Universidade de São Paulo (USP); Instituto Pró-Natura (IPN) e 

Associação Matogrossense de Engenheiros Florestais (AMEF). O Programa Nacional de Florestas 

(PNF) fornece a estrutura básica de trabalho para o desenvolvimento de instrumentos específicos 

que promovam o manejo florestal sustentável.  

O programa identifica áreas que deverão ser priorizadas, tais como: 

• Expansão das plantações florestais e consolidação do manejo florestal nas florestas 

nacionais;  

• Melhoramento e expansão do manejo de florestas naturais em áreas particulares;  

• Aumento da eficiência de controle e de monitoramento;  

• Apoio às populações tradicionais e às populações indígenas;  

• Apoio à educação, ciência e tecnologia florestal;  

• Reconhecimento e expansão dos serviços ambientais fornecidos pelas florestas;  

• Modernização de indústrias florestais;  

• Expansão dos mercados e da comercialização de produtos da floresta.  

Na Amazônia o estudo da ocorrência e característica da matéria-prima na floresta, pois se sabe 

onde estão as áreas de produção da castanha, mas devido a sua alta variabilidade genética cada 

região apresenta formas e tipos diferentes de ouriços, dificultando o aperfeiçoamento das 

máquinas de corte. Pretende-se produzir um protótipo de uma máquina a partir da existente para 

automatizar os cortes realizados nos ouriços, de forma a aumentar a produtividade em no mínimo 

50%. 

 

5. METODOLOGIA 
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O projeto foi realizado através de pesquisa exploratório-descritiva, em que a 

pesquisa foi definida com abordagem quali-quantitativa, identificando as relações entre:  

Características Organizacionais 

a) Pesquisa de culturas intrínsecas sobre a colheita da matéria-prima;  

b) Visão de mercado deste novo nicho de mercado e  

c) Processo atual de criação das peças. 

Geração dos Revestimentos 

a) Criação de alternativas baseada na pesquisa do público-alvo e seleção conforme 

a viabilidade produtiva; 

b) Elaboração de peças com padrões de identidade e qualidade, conforme as 

barreiras técnicas internacionais; 

c) Emprego de competências tecnológicas e o aprimoramento da perfomance 

técnicas e econômicas nos recursos florestais. 

 Para identificação de uma organização inovativa, adotaram-se critérios sobre: o 

histórico com inovação; as atividades inovativas desenvolvidas SBRAGIA (2006); prêmios 

com inovação tecnológica; setores inovadores segundo o Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (2008) e de acessibilidade, propondo a definição dos atrativos diferenciais do 

produto para a comercialização, ademais por apresentar do início a o fim de todo o 

processo produtos o uso apenas de matérias-primas oriundas de recursos florestais sem 

agressão ao meio ambiente. Para a análise e apresentação dos resultados do estudo do 

caso buscou-se explorar e descrever as evidências relevantes, respeitando o contexto da 

organização, seu histórico e suas especificidades YIN, (2001). 

 

6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O objetivo geral da proposta de inovação é o desenvolvimento de linhas de 

Revestimentos Ecológicos para serem utilizados em paredes e mobiliário em geral, a 

partir do aproveitamento de matérias-primas amazônicas, especificamente os ouriços da 

Castanha-do-Brasil. 



701 

 

A exploração de frutos e sementes de espécies florestais na região amazônica 

destaca-se em relação às demais regiões brasileiras pela riqueza na biodiversidade, pela 

quantidade disponível e pela dependência das populações tradicionais a esta atividade. A 

dependência do extrativismo remonta ao período anterior ao da colonização, quando os 

indígenas já utilizavam os recursos vegetais e animais disponíveis como parte essencial 

de sua alimentação. A importância de tal atividade é múltipla, porém, longe do tradicional 

enfoque sobre o papel ecológico ou econômico, cabe ressaltar o impressionante impacto 

social e cultural deste recurso na região, refletindo a forte relação do amazônida com tais 

recursos. 

O extrativismo vegetal é uma importante fonte de renda no Amazonas. Porém, nas 

cadeias produtivas tradicionais, os extrativistas não alcançam preços satisfatórios, devido 

à baixa qualidade e pouca agregação de valor dos produtos. Atualmente, algumas 

localidades do Estado vêm aprimorando técnicas de manejo, no entanto, apesar da 

implantação de programa de boas práticas, os processo produtivos de espécies vegetais 

florestais ainda apresentam vários problemas, dentre os quais, manejo inadequado na 

coleta, falta de assistência técnica e pouca experiência das agências de fomento e 

financiamento em atender a demanda dos produtos extrativos (SDS, 2005). Além disso, 

muitos subprodutos e até mesmo frutos e sementes são descartados, sem nenhum valor 

econômico para as populações extrativistas. 

Nas condições atuais de produção e comercialização, a obtenção de dados exatos 

torna-se extremamente difícil, devido à falta de controle nas vendas, bem como a 

inexistência de uma produção racionalizada, uma vez que o consumo apóia-se quase 

exclusivamente no extrativismo e comercialização direta. 

Os ouriços são descartados durante a coleta das  sementes de castanha, sendo usado 

apenas uma pequena quantidade para confecção de artesanato e carvão vegetal, ficando 

sua quase totalidade depositada a céu aberto contaminando terrenos e rios. 

Assim, foi desenvolvido um produto sofisticado para ambientes internos com as 

características rústicas da floresta. Apresenta-se como alternativa de design para 

decorações e utilização em móveis, apresentando alta resistência e durabilidade, sendo 

caracterizado como revestimento para paredes e mobiliário em geral. A placa é um 

recurso que pode proporcionar conforto climático e/ou escurecimento planejado, 
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personalizando residências, salas comerciais, áreas externas ou internas de prédios, 

como forração de mesas, sofás e objetos de decoração.  

 

6.1 Obtenção da matéria-prima 

 

 As matérias-primas possuem grande amplitude de ocorrência no Amazonas, sendo produzidas 

em todos os municípios do Estado. Segundo o IBGE, o Açaí apresenta maior produção nos 

municípios de Manicoré, Manacapuru, Jutaí, Codajás e Fonte Boa, respondendo juntos por mais 

de 75% da produção estadual. A estimativa de produção de açaí em 2002 no Amazonas foi de 

1.103 toneladas (SDS, 2005). Para a Castanha-do-Brasil, destacam-se os municípios de Manicoré, 

Lábrea, Boca do Acre, Tefé, Coari, Fonte Boa e Amaturá, além de outros com menor 

potencialidade (Figura 1). 

 

  
FIGURA 1  - Principais áreas de ocorrência de castanhais na 

Amazônia Ocidental. Destaque: Estado do Amazonas. 

FONTE: Adaptado de PRANCE e MORI, 1978. 
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6.2 Características do processo produtivo a ser melhorado e produtos a serem 

desenvolvidos 

 

O processo produtivo para se confeccionar os revestimentos ecológicos ocorrerá em etapas 

semelhantes dos quais tem-se: 

Recepção: As matérias-primas serão recebidas nas condições que são descartadas no ambiente, 

ou seja, sem tratamento prévio e como resíduo da exploração da polpa. Na sua chegada à indústria 

será realizada a contagem de sacas, com médias de frutos ou sementes de cada saca, bem como 

será feita a avaliação das condições de umidade e deterioração. Neste momento, também são 

anotadas as origens da matéria-prima. 

Armazenamento: Após o recebimento, frutos ou sementes serão submetidos a um 

armazenamento que pode ser a céu aberto ou em locais fechados onde a temperatura não 

ultrapasse os 35 C e a umidade relativa do ar não ultrapasse 85%, evitando o crescimento de 

fungos na sua superfície. 

Cozimento: O início da produção começa com a esterilização através do cozimento das 

sementes em cozinhador vertical a gás ou resistência elétrica em aço carbono (Autoclave). O 

cozimento tem por objetivo facilitar a separação do epicarpo (camada mais externa) e do 

mesocarpo (camada a ser utilizada), no caso do ouriço de castanha-do-Brasil, e para desprender a 

casca da semente do embrião do tucumã e açaí. Para a jarina, o objetivo é apenas de esterilizar. 

Para obter melhor controle desta etapa, será contratado um pesquisador que ficará responsável 

pela produção com a finalidade de fazer testes no cozinhador de forma a avaliar qual a 

temperatura e pressão mais adequada para cada matéria-prima. Vale ressaltar que esta etapa está 

sendo incorporada no processo produtivo na perspectiva de aumentar a qualidade do produto a ser 

colocado no mercado. 

Secagem: A secagem das sementes e frutos será feita em estufas aquecidas através de fogo 

direto ou gás, podendo ser feito também com ventilação forçada. A secagem proporciona a 

descolagem do epicarpo, facilitando sua retirada e diminui a umidade da matéria-prima de forma 

a evitar que haja perda de umidade após o acabamento final dos produtos. 

Descasque: A retirada de restos do epicarpo será feita através de escovas de aço e/ou lixas 

grossas, deixando o material pronto para a seleção e classificação. 
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Seleção/Classificação: Após a retirada dos resíduos de polpas, os frutos e sementes serão 

submetidos à uma esteira de seleção e classificação. Serão selecionados em tamanhos diferentes e 

classificados de acordo com as espessuras do mesocarpo e dureza. 

Polimento: As sementes passarão por um processo de polimento feito com um jogo de lixas 

grossas e finas dispostas em uma lixadeira comum usada em movelarias. 

Cortes: A matéria-prima passará por uma máquina de corte composta de duas serras finas com 

dentes de vídea, um motor de 1,5 CV, com um sistema de braços que conduzem o material contra 

a serra. Nesta máquina, os frutos ou sementes receberão dois tipos de cortes: O primeiro consiste 

em formar tiras e placas triangulares. O segundo, para a formação das pastilhas (placas) que 

podem variar de um tamanho de 10mm x 10mm até 30mm x 30mm. 

Lixamento das pastilhas: Após os cortes, espera-se que as pastilhas apresentem irregularidades 

na sua parte inferior, necessitando de acabamento com o objetivo de acertar o esquadro. Para isso, 

a empresa já desenvolveu uma máquina com um sistema de lixa de forma que se obtenha uma 

espessura mínima de 3mm e máxima de 10mm, deixando a parte inferior da pastilha de forma 

plana. 

Colagem das pastilhas e formação das placas: Após o acabamento nas pastilhas, estas serão 

submetidas à colagem umas às outras, formando placas de tamanhos e formas variadas. A cola 

utilizada é do tipo PVA, branca, não tóxica e de alta densidade. 

Secagem: Após a colagem, as placas serão colocadas em bandejas de aço inoxidável e 

submetidas à estufas de secagem com ventilação forçada, de forma a garantir uma aceleração na 

secagem da cola e na formação final da placa. 

Esquadrejamento: Após secas, as placas serão submetidas a uma máquina de esquadrejar 

comum usada em movelarias. Nessa máquina, as placas ficam alinhadas de forma a permitir 

tamanhos variados de acordo com o desenvolvido pelo arquiteto ou designer, que deverá seguir as 

tendências em revestimentos. 

Acabamento: O acabamento será feito submetendo as placas já esquadrejadas em uma máquina 

composta de escovas de nylon grosso de forma a tirar todo o excesso de poeira resultante do 

processo produtivo. Dependendo do que se deseja, poderá ser produzidas placas enceradas com 

cera de carnaúba, conferindo brilho final à placa. No caso da jarina, pretende-se realizar testes 

com corantes naturais ou artificiais no intuito de dar cor às peças, cobrindo-a com uma película de 

esmalte incolor. 

Embalagem e Comercialização: Após o acabamento, as placas são embaladas em caixas de 

papelão, seguindo para a expedição e comercialização do produto. 
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6.3 O produto e suas especificações técnicas 

 

Toda a matéria-prima “castanha” (Bertholettia excelsa) é uma das maiores árvores nativas  da 

Amazônia. Suas sementes (castanhas) ficam alojadas no interior de um fruto esférico, e lenhoso 

de cor marrom, chamado de ouriço. Destinada à produção de revestimento ecológico é advinda 

das comunidades ribeirinhas e demais extratores da Região Norte com a possibilidade de 

estimativas do volume de produção, regularidade da matéria-prima e conseqüentemente a coleta e 

limpeza programados. Esta prática é realizada de forma profissional visando:  

a) Agregar valor ao produto final;  

b) Valorizar o extrativista e o ribeirinho como parte dessa indústria e;  

c) Ofertar ao consumidor produtos de alta qualidade. 

A coleta é realizada em vários municípios, tais como Manicoré, Lábrea, Boca do Acre, Tefé, 

Coari, Fonte Boa e Amaturá, além de outros com menor potencialidade. A seleção por tamanho é 

necessária para que haja uma uniformidade dos revestimentos no processo de colagem. 

 
 

                            

 

Figura 2: Castanha   Figura 3: Revestimento no processo final de 
produção 

 

Fonte: Inpa/Divulgação     Fonte: Próprio Autor 

 

Nome Comum: Revestimento ecológico de castanha-do-brasil 

Nome científico:  Bertholettia excelsa 
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Aplicações: Paredes internas, podendo ser aplicado em móveis ou objetos decorativos. 
Ideal para conferir rusticidade e elegância em ambientes institucionais, residências e 
hotéis. 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

Ademais, é oportuno salientar que as exportações do produto Revestimento Ecológico, para a 

Comunidade Européia, ficam sujeitas ao atendimento da Norma EN 490:2004de regulamentos e 

normas, como se pode mencionar: Diretiva 97/EC, com sua adaptação constante nos anexos I e II 

do guia 96/74/EC; Diretiva 96/74/EC; Diretiva 97/37/EC adaptando os anexos I e II a Diretiva 

96/74/EC, como também, a Diretiva 96/73/EC, que trata sobre certos métodos para análise 

quantitativa e análise de misturas binárias de fibras têxteis e a Diretiva 73/44/EC que trata da 

aproximação das leis dos estados membros relativas às análises quantitativas de misturas ternárias 

de fibras, sendo obrigatórios os parâmetros sobre o conteúdo de fibras, de acordo com a Diretiva 

96/74/EC, não sendo permitido o uso de abreviações, como também são obrigatórios: a utilização 

de símbolos de etiquetagem de cuidado com o produto SFS-ISO 3758, e que o nome do fabricante 

deve ser indicado no produto e na embalagem, se a informação não estiver visível através da 

embalagem sem a necessidade de ser aberta.          

A norma DIN EN 13171:2009-02, relacionada a Produtos de isolamento térmicos para 

edifícios – Fabricação de produtos em fibras de madeira, atualmente e a norma mais exigida para 

este segmento, para a exportação com selo internacional de origem florestal sustentável. (Material 

e Anexo). 

A seguir, serão mencionados os tipos de ensaios que se fazem necessários para que o produto 

em questão, possa ser exportado para a Comunidade Européia:  

Produto: Revestimento Ecológico 

NCM:  68080000 

Descrição – NCM: Painéis, chapas, ladrilhos, blocos e semelhantes, de fibras vegetais, de 

palha ou de aparas, partículas, serragem (serradura) ou de outros desperdícios de madeira, 

aglomerados com cimento, gesso ou outros aglutinantes minerais. 

Mercado: Comunidade Européia. 

Abaixo constam os tipos de ensaios realizados conforme a especificação da Norma utilizada: 

NBR 13.818 de 1997, com seu respectivo título. 
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1. Tipo de Ensaio: Análise Visual do Aspecto Superficial 

Título: Esta norma tem como objeto determinar o aspecto superficial.   

2. Tipo de Ensaio: Determinação da absorção de água. 

Título: Esta norma tem como objeto determinar a absorção de água pelo produto.       

3. Tipo de Ensaio: Determinação da carga de ruptura e módulo de resistência a flexão. 

Título: Esta norma tem como objeto determinar a carga de ruptura e módulo de resistência a 

flexão.         

4. Tipo de Ensaio: Determinação Resistência à abrasão superficial 

Título: Esta norma tem como objeto determinar a resistência à abrasão superficial. 

5. Tipo de Ensaio: Determinação Resistência à abrasão profunda 

Título: Esta norma tem como objeto determinar a resistência à abrasão profunda.      

6. Tipo de Ensaio: Determinação da resistência ao gretamento. 

Título: Esta norma tem como objeto determinar a resistência ao gretamento.    

7. Tipo de Ensaio: Determinação da resistência ao manchamento. 

Título: Esta norma tem como objeto determinar a resistência ao manchamento.  

8. Tipo de Ensaio: Determinação da resistência ao ataque químico 

Título: Esta norma tem como objeto determinar a resistência ao ataque químico. 

9. Tipo de Ensaio: Determinação da expansão por umidade 

Título: Esta norma tem como objeto determinar a expansão por umidade.  

10. Tipo de Ensaio: Determinação do coeficiente de dilatação térmica 

Título: Esta norma tem como objeto determinar o coeficiente de dilatação .  

11. Tipo de Ensaio: Determinação da resistência ao choque térmico 

Título: Esta norma tem como objeto determinar a resistência ao choque térmico. 

12. Tipo de Ensaio: Determinação da resistência ao congelamento. 

Título: Esta norma tem como objeto determinar a resistência ao congelamento.   

13. Tipo de Ensaio: Determinação do coeficiente de atrito. 

Título: Esta norma tem como objeto determinar o coeficiente de atrito. 

14. Tipo de Ensaio: Determinação da resistência ao impacto. 

Título: Esta norma tem como objeto determinar a resistência ao impacto. 

15.  Tipo de Ensaio: Determinação da diferença de tonalidade 

Título: Esta norma tem como objeto determinar a diferença de tonalidade. 

16. Tipo de Ensaio: Determinação das dimensões, da retitude dos lados, da ortogonalidade dos 

lados, da curvatura central, da curvatura lateral e do empeno. 
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Título: Esta norma tem como objeto determinar a diferença de tonalidade das dimensões, da 

retitude dos lados, da ortogonalidade dos lados, da curvatura central, da curvatura lateral e do 

empeno. 

17. Tipo de Ensaio: Grupos de absorção de água 

Título: Esta norma tem como objeto determinar os grupos de absorção de água. 

18. Tipo de Ensaio: Procedimentos de amostragem e critérios de aceitação e rejeição. 

Título: Esta norma tem como objeto determinar os procedimentos de amostragem e critérios de 

aceitação e rejeição. 

19. Tipo de Ensaio: Determinação da dureza segundo a escala de Mohs. 

Título: Esta norma tem como objeto determinar  a dureza segundo a escala de Mohs. 

20. Tipo de Ensaio: Cálculos de desvios dimensionais 

Título: Esta norma tem como objeto determinar os cálculos de desvios dimensionais. 

 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As evidências descritas e analisadas neste estudo sugerem e reconhecem que a 

acumulação de competência tecnológica e o aprimoramento da performance técnica e 

econômica, são também afetadas por fatores externos à empresa e que o potencial 

inovador da mesma gera um produto competitivo altamente exclusivo em funcionalidade e 

diferenciação, estas vertentes serão dispostas com os seguintes tópicos direcionais:  

a) Diferenciais e funcionalidades dos produtos; 

b) Relevância da proposta para a empresa e para o Estado; 

c) Barreiras que podem limitar ou influenciar o acesso ao mercado; 

d) Estratégia de marketing para a comercialização; 

e) Estudo prévio de mercado. 

Diferenciais e funcionalidades dos produtos 

Os produtos terão características diferentes, porém com a mesma funcionalidade: 

revestimento. Serão semelhantes apenas pela origem da matéria-prima, uma vez que 

será toda advinda da floresta amazônica. Inicialmente, espera-se manter as 

características naturais de cada semente para depois utilizar artifícios de coloração e 

configurações diferenciadas.  
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Relevância da proposta para o Estado 

O desenvolvimento dos novos produtos e o melhoramento do processo produtivo 

das placas de castanha constituem em atividades de alta relevância para a empresa, pois 

além de aumentar seu portifólio de modelos de revestimentos, gera uma possibilidade de 

aumento da renda bruta em mais de 50%, gerando também demanda por mão-de-obra no 

interior e na capital. No que se refere ao desenvolvimento sustentável, o Amazonas tem 

avançado nas políticas de meio ambiente, socioeconomia e em ciência e tecnologia. Com 

o desenvolvimento desse projeto, a empresa contribuirá para o aumento de renda das 

famílias que trabalham com essas matérias-primas e que hoje descartam em igarapés ou 

lixões. A exemplo do que fez com os ouriços, a empresa já tem experiência em trabalho 

com comunidades rurais e possui dados que mostram a elevação da renda das famílias 

extrativistas com as quais trabalha em média de 40% somente com a compra dos ouriços. 

Portanto, espera-se impactar positivamente a economia dessas populações 

proporcionando-lhes melhorias em suas condições de vida. Outro aspecto importante a 

ser considerado é que a matéria-prima a ser utilizada é atualmente descartada ou usada 

apenas como artesanatos, conferindo baixos valores agregados ao produto final. 

Barreiras que podem limitar ou influenciar o acesso ao mercado 

Por se tratar de um produto inédito no mercado, a empresa deverá adotar uma 

estratégia de marketing e inserção bem planejada. Consideram-se fatores que podem 

limitar ou influenciar o acesso do produto no mercado nacional e internacional: 

a) Propriedade Intelectual: este fator se torna limitante quando a empresa fica 

vulnerável  à competição com outras empresas que porventura copiem a idéia e venham 

a produzir o mesmo produto. A medida a ser tomada para minimizar este risco é a 

inscrição dos produtos e processos no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual para 

garantir a patente nacional e internacional para a empresa. No entanto, o risco com essa 

medida é apenas minimizado, pois qualquer mudança no processo produtivo caracterizará 

diferencial em relação ao produto patenteado. 

b) Regulamentação governamental: com relação às regulamentações, os produtos 

poderão encontrar limitações na legislação Tributária/Fiscal que poderá inviabilizar a 

comercialização. Atualmente a legislação fiscal e tributária não prevê a transformação 

dessas matérias-primas em produtos de revestimentos, levando o produto para uma 

tributação similar aos eletro-eletrônicos. Para solucionar este entrave, a empresa 
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apresentará um projeto técnico junto ao Conselho de Fazenda - CONFAZ e SUFRAMA 

para obter isenção total ou parcial dos impostos, pois trata-se de produtos da floresta que 

geram renda para as comunidades do interior do Estado. Para elaborar o projeto, a 

empresa contratará um consultor da área de economia com experiência na elaboração de 

projetos da SUFRAMA e CONFAZ. 

c) Alto custo de produção e baixa produtividade: são fatores determinantes para a 

formação do preço e que podem influenciar diretamente o acesso aos mercados. Os altos 

custos de produção podem ser gerados a partir da necessidade de insumos de outros 

Estados, tais como, cola, lixas e escovas de aço e pela logística no Amazonas que 

dificulta o acesso a matéria-prima principal. A baixa produtividade poderá ocorrer pela 

baixa qualidade da mão-de-obra existente, por se tratar de um processo produtivo inédito 

e especializado. Tais problemas poderão ser sanados com o planejamento adequado da 

logística e com a capacitação do pessoal da produção. 
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madeira – Especificações 

 

NORMA DIN EN 13171:2009-02 
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Produtos de isolamento térmicos para edifícios – 
Fabricação de produtos em fibras de madeira – 
Especificações 
Substitui 13171:2001 DO EN DO RUÍDO - 10, EN 13171 DO RUÍDO 1:2006 da errata - 06 e EN 13171/A1 do 
RUÍDO: 2004-08 

 

 

 

Esta Norma toma o efeito em 1 fevereiro 2009. Deve-se anotar que, em Alemão, a marcação da 
conformidade do CE dos produtos da construção que se conformam a este padrão estará permitida uma 
vez que o padrão estêve alistado no Bundesanzeiger (gazeta federal alemão) e da data dada nisso. 

Prefácio nacional  

Este padrão foi preparado pelo comité técnico CEN/TC 88 “materiais e produtos térmicos de isolamento” 
(secretariado: RUÍDO, Alemanha). O corpo alemão responsável envolvido em sua preparação era o 
Normenausschuss Bauwesen (edifício e comitê de padrões da engenharia civil), NA 005-56-60 AA 
Wärmedämmstoffe do comité técnico. Este documento original é de uma série de padrões relacionados 
para a especificação de produtos feitos fábrica da isolação térmica. 

Emendas  

Esta Norma difere da 13171:2001 do EN do RUÍDO - 10, 1:2006 da errata do EN 13171 do RUÍDO - 06 e EN 
13171/A1 do RUÍDO: 2004-08 como segue:  

a) 13171:2001 /AC do EN: 2005-12 foram incorporados as referências normativas e foram actualizados.  
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b) As características da durabilidade foram especific no subclause 4.2.9.  

c) A informação na liberação das substâncias perigosas (4.3.14) e da combustão de incandescência contínua 
(4.3.15) foa.  

d) A cláusula 7 “avaliação da conformidade” revisada. 

e) O anexo ZA foi revisado.  

f) O padrão foi revisado editorial. 

Edições Precedentes 

DIN 68755: 1992-07 

DIN 68755-1: 2000-06 

DIN EN 13171: 2001-10 

DIN EN 13171 Corrigendum 1: 2006-06 

DIN EN 13171/A1: 2004-08 

Produtos de isolamento térmicos para edifícios – fabricação de produtos em fibras de madeira – 
especificações 

Este padrão europeu foi aprovado pelo CEN em 18 outubro 2008.  

Os membros do CEN são limitados para cumprir com os regulamentos internos de CEN/CENELEC que 
estipulam as condições para dar a este padrão europeu o status de um padrão nacional sem nenhuma 
alteração. As lista modernas e as referências bibliográficas a respeito de tais padrões nacionais podem ser 
obtidas na aplicação ao centro da gerência do CEN ou a todo o membro do CEN.  

Este padrão europeu existe em três versões oficiais (inglês, francês, alemão). Uma versão em toda a outra 
língua feita pela tradução sob a responsabilidade de um membro do CEN em sua própria língua e notificada 
ao centro da gerência do CEN tem o mesmo status que as versões oficiais.  

Os membros do CEN são os corpos de padrões nacionais de Áustria, de Bélgica, de Bulgária, de Chipre, 
república checa, de Dinamarca, de Estónia, de Finlandia, de France, de Alemanha, de Greece, de Hungria, 
de Islândia, de Ireland, de Italy, de Latvia, de Lithuania, de Luxembourg, de Malta, de Países Baixos, de 
Noruega, de Poland, de Portugal, de Romania, de Slovakia, de Slovenia, de Spain, de Sweden, de 
Switzerland e de Reino Unido. 
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ANEXO A: (Normativa) Determinação dos valores declarados da resistência térmica e da condutibilidade 
térmica....................................................................................................................23 

ANEXO B: (Normativa) Controle de Produção da Fábrica.............................................................25 

ANEXO C: (Informativo) Propriedades Adicionais.........................................................................28 

ANEXO D: (Informativo) Exemplos para a determinação dos valores declarados da resistência térmica e 
condutibilidade térmica para um produto ou um grupo de produtos...............................29 

 

Prefácio  

Este original (13171:2008 do EN) foi preparado pelo comité técnico CEN/TC 88 “materiais e produtos 
térmicos de isolamento”, o secretariado de que é prendido por RUÍDO.  

Este padrão europeu será dado o status de um padrão nacional, ou pela publicação de um texto idêntico ou 
pelo endosso, o mais tardar em maio 2009, e por padrões nacionais de oposição será retirado o mais tardar 
em maio 2009.  

A atenção é extraída à possibilidade que alguns dos elementos deste original podem ser o assunto de 
direitas de patente. O CEN [e/ou Cenelec] não serão prendidos responsável para identificar alguns ou todas 
tais direitas de patente.  

Este documento original foi preparado sob um mandato dado ao CEN pela Comissão Européia e Associação 
comercial livre europeu, e exigências essenciais das sustentações de diretrizes orientadoras de EC.  

Para o relacionamento com diretrizes orientadoras de EC, veja o anexo informativo ZA, que é uma parte 
integrante deste original.  

Este original substitui o 13171:2001 do EN. Este original é uma de uma série de padrões para os produtos 
da isolação usados nos edifícios, mas este padrão pode ser usado em outras áreas onde apropriado.  

Em virtude da definição o BT 20/1993 revisou, CEN/TC 88 props definir os padrões alistados abaixo como 
um pacote dos originais.  
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O pacote dos padrões compreende o seguinte grupo de padrões relacionados para as especificações dos 
produtos feitos fábrica da isolação térmica, que vêm dentro do espaço de CEN/TC 88:  

EN 13162, produtos da isolação térmica para edifícios - fábrica fêz produtos de lãs minerais (MW) - 
especificação  

EN 13163, produtos da isolação térmica para edifícios - fábrica fêz produtos do poliestireno expandido 
(EPS) - especificação  

EN 13164, produtos da isolação térmica para edifícios - fábrica fêz produtos da espuma de poliestireno 
expulsa (XPS)  

EN 13165, produtos da isolação térmica para edifícios - fábrica fêz produtos rígidos da espuma de 
poliuretano (PUR) - especificação  

EN 13166, produtos da isolação térmica para edifícios - fábrica fêz produtos da espuma phenolic (picofarad) 
- especificação  

EN 13167, produtos da isolação térmica para edifícios - fábrica fêz os produtos (CG) de vidro celulares - 
especificação  

EN 13168, produtos da isolação térmica para edifícios - fábrica fêz produtos de lãs de madeira (WW) - 
especificação  

EN 13169, produtos da isolação térmica para edifícios - fábrica fêz produtos do perlite expandido (EPB) - 
especificação  

EN 13170, produtos da isolação térmica para edifícios - fábrica fêz produtos da cortiça expandida (ICB) – 
especificação 

EN 13171, produtos da isolação térmica para edifícios - fábrica fêz os produtos de madeira da fibra (WF) - 
especificação  

De acordo com os regulamentos internos de CEN/CENELEC, as organizações de padrões nacionais dos 
seguintes países são limitadas para executar este padrão europeu: Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, 
república checa, Dinamarca, Estónia, Finlandia, France, Alemanha, Greece, Hungria, Islândia, Ireland, Italy, 
Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Países Baixos, Noruega, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, 
Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland e o Reino Unido. 

1 ESCOPO 

Este padrão europeu especifica as exigências para produtos de madeira feitos fábrica da fibra, com ou sem 
revestimentos ou revestimentos, que são usados para a isolação térmica de buildings. Os produtos são 
manufacturados sob a forma dos rolos, golpeiam, feltros, placas ou lajes.  

Este padrão europeu especifica características de produto e inclui procedimentos para o teste, avaliação da 
conformidade, marcação e rotulagem.  
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Os produtos cobertos por este padrão europeu são usados igualmente em sistemas pré-fabricados da 
isolação térmica e nos painéis compostos; o desempenho dos sistemas que incorporam estes produtos não 
é coberto.  

Este padrão europeu não especifica o nível exigido de uma propriedade dada a ser conseguida por um 
produto para demonstrar a aptidão para a finalidade em uma aplicação particular.  

As classes e os níveis exigidos para uma aplicação dada devem ser encontrados nos regulamentos ou em 
padrões de oposição.  

Produtos com uma resistência térmica declarada mais baixo de 0.50 m2⋅K/W ou uma condutibilidade 
térmica declarada maior de 0.070 com (o m⋅K) no °C 10 não é coberto por este padrão europeu.  

Este padrão europeu não cobre produtos in situ da isolação e produtos pretendidos ser usado para a 
isolação do equipamento do edifício e das instalações industriais. 

 

2 NORMAS E REFERÊNCIAS 

Os seguintes documentos originais providos são indispensáveis para a aplicação deste original. Para 
referências datado, somente a edição mencionada aplica-se. Para referências sem data, a edição a mais 
atrasada do original provido (que inclui algumas emendas) aplica-se.  

EN 822, produtos de isolamento térmicos para as aplicações do edifício - determinação de  

EN 823 do comprimento e da largura, produtos de isolamento térmicos para aplicações do edifício - 
determinação da espessura  

EN 824, produtos de isolamento térmicos para as aplicações do edifício - determinação do espessura   

EN 825, produtos de isolamento térmicos para as aplicações do edifício - determinação do nivelamento  

EN 826, produtos de isolamento térmicos para as aplicações do edifício - determinação de  

EN 1602 do comportamento da compressão, produtos de isolamento térmicos para aplicações do edifício - 
determinação de  

EN 1603 da densidade aparente, produtos de isolamento térmicos para aplicações do edifício - a 
determinação da estabilidade dimensional sob o laboratório normal constante condiciona (23 a umidade 
relativa de °C/50%) 1604:1996 do  

EN, produtos de isolamento térmicos para as aplicações do edifício - determinação da estabilidade 
dimensional sob circunstâncias específicas da temperatura e da umidade EN 1606, produtos de isolamento 
térmicos para as aplicações do edifício - determinação do rastejamento compressivo 

EN 1607, produtos de isolamento térmicos para as aplicações do edifício - determinação da força elástica 
perpendicular às caras  
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EN 1608, produtos de isolamento térmicos para as aplicações do edifício - determinação da força elástica 
paralela às caras  

EN 1609, produtos de isolamento térmicos para as aplicações do edifício - determinação da água a curto 
prazo absorção pela imersão parcial 12086:1997 do EN, produtos de isolamento térmicos para as 
aplicações do edifício - determinação de propriedades da transmissão do vapor de água  

EN 12089, produtos de isolamento térmicos para as aplicações do edifício - determinação de EN de dobra 
12090 do comportamento, produtos de isolamento térmicos para aplicações do edifício - determinação do 
comportamento da tesoura  

EN 12431, produtos de isolamento térmicos para as aplicações do edifício - determinação da espessura 
para produtos da isolação do assoalho de flutuação  

EN 12667, desempenho térmico dos materiais de construção e dos produtos - determinação da resistência 
térmica por meio dos métodos guardados da placa quente e do medidor de fluxo do calor - produtos de  

em 12939 da resistência térmica, desempenho térmico dos materiais de construção e produtos - 
determinação da resistência térmica por meio dos métodos guardados da placa quente e do medidor de 
fluxo do calor - produtos grossos de resistência térmica média e elevada.  

13172:2008 do EN, produtos de isolamento térmicos - avaliação de conformidade 

EN 13501-1, classificação do fogo de produtos da construção e elementos do edifício - parte 1: Classificação 
usando dados da reação ao teste de fogo 

EN 29052-1, acústica - determinação da rigidez dinâmica - parte 1: Materiais usados sob assoalhos de 
flutuação nas moradias  

EN 29053, acústica - materiais para aplicações acústicas - determinação da resistência do fluxo de ar 
(9053:1991 do ISO)  

EN ISO 354, acústica - medida da absorção sadia em um quarto da reverberação (354:2003 do isso) 

9229:2007 do ISO do EN, isolação térmica - vocabulário (9229:2007 do ISO)  

ISO 11654 do EN, acústica - absorventes sadios para o uso nos edifícios - avaliação da absorção sadia 
(11654:1997 do ISO) ISO 11925-2 do EN, reação aos testes de fogo - Inflamabilidade dos produtos do 
edifício sujeitados ao choque direto da flama - parte 2: teste da fonte da Único-flama (ISO 11925-2: 2002)  

EN ISO 13823:2002, reação aos testes de fogo para os produtos do edifício - produtos do edifício com 
exclusão dos revestimento expor ao ataque térmico por um único artigo ardente  

ISO 12491, métodos estatísticos para o controle da qualidade dos materiais de construção e componentes 

3  TERMOS, DEFINICOES, SÍMBOLOS, UNIDADES E TERMOS ABREVIADOS 

3 Termos, Definições, Símbolos, Unidades e Termos Abreviados  
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3.1 Termos e definições para as finalidades deste documento, os seguintes termos e definições aplicam-se.  

3.1.1 Termos e definições utilizadas na Norma EN ISO 9229:2007 

3.1.1.1 produtos de madeira da fibra  

produtos da isolação manufacturados das fibras de madeira com ou sem a adição de agentes e/ou de 
aditivos de ligação. Os produtos mecanicamente ligados são incluídos igualmente dentro desta definição  

3.1.1.2 esteira o produto fibroso flexível da isolação forneceu  

3.1.1.3 rolado ou horizontalmente, que pode ser enfrentado mas não incluído bateria parcela de uma 
esteira sob a forma de uma parte retangular, geralmente entre 1 m e 3 m do comprimento, e plano 
geralmente fornecido ou dobrado 

3.1.1.4  
feltro mecanicamente e/ou fichário de produtos de isolamento forçado 

3.1.1.5  
rolo isolante fornecida na forma de um cilindro de espiral 

 
3.1.1.6  
rolo lamela 

tiras de placas de fibra de madeira, ligados a um sistema flexível enfrentando, oferecidos em um salto, o 
que leva a uma contínua camada isolante, quando o rolo é desenrolado 

  
3.1.1.7  
tábua  
laje  
rígida ou semi-rígidas (isolação) do produto de forma retangular e seção transversal em que a espessura é 
uniforme e substancialmente menores do que as outras dimensões 

NOTA: As placas são geralmente mais rígidas do que lajes. Eles também podem ser fornecidas em formato 
cônico. 

3.1.2 Termos e Definições Adicionais 

3.1.2.1 nível  dado o valor que é o limite superior ou inferior de uma exigência. 

NOTA: O nível é dada pelo valor declarado da característica em causa 

3.1.2.2  
classe combinação de dois níveis de mesma propriedade, entre os quais o desempenho cairá 

3.2 Símbolos, Unidades e Termos Abreviados 
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3.2.1 Símbolos e unidades utilizadas nesta Norma: 

 

αp - coeficiente de absorção sonora prática ( – ) 

αw - coeficiente de absorção sonora ponderado ( – ) 

b – largura (mm) 

c - compressibilidade (mm) 

d – espessura (mm) 

dB - a espessura, sob uma carga de 2 kPa após a remoção de uma carga adicional de 48 kPa (mm) 

dL - a espessura, sob uma carga de 250 Pa (mm) 

dN - a espessura nominal do produto (mm) 

dS - a espessura da amostra de teste (mm) 

Δεb - a mudança relativa de largura (%) 

Δεd - a variação relativa da espessura (%) 

Δεl - a mudança relativa no comprimento (%) 

Δεs - a mudança relativa na planura (mm/m) 

Fp - a força de compressão no ponto crítico kN 

k - um fator relacionado ao número de resultados experimentais (–) 

l – o comprimento (mm) 

λ90/90 - 90% frágil com um nível de confiança de 90% para a condutividade térmica W/(m⋅K) 

λD - declarada condutividade térmica W/(m⋅K) 

λi - resultado do teste de condutividade térmica W/(m⋅K) 

λmean - condutividade térmica média W/(m⋅K) 

μ - água fator de resistência à difusão de vapor (–) 

n - número de resultados do teste (–) 

R90/90 - 90% frágil com um nível de confiança de 90% para a resistência térmica (m2 K/W) 

RD - declarada resistência térmica (m2 K/W) 

Ri - resultado de teste de resistência térmica (m2⋅K/W) 
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Rmean - resistência térmica média (m2⋅K/W) 

ρa - densidade aparente (kg/m3) 

Sb - desvio de perpendicularidade em comprimento e largura (mm/m) 

Smax – desvio de planeza (mm) 

sR - estimativa do desvio-padrão da resistência térmica (m2⋅K/W) 

sλ - estimativa do desvio-padrão da condutividade térmica W/(m⋅K) 

s′ - rigidez dinâmica (MN/m3) 

σc - declarada tensões de compressão (kPa) 

σ10 - tensões de compressão na deformação de 10% (kPa) 

σm - resistência à compressão (kPa) 

σmt - resistência à tracção perpendicular às faces (kPa) 

σt - resistência à tração paralela às faces (kPa) 

Wp - absorção de água a curto prazo (kg/m2) 

X0 - deformação inicial, após 60s do início do carregamento (mm) 

Xct - fluência sob compressão (mm) 

Xt - deformação no tempo ¨t¨ redução de espessura total (mm) 

Z - resistência do vapor de água (m2⋅h⋅Pa/mg) 

AFr i - símbolo do nível declarado de fluxo de resistividade* 

APi - símbolo do nível declarado de absorção sonora prática coeficiente* 

AWi - símbolo do nível declarado do coeficiente de absorção sonora ponderado* 

CC(i1/i2/y)σc - símbolo do nível declarado de fluência sob compressão* 

CPi - símbolo do nível declarado de compressibilidade* 

CS(10\Y)i - símbolo do nível declarado de tensão de compressão ou de força* 

DS(T+) - símbolo do valor declarado, para a estabilidade dimensional à temperatura 
especificada 

DS(TH) - símbolo do valor declarado, para a estabilidade dimensional sob condições de 
temperatura e umidade especificados 

MUi - símbolo do valor declarado, para a água fator de resistência de difusão de vapor* 

SDi - símbolo do nível declarado de rigidez dinâmica* 
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Ti - símbolo da classe declarada de tolerância de espessura* 

TRi - símbolo do nível declarado de resistência à tração perpendicular às faces* 

WS - símbolo do nível declarado de curto prazo para a absorção de água 

Zi - símbolo do valor declarado, para a resistência de vapor de água* 

* "i” - respectiva classe ou nível, "σc" é a tensão de compressão, e "y" é o número de anos 

 

3.2.2 Abreviatura dos termos usados nesta norma: 

 

WF - Wood Fibre (Fibra de Madeira) 

ITT - Initial Type Test (Tipo de Teste Inicial) 

RTF - Reaction To Fire (Reação ao fogo) 

FPC - Factory Production Control (Controle de Produção da Fábrica) 

 

4 REQUISITOS 

 

4.1 Gerais 

Propriedades do produto devem ser avaliados em conformidade com a Cláusula 5. Para cumprir com esta 
norma, os produtos devem atender aos requisitos de 4,2 e as exigências de 4,3 conforme o caso. 

NOTA: Informações sobre as propriedades adicionais são apresentados no anexo C. 

Um resultado de teste para uma propriedade do produto é a média dos valores medidos para o número de 
corpos de prova apresentados na Tabela 9. 

4.2 Para todas as Aplicações 

4.2.1 Condutividade térmica e resistência térmica 

Resistência térmica e condutividade térmica deve basear-se em medições efetuadas em conformidade com 
a norma EN 12667 ou EN 12939 para produtos de espessura. 

A resistência térmica e condutividade térmica deve ser determinada em conformidade com o Anexo A e 
declaradas pelo fabricante de acordo com o seguinte: 

 a referência a temperatura média deve ser de 10 ° C; 

 os valores medidos devem ser expressos com três algarismos significativos; 
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 para os produtos de espessura uniforme, a resistência térmica, RD, deverá ser sempre declarada. A 
condutividade térmica, λD, será declarada, sempre que possível. Sempre que necessário, para os produtos 
de espessura não uniforme (por exemplo, para produtos inclinado e cônico), apenas a condutividade 
térmica, λD, devem ser declaradas. 

 declarada resistência térmica, RD, e declarou a condutividade térmica, λD, será dado como limite  
valores que representem pelo menos 90% da produção, determinada com um nível de confiança de 90%; 

 o valor da condutividade térmica, λ90/90, deve ser arredondado para cima com a aproximação de 0,001 
W / (m ⋅ K) e declarada como λD em níveis, com passos de 0.001 W / (m ⋅ K); 

 declarada resistência térmica, RD, será calculado a partir da espessura nominal, DN, e os  
condutividade térmica correspondente, λ90/90; 

 o valor de resistência térmica, R90/90, quando calculada a partir da espessura nominal, DN, e os  
correspondentes declaradas condutividade térmica, λ90/90, deve ser arredondado para o mais próximo ⋅ 
0,05 m2 K / W, e declarado em níveis, com passos de 0,05 m2 ⋅ K / W; 

 o valor de R90/90, para os produtos para os quais apenas a resistência térmica é medido diretamente, 
deve ser arredondado para baixo para o mais próximo ⋅ 0,05 m2 K / W e declarados como RD em níveis, 
com passos de 0,05 m2 ⋅ K / W. 

Exemplos de determinação dos valores declarados de resistência térmica, RD, e da condutividade térmica, 
λD, são apresentados no anexo D. 

4.2.2 Comprimento e largura 

 
Comprimento, L e largura, b, será determinada de acordo com a EN 822. No resultado do teste pode 
desviar-se os valores nominais, mais do que o seguinte: 

 

± 2% para o comprimento (em rolos, Matts e feltros sem limites), 

± 1,5% para a largura. 

4.2.3 Espessura 

 
Espessura, d, para os produtos não destinados ao soalho flutuante será determinada de acordo com a EN 
823 com a carga de (250 ± 5) Pa. No resultado do teste pode desviar-se a espessura nominal, DN, por mais 
que as tolerâncias indicadas no quadro 1 para o nível de rotulagem ou de classe. 
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Nível da Classe Tolerâncias 
T1 - 5 mm + 15% or + 15 mm a 
T2 - 4 mm + 10% or + 10 mm a 
T3 - 3 mm + 5% or + 5 mm a 
T4  - 1 mm + 3 mm 
a – Consoante o que for menor tolerância numérica 

 

Este teste não deve ser realizada quando os ensaios descritos no 4.3.10 são utilizados. 

 
4.Perpendicularidade  
 
Esquadria será determinada de acordo com a EN 824. O desvio de perpendicularidade em comprimento e 
largura, Sb, de placas e chapas não deve ultrapassar 5 mm / m. 

 
4.2.5 Nivelamento Nivelamento será determinada de acordo com a EN 825. O desvio de planicidade, de 
placas e chapas, Smax, não deve ultrapassar 6 mm. 

 
4.2.6 Estabilidade dimensional 

4.2.6.1 Estabilidade dimensional sob constante condições normais de Laboratório estabilidade dimensional 
sob constante condições normais de Laboratório (umidade 23 ° C/50% relativa) deve ser determinada de 
acordo com EN 1603.The mudanças relativas de comprimento, Δ l ε e largura, Δεb, não deve exceder 0,5% 
e de espessura, Δεd, 1%. A mudança relativa na planicidade, Δεs, não deve exceder 1 mm / m. 

 
4.2.6.2 Estabilidade dimensional sob temperatura e condições específicas de umidade estabilidade 
dimensional sob temperatura e condições específicas de umidade será determinada de acordo com a EN 
1604, o ensaio deve ser realizado após o armazenamento por 48 h, (23 ± 2) ° C e (90 ± 5)% de umidade 
relativa. Os corpos de prova devem ser recuperados em (23 ± 2) ° C e (50 ± 5)% de umidade relativa por 24 
h. As mudanças em relação de comprimento, Δ l ε, largura, Δεb, e na espessura, Δεd, não deve exceder 1%. 

 
Este teste não deve ser realizada quando o teste mais severa, descrita em 4.3.2.2, é usada.  
 
4.2.7 Resistência à tração paralela às faces resistência à tração paralela às faces, t σ, deve ser determinado 
em conformidade com a norma EN 1608. Para fins de manipulação, os produtos devem ter uma resistência 
à tração paralela às faces de 10 kPa. O teste não é necessário para enfrentar os produtos ou se um dos 
testes é realizada em conformidade 4.3.3 ou 4.3.4. 

 
4.2.8 Reação ao fogo de classificação de reação ao fogo (Euroclasses) será determinada de acordo com EN 
13501-1. 
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4.2.9 características de durabilidade 

 
4.2.9.1 Geral As características de durabilidade foram consideradas e são cobertos em 4.2.9.2, 4.2.9.3 e 
4.2.9.4. 

 
4.2.9.2 Durabilidade de reação ao fogo contra o envelhecimento e degradação A reação ao fogo dos 
produtos de fibras de madeira não muda com o tempo. 

 
4.2.9.3 Durabilidade da resistência térmica e condutividade térmica contra o envelhecimento e degradação 
A condutividade térmica de produtos de fibras de madeira não muda com o tempo. Esta é coberta por 
condutividade térmica 4.2.1, 4.2.2 Comprimento e largura e estabilidade dimensional 4.2.6 ou 4.3.2 
estabilidade dimensional. 

 
4.2.9.4 Durabilidade da resistência à compressão contra o envelhecimento e degradação A durabilidade de 
resistência à compressão é coberto por fluência compressiva 4.3.6. 

 
4.3 Para aplicações específicas 

 
4.3.1 Geral 

 
Se não há exigência de um imóvel, descrito em 4.3, para um produto em uso, o imóvel não precisa ser 
determinado e declarado pelo fabricante. 

 
4.3.2 Estabilidade dimensional sob condições especificadas 

 
4.3.2.1 Estabilidade dimensional a temperatura especificada Estabilidade dimensional a temperatura 
especificada será determinada de acordo com a norma EN 1604:1996, 7,3. O ensaio deve ser realizado após 
o armazenamento por 48 h, (60 ± 2) ° C. Os corpos de prova devem ser recuperados em (23 ± 2) ° C e (50 ± 
5)% de umidade relativa por 24 h. As mudanças em relação de comprimento, Δ l ε, largura, Δεb, não deve 
exceder 0,5%, em relação a mudanças na espessura, Δεd, não deve exceder 1%. 

 
4.3.2.2 Estabilidade dimensional sob temperatura e condições específicas de umidade estabilidade 
dimensional sob temperatura e condições específicas de umidade será determinada de acordo com a EN 
1604 e as condições dadas na Tabela 2. Os corpos de prova devem ser recuperados em (23 ± 2) ° C e (50 ± 
5)% por 24 h. As mudanças em relação de comprimento, Δ l ε, largura e espessura Δεb, Δεd, não deve 
exceder os valores indicados na Tabela 2 para a classe declarada. 
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Tabela 2 --  
Classes Tabela 2 - da estabilidade dimensional sob condições de temperatura e umidade especificados  
Classe Condições Requisito 

 

Classe Condição Requisito 
DS (70, –) 1 48 h, 70 °C ≤ 1 % 

DS (70, –) 2 48 h, 70 °C  ≤ 2 % 

DS (70, –) 3 48 h, 70 °C ≤ 3 % 

DS (70, 90) 1 48 h, 70 °C, 90 % ≤ 1 % 

DS (70, 90) 2 48 h, 70 °C, 90 % ≤ 2 % 

DS (70, 90) 3 48 h, 70 °C, 90 % ≤ 3 % 

4.3.3 tensões de compressão ou de compressão força 

 
Tensões de compressão em 10% de deformação, σ10, ou a resistência à compressão, σm, será determinado 
em acordo com a EN 826. No resultado do teste, quer para as tensões de compressão em 10% de 
deformação, σ10, ou a resistência à compressão, σm, consoante o que for menor, deverá ser inferior ao 
valor, apresentados na Tabela 3, para o nível declarado. 

 
Tabela 3 – Níveis para a tensão de compressão ou de compressão força  

 

Nível Requisito (kPa) 
CS(10\Y)5 ≥ 5,0 

CS(10\Y)10  ≥ 10 

CS(10\Y)20 ≥ 20 

CS(10\Y)40 ≥ 40 

CS(10\Y)70  ≥ 70 

CS(10\Y)100 ≥ 100 
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4.3.4 Resistência à tração perpendicular às faces 

 
Resistência à tração perpendicular às faces, σmt, será determinada de acordo com EN 1607. No resultado 
do teste deve ser inferior ao valor indicado na Tabela 4 para o nível declarado.  
 
 
Tabela 4 – Níveis para a resistência à tração perpendicular às faces 

 

Nível Requisito (kPa) 
TR1 ≥ 1,0 

TR2,5 ≥ 2,5 

TR5 ≥ 5,0 

TR7,5  ≥ 7,5 

TR10 ≥ 10 

TR15 ≥ 15 

TR20 ≥ 20 

TR30 ≥ 30 

TR40 ≥ 40 

TR50  ≥ 50 

TR60  ≥ 60 

TR70  ≥ 70 

 

 4.3.5 Ponto de carga 

 
Os efeitos do tráfego de pedestres será avaliado por meio de determinação de tensões de compressão em 
10% deformação ou resistência à compressão, de acordo com a EN 826, ver 4.3.3.  
 
4.3.6 compressão compressão, Xct e redução da espessura total, XT, será determinada após um período 
mínimo de cento e vinte dois dias de testes em um declarado tensões de compressão, σc, dadas em 
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intervalos de pelo menos 1 kPa e os resultados extrapolou trinta vezes correspondente a dez anos, para 
obter os níveis declarados de acordo com EN 1606. Fluência compressiva deve ser declarado em níveis, i2, e 
a redução da espessura total deve ser declarado em níveis, i1, com passos de 0,1 mm no estresse 
declarado. No resultado do teste deve exceder o valor declarado no estresse declarado.  
 
4.3.7 absorção de água a curto prazo 

 
Absorção de água a curto prazo por imersão parcial, WP, será determinada de acordo com a EN 1609, 
incluindo quaisquer revestimentos ou revestimentos. No resultado do teste deve ser superior ao valor 
indicado na Tabela 5 para o nível declarado. 

 
Tabela 5 – Níveis a curto prazo para a absorção de água por imersão parcial 

 

Nível Requisito (kg/m2) 
WS0,5 ≤ 0,5 

WS1,0 ≤ 1,0 

WS2,0 ≤ 2,0 

 

4.3.8 transmissão de vapor de água 

 
Propriedades de transmissão de vapor de água será determinada de acordo com EN 12086, e declarado 
como o fator de resistência à difusão de vapor de água, μ, para produtos homogêneos e como a resistência 
ao vapor de água, Z, para enfrentar ou produtos não-homogênea. No resultado do teste do fator de 
resistência à difusão de vapor de água será maior e não resultado de teste de resistência ao vapor de água 
deve ser inferior ao valor declarado. Na ausência de dados de medição, da água fator de resistência à 
difusão de vapor, μ, de produtos de madeira, fibras ou produtos com um revestimento ou revestimento 
com uma estrutura aberta, por exemplo, tecidos, podem ser tomadas a partir EN ISO 10456:2007 Tabela 2. 

 
4.3.9 rigidez dinâmica 

 
Rigidez dinâmica, s ', será determinada de acordo com EN 29052-1, sem pré-carregamento. No resultado 
do teste deve ser superior ao valor indicado na Tabela 6 para o nível declarado. 

 

Tabela 6 – Níveis de rigidez dinâmica 
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Nível Requisito (MN/m3) 
SD5 ≤ 5,0 

SD7 ≤ 7,0 

SD10 ≤ 10 

SD15 ≤ 15 

SD20  ≤ 20 

SD30  ≤ 30 

SD40 ≤ 40 

SD50  ≤ 50 

 

Para os produtos em níveis de CP2 (ver 4.3.10.3), se a carga imposta for superior a 5,0 kPa, a rigidez 
dinâmica deve ser determinado sob a carga aplicada além do peso próprio da mesa.  
 
4.3.10 Compressibilidade 

 
4.3.10.1 Espessura, dL 

 
Espessura, DL, será determinada de acordo com EN 12431 sob uma carga de 250 Pa. Nenhum teste 
resultado deve desviar-se da espessura nominal, DN, por mais que a tolerâncias indicadas na Tabela 7 para 
a classe declarada. 

 
Tabela 7 - Classes de tolerância de espessura 

 

Classe Tolerâncias 
T5 –5 % or –1 mma +15 % or +3 mma 

T6 –1 mm +10 % or +2 mma 

a - Consoante o que for menor tolerância numérica. 
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4.3.10.2 Espessura, dB 

 
Espessura, dB, será determinada de acordo com EN 12431, com uma pausa de 120 segundos após a 
remoção do carga adicional de 48 kPa.  

 
4.3.10.3 Compressibilidade, c 

 
Compressibilidade, c, deve ser determinado como a diferença entre dL e dB para produtos das classes T5 e 
T6 (ver 4.3.10.1).  

 

No resultado do teste deve exceder os valores indicados na Tabela 8 para o nível declarado. 

 

Tabela 8 - Níveis de Compressibilidade 

 

Nível Cargas impostas ao  
betonilha (kPa) 

Compressibilidade  Compressibilidade 

  Compressibilidade 
Nominal (mm) 

Tolerância dos 
Resultados do Teste 
(mm) 

CP5 ≤ 2,0 ≤ 5 +2 

CP4 ≤ 3,0 ≤ 4 +2 

CP3 ≤ 4,0 ≤ 3 +1 

CP2 ≤ 5,0 ≤ 2 +1 

 

  

NOTA 1: Os níveis da carga de impostos sobre a mesa foram retirados da ENV 1991/2/1 Eurocódigo 1 - 
Bases de projecto e acções em estruturas - Parte 2-1: Ações sobre estruturas - Densidade, peso próprio e 
cargas aplicadas. 

NOTA 2: Um resultado de teste é a média das leituras para o número de corpos de prova testados. 

Os níveis de CP3, CP4 e CP5 referem-se a espessura T5 tolerância classe eo CP2 níveis, para a classe T6 
espessura de tolerância. 
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4.3.10.4 espessura de redução a longo prazo 

 

Se a carga aplicada à placa superior a 5,0 kPa apenas os produtos com um nível declarado de 
compressibilidade do CP2 podem ser utilizados e sua redução de espessura de longo prazo deve ser 
determinado.  
 
A redução da espessura total, Xt = X0 + Xct, será determinado depois de cento e vinte dois dias de testes 
com a carga imposta mais o peso próprio da mesa, em conformidade com a EN 1606 e extrapolou trinta 
vezes, o que corresponde a dez anos. Os dez anos o valor não deve exceder o nível declarado de 
compressão, (ver 4.3.10.3). 

 

4.3.11 Absorção acústica 

 
Coeficiente de absorção sonora deve ser determinada em conformidade com a norma EN ISO 354. As 
características de absorção sonora deve ser calculado de acordo com EN ISO 11654 usando os valores para 
o coeficiente de absorção sonora prática, αp, nas freqüências: 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz e 
4 000 Hz e o valor do número único para o coeficiente de absorção sonora ponderado, αw.  

 

αp e αw devem ser arredondados para a 0,05 (αp maior que 1 deve ser expressa como αp = 1) e declarado 
em níveis, com passos de 0,05. Nenhum resultado de αp e αw deve ser inferior ao nível declarado. 

 

4.3.12 Resistência ao de fluxo de ar 

  
 
Resistividade de fluxo de ar, AFR, será determinada de acordo com EN 29053. O valor de resistividade de 
fluxo de ar deve ser declarado em níveis, com intervalos de 1 kPa ⋅ s / m². No resultado do teste deve ser 
inferior ao valor declarado. 

 
NOTA: Na ausência de dados de medição da resistividade de fluxo de ar de produtos com densidades, ρa> 
140 kg/m3 pode ser assumida como ≥ 100 kPa ⋅ s/m3. 

  
4.3.13 Densidade aparente 

 
Densidade aparente, ρa, será determinada de acordo com a EN 1602, quando necessário para o ensaio ou 
indireto para determinar os valores tabelados. 
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4.3.14 Libertação de substâncias perigosas 

 
NOTA: Ver anexo ZA. 

 
4.3.15 combustão contínua de incandescência 

 
NOTA Um método de ensaio está em desenvolvimento e com a norma será alterada quando este estiver 
disponível. 

 
5 MÉTODOS E ENSAIOS 

 
5.1 Amostragem 

 
As amostras Devem Ser Tomadas uma amostra partir da mesma, com uma área total não inferior a 1 m2 e 
suficiente para cobrir parcialmente Necessários os testículos. O lado mais curto da amostra não DEVE ser 
inferior a 300 mm ou o tamanho total do produto que for menor. 

 
5.2 Condicionado 

 
No condicionamento especial de corpos de prova é necessária a menos que especificado de outra forma no 
padrão de teste. Em caso de litígio, as amostras serão armazenadas a (23 ± 2) ° C e (50 ± 5)% de umidade 
relativa de pelo menos 24 h antes do teste. 

 
5.3 Testes 

 
5.3.1 Geral 

 
O Quadro 9 apresenta as dimensões dos corpos de prova, o número mínimo de medições necessárias para 
obter um resultado de teste e de quaisquer condições específicas que são necessárias. 

 

5.3.2 Resistência térmica e condutividade térmica 

 
Resistência térmica e condutividade térmica deve ser determinada de acordo com EN 12667 ou EN 12939 
para produtos de espessura e, nas seguintes condições: 
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 a uma temperatura média de (10 ± 0,3) ° C; 

 após condicionamento em conformidade com 5,2. 

 
NOTA resistência térmica e condutividade térmica também pode ser medido em outras temperaturas 
médias de 10 ° C, desde que a precisão da relação entre temperatura e propriedades térmicas está bem 
documentada. 

 
Resistência térmica e condutividade térmica deve ser determinada diretamente na espessura medida. No 
caso de tal não for possível, devem ser determinadas por medições em outras espessuras do produto, 
desde que: 

 
 o produto é de química e características físicas semelhantes e é produzido na mesma unidade de 

produção;  
 e isso pode ser demonstrado de acordo com a norma EN 12939 que a condutividade térmica não variar 

mais de 2% em toda a gama de espessuras, onde o cálculo é aplicado. 

 

Tabela 9 – Métodos, Especificações e Condições de Teste 

 

Dimensões em Milímetros 

Cláusula  

NR. Título Método de 
Teste 

Amostra de 
ensaio  

comprimento e 
largura 

Número 
mínimo  

de medições  
para obter um 

teste  
resultado 

Condições de 
Especificação 

4.2.1 Resistência Térmica e 
Condutividade 

EN 12667 ou 
EN 12939 

Vide EN 12667 
ou EN 12939 

1 - 

4.2.2 Comprimento e Largura EN 822 Tamanho Total 1 - 
4.2.3 Espessura EN 823 Tamanho Total Rolo, Feltro e  

Matt: 1  
Junta e da laje: 

3 

Método B.1 
250 Pa 

4.2.4 Perpendicularidade EN 824 Tamanho Total Junta e da laje: 
1 

- 

4.2.5 Nivelamento EN 825 Tamanho Total Junta e da laje: - 



733 

 

1 
4.2.6 Estabilidade 

Dimensional 
EN 1604 200x200 3 - 

4.2.7 Resistência à tração 
paralela às faces 

EN 1608 1000x500 ou 
tamanho total 

3 - 

4.2.8 Reação a Fogo Verificar EN 
1350-1 

- - - 

4.2.9 Estabilidade 
dimensional sob  

temperatura específica 

EN 1604 200x200 3 - 

 Estabilidade 
dimensional sob  

temperatura específica e  
condições de umidade 

EN 1604 200x200 3 - 

4.3.3 Tensão de compressão 
ou de força 

EN 826 200x200 5 Moer 

4.3.4 Resistência à tração  
faces 

EN 1607 200x200 5 - 

4.3.5 Ponto de carga - Verificar 4.3.3 - - 
4.3.6 Deformação 

compressiva 
EN 1606 200x200 3 Moer 

4.3.7 Absorção de Água EN 1606 200x200 4 Método A 
4.3.8 Transmissão de vapor 

de água 
EN 12086 Verificar 6.1 

em EN 
12086:1997 

3 B 

4.3.9 Rigidez dinâmica EN 29052-1 200x200 3 - 

4.3.10 Espessura, dL EN 12431 200x200 3 Classe T5, T6 
 Espessura, dB EN 12431 200x200 3 Classe T5, T6 
 Longo prazo a redução 

da espessura 
EN 1606 200x200 3 Classe T5, T6 

4.3.11  Absorção de Som EN ISO 354 Mínimo 10 m2 1 que devem ser 
comunicadas 

4.3.12 Resistividade de fluxo 
de ar 

EN 29053 Aparelho 
dependente 

3 Método A 

4.3.13 Densidade Aparente EN 1602 > 200x200 3 - 
4.3.14 Liberação de 

substâncias perigosas 
C - - - 

4.3.15 Combustão 
incandescente Contínua 

C - - - 

a Espessura total do tamanho do produto; 
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b Exceção: Quando os produtos de testes com barreira de vapor de água, de acordo com EN 12086, 
a espessura da amostra a medida é igual à espessura da barreira de vapor de água acrescida de 2 
mm a 3 mm. 
 
c Na elaboração desta norma, nenhum método de teste europeu harmonizado estava disponível. 

 

 

6 CÓDIGO DE DESIGNAÇÃO 

 
Um código de designação do produto será dada pelo fabricante. A seguir serão incluídas, excepto quando 
não há exigência de um imóvel descrito em 4.3: 

 

Termo Abreviado da Fibra de Madeira       WF 

 

Número desta Norma           EN-13171 

 

Tolerância de Espessuras                     Ti 

 

Estabilidade dimensional a temperatura especificada      DS(T+)i 

 

Estabilidade dimensional sob condições de temperatura e umidade especifica   DS(TH)i 

 

Tensão de compressão ou de força         CS(10\Y)i 

 

Resistência à tração perpendicular às faces        Tri 

 

Deformação Compressiva           CC(i1/i2/y) σc 

 

Absorção de água a curto prazo        Wsi 
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Transmissão de vapor de água        MU or Z 

 

Rigidez dinâmica           Sdi 

 

Compressibilidade           Cpi 

 

Prático coeficiente de absorção sonora        AP 

 

Coeficiente de absorção sonora ponderado        AW 

 

Resistividade de fluxo de ar        AFr 

 

 

Onde "i" será utilizado para indicar a respectiva classe ou nível, "σc" deve ser usado para indicar a tensão 
de compressão e "y" para indicar o número de anos. 

 

O código de designação de um produto de fibra de madeira é ilustrada pelo seguinte exemplo: 

 

 WF — EN 13171 — T4 — DS(T+) — CS(10\Y)20 — TR30 — WS — MU5 — SD15 

 

NOTA: As características determinadas em 4,2 não estão incluídos no código de designação, se um valor-
limite de valor limiar () é dado pelo produto. 

 

7 AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE 

 
O fabricante ou o seu mandatário, será responsável pela conformidade do seu produto com os requisitos 
desta norma europeia. A avaliação da conformidade devem ser efetuados em conformidade com a norma 
EN 13172 e deve ser baseada em testes de tipo iniciais (ITT), controlo de produção (FPC) pelo fabricante, 
incluindo a avaliação de produtos e análises de amostras colhidas na fábrica.  
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A conformidade do produto com os requisitos desta norma e com os valores declarados (incluindo classes) 
deve ser demonstrada por: 

 

 ensaios de tipo iniciais (ITT), 

 

Controle de produção  fábrica pelo fabricante, incluindo a avaliação do produto. 

 
Se um fabricante decidir grupo de seus produtos, deve ser feito de acordo com EN 13172. 

 
As freqüências mínimas de testes no controle de produção da fábrica deve estar em conformidade com o 
Anexo B desta norma. Quando o teste indireto é usado, a correlação com a pesquisa direta deve ser 
estabelecida de acordo com EN 13172. 

 
O fabricante ou o seu mandatário deve disponibilizar, em resposta a um pedido, um certificado ou 
declaração de conformidade, conforme o caso. 

 
Todas as características definidas em 4,2 e os 4,3 em quando exigido será sujeito a um ensaio inicial. 

 

NOTA: Para obter o certificado CE e declaração de conformidade, conforme o caso, consulte ZA.2.2 

 

8 MARCAÇÃO E ROTULAGEM 

 
Produtos em conformidade com esta norma deve ser claramente marcado, seja no produto ou no rótulo ou 
na embalagem, com as seguintes informações: 

 
 nome do produto ou outras características de Identificação; 

 nome ou marca de identificação e endereço do fabricante ou do seu mandatário; 

Código turno  ou o tempo de produção e de fábrica ou de rastreabilidade; 

 reação ao fogo classe; 

 declarada resistência térmica; 

 declarado condutividade térmica; 

Espessura nominal ; 
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 código de designação, tal como consta na cláusula 6; 

 tipo de enfrentamento, se houver; 

Comprimento nominal  largura nominal; 

 número de peças e espaço no pacote, conforme o caso. 

 

NOTA: Para marcação e rotulagem ver ZA.3.   

 

ANEXO A 

(NORMATIVA) 

Determinação dos valores declarados de resistência térmica e condutividade térmica 

 

A.1 Gerais 

 

É da responsabilidade do fabricante para determinar os valores declarados de resistência térmica e 
condutividade térmica. Ele terá de demonstrar a conformidade do produto aos seus valores declarados. Os 
valores declarados de resistência térmica e condutividade térmica de um produto são os valores esperados 
destas propriedades durante uma vida útil economicamente razoável em condições normais, avaliada 
através de dados medidos nas condições de referência. 

 

A.2 Dados de Entrada 

 

O fabricante deve ter pelo menos dez resultados do teste de resistência térmica e condutividade térmica, 
obtida a partir interno ou externo medições diretas, a fim de calcular os valores declarados. A resistência 
térmica direta ou medições de condutividade térmica deve ser efetuada em intervalos regulares ao longo 
de um período dos últimos doze meses. Se menos de dez os resultados dos testes estão disponíveis, esse 
prazo pode ser prorrogado até dez resultados são obtidos, mas com um período máximo de três anos, 
dentro do qual o produto e as condições de produção não se alteraram significativamente. 

 

Para novos produtos da resistência térmica de dez ou resultados de ensaios de condutividade térmica deve 
ser efetuado ao longo de um período mínimo de dez dias. 
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Os valores declarados devem ser calculados de acordo com o método indicado em A.3 e deve ser 
recalculado em intervalos não superiores a três meses de produção. 

 

A.3 Valores Declarados 

 

A.3.1 Gerais 

 

A derivação dos valores declarados, RD e D  da R90/90 valores calculados e 90/90  devem utilizar as 
regras dadas em 4.2.1, que incluem as condições de arredondamento. 

 
A.3.2 Caso em que a resistência térmica e condutividade térmica são declarados 

 
Os valores declarados, RD e  D será determinado a partir dos valores calculados R90/90  90/90 e que são 
determinados usando a equação A.1, A.2 e A.3. 

 

90
/90 

= m
ean 

+ k  s


  

 

 

 

s  




 

 

 

 

n 

n 

∑(i 
 mean 

)2 

 i 1   

n  
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A.2
)
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A.3.3 caso em que apenas a resistência térmica é declarada  
 
O valor declarado RD deve ser derivado do R90/90 valor calculado, que é determinada 
através da equação A.
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Tabela A.1 — Valores para k para um lado 90 % Intervalo de Tolerância  com nível de 
confiança de 90 % 
 

Número de resultado dos testess K 

10 2,07 
11 2,01 

12 1,97 

13 1,93 
14 1,90 
15 1,87 
16 1,84 

17 1,82 
18 1,80 
19 1,78 

20 1,77 
22 1,74 

24 1,71 
25 1,70 

 1,66 
35 1,62 
40 1,60 
45 1,58 
50 1,56 

100 1,47 
300 1,39 

500 1,36 
2 000 1,32 

Para outro número de resultados de outros teste, utilizar a Norma ISO 12491 ou interpolação linear. 
 

 

ANEXO B 

(NORMATIVA) 

Controle de Produção da Fábrica 
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Cláusula 
Mínimo teste de freqüências 

a 

 

No 

 

Título 

 

Pesquisa Direta 

Pesquisa Indireta 

Método de 
Teste 

Frequência 

 

 

 

4.2.1 

 

 

Condutividade térmica e 
resistência térmica 

1 per 
day or 

– – 
 

1 em cada 3 meses para 
cada produto / grupo de 

produtos e testes indiretos 

Weight per unit 

 

or manufaturer’s 
method 

 

 

1 por 4 h 

 

4.2.2 

 

Comprimento e largura 
R
o
l

Batt 

1 por 4 h 

Board, slab 

1 por 4 h 

 

– 

 

– 
4.2.3 Espessura (EN 823) 1 per 

2 h 
1 per 4 h 1 por 4 h – – 

4.2.4 Perpendicularidade – – 1 por 4 h – – 

4.2.5 Nivelamento – – 1 por 8 h – – 
 

 

 

4.2.6 

Estabilidade dimensional sob 
constante condições normais de 
Laboratório 

 

I
T

 

– 

 

– 

Estabilidade dimensional sob 
condições de temperatura e 
umidade condições 
especificadas 

 

I
T
T
b 

 
– 

 
– 

 

4.2.7 

Resistência à tração paralela às 
faces 

1 por ano indireto  

b 

Método 

Manufaturado 

 

1 por 8 h 
 

4.2.8 

 

Reação em fogo 

 

Ver Tabela B.2 

 

Ver Tabela B.2 

Ver Tabela 

B.2  

 

 

4.3.2 

Estabilidade dimensional sob 
temperatura especificada 

 

I

 

– 

 

– 
Estabilidade dimensional sob 
condições de temperatura e 
umidade condições 
especificadas 

 

I
T
T
b 

 
– 

 
– 

4.3.3 Tensão de compressão ou de força 1 por dia e teste indireto Densidade 
Aparente 

1 por 4 h 
 

4.3.4 

Tensile strength perpendicular to 
faces 

 

1 per day and indirect testing 

 

Densidade 

 

1 por 4 h 
4.3.5 Ponto de carga Ver 

b 
– – 

4.3.6 Compressão Deformação I
T

– – 
 

4.3.7 

 

Absorção de água a curto prazo: 

 

1 por mês e indireto 
Método 

Manufatura
do 

 

1 por dia 
4.3.8 Transmissão de Vapor de Água ITT ou Valores Tabulados – – 

 

4.3.9 

 

Dynamic stiffness 

 

ITT and 1 per month and 

Manufacturer's 
method 

 

1 per day 
 

Tabela B.1 — Mínimo teste de 
freqüências do produto 
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Cláusul
a 

Testes Mínimos de Frequênciaa 

 

No 

 

Título 

 

Teste Direto 

Teste indireto 

Método de 
Teste 

Frequência 

4.3.10 Espessura, d
L 

1 por 2 h – – 

 Espessura, d
B 

1 por dia   

 Longo prazo a redução da 
espessura ITT

b   

4.3.11 Absorção de Som 
ITT

b – – 

4.3.12 Resistividade de fluxo de ar ITT ou valores tabulados  – 

4.3.13 Densidade Aparente 1 por 4 h – – 

 

4.3.14 
Liberação de 
substâncias perigosas 

 

–c 

 

– 

 

– 
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ANEXO C 

(Informativo) 

 

Propriedades Adicionais 
 

C.1 

Gerais 

 

O fabricante pode optar por fornecer informações sobre as seguintes propriedades adicionais 
(ver Tabela C.1). Esta informação, quando apropriado para o produto e da aplicação, deve 
ser dada como valores-limite de cada resultado do teste obtidos a partir do método de ensaio 
de referência, amostragem e condicionamento, como consta na Tabela C.1. 

 

C.2 F l e x ã o  

 

Flexão, b , deve ser determinada de acordo com EN 12089. Se a resistência à flexão é 
declarada, no resultado do teste deve ser inferior ao nível declarado, BS, escolhidos de entre 
os seguintes valores: 25 kPa e 50 kPa, 75 kPa,  100 kPa,  125 kPa,  150 kPa,  175 kPa,  200 
kPa,  250 kPa,  300 kPa,  350 kPa,  400 kPa,  450 kPa, 500 kPa, 600 kPa, 700 kPa, 800 
kPa, 900 kPa, 1 100 kPa, 1 300 kPa, 1 500 kPa, 1 700 kPa, 1 900 kPa, 2 100 kPa, 2 300 
kPa, 2 500 kPa, 3 000 kPa, 3 500 kPa, 4 000 kPa (e.g.BS 400). 

 

a      As freqüências de teste de um mínimo, expresso nos resultados dos testes, deve ser entendido como o mínimo para cada unidade de produção / 
linha em condições estáveis. Além das freqüências de teste dado acima, os testes de propriedades relevantes do produto deve ser repetido quando 
as alterações ou modificações que são feitas que são susceptíveis de afectar a conformidade do produto. 
Para propriedades mecânicas, as freqüências de teste dado são independentes da mudança de produto. Além disso, o fabricante deve estabelecer 
regras internas para o processo de ajustes relacionados a essas propriedades quando se muda o produto. 

b      ITT, ver EN 13172.  

c       Na elaboração desta norma, nenhum método de teste europeu harmonizado estava disponível. 
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C.3 A  r e s i s t ê n c i a  a o  c i s a l h a m e n t o  

 

Resistência ao cisalhamento, , deve ser determinada de acordo com EN 12090. Se a 
resistência ao cisalhamento é declarada, no resultado do teste deve ser menor que o valor 
declarado, SS. 

 

 

Tabela C.1 — Os métodos de ensaio, as amostras de teste, condições e 
frequências mínimas de controlo 

 

Dimensões em Milímetros 

 

Clause  

 

 
Test 

method 

 

 
Test 

specimen 
length and 

width
a 

 

 

Minimum 
number of 

measurements 
to get one test 

result 

 

 

 
Specific 

conditions 

Factory production control 
 

 

 

No 

 

 

 

Title 

Minimum product testing 

frequencies
b 

 

Direct 
testing 

Indirect testing 

Test 
method 

 

Frequency 

 

C.2 

Bending 
strength 

 

EN 12089 

150 

(5  thickness) 

 

5 

 

Method B 

1 per 
month 

Apparent 
density 

 

1 per 4 h 
 

 
C.3 

 

 

Shear 
strength 

 

 
EN 12090 

 

 

250  50 

 

 
3 

 

 

Single test 
specimen 

1 per 
month 

and 
indirect 
testing 

 

 

Apparent 
density 

 

 
1 per 4 h 

a Always full-size product thickness. 

b Only relevant in case of declaration of the property.  

 

ANEXO D 

(Informativo) 
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Exemplos para a determinação dos valores declarados de 
resistência térmica e condutividade térmica de um produto ou 

um grupo de produtos 
 

D.1 C a s o  e m  q u e  a  r e s i s t ê n c i a  t é r m i c a  e  c o n d u t i v i d a d e  
t é r m i c a  s ã o  d e c l a r a d o s  

 

Supõe-se que quatorze resultados do teste da condutividade térmica estão disponíveis para 
um grupo de produtos, obtidos por medidas diretas, de acordo com 5.3.2 e Tabela B.1, como 
exemplificado na Tabela D.1: 

 

 

Tabela D.1 —  
teste resultados 

 

 

Número de 


W/(mK) 1 0,036 6 
2 0,039 0 

3 0,038 2 
4 0,037 8 
5 0,041 0 

6 0,041 2 
7 0,039 7 

8 0,041 7 
9 0,041 5 

10 0,040 2 
11 0,041 7 
12 0,040 6 

13 0,040 8 
14 0,042 1 

 

 

A condutividade térmica média é a média aritmética dos resultados catorze testes, 
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m
ean 

= 0,040 1 W/(mK) 

 

A estimativa do desvio-padrão da condutividade térmica, s , é determinada utilizando a 
equação A.2 do Anexo A: 

 

 

          14 

s  
∑i 

 0,040 12 

 
i 1  

 0,001 66 

14  1 
 

 

A condutividade térmica calculada,  90/90, é determinada através da equação A.1 do Anexo A, onde o fator 

k 
= 
1,
9
0: 

 

90
/90 

= 0,040 1 + 1,90  0,001 66 = 0,043 3 W/(mK) 

 

Após o arredondamento para cima com a aproximação de 0,001 W / (m  K) seguindo as 
regras de arredondamento em 4.2.1, o resultado declarado condutividade térmica é 0.044 W / 
(m  K), utilizando o passo 0.001 W / (m  K); um maior valor pode ser declarado.  
 
Para que um produto do grupo de produtos com uma espessura nominal de 80 mm, a 
resistência térmica calculada, R90/90, é determinada através da equação A.3 do Anexo A. 

 

R
90/90 

= 0,080/0,0433 = 1,848 m
2
K/W 

 

O resultado declarado resistência térmica, baixo arredondado para o  0,05 m2 K / W 
seguindo as regras de arredondamento determinado no ponto 4.2.1, é  1,80 m2 K / W 
utilizando o passo  0,05 m2 K / W; um valor mais baixo pode ser declarada. 
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D.2 Caso em que apenas a resistência térmica é declarada 

 
Supõe-se que quatorze resultados do ensaio de resistência térmica estão disponíveis para um 
determinado produto, com uma espessura dada obtidos por medições diretas, de acordo com 
5.3.2 e Tabela B.1, como exemplificado na Tabela D.2: 

 

 

Tabela D.2 — R 
Teste Resultados 

 

 

Número de 
R 

2
1 2,19 
2 2,05 

3 2,10 
4 2,12 

5 1,95 
6 1,94 
7 2,01 

8 1,92 
9 1,93 

10 1,99 
11 1,92 

12 1,97 
13 1,86 
14 1,90 

 

 

A resistência térmica média é a média aritmética dos resultados dos testes de quatorze, 

 

Rmean = 1,99 m2K/W 
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RESÍDUOS MADEIREIROS DA PRODUÇÃO DE PAINÉIS COMPENSADOS: O CASO DA 
UTILIZAÇÃO DE ROLO-RESTO NA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A 

CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES 

 

André Vilhena de Oliveira, MSc, Secretaria Municipal de Educação – (SEMED) 

Nidianne Cavalcante Nascimento, Esp, Fundação Centro de Análise, Pesquisa e Inovação 
Tecnológica – (FUCAPI) 

 

 

RESUMO 

 

Este trabalho visa a construção de uma proposta de valorização de recursos florestais 
denominados rolete ou rolo-resto, resíduos gerados na pós-produção do compensado, e a 
correlação entre os extrativistas e as empresas moveleiras, auxiliando os gestores de produção 
no processo de escolha e gerenciamento da rotina, para a obtenção de sub-produto voltados a 
construção civil. 

 

Palavras-chave: recursos florestais, rolete, resíduos, gerenciamento, construção civil. 

 

 

ABSTRACT 

 

This work aims at the construction of a proposal of valuation of forest resources called to logs or 
coil-remaining portion, residues generated in the after-production of the compensated one, and 
the correlation between the lumber industries and companies, assisting the managers of 
production in the choice process and management of the routine, for the by-product attainment 
come back the civil construction. 

 

Key words: forest resources, logs, residues, management, civil construction. 
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9. INTRODUÇÃO 

 
A utilização de resíduos madeireiros apresenta um quadro cada vez mais promissor 

para o futuro. O aproveitamento tem sido apontado como uma alternativa econômica, social e 

ambientalmente adequada no gerenciamento de resíduos sólidos industriais. Esta alternativa 

reduz os custos de manejo, eleva os resíduos à categoria de sub-produto, gera novos 

empregos e minimiza os riscos e impactos ambientais negativos das atividades de 

transformação ( NOLASCO, 2000). 

A construção civil é um setor com grande potencial para o aproveitamento de resíduos, 

pela necessidade de redução de custo da construção, pela elevada quantidade de matéria-

prima consumida e pela grande diversidade de materiais empregados (NOLASCO 2000). 

A maior parte das indústrias madeireiras obtém em média 50% de aproveitamento 

efetivo e 50% de perda de matéria-prima no processo produtivo (LISBOA & STERNADT, 1974; 

FRÜHWALD, 1978; ANÔNIMO, 1979; JARA, 1987; RODRIGUES et al., 1993; BRITO, 1995; 

AVILA & ORJUELA, 1998), sendo que algumas conseguem diminuir esse índice de perda em 

até 20% (ANÔNIMO, 1979), o que só é possível com a utilização de seus resíduos. Do total de 

resíduos, 85% é aproveitado para gerar vapor e energia e 15% vendido para terceiros 

(ANÔNIMO, 2001).  

No Brasil, o Rolo-Resto ou Rolete (sobras do desdobro de lâminas em indústrias de 

chapas compensadas) de madeira praticamente não são utilizados nas indústrias de chapas 

compensadas, quando é, isto ocorre em pequenas proporções em torno de 15% no máximo 

(RODRIGUES, 1993). 

 

10. METODOLOGIA 

 

 O projeto foi realizado através de pesquisa de campo, com aplicações in loco identificando 

as relações entre: 

Avaliação do potencial de resíduos produzidos pela indústria de compensados: Uma 

pesquisa será realizada nas principais fábricas de compensado das cidades de 

Manaus e Itacoatiara, quando serão estimados parâmetros quantitativos e qualitativos 

dos resíduos produzidos nessas indústrias, em especial da produção de roletes. 
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Preparação das amostras: Serão coletados roletes das fabricas de compensado, em 

número suficiente para confeccionar um protótipo que contenha o mínimo de detalhes 

estruturais necessários para mostrar a aplicação do método de construção de Log 

Home com esse tipo de resíduo. 

Esses roletes passarão por uma secagem ao ar-livre até atingirem umidade de 

equilíbrio e serão tratados pelo método de pincelamento ou imersão, de acordo com a 

necessidade das espécies coletadas. 

Confecção do Protótipo: O método de construção do tipo Log Home possui algumas 

variações quanto ao tipo de encaixes utilizados para a sua construção, portanto, será 

escolhido um método de construção bastante simples, depois de avaliados os 

métodos disponíveis na literatura. Esquemas de montagem serão confeccionados na 

forma de plantas que deverão ser reproduzidas em protótipos “full scale” ou em 

escala reduzida, de acordo com os recursos disponíveis, mas sempre com o mínimo 

necessário para poder haver uma avaliação da funcionalidade do aspecto construtivo 

da casa. 

 

11. REFERENCIAL TEÓRICO E ANALÍTICO 
   

A utilização de resíduos madeireiros apresenta um quadro cada vez mais 
promissor para o futuro. No Brasil, o Rolo-Resto ou Roletes (sobras do desdobro de 
lâminas em indústrias de chapas compensadas) de madeira praticamente não são 
utilizados nas indústrias de chapas compensadas, quando é, isto ocorre em pequenas 
proporções em torno de 15% no máximo (RODRIGUES, 1993). O aproveitamento tem sido 
apontado como uma alternativa econômica, social e ambientalmente adequada no 
gerenciamento de resíduos sólidos industriais. Esta alternativa reduz os custos de 
manejo, eleva os resíduos à categoria de sub-produto, gera novos empregos e minimiza 
os riscos e impactos ambientais negativos das atividades de transformação (NOLASCO, 
2000). 

Entre as diversas carências da população de baixa renda vinculadas ao habitat 

(saneamento, abastecimento de água, energia elétrica, transporte etc.), a que aparece 

com mais evidência e centralidade é o déficit de moradia. Esse contexto explica, em 
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parte, não só por que o poder público, em termos de política urbana, priorizou 

historicamente a questão habitacional, como também a pouca amplitude e o fracasso 

da maior parte destas intervenções governamentais (SATTLER & PEREIRA, 2006). 

Estudos têm comprovado que uma habitação em madeira custa muito menos 

que a de concreto, além de ser mais rápido o tempo de montagem, desde que haja 

disponibilidade da matéria-prima, e que não oscile em prol da ação de monopólios, 

como acontece nas obras tradicionais de alvenaria (PONCE, 2001). 

Pesquisas realizadas pela EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária) e o INPA (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia) comprovam que 

construções em madeira são adequadas ao clima local, desde que sejam aproveitadas 

racionalmente para manter a sustentabilidade dos recursos renováveis da região. Mais 

de duas dezenas de espécies de madeiras amazônicas, já identificadas, são 

potencialmente utilizáveis para a construção civil. Apesar disso, em Manaus o cenário é 

outro, predominam edificações de concreto que pouco têm a ver com a identidade da 

região. 

Os resíduos produzidos pelas indústrias madeireiras da nossa região 

representam em média 50% da madeira consumida no processo produtivo 

(FRÜHWOLD, 1978; BRITO, 1995; AVILA & ORJUELA, 1998). 

Este estudo visa a valorização de um tipo de resíduo madeireiro conhecido como 

rolo-resto ou rolete, que pode chegar a 30% do volume da madeira que entra nas 

fábricas de compensado (PEREIRA JÚNIOR et al., 2004). 

Há na indústria madeireira regional, uma grande quantidade de resíduos, cujo 

potencial de uso vem sendo subestimado. Esses resíduos podem ter inúmeras 

aplicações, dentre as quais o uso para construção de habitações. 

De um modo geral, os roletes já são usados na fabricação de pequenos objetos 

de madeira. Mas, além disso, eles podem ser utilizados na construção de habitações 

alternativas pelo método sueco ou ``swedish cope´´, podendo ser este método, 

dependendo da pesquisa a ser realizada, o método mais adequada para a construção 

de casas do tipo ``Log Home´´. 
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Este volume, conhecido como rolo-resto ou rolete, é a parte central, ou miolo da 
tora, que sobra após o processo de torneamento na confecção das lâminas de madeira 
que irão ser usadas na produção do compensado. Esses roletes possuem cerca de 
2,60m de comprimento por 20cm de diâmetro (CORRÊA et al., 1982). Atualmente, esses 
roletes são usados para produzir energia, ao serem queimados nos fornos das caldeiras 
das próprias indústrias de compensados. 

A durabilidade e a qualidade desses roletes é questionável já que a maioria das 
espécies utilizadas na produção de compensados é de baixa densidade, o que os torna 
mais suscetíveis ao ataque de organismos xilófagos (fungos e insetos), a medida que a 
densidade da madeira diminui, diminui em proporção a resistência mecânica e a 
durabilidade da madeira e, em sentido contrário, eleva-se à permeabilidade a soluções 
preservantes e a trabalhabilidade (MADY, 2000), tornando essa matéria-prima adequada 
para usos mais nobres tais como partes de estruturas de habitações. 

Dentre as madeiras mais utilizadas, pode-se citar o angelim-pedra  
(Hymenolobium excelsum),  sumaúma  (Ceiba pentandra), muiratinga  (Maquira 
sclerophylla), copaíba (Copaífera  duckei),  assacu (Hura crepitans), cedro (Cedrela 
odorata), virola  (Virola surinamensis),  jacareúba  (Calophyllum  brasiliense),   breu  
(Protium  sp.), e  violeta (Peltogyne catingae).  

Já nas fábricas de compensado as mais utilizadas são: sumaúma  
(C. pentandra), muiratinga (M. sclerophylla), copaíba (C. duckei) , assacu (H. crepitans), 
virola (V. surinamensis), breu (Protium sp.), amapá (Brosimum parinariodes), jacareúba 
(C. brasiliense), paricarana (Pithecellobium corymbosum) e andiroba (Carapa 
guianensis).  

A construção civil é um setor com grande potencial para o aproveitamento dos 
resíduos de madeira, pela necessidade de redução de custo da construção, pela elevada 
quantidade de matéria-prima consumida e pela grande diversidade de materiais 
empregados (NOLASCO 2000). 

A maior parte das indústrias madeireiras obtém em média 50% de aproveitamento 
efetivo e 50% de perda no processo produtivo (LISBOA & STERNADT, 1974; FRÜHWALD, 
1978; ANÔNIMO, 1979; JARA, 1987; RODRIGUES et al., 1993; BRITO, 1995; AVILA & 
ORJUELA, 1998), sendo que algumas conseguem diminuir esse índice de perda em até 
20% (ANÔNIMO, 1979), o que só é possível com a utilização de seus resíduos. Do total de 
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resíduos, 85% é aproveitado para gerar vapor e energia e 15% vendido para terceiros 
(ANÔNIMO, 2001).  

Na nossa região, o déficit habitacional e as técnicas de construção precárias são 
graves problemas enfrentados pela população carente. As dificuldades econômicas e as 
poucas opções de materiais e de técnicas de construção induzem essa população à 
edificação de moradias com pouco conforto e baixo nível de segurança (VIANEZ, 1989). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. ORÇAMENTO 

4.1 Custos da matéria-prima 
 

Os roletes são utilizados para a produção de vapor nas caldeiras das próprias 

fábricas de compensado. Estima-se que seu custo seja equivalente ao preço da lenha 

utilizada em fornos de padarias e pizzarias na cidade de Manaus, que é em média de 

R$ 20,00 por metro cúbico. Para a construção de um protótipo, serão necessários em 

torno de 260 roletes com um volume aproximado a 23,64m3, que corresponde a um 

custo de R$ 472,80. 

 

4.2 Custos Gerais da Casa 

 

Figura 1: Aspecto geral da estrutura de 

uma casa do tipo “Log Home”. Fig. 2: Aspecto interno de uma casa do tipo "Log 
Home" 
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Custo da Edificação das Paredes: Na edificação das paredes serão necessários 

260 roletes (23,64 m3). Para calcular os custos da confecção dessas paredes é 

necessário estimar os valores da matéria-prima e os gastos com o processamento da 

mesma, o custo total é estimado em R$ 2.678,43, conforme os cálculos apresentados 

na Tabela 2. 

Custo do Processamento Mecânico dos Roletes: Serão utilizados os tempos de 

processamento de 190 horas e 40 minutos que correspondem a 24 dias trabalhados 

(Tabela 2). 

Tomando-se como base a tabela de pisos salariais do SINDUSCON-AM, o 

salário de um carpinteiro é de R$ 668,76 mensais (R$ 3,04/hora) e o de um ajudante de 

R$ 494,26 mensais (R$ 2,25/hora). Considerando-se a necessidade de um carpinteiro e 

dois ajudantes no processamento dos roletes, o custo total do processamento das 260 

unidades necessárias para a construção das paredes de uma casa com 43,56 m2, 

composta de 1 sala, 2 quartos, 1 cozinha e 1 banheiro, o custo será de R$ 1.437,63 

conforme discriminação mostrada na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Tempo e custo do processamento dos roletes. 

PROCESSAMENTO TEMPO DE 
PROCESSAMENTO 

CUSTO DO 
PROCESSAMENTO (R$) 

  Apara Longitudinal 26 h 196,04 

Encaixe Longitudinal 60 h 40` 457,43 

Encaixe Transversal 104 h 784,16 

Tempo Total 190 h 40` 1.437,63 

 

Custo do Tratamento Químico dos Roletes: As madeiras utilizadas na confecção 

de compensados são, de maneira geral, de baixa durabilidade natural, por essa razão, 

é recomendável que se faça o tratamento químico das mesmas. O custo inicial do 

tratamento é elevado, mas a longo prazo se torna viável devido a redução dos custos 

de manutenção. 
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O custo total de tratamento dos roletes ficou estimado em R$ 768,00, onde R$ 

660,00 é o custo do produto químico (CCA a 2%) e R$ 108,00 o custo da mão-de-obra 

do tratamento. 

 

Custo Total dos Roletes: O custo total para processamento mecânico e 

tratamento químico dos roletes é apresentado na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Custos totais dos roletes 

ITENS CUSTO (R$) 

Matéria-prima 472,80 

Processamento Mecânico 1.437,63 

Tratamento Químico 768,00 

Total 2.678,43 

 

Custo das Tábuas de Parede de uma Casa de Madeira Convencional: Segundo 

levantamento feito no mercado madeireiro de Manaus, o preço médio da dúzia de 

tábuas de parede (2,5 x 20,0 x 300 cm) é de R$ 317,66 (mínimo de R$ 242,00, máximo 

R$ 489,72, encontrados em pesquisa com seis madeireiras). Isto equivale a um custo 

de R$ 44,12 por metro quadrado. Sendo a área total das paredes da casa igual a 

140,4m2, o custo total é estimado em R$ 6.194,40. Este custo não leva em conta 

componente estruturais das paredes, tais como colunas, vigas, etc. Além disso, não 

está incluído qualquer tipo de tratamento preservante como foi estimado para os 

roletes. 

 

4.3 Comparação dos Custos 
 

A diferença nos custos da matéria-prima utilizada nos dois tipos de casa de 

madeira (com paredes de tábua e paredes de roletes) se deu pela diferença nos preços 

das matérias-primas empregadas nas paredes, uma vez que o restante dos materiais 
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utilizados são os mesmos. Toda matéria-prima necessária para a construção da casa 

com paredes de tábuas apresentou um custo de R$ 260,11/m2, enquanto que a casa 

com paredes de roletes foi estimada em R$ 163,25/m2, e de alvenaria a um custo de 

262,13/m2 (Figura 3). 

Portanto, a casa de Rolo-Resto, com a área de 43,56 m2 poderá sair a um custo 

total de R$ 7.111,17. 

Figura 3. Comparação de preços entre casas com tábuas, roletes e alvenaria. 

 

13. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Avaliação dos resíduos madeireiros nas indústrias de compensados 

 

Foram visitadas duas empresas madeireiras localizadas na cidade de Manaus e 

uma em Itacoatiara. Foram avaliados o consumo de madeira, o volume produzido e o 

percentual de resíduos produzidos, em média, das empresas visitadas, como mostrado 

na Tabela 3. 

Tabela 3 

Quantificação média do consumo de madeira, volume produzido e produção de 

resíduos em três indústrias madeireiras de compensado. 

Empresas Consumo de Madeiras 
(m3/mês) 

Volume Produzido 
(m3/mês) 

Resíduo Produzido 
(m3/mês) 

TÁBUA ROLETE ALVENARIA

Série 1 260,11 163,25 262,13
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GETHAL 
                

               3040 

 

1690 

 

1350 

CIFEC 1267 713 554 

AMAPLAC 1450 970 480 

Total 5.757 3.373 2.384 

Fonte: INPA (2004). 

 

        Foi constatado conforme os dados da tabela acima, que o consumo de 

madeira, o volume produzido e a quantidade de resíduos produzidos, em volume, é 

maior na fábrica de compensados GETHAL. Baseado nestes dados obtidos junto as 

empresas visitadas, pôde ser feita uma lista das espécies madeireiras mais 

frequentemente utilizadas para a produção de compensados: Sumaúma (Ceiba 

pentandra), Muiratinga (Maqueira sclerophylla), Copaíba (Copaífera duckei) , Assacú 

(Hura crepitans), Virola (Virola surinamensis), Breu (Protium sp.), Amapá (Brosimum 

parinarinoides), Jacareúba (Calophyllum brasiliense), Paricarana (Pithecellobium 

corymbosum) e Andiroba (Carapa guianensis).  

Através destes dados, constatou-se ainda que, geralmente nas fábricas de 

compensados, os resíduos produzidos estavam sendo utilizados para produção de 

energia em caldeiras, na confecção de embalagem para uso da própria fábrica e 

também na produção de paletes. 

A partir do levantamento feito e de pesquisas sobre o setor madeireiro, foi obtido 

um parâmetro comparativo que afirma existir vários tipos de resíduos produzidos nas 

indústrias de compensados, e estes variam de acordo com o tipo de processamento de 

cada indústria. Na Tabela 2, são mostrados os tipos de resíduos encontrados nas 

indústrias de compensados. Os roletes, sobras de guilhotina, resíduos de 

esquadrejamento, lâminas de desbaste, a casca e as sobras de destopo de toras, são 

resíduos produzidos nas fábricas de compensados.  
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Ao final do processamento da tora no torno, um rolete foi descartado, quando 

não mais foi possível continuar o processo de desfolhamento da tora, no caso das 

empresas visitadas em média o ponto de desfolhamento da tora ocorreu entre 24cm e 

16cm de diâmetro, mas essa média pode variar muito dependendo do torno 

desfolhador, das lâminas, da regulagem da máquina e dos equipamentos. Já existem 

novas tecnologias para torno desfolhador, em que a tora pode ser desfolhada até atingir 

um diâmetro de um cabo de vassoura. 

Todos esses resíduos foram queimados nas fornalhas das caldeiras das 

indústrias de compensados para a produção de energia na forma de vapor, exceto as 

cascas que ficaram nos pátios das empresas e o pó de madeira que foi jogado no lixo. 

No aspecto quantitativo foi analisado o consumo de madeira, o volume produzido 

e os resíduos gerados por metro cúbico de madeira ao mês. Apesar de não existirem 

métodos de medição do volume de desperdício pôde ser feita uma quantificação média 

do consumo, do volume e do resíduo de madeira. Conforme os dados da Tabela 4 

deduzem-se apenas que as informações fornecidas pelas empresas podem comprovar 

que para cada 1,6 m3 de toras utilizadas foi produzido 1 m3 de compensado acabado, e 

que o rendimento médio foi 62,5% e o resíduo total foi de 37,5%. 

 

Tabela 4 

Tipos de resíduos produzidos pelas fábricas de compensados. 

Etapa da Produção Tipo de 
Resíduo Roletes Quantidade Utilização 

Seccionamento das 
toras 

Pontas de destopo 
de toras 

--------- 

------- 

Queima para 
geração de 

energia 

Descascamento das 
toras Cascas 

--------- 

------- ------- 

Produção da lâmina no Aparas de lâminas 
Um Rolete ------- 

Queima para 
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torno desfolhador defeituosas e 
roletes 

por tora geração de 
energia 

Guilhotinagem da 
lâmina na saída do 
torno desfolhador 

Aparas de lâminas 
defeituosas 

---------- 

------- 

Queima para 
geração de 

energia 

Secagem das lâminas 
Pontas de lâminas 

quebradas 

--------- 

------- 

Queima para 
geração de 

energia 

Guilhotinagem das 
lâminas secas Aparas de lâminas 

--------- 

------- 

Queima para 
geração de 

energia 

Aplicação de cola e 
montagem das chapas ------- 

--------- 

------- ------- 

Pré-prensagem das 
chapas Aparas de lâminas 

--------- 

------- 

Queima para 
geração de 

energia 

Prensagem das chapas ------- 

--------- 

------- 

Queima para 
geração de 

energia 

Esquadrejamento das 
chapas 

Aparas de 
esquadrejamento 

--------- 

------- 

Queima para 
geração de 

energia 

Lixamento das chapas Pó de madeira 

--------- 

------- ------- 

 

 

 

Em uma das fábricas visitadas além da queima dos resíduos, os roletes foram 

processados na serraria da própria fábrica, para serem utilizados na confecção de 

embalagens, floreiras, paletes e cercas. 
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Portanto o uso dos roletes na construção civil seria uma forma mais otimizada e 

nobre de seu uso, visto que o preço da madeira para a construção civil é mais elevado 

do que aquele pago pela lenha utilizada em fornos para produção de energia ou em 

subprodutos de baixo valor. 

 

5.2 Avaliação Estatística das Classes de Roletes 

 

Os dados foram avaliados de acordo com a classe estabelecida, baseada no 

diâmetro de cada rolete, o que possibilita uma visão prévia da média de cada classe, 

facilita antecipadamente os ajustes mecânicos nas máquinas envolvidas no processo e 

gera agilidade no processamento mecânico. Todos os roletes foram empilhados com 

base no diâmetro e de modo a gerar espaços disponíveis para facilitar o acesso, 

principalmente com uso da empilhadeira e também a secagem dos mesmos. 

A distribuição em classes tem como meta facilitar o levantamento estatístico e 

gerar informações quantitativas detalhadas para a tomada de decisões em todo o 

processo de manuseio, empilhagem e processamento mecânico. 

Dos 377 roletes selecionados, 59 foram descartados no processamento 

mecânico, o que representa 15,65% do total, tendo sido aproveitados 318 roletes que 

correspondem a 84,35% . 

Em análise dos valores apresentados na Figura 4, pode-se constatar que, da 

quantidade de matéria-prima utilizada, a quantidade de perdas tende a diminuir, à 

medida que se adquire mais prática no processamento. Como os roletes foram 

processados dos diâmetros menores para os maiores, percebe-se essa tendência nos 

dados obtidos, com exceção da classe 3. Isso se deve ao fato destes roletes terem sido 

mais difíceis de processar por serem na sua maioria da espécie copaíba, a qual tem 

alta densidade e conseqüentemente são mais pesados e difíceis de cortar. 
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Figura 4. Quantidade de cada classe de diâmetros dos roletes e o descarte correspondente. 

 

Os valores apresentados no descarte do processamento mecânico refletem a 

tendência conhecida de que o rendimento aumenta do início para o final do processo, 

ou seja, a quantidade de perdas diminui no processamento, a medida que o produto vai 

se aproximando das etapas finais (CHIAVENATO, 2003). 

Os diâmetros dos roletes têm as seguintes variações: a classe 1 tem variações 

de 17 a 19,9 cm, a média é de 18,32 cm; a classe 2 tem variações de 20 a 22,9 cm, 

média de 21,44 cm; a classe 3 apresenta variações de 23 a 25,9 cm e a média de 

23,75 cm. A classe que apresenta a média de maior precisão é a classe 2, onde o erro 

padrão da média é ±0,060 (Tabela 3), ou seja, as variações dos diâmetros são 

moderadas, o que facilitou bastante o processamento mecânico e gerou a menor 

quantidade de descarte de roletes, que é de 2,92%, apesar desta classe apresentar o 

maior volume em unidades. 

Com base na literatura, quando a média de um lote ou classe de determinada 

matéria-prima tende a ter maior precisão, facilita o seqüenciamento no processamento 

mecânico, ou seja, aumenta a eficiência do trabalho a que se destina, permitindo maior 

produtividade ou melhores resultados (CHIAVENATO, 2003). 
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Para facilitar o uso de toda logística de processamento, foi calculada, além da 

média, todas as medidas de variabilidade, como: variância, desvio padrão, erro padrão 

da média e coeficiente de variação (Tabela 5). 

 

Tabela 5. Dados estatísticos da variabilidade das classes dos roletes. 

VARIABILIDADE DAS CLASSES DOS ROLETES 

CLASSES         X                  S2                          S                S(X)                 CV(%) 

       1               18,32            0,810            0,900            ±0,091                  4,91 

       

       2               21,44            0,920            0,950            ±0,060                  4,43 

 

       3               23,75            0,730            0,854            ±0,142                  3,59 

 

 

Com base no coeficiente de variação (Tabela 5), observa-se que o conteúdo de 

cada classe, não apresenta oscilações significativas, com relação aos diâmetros e 

estão em níveis plenamente aceitáveis, menores que 10%. Quando o coeficiente de 

variação é inferior a 10%, se afirma que o valor apresenta uma ótima precisão, porém, 

quando está no intervalo de >20% ≤30% apresenta uma péssima precisão (FERREIRA, 

1991). 

Todos os roletes foram cortados no comprimento de 2,5 m e apresenta um 

diâmetro médio de 21,17 cm. Esta média é utilizada para o cálculo de volume de cada 

rolete que é de 0,088 m3. 

 

14. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Segundo a Associação Brasileira de Produtores de Madeira - ABPM (2008), o 

Setor Florestal no Brasil, gerou a oferta de emprego direto e indireto, representando 

3,5% da população economicamente ativa do meio rural (1,2 milhões de empregos) e 

consumiu algo em torno de 260 milhões de m3 de madeira roliça, dos quais, 200 

milhões de m3 foram provenientes de florestas nativas e 60 milhões de m3 de florestas 

plantadas, representando 6 milhões de hectares de reflorestamentos, com uma 

reposição de 250 mil hectares feitos pela iniciativa privada. 

O País conta com dois principais pólos florestais. De um lado a região Norte, 

cujo potencial advém de florestas nativas em torno de 315 milhões de hectares, algo 

perto de 43,4 bilhões de m3, porém devido a problemas ambientais e de acesso, reduz-

se a aproximadamente 12,6 bilhões de m3 comerciais. Do outro lado a região 

Sul/Sudeste, onde o maior percentual advém de florestas plantadas, responsável por 

uma oferta da madeira roliça na ordem de 36 milhões de m3 (ABPM, 2008). 

No segmento de compensados de um modo geral, existem poucos trabalhos que 

caracterizam em termos sócio-econômicos a sua produção. A madeira compensada é 

um material a base de painéis de lâminas de madeira, consistindo de um número ímpar 

de camadas de lâminas com grã-adjacentes em ângulos retos, que são submetidas a 

um processo de colagem e prensagem com adesivos resistentes ou a prova d’ água. As 

lâminas da superfície são chamadas de capas, e qualquer lâmina interior com grã 

perpendicular a direção das capas são chamadas de miolos. Tornou-se uma das 

formas mais tradicionais de utilização da madeira, apresentando múltiplas aplicações: 

construção civil, móveis, formas para concreto, embalagens, transporte, aplicações 

agrícolas, etc. 

O Sul do País responde por 60% da capacidade nominal produtiva de 

compensados, apesar de um crescimento progressivo na região Norte onde, em 1996, 

respondiam por cerca de 29% da produção nacional. Neste contexto, esta região, 

projeta-se como o mais expressivo centro industrial produtor em espécies tropicais, 

enquanto que a região Sul deverá permanecer, nesse segmento, com o processamento 

de madeiras provenientes de florestas plantadas. 

Já quanto ao produto lâminas, as unidades produtoras em sua maioria estão 

situadas no Norte do País, em virtude da disponibilidade de recursos florestais. 
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Atualmente a produção nacional está estimada em 500 mil m3 anuais, conforme a 

Associação Brasileira da Indústria de Madeira Compensada e Industrializada - (ABIMCI, 

2009), e destina-se a indústria de painéis de âmbito nacional e estrangeiro. 

No Estado do Amazonas, pequena importância vinha sendo dada às pesquisas 

relacionadas à atividade da indústria madeireira. No entanto, tem-se conhecimento que 

a partir de 1979, alguns trabalhos dentro do enfoque industrial, econômico e 

mercadológico começaram a ser realizados, como: SAMANEZ (1980), PEIXOTO & 

IWAKIRI (1984), SANTOS (1986) e HUMMEL et al (1994). 

Particularmente no sub-setor madeireiro, as empresas do segmento de 

laminados e compensados situam-se como as maiores geradoras de receita, 

representando 23% da produção total exportada pela Amazônia, algo em torno de 37 

milhões de dólares (AIMEX 2008).  

Ainda segundo ABIMCI (2008), enquanto a produção anual de compensados 

cresce na ordem de 8%, o consumo de compensados no Brasil cresce anualmente em 

média 3%. Associado a este menor crescimento na demanda interna Brasileira, a 

ABIMCI afirma que a participação das exportações brasileiras de compensado cresce 

anualmente cerca de 16,5%.  

Assim sendo, pode-se observar que na primeira década do século 21 a produção 

deste segmento está cada vez mais atrelada a exportação, cerca de 53% da produção 

amazonense de compensados é destinada ao mercado externo, podendo se aproximar 

de 70% em épocas de maior desvalorização da moeda nacional e políticas de 

exportação mais propícias.  

No entanto nesta primeira década do século 21 uma série de mudanças na 

demanda por compensados já estão sendo sentidas com a entrada de novos painéis de 

madeira no mercado interno, sejam eles: o Medium Density Fibrebord (MDF) e o 

Oriented Strand Board (OSB). Estes painéis certamente suprirão uma certa fatia da 

atual demanda interna por madeira compensada, pois são destinados principalmente a 

movelaria e a construção civil, setores que são hoje grandes consumidores dos 

compensados brasileiros no mercado interno.  
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Neste período o segmento de madeira compensada no Amazonas vem 

apresentando um decrescimento relevante na sua produção, principalmente devido ao 

fechamento das grandes indústrias de compensado e laminado localizadas nas cidades 

de Manaus e Itacoatiara.  

Com o fechamento da CIFEC, AMAPLAC e MADEIREIRA COMPENSA, ambas 

localizadas em Manaus, e o fechamento da GETHAL, CAROLINA e a atual crise da 

MIL-MADEIREIRA, ambas localizadas em Itacoatiara, houve o enfraquecimento do 

segmento madeireiro, sendo sentido principalmente na geração de receita e 

arrecadação de impostos municipais, estaduais e federais. Para o município de 

Itacoatiara interior do Estado do Amazonas, as empresas de compensado representam 

muito na sua arrecadação de impostos, na geração de renda bem como na atração de 

novos negócios para o município.  

As questões sociais também estão sendo afetadas, devido ao número de 

empregos diretos que estas empresas geravam, com o fechamento das fábricas de 

compensado, famílias inteiras migraram para Manaus, aumentando assim o 

desemprego e o déficit habitacional na capital. 

O enfraquecimento desse segmento também abalou o conjunto da cadeia 

produtiva do processamento mecânico da madeira como um todo, pois as empresas de 

compensados estão muito ligadas com outras empresas desta cadeia produtiva, 

afetando muitas microrregiões do Estado que tem na base florestal e nas indústrias 

florestais os sustentáculos da sua estrutura econômica, política, social e ambiental.  

A atividade madeireira é aquecida por sua ligação direta com alguns setores 

estratégicos da economia — a siderurgia, as indústrias de papel e celulose e a 

construção civil, esta em especial é um setor que pode aproveitar em grande 

quantidade a produção de resíduos de Rolo-Resto. 

  Em 2008 a produção extrativa regional de madeira em tora totalizou 10147 

milhões de m³, o correspondente a R$ 1.248 268 milhões de valor para a produção 

nacional.  

Segundo dados do IBGE de 2008, os principais Estados produtores foram Pará 

(7,618 milhões de m³), Mato Grosso (1,469 milhões de m3), e Amazonas (1,102 
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milhões de m3). Entre 2005 e 2007, mais de 70% da madeira em tora explorada na 

Amazônia foram oriundas de áreas de terceiros e o restante das próprias empresas: 

28% vieram de pequenas propriedades; 31% das médias e 41% das grandes. Cerca de 

dois terços a três quartos da madeira saíram de floresta nativa e o restante, oriundas de 

planos de manejo sustentável. 

Portanto o uso dos roletes na construção civil seria uma forma mais otimizada e 

nobre de seu uso, visto que o preço da madeira para a construção civil é mais elevado 

do que aquele pago pela lenha utilizada em fornos para produção de energia ou em 

subprodutos de baixo valor. 
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RESUMO 

Este estudo visou à transformação do lixo encontrado na comunidade do Terra Nova II em 
brinquedo para desenvolver atividades lúdicas coletivas que estimulem o desenvolvimento da 
consciência ambiental e o raciocínio lógico dos alunos envolvidos. O Tabolixo é um jogo feito 
de garrafas pet de um litro ou dois  contendo dentro delas bolas de isopor de 15mm  cada uma  
indicando o número da questão  a ser sorteada  dentro de uma área do conhecimento após as 
garrafas serem derrubadas pelo arremesso de uma bola de tênis de quadra.  Em cada rodada 
cada garrafa que é derrubada possui um valor indicado pela equipe de mesários e que deve ser 
imediatamente totalizado pelo atleta arremessador para poder abrir seu jogo, caso acerte a 
totalização. Esse procedimento serve para reforçar a aprendizagem da tabuada em cada 
arremesso realizado que é a chave para continuar jogando. Através da frequência obtida 
durante a sua mostra que envolveu  alunos de 6º, 7º e  8º anos, foram obtidas as seguintes 
taxas de sucesso: 65% consideram ótimo, 21% consideram bom, 14% consideram regular.  
Assim, conclui-se que esse jogo pode ser adaptado e aplicado no desenvolvimento da 
aprendizagem através de atividades lúdicas em qualquer área do conhecimento. 

Palavras-chave: Resíduos, reuso, aprendizagem, lúdico, lógico. 

 
Abstract 

 
 This study aimed the transformation of the trash found in the community of Terra Nova II on a toy to 
develop playful activities groups that encourage the development of environmental perception and logical 
thought of the students involved. The Tabolixo is a game made of PET bottles of one liter or two, that 
contains 15mm Styrofoam balls inside, each ball indicats the question number to be chosen inside the 
area of knowledge after the bottles are broken down by throwing a tennis ball. In each round a  bottle that 
is dropped has a value indicated by the poll workers team, that  should be totaled by the player bowler 
immediately in order to open his game in case he hits the total. This is to reinforce the learning of 
multiplication table made in each shot that is the key to continue playing.  By the envolvements of the 
students showed, who are between 6th, 7th and 8th grades, was obtained the following success rates: 
65% consider great, 21% considered good, 14% considered regular. Thereby, was conclude that this 
game can be adapted and applied in the development of learning through playful 
activities.in.any.area.of.knowledge. 
 

Keywords: remaining, reuse, learning, playful, logical 
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INTRODUÇÃO 

 Durante os meses de abril e maio de 2010, os alunos do 6º ano turma A, 

foram mobilizados pelo professor de geografia para desenvolverem uma atividade para 

participarem da programação da Escola Antonio Moraes na Semana do Meio Ambiente 

de 1 a 5 de junho. Durante os primeiros quinze dias do mês de abril nenhuma proposta 

foi apresentada pela turma. Aí o professor sugeriu que a turma fosse subdividida em 

equipes para fazerem um levantamento de campo durante os últimos quinze dias de 

abril para classificarem os tipos de resíduos sólidos descartados no ambiente no 

percurso entre as casas deles e a escola. O resultado desse levantamento indicou os 

seguintes tipos de resíduos com as maiores frequências daqueles que foram 

encontrados: garra pet, borracha em geral, isopor e papelão. Em seguida fizeram 

pesquisas na internet sobre os impactos desses resíduos no meio ambiente. Assim, a 

partir das informações obtidas através da internet e das análises realizadas surgiu a 

ideia de criação do Tabolixo: o lixo lúdico lógico, um brinquedo utilizado para 

desenvolver a consciência ambiental e o raciocínio lógico dos alunos envolvidos. A 

Escola Municipal Antonio Moraes fica localizada no Bairro Terra Nova II, rua Itapemirim 

s/n Zona Norte da cidade de Manaus Amazonas. 

 

Objetivo Geral 

Criar um jogo reutilizando garrafas pet sensibilizando o aluno a preservar o meio 

ambiente e resolver situações-problemas do seu cotidiano mentalmente reforçando 

assim o domínio da tabuada na resolução de cálculos diversos. 

 

Objetivos.Específicos                                                                                                                                                     

Avaliar os benefícios do reuso de garrafas pet em atividades na escola como forma de 

controlar o descarte imediato de resíduos no meio ambiente.  

Calcular a porcentagem de garrafas pet do total de garrafas descartadas no meio 

ambiente pelas famílias residentes no Terra Nova II. 

Dissecar garrafas pet em figuras geométricas identificadas pelos alunos realizando 

respectivamente os cálculos de suas áreas. 
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Levar o aluno a perceber os conhecimentos utilizados no desenvolvimento das 

atividades como parte integrante de diversas áreas do saber. 

Avaliar o desempenho de cada aluno participante pela resolução mental de situações-

problemas manifestadas durante os jogos com respostas corretas alcançadas no menor 

tempo possível. 

Criar as regras do jogo de modo que possa facilitar a inclusão social e o 

desenvolvimento intelectual do aluno participante. 

 

Metodologia 

Formação da equipe de pesquisadores dando as orientações de procedência no 

levantamento de dados em campo, na internet, organizando o arquivo das referências 

bibliográficas a serem utilizadas no trabalho. 

 Levantamento de campo para coletar garrafas pet na comunidade antes que elas 

sejam descartadas no meio ambiente, organizar banco de dados da pesquisa e realizar 

as oficinas de leitura e interpretação de figuras geométricas para a resolução de 

cálculos de suas respectivas áreas, a partir das quais será montado o jogo com suas 

regras. 

Realização de um campeonato interclasse na escola para avaliar os conhecimentos 

gerais dos alunos, o desempenho das turmas e a funcionalidade do jogo fazendo assim 

os ajustes das regras adotadas. 

Premiação das três melhores equipes e de três atletas com as maiores pontuações na 

competição. 

Sistematização dos dados parciais obtidos nos primeiros três meses de 

desenvolvimento do.projeto.e.envio do.relatório.parcial.à.FAPEAM para  avaliação. 

 Complementação dos dados obtidos na primeira fase de desenvolvimento das 

atividades do projeto para sistematização dos dados finais obtidos enviando relatório de 

conclusão do trabalho à FAPEAM seguido da apresentação final dos resultados 

alcançados.pela.pesquisa.                                                                                                                             
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Materiais Utilizados 

21 garrafas pet de 1 ou 2 litros. 

3 bolas de tênis de quadra 

1 moeda para fazer o sorteio. 

2 rolos de fita crepe para demarcar a área do jogo. 

1 cronômetro para marcar o tempo de cada resposta dada pelo atleta arremessador. 

100 bolas de isopor de 15mm numeradas com os números das questões a serem 

sorteadas. 

1 data show para projetar cada questão sorteada para ser respondida. 

1 notebook para organizar a apresentação dos slides contendo cada questão. 

 

Resultados Obtidos 

Estrutura do Jogo 

Uma pista de arremesso demarcada com fita crepe sobre qualquer área plana lisa com 

as medidas recomendadas de 8m de comprimento por 1,5m de largura. Pode ser a sala 

de aula. 

A pista de arremesso é subdividida em duas áreas: área de arremesso medindo 1,5m 

de largura por 0,60m de comprimento; pista de rolagem com 7,40m de comprimento por 

1,5m de largura. 

Uma lateral da pista deverá ser utilizada pelas torcidas separadas por um espaço vazio, 

pelo repositor de bola e pelo árbitro. A outra lateral deverá ser ocupada pelos mesários 

para a projeção dos slides. 

As garrafas ficam posicionadas em formas geométricas no lado oposto da área de 

arremesso.                                                                                                                            

A projeção dos slides deve ser feita na parede onde estão posicionadas as garrafas 

como está expresso na figura (1) mostrada a seguir. 
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Figura1 Estrutura da área de jogo do Tabolixo: o lixo lúdico lógico 

 

O gerenciamento do jogo é feito por um árbitro que aplica a regra do jogo e controla o 

tempo de resposta de cada questão. Dois mesários, sendo que um projeta os slides e 

outro faz a contagem dos pontos obtidos por cada equipe. O sorteio das questões, a 

organização das garrafas na pista de rolagem e a devolução das bolas são atribuições 

do repositor de bolas. 

 

Regras do Jogo 

Cada equipe deve ser composta por três atletas titulares e um reserva. 

Cada equipe deve ter no mínimo dois atletas para participar do jogo. 

Faz-se um sorteio para saber que equipe inicia o arremesso. 

O jogo é composto por três rodadas. 

 

    Área de arremesso 

          1,5m x 0,60m 

    Pista 
de 
rolage
m 

      
1,5m x 
7,40m 

 

 

   Torcida 

 

 

   Torcida 

Área de projeção 

de slides  

 

       Mesários 
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Cada.atleta.faz.dois.arremessos.por.rodada.                                                                            

A.cada.rodada.cada.garrafa.recebe.um.valor.atribuído.pelos.mesários.                     O 

valor total representado pelas garrafas derrubadas é dado por quem arremessa.  

Cada roda é constituída por sete garrafas na pista de rolagem. 

As questões estão organizadas em quatro níveis de conhecimento: nível1(6ºano); nível 

2 (7º ano); nível 3 (8º ano) e nível 4 (9ºano). 

O atleta arremessador escolhe uma garrafa das garrafas derrubadas para o sorteio da 

questão a ser respondida. Caso não derrube nenhuma, perde a vez para a equipe 

adversária.  

A bola de isopor de 15mm sorteada daquelas que estão dentro da garrafa derrubada  

escolhida pelo atleta arremessador indicará a questão a ser respondida por ele em 25 

segundos, podendo solicitar ajuda dos companheiros de equipe ou de um torcedor  de 

sua equipe quando completar 15 segundos caso não saiba a resposta. 

Caso o atleta arremessador não saiba totalizar os pontos das garrafas derrubadas, 

perde a vez para equipe adversária. 

Na primeira rodada as garrafas contém questões do nível um; na segunda, níveis um e 

dois; na terceira, níveis um, dois, três e quatro. 

Quando a equipe não obtiver sucesso na resposta da questão, perde a vez para a 

equipe adversária. 

Quando as equipes não souberem responder a questão sorteada ela continuará no 

jogo. 

A torcida só poderá se manifestar quando for solicitada por um atleta arremessador. 

Bater palmas é a forma de aplauso recomendado. 

A equipe vencedora é aquele que acumular maior pontuação durante as três rodadas. 

Na realização de campeonato recomenda-se que a primeira fase seja realizada entre 

equipes da própria classe. A equipe campeã e a vice irão para a próxima fase. Na 

segunda fase as disputas ocorrerão entre as equipes dos alunos estejam cursando  a 

mesma série. 
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Na terceira fase as disputas ocorrerão entre as equipes campeãs da segunda fase, 

assim sairá a campeã, a vice e a terceira colocada da competição. 

O artilheiro da competição, o vice e o terceiro colocado também serão premiados. 

  

 Taxa de Aceitação do Jogo  

 A partir do início da prática do Tabolixo na Escola Municipal Antonio Moraes na 

Semana do Meio de 2010 até presente momento, observou-se o aumento da 

frequência dos alunos nessa atividade a cada jogo realizado.  As figuras expressas a 

seguir mostram com mais clareza a taxa de aceitação do jogo como uma prática 

alternativa adotada pela escola no desenvolvimento da aprendizagem. Veja o que 

retrata a figura (2):            

                                

 

   

           Durante a primeira mostra do jogo na escola na Semana do Meio Ambiente em 

junho de 2010, foram envolvidos 300 alunos do 6º ao 9º ano que deram de forma 

voluntária um conceito ao desenvolvimento do jogo como está expresso na figura (2). 

Totalizado o conceito ótimo mais o conceito bom tem-se aí uma taxa de satisfação de 

70% que consolida o jogo como uma atividade alternativa de desenvolvimento da 

aprendizagem importante na escola. No entanto, a equipe organizadora do jogo 

resolveu verificar por meio da opinião dos alunos que deram o conceito regular quais os 

ajustes seriam necessários para aperfeiçoar o jogo. Foram feitos alguns ajustes 

focados na praticidade da atividade para que se tornasse mais fácil e atraente a sua 
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execução. Os gráficos das figuras (3 e 4) expressos a seguir mostram os resultados 

alcançados pelo desenvolvimento da atividade  durante a Semana do Meio Ambiente 

de 2011. O jogo totalizou a participação de 205 alunos, sendo 30 alunos da Escola 

Municipal João Braga Júnior, do 2º ao 3º ano; e 175 alunos do 6º ao 8º ano da Escola 

Municipal Antonio Moraes. Os resultados indicam que os ajustes adotados elevaram a 

taxa de satisfação da atividade. 

 

            A taxa de satisfação atribuída pelos alunos da Escola Municipal Antonio Moraes 

ao jogo atingiu 86% que corresponde ao conceito ótimo e bom juntos. Houve uma 

elevação de 16% na taxa de aceitação de 2010 para 2011, e no mesmo período, a 

queda do conceito regular foi também de 16%, antes era 30%. O melhor resultado 

alcançado foi entre os alunos da Escola Municipal João Braga Júnior, porém é preciso 

considerar que o universo de alunos é menor. Veja o que mostra a figura (4) a seguir: 
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            A taxa de satisfação manifestada pelos alunos nas séries representadas no 

gráfico da figura (4) sinaliza que o jogo pode ser utilizado em qualquer etapa do 

conhecimento no ensino básico, pois, os inventores do jogo organizaram a atividade 

para alunos a partir do 6º ano, porém foram surpreendidos pela intensa participação 

dos alunos das etapas anteriores. Isso reforça a ideia de que o jogo vai exercer um 

papel de destaque no desenvolvimento cognitivo e linguístico dos alunos envolvidos. 

Isso também tem elevado a satisfação dos inventores e organizadores do jogo. Este 

tipo de atividade além de ser divertida, contribui para a reflexão sobre o comportamento 

do homem consigo mesmo, com os outros e com o meio em que está inserido tornando 

possível o desenvolvimento de mais pessoas conscientes e melhores. 
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CRIATIVIDADE NA SAÚDE 
 

 

ENRAIZANDO A ALMA: RESIGNIFICAÇÃO DA IMAGEM CORPORAL ATRAVÉS 
DA ARTE 

 

Roxane Mangueira Sales – UNIFOR 

RESUMO 

 

Estudo de caso sobre o Movimento Expressivo (ME) como método terapêutico em uma jovem 
com Bulimia e distorção da imagem corporal, identificado através de aplicação do questionário 
Body Shape Questionnaire (BSQ). O ME, método criado por Almeida respalda-se em atividades 
corporais e artísticas baseado em Jung e na arte do movimento de Laban. Visa ampliação da 
consciência e o diálogo com o mundo interno a partir da união fisiopsíquica. Com o objetivo de 
investigar a ocorrência da re-imaginação do corpo foi utilizado movimentos corporais (ME) 
associados a técnicas de arteterapia, durante 3 meses. Antes e após a intervenção foi aplicado 
o BSQ. Concluiu-se que o contato da paciente com seu corpo e o reencontro consigo mesma 
foi facilitado. 

 

Palavras Chave: Imagem corporal; transtorno alimentar,  bulimia, arteterapia, movimento 
expressivo.  

 

 
ABSTRACT 
 
This is a case study that examines the “Expressive Movement” as a therapeutic method in a 
young woman with bulimia and body image distortion, identified by applying the Body Shape 
Questionnaire. This method, developed by Almeida is based on physical and artistic activities 
developed for Jung and the art of Laban movement. The aim is to increase awareness and 
dialogue with the internal world from the union body and mind. The  objective is to investigate 
whether re-imagining of this patient's body through contact with bodily movements and art 
therapy, resignifying their body image. The methodology used was the application of Expressive 
Movement for 3 months of treatment and application of the BSQ before and after the 
intervention. We conclude that the intervention facilitated the patient's contact with your body 
allowingy rediscover herself.  
 
 
 
Key words: Body Image, eating disorder, bulimia expressive movement.  
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A insustável dureza do ser, rigidez do corpo e da alma. 

A Sociedade do Espetáculo (MONTEIRO, 2006) nascida no bojo da modernidade, 
preconiza o culto ao corpo de forma incessante, deixando as pessoas exauridas em 
busca de modelos ideais. Na medida em que a cultura midiática segue em direção à 
hegemonia biomédica, sobretudo a partir da segunda metade do século XX, o corpo, 
bem como a sua aparência, torna-se protagonista de um palco social cujo cenário é 
uma cultura fragmentada, despedaçada, que intensifica radicalmente o caráter 
audiovisual. Trata-se da consolidação do valor que a imagem e a aparência passam a 
desempenhar no repertório social moderno (LEAL at al 2010). Assim, o relacionamento 
com a corporeidade perpassa por todo o contexto sócio-cultural e econômico em cada 
período, de modo que a intensificação de mudanças acelera as possibilidades 
mercantilistas e capitalistas a partir da década de 60 (PEREIRA, 2010). Ocorre então a 
veneração do corpo, atitude coletiva que exasperou mulheres e homens em busca 
frenética, sendo a mulher, dentro deste contexto, a mais deslocada nessa exigência de 
padronização, desrespeitando, pois, a sua própria singularidade (LEAL at al, 2010; 
PEREIRA, 2010). Emerge então toda uma gama de doenças que estão no limiar do 
físico e do corpóreo, como a anorexia, a obesidade mórbida, a bulimia, dentre outras ( 
CORDAS, 2004). 
É fundamental o resgate da idéia de que toda a relação de sentido que estabelecemos 
no mundo ocorre através do corpo, essencial à nossa condição humana (PONTY, 
1994). O saber do corpo antecede os outros e deve ser assumido na educação 
(MORIN, 2001). Jung, 1930, defendia a idéia de que qualquer fenômeno experimentado 
ocorria no aqui e agora corporificado, transmitindo claramente sua concepção de que a 
presentificação do corpo e alma era fundamental dentro do processo de construção 
subjetiva.  A dimensão física solicita uma interpretação mais complexa, para além da 
noção de sua existência palpável e visível. O corpo é a sede da morada de um eu 
supremo, prenhe de mistérios, que condensa em si energia vital, visível em cada 
movimento, expressando a energia divina que existe em cada ser (JUNG,1930).  
As doenças corporais de nossa época, se tratam de desafios ao preparo  de diversos 
profissionais da saúde,  posto que manifestam sintomas de maneira multifacetada, na 
interface do físico e do psíquico ( ALMEIDA,2010). O consumo da sociedade atual 
emerge no sujeito como uma compulsão, assim a sede de alimentar a alma é 
substituída por sintomas materialistas de consumo: da comida, de objetos, de roupas, 
cirurgias estéticas (PEREIRA, 2010). Quando tais anseios não são satisfeitos, podem 
surgir diversos tipos de transtornos, incluindo a bulimia. 
Há muitos séculos a.C., o termo boulimos foi utilizado por Hipócrates para designar 
uma fome doentia, diferente da fome fisiológica (CORDÁS, 2004). Numa concepção 
biomédica, a etiologia da bulimia nervosa não está totalmente esclarecida, contudo, 
acredita-se que a baixa auto-estima, a depressão, a pressão social para ser magro, 
bem como a insatisfação com a imagem corporal podem ser fatores que, em 
associação, contribuem para a ocorrência da bulimia nervosa. Esta pode ser definida 
como um transtorno alimentar que afeta mais a população jovem, influenciando a  
qualidade de vida e, em casos extremos, provocando óbitos (GUCCIARDI ET al,2004). 
Para a psiquiatria, o diagnóstico da bulimia nervosa é muito complexo, existindo 
diversos critérios para determinar o desenvolvimento deste transtorno alimentar. O 
Diagnostic and statistical manual of mental disorders DSM-IV (APA, 1994), define 
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bulimia como consumo alimentar ,caracterizado pela ingestão de grande quantidade de 
alimentos; ou a sensação de perda do controle do comportamento alimentar; com uso 
de métodos compensatórios inapropriados para prevenir ganho de peso.  
Os pacientes com episódios bulímicos também apresentam uma preocupação 
excessiva como o ganho de peso, levando o indivíduo a utilizar métodos 
compensatórios inapropriados, em até duas vezes por semana, e nestes pacientes, a 
auto-avaliação da imagem corporal também sofre grande influência da forma e do peso 
corporal idealizado pela sociedade (MIRANDA, 2000; PEDRINOLA, 2002; CORDÁS, 
2004; GUCCIARDI ET AL, 2004). Deve-se salientar que há maior prevalência destes 
transtornos em mulheres jovens, pelo fato de estas possuírem mais conflitos 
relacionados à alimentação, ao peso e à forma do corpo, pois cerca de 90% dos casos 
de síndrome bulímica são observados em mulheres com idade média de 18 anos 
(KAUFMAN, 2000). 
As doenças ligadas a alterações corporais estão, de forma geral, associadas a 
transtornos de imagem corporal. O conceito de imagem corporal refere-se à experiência 
subjetiva que se possui da própria condição corpórea, reunindo percepções 
conscientes e inconscientes da identidade (STENZEL, 2006). É o resultado da 
interação psíquica e orgânica, incluindo autopercepção corporal, atitudes, crenças, 
representações.  Portanto, a imagem corporal deve ser compreendida em sua forma, 
conteúdo e significado “a forma inclui a idéia consciente que o indivíduo tem de seu 
corpo quanto a aspecto, postura, dimensão, colocação no espaço e movimento. Nas 
alterações da forma os obesos apresentam diminuição ou excesso de julgamento de 
suas dimensões corporais. O conteúdo implica o reconhecimento das sensações intero 
e extereoperceptivas e das necessidades corporais.” (GLEISER, 2006, p.80). Existem 
relações mútuas entre imagem corporal e a experiência corporal subjetiva e também 
entre  auto-estima e  consciência corporal ( SCHILDER,1999 ).  
Como tratar dessas doenças do corpo e da alma? Jung, 1985, esclarece que não cabe 
ao terapeuta a cura de seu paciente, mas sim auxiliar-lhes na busca do sentido, como 
um guia na  busca do processo de individuação do outro. Sua função é ajudar a pessoa 
a reimaginar sua história, pois a terapia tem uma base poética, em que não se tratam 
de histórias de caso, mais narrativas da alma (HILLMAN, 2010).  
Assim, a individuação só pode ocorrer quando se retorna ao corpo, à terra, pois se não 
se experimenta as transformações no corpo, quando o ser, ou a alma não estão 
presentes dentro dos mistérios simbólicos. Sem corpo, a alma fica a vagar, não há 
consciência para densificar, registrar a verdade. A individuação, nesse contexto, só 
pode ser quando “ alguém está lá e registra, caso contrário, é uma “ eterna melodia no 
vento deserto” (JUNG, 1930). Cabe esclarecer que, sinteticamente, o  conceito de 
Jung, de processo de individuação seria a busca dinâmica do ser humano de si mesmo, 
da atualização de suas potencialidades por vezes adormecidas, atingir a plenitude do 
ser num encontro ego-self.   
Desta forma, nos sintomas do corpo adoecido também estão presentes, se utilizarmos 
uma concepção teleológica e não reducionista, as potencialidades de cada ser. Na 
rigidez da anoréxica ou da bulímica encontramos um grito de socorro para libertação da 
alma aprisionada num corpo rígido. Ou poderíamos dizer, de um ser rígido? Nesta 
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doença do corpo e da alma, parece existir uma compulsão por ingerir e digerir 
conteúdos psíquicos realmente nutritivos.  
Metodologia-  enraizando corpo e mente 
O cenário deste trabalho é uma clínica de cirurgia bariátrica na cidade de Fortaleza, 
que também recebe encaminhamento de pacientes com outros tipos de transtornos 
alimentares, além da obesidade mórbida. Este estudo aborda o relato de caso de uma 
paciente, cujo pseudônimo utlizado neste artigo será Atena, que em psicoterapia há um 
ano. Apresenta como diagnóstico um quadro de bulimia e alteração moderada da 
imagem corporal, identificado mediante a aplicação do Body Shape Questionnaire 
(BSQ), que mede as preocupações com a forma do corpo e autodepreciação, em razão 
da aparência e da sensação de estar acima do peso. Após um ano de atendimento, 
devido aos resultados pouco significativos na sintomatologia da paciente e com o 
objetivo de observar a eficácia do método denominado Movimento Expressivo (ME), 
foram realizados dois encontros semanais, com duração de uma hora e vinte minutos, 
durante o período de 3 meses. O método foi primordialmente desenvolvido por Almeida 
(2009), baseado em conceitos de Carl Gustav Jung e na arte do movimento de Rudolf 
Laban (apud Almeida, 2009). Seu objetivo é a ampliação da consciência e 
favorecimento do diálogo com o mundo interno a partir da união fisiopsíquica, 
considerando o corpo como fonte de conhecimento de sentimentos, emoções, imagens, 
processos fisiológicos, da psique em sua totalidade. Parte-se da visão holística do 
conceito de Jung, 1998, de que o processo de individuação seria a busca dinâmica do 
ser humano da sua singularidade e atualização de suas potencialidades inatas em sua 
totalidade integrada do corpo-mente. Para Almeida, 2009, a relação com o corpo é 
favorecida pela espontaneidade da dança, técnicas de relaxamento e experimentação 
corporal.  
No final deste período, para estudo comparativo da percepção da mudança da imagem 
corporal antes e após o trabalho com Movimento Expressivo aplicou-se novamente o 
questionário BSQ. A estrutura do trabalho desenvolvido nas sessões  segue a 
orientação semelhante ao Movimento Expressivo de Almeida (2009), com adaptações 
para o estilo individual de psicoterapia, uma vez que este método é predominantemente 
grupal, de acordo com a autora .  
Assim, foram realizados encontros estruturados, incluindo o uso direcionado de técnicas de 
arteterapia correspondentes a cada tipo de movimento que se visava trabalhar na paciente. 
Portanto, foi considerado, para a seleção adequada dos de materiais artísticos, as propriedades 
terapêuticas de cada um. Nossa trajetória seguiu os seguintes “passos”: 1)relaxamento para 
gerar um clima de interiorização. 2) apresentação à paciente de uma música, solicitando-lhe 
que a sentisse em o corpo inteiro, identificando as áreas em que mais percebia seu ritmo.3) 
Expressão das sensações despertadas através de movimentos livres. Em cada encontro eram 
utilizadas músicas, sugerindo diferentes tipos movimentos, fazendo uma analogia às quatro 
funções psíquicas de Jung (sensação, sentimento, pensamento e intuição) e qualidades de 
movimentos de Laban (peso, fluidez, espaço e tempo). 4) Materialização da experiência através 
de técnicas de arteterapia: argila para a função sensação, colagem para o pensamento, 
aquarela para sentimento e produção de mandala com giz de cera queimado na vela para a 
função intuição. 

Resignificando o corpo, nutrindo a alma. 
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A Imagem permeia toda a psicologia de Jung. Criatividade e a imaginação são o cerne 
da psicologia de Jung, que fez uso desses recursos psíquicos como promotores de 
saúde mental e emocional. 
Para contextualizar a narrativa da pessoa em sofrimento que o modelo biomédico , costuma 
designar “paciente”, cabe descrever um pouco percursos importantes da história de “Atena”, 
que adentra o consultório desejando emagrecer. Esta é sua demanda inicial: “Doutora, eu não 
me sinto nem um pouco confortável neste corpo, pareço uma coruja, esses olhos enormes, 
acho as pernas finas, a barriga...sei lá..inchada...”.   

Minha surpresa é visível, pois exteriormente, Atena é uma moça considerada bonita dentro dos 
padrões estéticos vigentes: loira, magra, branca, olhos castanhos claros e com índice de massa 
corpórea dentro do que a OMS ( Organização Mundial de Saúde) considera normal. Descreve-
me seu sofrimento com a fala pausada, sem alterações no ritmo da fala, nem expressão de 
choro. Relata seu  incômodo com sua aparência, acrescentando que, para manutenção do 
peso, além de freqüentar assiduamente a academia, também utiliza métodos como o uso de 
laxantes, quase que diariamente. Além disso, costuma passar um ou dois dias inteiros se 
alimentado apenas de líquidos, sem qualquer orientação de nutricionista para esta prática. 
Logo no início de nosso processo sugiro o uso da arteterapia, que é rejeitado por Atena, por 
considerá-lo ineficaz. “Não tenho habilidades nenhuma, não consigo “fazer nada”, afirma, 
embora eu explique-lhe que na arteterapia não avaliamos esteticamente a produção, mas que 
se trata de um método para expressão e elaboração do seu estado emocional. Portanto, devido 
a sua rejeição, passamos quase um ano em sessões em que predominam apenas a linguagem 
verbal. Não deixa de ser um trabalho com a arte, mas onde predomina a arte das palavras e 
mesmo nestas era difícil conseguir uma fluidez e mudar o estilo ficcional de sua narrativa ( 
HILLMAN, 2010). Eventualmente aceitava sessões com o uso de relaxamento ou visualizações 
criativas. Cabe ressaltar que um aspecto bastante visível desde as sessões de anamnese e 
confirmadas com o decorrer do processo são as tendências perfeccionistas, rígidas e 
controladoras da paciente.  

Atena apresenta alguns sintomas obsessivos compulsivos, como controle excessivo dos gastos 
financeiros, mania de limpeza e rigidez com horário. Mostra-se  intolerante ao erro dos outros 
(sombra), rejeitando aspectos negativos de si mesma e daqueles com quem convive, estes 
últimos se revelando de forma deveras sutil. “ pois como sou uma pessoa boa, tendo a perdoar 
tudo”- relata. Sua história familiar é permeada de  sofrimento: a mãe apresenta transtorno 
bipolar, manifestando crises constantes e sofreu um grave acidente anos atrás, tentando 
suicídio com fogo. A mãe de Atena apresenta queimaduras de terceiro grau em 70% do corpo. 
Antes desta entra “em crise”, a paciente demonstra ser muito ligada a ela afetivamente. Atena 
conduz praticamente sozinha a casa, sendo filha única. O pai falecera quando tinha 16 anos.  
Por trás da aparência asséptica e certinha da paciente, encontramos uma alma com anseios de 
ser nutrida e medo de ser engolfada pela própria sombra.  O conceito de Sombra, segundo 
Jung é de maneira simples, é tudo  aquilo que ele não  se deseja conscientemente ser  . 
Refere-se ao lado rejeitado da personalidade, a soma de todas as qualidades desagradáveis 
que o indivíduo quer esconder, aspectos considerados  inferiores, sem valor e primitivos  da 
natureza do homem, ou seja,  a "outra pessoa"  que reside em nós, nosso lado obscuro (JUNG, 
1998, p. 128). 
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No que diz respeito à Sombra e a personalidade da paciente, cabe ressaltar que, no século XIII, 
encontramos em grande profusão descrições de mulheres que se auto-impunham jejum como 
uma forma de se aproximar espiritualmente de Deus; eram as chamadas “santas anoréxicas” 
(CORDAS, 1994). Do mesmo modo, nos episódios bulimicos de vômito, Atena parecia se auto-
impor flagelos no corpo e na alma,  quando se negava a ingerir alimento real e simbólico ( não 
aceitando interpretações ou intervenções terapêuticas). Esta referida pobreza simbólica se 
reflete na cisão de uma grande parte de sua personalidade, visto que a rigidez não lhe permitir 
“ser”, mesmo que para isso necessitasse derrapar no “mal” (sombra). 

Através de um diagnóstico elaborado com pressupostos junguiano, considerando a 
dinamicidade do processo de individuação de cada ser, nunca estático, lançou-se a hipótese de 
que Atena precisaria estabelecer um forte vínculo com a terapeuta, para sentir que o setting era 
apropriado para  “vomitar” sua sombra e digeri-la, sem temer ser engolfada por ela. Além disso, 
ao se permitir, paulatinamente, vivenciar a arte, conscientizou-se das demandas do corpo e da 
alma. 

Schilder,1999, concebe a imagem corporal como multidimensional, envolvendo  todas as 
experiências do ser humano, portanto os movimentos tratam-se de expressões  de um "ser”. 
Considerando a resistência de Atena, começamos o trabalho com o movimento expressivo 
pelos movimentos ar, trabalhando a respiração e movimentos de contrair e descontrair o corpo, 
ao mesmo tempo em que inspira e expira. O elemento ar correspondente à função 
pensamento, que era sua função principal consciente, portanto, a forma mais adaptada de lidar 
com a realidade. Após o relaxamento e uma música, trabalhamos uma técnica de imaginação 
ativa, que se trata de um método de assimilação de conteúdos do inconsciente. Nesta técnica 
elaborada por Jung, a pessoa se relaciona, como num processo meditativo “ativo”, com 
sentimentos, pensamentos, atitudes e emoções e tenta objetivá-las através de diferentes 
formas. As experiências internas têm uma linguagem própria, fontes inesgotáveis de conteúdos, 
que podem ser explorados não só através dos sonhos, mas também através da expressão 
plástica, do movimento na dança, da poesia. Portanto, para concretizar o que foi trabalhado na 
sessão, utilizamos a colagem com imagens de revistas, pois nesta técnica implicam as ações 
de rasgar, recortar e colar, sem o uso da tesoura, com as próprias mãos. Possibilita, na ação de 
colagem de imagens  a simulação e alívio de situações de conflito, bem como verificar o grau 
de defesa em virtude do número de imagens usadas (URRUTIGARAY, 2007).  Ao rasgar e 
recortar, Athena entra em contato com a ordem, depois com a desordem, para buscar então 
uma nova ordem. A organização relaciona-se à função pensamento. Atena revelou prazer, no 
entanto bastante perfeccionismo no ato de retirar as imagens com as mãos, medo de rasgá-las, 
demora na atividade. No final, sua produção revelou-se significativa: colou  imagens que 
retratavam quem gostaria de ser conscientemente, imagens mais singelas, mas também 
algumas mais sensuais, femininas, justamente o aspecto mais adormecido de si mesma.  

Na atividade fogo, estimulei-a com músicas mais alegres e ritmos “tribais”. Atena poderia sentir 
a liberdade de realizar seus movimentos como quisesse, perguntou-me se poderia fazê-los 
apenas na sua imaginação. Para Achterberg (1996), a imaginação pode ser considerada como 
um estilo de pensar que invoca o uso dos sentidos: visão, audição, olfato, paladar, sentidos do 
movimento, posição e tato. Portanto, configura-se como  mecanismo de comunicação entre o 
que é percebido, a  emoção e transformações corporais. Ao imaginar estar em determinada 
situação , Atena já se permitia "acessar" diretamente sua  imagem corporal, mas é uma 
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imagem fantasiada que "configura" seu  corpo para a situação imaginada. Trabalhamos depois 
com contação de histórias e posteriormente com a  criação de mandala, utilizando giz de cera 
queimado na vela. A sala, ambientada somente com a luz da chama trêmula da vela estimulou  
a criatividade de Athena, que  sentiu muito prazer nesta atividade  e desenhou uma mandala 
com imagens coloridas, de flores, cujo título dado foi: “ dança da camponesa, alegria”.  Nessa 
sessão trouxe muitas narrativas intensas e dolorosas, ardentes, mas necessárias para iniciar 
essa transformação da alma.  

Ao trabalharmos o elemento água, ou função sentimento, foram utilizadas músicas com som de 
água de vários tipos e o uso da aquarela, cuja técnica a Atena não conhecia.  Os materiais 
molhados em arteterapia são ideais para trabalhar  esta função do sentir, devido a fluidez da 
tinta, que dificulta a tentativa de controle e desperta oscilações afetivas com as pinceladas, 
ajudando a solver o que está enrijecido (URRUTIGARAY, 2007).  

Finalizamos com o elemento terra ou função sensação, pois se tratava de sua função inferior, 
mais difícil de acessar pelo seu caráter inconsciente. A argila favorece o uso das mãos, pode 
provocar uma certa repugnância por ser associada com sujeira, no entanto remete a idéia de 
criação e pela possibilidade de aproximação com os aspectos mais primitivos da psique.  

CONCLUSÃO: 

 

O movimento expressivo integra corpo e alma. Exerce importante influência na reconstrução da 
imagem corporal. Pode-se perceber, nas vivências de Atena, que na medida em que se libertou 
da rigidez do movimento e das expressões, entrou em contato mais profundo com sua 
subjetividade, com o seu lado inferior ou sombra, entrando em contato com seu feminino 
adormecido. Após as vivências, a aplicação do BSQ revelou que a paciente apresentou 
melhora na percepção da sua imagem corporal refletindo na sua autopercepção.  
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RESUMO 

 

Com o paradigma cartesiano, o ser humano foi fragmentado em pedaços, sendo comparado a 
uma máquina. Na Odontologia, a cisão ocorre quando só há “boca” no sujeito, 
desconsiderando-se sua totalidade. A comunicação verbal falha nos procedimentos 
odontológicos, pois nestes apenas os olhos do profissional ficam “de fora”. O objetivo deste 
relato de experiência foi refletir sobre os resultados de uma oficina desenvolvida com técnicas 
de arte terapia. Visava-se aprimorar a comunicação não verbal através do olhar, para 
humanizar o atendimento. Os personagens-participantes foram 58 alunos do 1º semestre do 
curso de Odontologia, da disciplina de Ciências Sociais e Saúde I, da Universidade de 
Fortaleza. Os resultados sinalizam a capacidade de transformação destes métodos vivenciais 
na práxis dos discentes de cursos cuja ênfase é o modelo biomédico. 

 

Palavras Chave: Humanização; Comunicação não verbal; Odontologia; Arte. 

 

 

ABSTRACT 
 
In graduate dentistry, split occurs only when it is considered the person's mouth, ignoring the 
whole. Verbal communication failure in dental procedures, such as only the eyes of the 
professional are "outside". The objective of this experience report was to reflect on the results of 
a workshop developed with art therapy. The goal is to improve nonverbal communication 
through eye contact, to provide humanization in heath care. The participants were 58 students 
of the first semester of Dentistry course.  These students were part of the discipline of Social 
and Health, in the University of Fortaleza, Ceará. The results showed  the transformation´s 
power of experiential methods, like art therapy,  in the student´s pratices This kind of methods 
are important in the graduations where the emphasis is the biomedical model. 

 

Key words: Humanization; Nonverbal communication; Dentistry; Ar 
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Os avanços da medicina e o progresso científico têm apresentado perspectivas 
que não se poderia imaginar a séculos atrás.  Com o objetivo de esclarecer a origem 
das doenças, a natureza biológica do ser humano foi fragmentada em pedaços distintos 
como se fosse uma máquina. Artefatos tecnológicos avançados foram criados para que 
a medicina pudesse intervir para consertar um “defeito” ou “mau funcionamento” dessa 
máquina (CAPRA, 1982). 

Essa fragmentação da medicina moderna, o chamado modelo biomédico, surgiu da 
influência do paradigma cartesiano. Dentro da concepção cartesiana há uma separação 
absoluta entre corpo e mente. Assim, a especialização se tornou uma necessidade fundamental 
para o crescimento dos campos de conhecimento e práticas dentro da atenção médica. Porém, 
isso se torna um problema porque distorce o contato do profissional com a realidade do sujeito, 
tentando pervertê-la em algo distinto. Essa prática reducionista da medicina pode ser 
denominada de complexo de Procusto, termo este que remete ao famoso “leito de Procusto”, 
que tenta reduzir às suas próprias medidas tudo que se coloca em seu caminho. De acordo 
com a mitologia grega, Procusto era um bandido perverso que vivia na serra de Elêusis e 
possuía uma cama de ferro, do seu exato tamanho e convidava todos os viajantes para se 
deitarem nela. Quando seus hóspedes eram maiores, amputava o excesso de comprimento 
para ajustá-los à cama. Já os que tinham menor comprimento, eram esticados até atingirem o 
tamanho certo. Dessa forma, a pessoa era ajustada exatamente ao tamanho da cama 
(BRANDÃO, 1991; DE MARCO, 2003). Na busca frenética pelo aprimoramento biotecnológico 
tem-se como resultado essa fragmentação do ser humano, do seu corpo e da sua história em 
uma tentativa de ajustá-lo às suas medidas. 

Além da fragmentação do sujeito outro tema polêmico dentro da saúde é a 
comunicação, pois está permeada nas atuações dos profissionais da saúde pela necessidade 
de preservação de suas posições enquanto “aqueles que detêm o conhecimento”. Tal atitude 
reflete uma relação de poder, de sujeito-objeto e não de sujeito-sujeito.  Portanto, na visão 
estritamente biomédica, o profissional de saúde percebe-se detentor do conhecimento que o 
sujeito recebe apenas de maneira passiva. Como consequência, muitos profissionais de saúde 
esquecem sua posição de cuidadores de seres multisensoriais: a pessoa humana (BORELLI; 
ZOCANTE, 2010). Assim, a linguagem utilizada na saúde também é submetida ao “leito de 
Procusto” quando tenta adequar o sujeito ao seu repertório específico e padronizado sem levar 
em consideração o nível de compreensão e o contexto sócio-cultural dos sujeitos. A 
comunicação é compreendida como um processo de interação entre pessoas, no qual se 
compartilham pensamentos, percepções, sentimentos e emoções. Neste processo ocorre uma 
troca de mensagens, que influencia o comportamento e a subjetividade dos indivíduos, os quais 
reagirão a partir de suas crenças, valores, história de vida e cultura. Portanto, todo ato de 
comunicar envolve a linguagem consciente e inconsciente, que perpassa o verbal e o não 
verbal. Além disso, toda cultura possui um código gestual, um repertório comunicativo próprio, 
em que cada ação expressiva não pode ser compreendida de forma separada do seu contexto 
(DAVIS, 1979). Segundo Birdwhistell, 1985, ao eliminarmos o silêncio das conversas, a maior 
parte das pessoas não fala mais do que doze minutos por dia. Todo o resto é comunicação não 
verbal.  Apenas 35% do significado social de uma conversa corresponderiam às palavras 
faladas. Os movimentos das pálpebras, dos músculos faciais, as pequenas e rápidas 
expressões, as posições do corpo em movimento, a posição dos braços, peito, uma ligeira 
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curvatura do pescoço e a posição das mãos corresponderiam ao restante, conceito este que o 
autor chamou de “Kines”.  

Especificamente dentro da Odontologia a fragmentação do ser humano ocorre quando 
só existe “a boca” do sujeito e se desconsidera o todo dentro da sua complexidade. A 
comunicação verbal também falha quando, nos procedimentos odontológicos, apenas os olhos 
do profissional ficam “de fora”. Isso ocorre devido ao uso das máscaras, item importante para a 
proteção e assepsia necessária durante a intervenção, porém naturalmente distancia o 
odontológo do sujeito. Entra então em cena a comunicação não verbal. 

Diante do exposto, o objetivo da oficina foi desenvolver técnicas para aprimorar a 
comunicação não verbal através do olhar, humanizando o atendimento clínico na díade 
profissional- paciente. 

Relato de Experiência 

A oficina foi realizada com 58 alunos, tendo como palco o 1º semestre do curso de 
Odontologia, na disciplina de Ciências Sociais e Saúde I da Universidade de Fortaleza – 
UNIFOR, cenário maior desta experiência. A disciplina apresenta como objetivo geral a 
compreensão da relação entre cultura, cidadania, ética e o processo saúde-doença, a partir do 
conhecimento de bases conceituais da Antropologia médica e da Etnoepidemiologia, na 
perspectiva da Educação popular em saúde         (NATIONS, 2011). 

Na experiência com estes atores e atrizes, personagens/alunos do curso de graduação 
da odontologia, observou-se que estes, muitas vezes, focavam-se apenas nos cuidados bucais 
e procedimentos puramente técnicos.  Relegava ao segundo plano, quando não esqueciam, da 
fundamental importância das competências interpessoais como o cuidado, a sensibilidade, a 
expressão através do olhar e a empatia, habilidades fundamentais para um bom profissional da 
saúde (NATIONS e GOMES, 2007). Normalmente esses profissionais são rotulados como 
“torturadores mascarados” pela população que frequenta a clínica escola. Tal expressão denota 
medo, receio e desconfiança em relação a estes profissionais. Desta forma compreende-se que 
é fundamental fazer os alunos refletirem sobre modelos holísticos e culturais da enfermidade, 
oferecendo subsídios para que o discente, ao adentrar o campo de estágio, desenvolva ações 
integradas com a comunidade, ampliando a visão orgânica da doença para incluir a experiência 
humana.  

Para transformar a conduta destes alunos neófitos na atuação da odontologia, foi 
elaborada uma oficina fundamentada em metodologias ativas, tais como a arteterapia, a 
dramatização, a expressão corporal e técnicas de relaxamento. A teoria da comunicação não 
verbal e a criatividade configuram o pano de fundo para a elaboração deste trabalho. 

A distinção entre verbal e não-verbal é feita em decorrência da  concepção de que o 
verbal se trata de um processo narrativo e conceitual, o qual transmite idéias, enquanto o não-
verbal comunica emoções. No entanto, a linha entre ambos é tênue, uma vez que palavras 
também são carregadas de emoções. Portanto, a melhor maneira de definir a linguagem não 
verbal seria quando as pessoas emitem sinais, cujo significado será atribuído de forma 
implícita, como os movimentos, a gestualidade, expressões faciais e o olhar (KANNAP; HALL, 
1999). 
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No que se refere ao olhar, à compreensão de que os olhos, as janelas da alma, como os 
poetas se referem, deveriam ser o foco do nosso trabalho, surgiu a partir da reflexão de que é 
através deles que os dentistas precisam se expressar com a pessoa atendida. Os olhos são a 
forma talvez mais sutil de linguagem programada por todas as culturas em diferentes graus e 
contextos, desde que nascemos (DAVIS, 1979).  

Nesse sentido, Sartre, 1997, menciona que a partir do contato visual o sujeito humano 
torna-se consciente da presença do outro como detentor de consciência e intencionalidade. 
Portanto, na concepção sartriana é através do olhar que reconheço o outro e a partir deste 
afirma-se a identidade, uma vez que os olhos traduzem o sentimento do outro e decifrando-o 
buscamos descobrir o que se passa em sua subjetividade. O olhar é carregado de significados 
atribuídos inclusive antes de um primeiro contato, através de concepções já pré-concebidas, as 
quais podem ser positivas ou negativas (OLIVIÈRI, 2007). 

Segundo Davis, 1979, os movimentos oculares de cada um são influenciados pela 
personalidade que vai além da cultura, pela situação em que se encontram, por suas atitudes 
para com as pessoas que o acompanham e pela importância que desfruta dentro do grupo. O 
sujeito humano é ótico, posto que um  terço das vias nervosas humanas são destinadas aos 
olhos. 

Assim fica evidente o quanto é primordial para a formação de profissionais humanizados 
a compreensão de que há olhares que diminuem, transformam o ser humano em “coisa-objeto”, 
enquanto há outros que o revivificam, trazendo luz àquele que está diante de si (LELOUP, 
1996). Durante a confecção da oficina, pesquisaram-se inovadoras maneiras de trabalhar o 
olhar na comunicação e mediante a experiência profissional de uma das autoras/facilitadora, 
que pratica a dança do ventre, encontrou-se um elo de comunicação simbólica, pois o olhar é 
bastante intenso nesta dança, promovendo um novo “ritmo de encontro humano”. Também o 
uso do véu, que vela e desvela o olhar, a face, foi utilizado como uma metáfora comparativa 
com a máscara do dentista, que esconde sua face. 

O sentido da oficina foi romper com as hierarquias, contrapondo-se às formas 
tradicionais de educar. O aluno deve ser visto como um corpo pensante, bem como criador, 
humano. O conhecimento deve ser vivido e construído junto com o mesmo. A oficina promove 
“uma inteligência e uma criatividade coletiva”. Pode-se conceber que a experiência artística 
compõe o educar estético e aqui se insere todas as técnicas expressivas que acaba por tornar 
uma forma de conhecimento que minimiza a dicotomia entre razão e imaginação e educa para 
a sensibilidade (ORMEZZANO, 2009). Cabe ressaltar que na História da educação brasileira 
ainda podemos encontrar uma negação do corpo devido ao alto grau de disciplina e 
adestramento em que se fundamenta o método de ensino cartesiano, que confere eficácia ao 
trabalho mental, negligenciando a criatividade e metodologias de ensino vivenciais. Precisa-se 
fazer com que os alunos deixem de ser corpo objeto, para ser corpo sujeito, num corpo vivido 
(VERDERI, 1998).  

A arte nos ritmos do encontro humano: a comunicação e suas nuances não 
verbais: 

De acordo com American Art Therapy Association (AATA), fundada em 1969, a 
arteterapia é uma profissão nascida em 1930, com o objetivo de fornecer assistência ao ser 
humano. Mediante a criatividade e o fazer artístico, ela se propõe a mergulhar o sujeito humano 
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numa reflexão sobre os processos e trabalhos artísticos. O resultado é a ampliação do 
conhecimento de si e dos outros, reforçando a auto-estima, proporcionando ao sujeito uma 
forma criativa de lidar com seus sintomas, tais como estresse e experiências traumáticas. Desta 
maneira, arteterapia pode ser considerada como promotora de saúde, uma vez que desenvolve 
recursos físicos, cognitivos e emocionais, desfrutando do prazer revitalizador da arte. A 
narrativa da experiência grupal aqui relatada apresenta-se em um formato estruturado, pois é o 
estilo mais indicado para grupos inseguros, engessados, ainda não familiarizados com uma 
abordagem interativa e artística (LIEBMANN, 2000) Além disso, oficinas de arte configuradas 
neste padrão são ideais para pessoas que sentem dificuldade de iniciar as atividades e que 
precisam de tempo para começar e finalizá-las.  

A oficina teve início com a apresentação das facilitadoras, uma vez que se torna 
fundamental em grupos, oferecer-lhe aconchego e segurança para o seu desenvolvimento 
espontâneo, zelando o respeito e o cuidado com o outro. Apresentaram-se as “regras básicas 
do funcionamento grupal”, tais como a necessidade de se manter em silêncio no decorrer das 
atividades mais reflexivas e integração dos participantes, dentro dos limites pessoais de cada 
um. Posteriormente, introduziu-se uma técnica de relaxamento com visualização criativa, 
conduzida com música suave, através da conscientização da respiração, com o intuito de 
promover um estado de interiorização que separasse os alunos dos ruídos externos produzidos 
pela mente. Em seguida, o grupo foi convidado a entrar fisicamente em contato com o outro 
através da identificação das áreas de maior tensão corporal. Foi-lhes solicitado que 
massageassem essas regiões tensas, com diferentes tipos de toques.  Assim, cada um 
experimentou uma diversidade de toques, além de vivenciar como é tocar e também ser tocado 
de maneiras inovadoras (pressão leve, intensa, suave, circular, etc). A instrução era para que 
observassem como é tocar o outro e como é ser tocado de forma a transmitir cuidado. Para a 
vivência da expressão corporal, foram inseridos movimentos corporais livres ao som de música 
de dança do ventre, nesse momento a instrução era: “Sintam a música e movimentem seus 
corpos livremente”. Os alunos poderiam realizar isso de olhos fechados, conforme se 
percebessem mais ou menos confortáveis.  As facilitadoras, nesse clima lúdico, apresentaram 
ao grupo o véu da dança do ventre, que foi introduzido como elemento simbólico para que 
pudessem, como crianças, interagir ludicamente com este. Véus de várias cores e texturas 
circularam pelo grupo, formando um verdadeiro caleidoscópio de movimentos. O grupo reuniu-
se em dupla, depois em trio, criando movimentos de velar e desvelar os olhos com os véus. 
Portanto, a partir deste momento iniciou-se o momento do encontro com movimentos e olhar, 
em clima de brincadeira e entrega.  

Depois desta etapa, formaram-se dois grupos distintos, um composto pelos profissionais 
“mascarados” e o outro pelos sujeitos “pacientes”. Os alunos participantes deveriam imaginar 
um consultório odontológico e formar duplas. Aqueles que assumiram o papel de paciente 
foram orientados a pintar, com o uso de maquiagem, os olhos daquele que estava no papel de 
profissional. O objetivo dessa atividade era tornar esse olhar acolhedor para o aluno que estava 
no papel de paciente. Já para os alunos que assumiram o papel de profissional foi dado um 
checklist de emoções. Com a supervisão das facilitadoras, esses alunos tiveram um minuto 
para passar cada emoção através do olhar. Não foi permitido nenhum tipo de comunicação 
verbal, toque ou gestos. Cada acerto do aluno “paciente” era contabilizado pelo aluno 
“profissional” como forma de futura pontuação.  
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Durante a atividade foi observado que alguns alunos apresentaram certa resistência à 
metodologia utilizada. Entretanto, quando passaram a identificar suas fragilidades de atuação, 
principalmente a dificuldade de se expressar com o olhar, compreenderam a importância da 
vivência e passaram a participar de forma mais ativa e interessada. 

Ao final todos foram convidados a se sentarem no chão e compartilhar suas opiniões 
acerca da experiência vivida, esta etapa é conhecida como “processamento” e é fundamental 
para a elaboração da vivência grupal (LIEBMANN, 2000). As facilitadoras iniciaram a discussão 
através de perguntas norteadoras: Como foi esta experiência para você? O que você percebeu 
e sentiu quando transmitiu (ou captou) as emoções do outro através do olhar? O grupo foi 
convidado a compartilhar sua experiência, respeitando seus limites e a restrição do tempo 
disponível. Após este momento, fez-se uma síntese dos comentários que foram trazidos pelo 
grupo, salientando a importância de suas falas como uma contribuição para o crescimento de 
todos os participantes presentes.  

A construção do agir, do saber e do fazer são processos interligados que estão em 
contínua construção e reelaboração. Cada nova oficina trás novas percepções e 
conhecimentos, tornando-se possível aprimorá-las sempre num movimento de coparticipação 
em que aluno-professor constrói junto o saber nascido da prática. 

 

Considerações Finais 

A elaboração da oficina, desde sua etapa inicial, através da inserção dos elementos 
artísticos simbólicos como a máscara, a música, as tintas e os véus, até sua finalização, que 
culminou com toda a elaboração da experiência vivida, mobilizou os alunos para um 
conhecimento mais prático, pois eles foram capazes de estabelecer uma relação entre a 
vivência da oficina com o contexto de seus futuros campos de trabalho. Reconhecer a 
importância de se considerar como o outro se sente (empatia) é peça fundamental para a 
mudança no discurso enrijecido e segregador da prática exclusivamente biomédica, que, no 
caso do profissional dentista, promove a separação da boca do restante do sujeito, 
desconsiderando-o em sua totalidade. 

 

REFERÊNCIAS 

AMERICAN ART THERAPY ASSOCIATION (AATA) Disponível em: 
<http://www.arttherapy.org/> Acesso em: Maio, 2011. 

BIRDWHISTELL, Ray L. Kinesics and context: essays on body motion communication. 
4.ed. Philadelphia: UPP (University of Pensylvania Press), 1985. p. 253. 

BORELLI, Milton; ZOCANTE, Fabiana Karen C. Vieira. Comunicação & Linguagem em 
Saúde. 1. Ed. São Paulo: Scortecci, 2010. 198 p. 

BRANDÃO, Junito de Souza. Mitologia Grega. Volume II 7. ed. Petrópolis: Vozes, 1991. p. 
342. 



795 

 

CAPRA, Fritjof. O Ponto de Mutação: A Ciência, a Sociedade e a Cultura Emergente. 25. 
ed. São Paulo: Cultrix, 1982. p. 447 

DAVIS, Flora. A comunicação não-verbal. 1. ed. São Paulo: Summus, 1979. 196 p. 

DE MARCO, Mario Alfredo (org) A face Humana da medicina : do modelo biomédico ao 
modelo biopsicossocial. 1. ed. São Paulo: Casa do Psicólogo®, 2003. p. 296. 

KANNAP, Mark. L.; HALL, Judith. A. Comunicação não-verbal na interação humana. 1. ed.  
São Paulo: JSN, 1999. 492 p. 

LELOUP, Jean-Yves. Cuidar do Ser: Filon e os terapeutas de Alexandria. 2. ed. Petrópolis: 
Vozes, 1996. p. 152.  

LIEBMANN, Marian. Exercícios de arte para grupos: Um manual de temas, jogos e 
exercícios. 3. ed. São Paulo: Summus, 2000. 286 p. 

NATIONS, Marilyn Kay. Ciências Sociais em Saúde I. Fortaleza: Universidade de Fortaleza - 
UNIFOR, 2011. p.7. Plano de Ensino. 

NATIONS, M. K.; GOMES, A. M. A. Cuidado, “cavalo batizado” e crítica da conduta profissional 
pelo paciente-cidadão hospitalizado no Nordeste brasileiro. Cad. Saúde Pública. Rio de 
Janeiro, v. 23, n. 9, p. 2103-2112, set, 2007. 

OLIVIÉRI, M. de F. O impacto do olhar humano e sua influência na construção da subjetividade. 
Gama Revista Eletrônica de Ética e Filosofia. v. 5, n. 1, 2007. Disponível em: 
http://www.gamaon.com.br/pdf/vol5/maria-artigo.pdf Acesso em: Abril, 2011. 

ORMEZZANO, Graciela. Educação, estética, imaginário e arteterapia. 1. ed. Rio de Janeiro: 
Wak, 2009. 173 p.  

SARTRE, Jean- Paul. O Ser e o Nada: Ensaio de fenomenologia Ontológica. 13. ed. Petrópolis: 
Vozes, 2005, p. 784. 

VERDERI, E. B. L. P. Dança na escola.  2. ed. Rio de Janeiro: Sprint, 2000.  

 

Roxane Mangueira Sales 

Graduada em Psicologia pela Universidade de Fortaleza – UNIFOR, possui formação em 
Arteterapia e Psicologia Transpessoal, Psicoterapeuta clínica Junguiana, membro da Equipe 
Interdisciplinar de cirurgia bariátrica Dr. Heládio Feitosa e Heine Machado, Astrológa associada 
a CNA – CE e mestranda em Saúde Coletiva pela Universidade de Fortaleza – UNIFOR. 

 

Michelli Caroline de Camargo Barboza 

Graduada em Fisioterapia pela Universidade de Araraquara – UNIARA, Especialista em 
Fisiologia do exercício pela Universidade Federal de São Carlos – UFScar, Docente do curso 



796 

 

de Fisioterapia da Universidade de Fortaleza – UNIFOR e mestranda em Saúde Coletiva pela 
Universidade de Fortaleza – UNIFOR. 

 

Marilyn Kay Nations 

Graduada em Artes pela Universidade de Santa Bárbara - Califórnia, Doutorado em 
Antropologia Médica pela Universidade de Berkeley e Universidade de São Francisco – 
Califórnia, Pós doutorado em Saúde Global e Medicina Social pela Universidade de Harvard. 
Professora Titular do Mestrado em Saúde Coletiva e Graduação de Odontologia da 
Universidade de Fortaleza – UNIFOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



797 

 

IMPLICAÇÕES DO PERFIL CRIATIVO NA QUALIDADE DE VIDA DE 
PESSOAS COM DOR CRÔNICA NA COLUNA LOMBAR 

 
 

Sergio Fernando Zavarize - Pontifícia Universidade Católica de Campinas / Faculdade de 
Jaguariúna - SP.  

 
 

Solange Muglia Wechsler, PhD - Pontifícia Universidade Católica de Campinas. 
 

RESUMO 

 

Objetivo: avaliar os efeitos do perfil criativo na qualidade de vida de pacientes com dor 
lombar crônica. Amostra: 158 participantes, 105 mulheres e 53 homens, de 30 a 88 anos de 
idade, com diagnóstico de dor lombar crônica. Instrumentos: Escala do Perfil Criativo, 
WHOQOL - bref, Escala Visual Analógica (E.V.A.) e Questionário Complementar. 
Resultados: comparando-se, os fatores do perfil criativo com os domínios de qualidade de 
vida, foram encontradas correlações significativamente positivas entre o fator Ousadia 
com os domínios psicológico e social, do fator Intuição com o domínio físico. Conclui-se, 
portanto, que o perfil criativo tem implicações importantes na qualidade de vida de 
indivíduos com dor lombar crônica.  
 
Palavras-chave: criatividade, osteoartrose, lombalgia. 
 

 
ABSTRACT 

 
Objective: to evaluate the effects of the creative profile of the quality of life in patients with 
chronic low back pain. Sample: 158 participants, 105 women and 53 men, between 30 and 80 
years old, with diagnosis of chronic low back pain. Instruments: Scale's creative profile, 
WHOQOL-bref, Visual Analogue Scale (VAS) and Supplementary Questionnaire. Results: 
Comparing the factors of the creative profile with the domains of quality of life, was found 
significant positive correlations between the factor Daring with the psychological and social 
factors and Intuition with the physical and environmental. Was concluded that the creative profile 
has important implications on quality of life of individuals with chronic low back pain. 
 
Key words: creativity, osteoarthritis, low back. 
 
 
 
Dor lombar e qualidade de vida 
A dor lombar, igualmente conhecida como Lombalgia, é um sintoma que 
frequentemente acomete a população adulta e a incidência de sua forma crônica é 
crescente na população, talvez em função de novos hábitos e da maior expectativa de 
vida. A presença intensa da dor pode, ainda, ser exacerbada em função do 
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reconhecimento pelos profissionais de saúde de novas condições de dor e da aplicação 
de novos conceitos que traduzam seu significado (MAILIS & PAPAGAPIOU, 1993).   
Um aspecto importante da patologia é que a dor lombar se configura como uma das 
principais causas de ausência ao trabalho e da instalação de incapacidade permanente. 
Isto, em uma população economicamente ativa. Além disso, constitui a segunda causa 
de procura pela assistência médica em doenças crônicas nos Estados Unidos e, por 
estas razões, é considerada um importante problema de saúde pública que afeta a 
qualidade de vida de toda essa população (ANDERSSON, 1995; HART, DEYO & 
CHERKIN, 1995). 
Para os pesquisadores Greve e Amatuzzi (2003), a Lombalgia decorre, geralmente, de 
um conjunto de causas que envolvem fatores sociais, comportamentais (sedentarismo, 
tabagismo) e atividades ocupacionais. Certamente, algumas condições específicas 
podem levar à Lombalgia, como problemas congênitos, causas degenerativas, 
processos inflamatórios, infecções, tumores e questões mecânicos-posturais 
(CAILLIET, 2001).  
A classificação dos tipos de dor lombar pode ser organizada de acordo com a duração. 
As Lombalgias agudas apresentam início súbito e duração inferior a seis semanas, 
enquanto as Lombalgias subagudas têm duração de 6 a 12 semanas e as Lombalgias 
crônicas, apresentam período maior do que 12 semanas (IAMAMURA, KAZIYAMA, & 
IAMAMURA, 2001). 
A qualidade de vida é diretamente comprometida na população acometida pela dor 
lombar crônica. O conceito de qualidade de vida abrange uma diversidade de fatores e 
representações subjetivas, refletindo conhecimentos, experiências e valores 
socioculturais de indivíduos ou de determinadas comunidades. Ou seja, o momento 
histórico, a classe social e a estrutura cultural a qual pertencem os indivíduos 
(MINAYO, HARTZ & BUSS, 2000). 
Para Mason, Skevington e Osborn (2008), acredita-se que a dor crônica tem um forte 
impacto sobre a qualidade de vida e, outro fator importante é que quanto maior a 
duração da dor, pior o seu índice. Desta forma, a dor pode alterar a maioria dos 
domínios que engloba o construto.  
Diante dos aspectos apresentados, torna-se fundamental avaliar a qualidade de vida 
quando se estuda as implicações que uma patologia tem para o cotidiano do indivíduo. 
Implicações da criatividade 
Ao levar em consideração a importante relação entre a criatividade e a qualidade de 
vida, é importante notar que uma pode trazer para a outra, diversas contribuições, que 
visam facilitar a elaboração de novas ações e alternativas de adaptação social, 
ambiental, física e emocional, promovendo a resolução de problemas relacionados à 
doença. 
A criatividade pode ser compreendida como um processo no qual existem interações 
das habilidades cognitivas, características de personalidade e elementos ambientais 
que facilitam o indivíduo a alcançar as descobertas criativas (WECHSLER, 2008). 
A expressão da criatividade é fundamental em vários contextos e, particularmente, nas 
situações de risco, pois permite que tais situações sejam entendidas como um desafio 
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a ser vencido. Portanto as características das pessoas criativas podem influenciar suas 
escolhas e ações. Diante dessa perspectiva, torna-se importante elencar esses 
aspectos comuns aos indivíduos criativos.  
Segundo Lubart (2007), seis traços apresentam relações significativas com 
características da pessoa criativa. O primeiro é a perseverança, que aponta para uma 
atitude de esforço e persistência diante da realização de uma tarefa; o segundo é a 
tolerância à ambiguidade, que caracteriza a pessoa criativa com alto nível de aceitação 
a situações ambíguas; o terceiro é a abertura para novas experiências, o que faz estas 
pessoas não se fecharem diante de novas situações; o quarto é o individualismo, que 
aponta para características de independência de opiniões; o quinto é a tomada de risco, 
em que as ideias criativas vão de encontro com as ideias mais difundidas e, o sexto e, 
último, citado pelo autor é o psicotismo, que se refere às relações do indivíduo com a 
realidade que o cerca. 
A pesquisadora Wechsler (2008) selecionou diversos estudos sobre essas 
características. Estes estudos apontaram que diversas delas estariam frequentemente 
presentes em pessoas criativas, como:  
 “fluência e flexibilidade de ideias; pensamento original e inovador; alta 

sensibilidade externa e interna; fantasia e imaginação; inconformismo; 
independência de julgamentos; abertura a novas experiências; uso elevado de 
analogias e combinações incomuns; ideias elaboradas e enriquecidas; 
preferência por situações de risco; alta motivação e curiosidade; elevado senso 
de humor; impulsividade e espontaneidade; confiança em si mesmo ou 
autoconceito positivo e sentido de destino criativo” (Wechsler, 2008, p. 58). 

Diante de todas as questões levantadas, chegou-se a uma questão importante: quais 
seriam os efeitos da criatividade na melhoria da qualidade de vida em indivíduos 
portadores de dor lombar crônica? Indivíduos com alto perfil criativo conseguiriam 
superar, minimizar, ou ainda, neutralizar os efeitos da dor? As características das 
pessoas criativas poderiam ter implicações sobre a percepção da dor e a forma de lidar 
com ela? 
Portanto o objetivo deste estudo foi o de avaliar as implicações da criatividade na 
qualidade de vida em portadores de dor lombar crônica.  
Método 
Participantes 
A amostra foi composta por 158 indivíduos portadores de dor lombar crônica, de ambos 
os sexos, consistindo em 105 mulheres e 53 homens, de 30 a 88 anos de idade. Foram 
selecionados mediante diagnóstico médico de Osteoartrose Lombar e estavam inscritos 
para tratamento em três clínicas privadas e duas da rede pública, todas especializadas 
no tratamento de dor, localizadas em três cidades do interior do Estado de São Paulo.  
Instrumentos 
1. Escala do Perfil Criativo, que se utiliza de Adjetivos Contextualizados para a 
Avaliação da Pessoa Criativa, elaborada por Reis em 2001 e validada em 2005 (REIS, 
2001; 2005), contendo 72 itens compostos de adjetivos descritores da personalidade 
criativa, extraídos na literatura nacional e internacional, sobre as características da 
pessoa criativa. Este instrumento agrega, pela análise fatorial, cinco perfis de 
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criatividade, denominados fatores: Ousadia, Tradicionalismo, Individualismo, Intuição e 
Prudência. A escala configura-se no formato do tipo Likert de seis pontos. 
2. Escala Visual Analógica (E.V.A.), avalia a percepção de intensidade da dor. 
Consiste de uma linha reta de 10 centímetros de comprimento, desprovida de números, 
cujo extremo esquerdo aponta para a “ausência de dor” e o extremo direito para a “pior 
dor possível” (Melzack & Katz, 1994). Assim, o paciente é instruído para se auto-avaliar 
assinalando o ponto que indique a intensidade da sua dor. Os valores variam de zero a 
dez e são obtidos medindo-se o ponto indicado com a utilização de uma régua. 
3. Instrumento de Avaliação da Qualidade de Vida (WHOQOL-brief), da 
Organização Mundial de Saúde (OMS) - Composto por 26 questões, de modo que duas 
são questões gerais de qualidade de vida e as demais 24 representam cada uma das 
facetas que compõem o instrumento, divididas em quatro domínios: físico, psicológico, 
social e meio ambiente e consiste em uma escala tipo Likert de cinco opções. Este 
instrumento foi traduzido e validado para o Brasil por Fleck, Louzada, Xavier, 
Chachamovich, Vieira, Santos e Pinzon (2000). 
4. Questionário Complementar, desenvolvido pelo pesquisador com quatro questões, 
que incluem perguntas sobre a frequência de atividades de lazer, condições de melhora 
e piora dos quadros de dor, se o participante utiliza de estratégias para aliviar ou para 
esquecer a dor. 
Procedimentos 
Depois de aprovada a pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 
Humanos da Pontifícia Universidade Católica de Campinas (Protocolo 852/09), foi 
enviada Carta de Autorização para Diretores das Clínicas Especializadas em 
Tratamento de dor e/ou de coluna. Após a autorização dos diretores das Clínicas 
envolvidas no projeto, os participantes receberam o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido para sua anuência em participar da pesquisa. 
Os encontros foram previamente agendados e realizados em sala separada, na clínica 
onde o participante estava inscrito para tratamento. Cada sujeito preencheu os testes 
de próprio punho, sozinho ou em grupos, sob acompanhamento e orientação do 
pesquisador.  
Os resultados da Escala Visual Analógica (E.V.A), para avaliação da percepção 
dolorosa, foram classificados em dois níveis, a partir da distribuição da amostra. A 
média foi de 7,08 e mediana 7,50. Portanto, a categorização da dor foi determinada em 
função da média dos resultados: nível 1 de dor para os participantes que apresentaram 
escore de zero a sete (inclusive) e nível 2, para os resultados que estavam acima de 
sete até dez.  Foram, da mesma forma, categorizadas as faixas 
etárias de 30 a 54 anos e acima dos 54 anos, o que dividiu proporcionalmente o 
número de participantes. 
Para as análises estatísticas, utilizou-se o programa Statistical Package for the Science 
(SPSS), versão 18 para Windows. Procederam-se, então, as análises dos dados, 
utilizando-se a Análise da Variância Multivariada (MANOVA) para comparar as 
diferenças de sexo, idade e níveis de dor (E.V.A.), com os domínios de qualidade de 
vida e fatores (perfis) de criatividade. Sexo foi considerada variável fixa; idade e E.V.A. 
covariáveis, sendo os domínios de qualidade de vida e fatores do perfil criativo as 
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variáveis dependentes. Além disso, foi utilizada a correlação de Pearson para investigar 
as relações entre os fatores do Perfil Criativo e os domínios de Qualidade de Vida e, 
ainda, para as relações entre as estratégias de lazer, alívio e distração da dor com o 
perfil criativo. 
Resultados 
A porcentagem dos participantes que procuraram o tratamento para a dor lombar 
crônica foi maior para o sexo feminino, correspondendo a 66,5% da amostra, contra 
33,5% para o sexo masculino. 
Quanto à percepção da dor, avaliada por meio da Escala Visual Analógica (E.V.A.), em 
relação ao sexo, pode-se observar que as mulheres apresentaram níveis mais elevados 
de dor, onde o sexo feminino apresentou média de 7,42 pontos, enquanto no masculino 
os valores foram de 6,40 para a percepção da dor. 

 

Figura 1. Distribuição dos resultados da escala E.V.A. por sexo. 

 

Os resultados apresentados na Figura 1 mostraram uma mediana de valor 8,0 para o 
sexo feminino e 7,0 para o masculino, com uma distribuição dos valores, da mesma 
forma, mais elevados para o sexo feminino. A moda (resultado mais frequente) teve os 
valores iguais aos da média (7,0). De acordo com a faixa etária, observou-se um nível 
médio de dor de 6,87 para a faixa etária de 30 a 54 anos e de 7,29 para indivíduos com 
mais de 54 anos de idade, o que mostra um aumento nos índices de dor para faixa 
etária mais elevada. 
Tabela 1.  

Análise Multivariada de Variância nos Domínios de Qualidade de Vida de acordo com o 

sexo, idade e E.V.A. 



802 

 

                                                Valores de F  
Domínios de 
Qualidade de Vida 

Sexo Idade EVA 

Domínio1 Físico  0,100  6,350**  75,034***  
Domínio2 Psicológico  0,899  0,176  16,920***  
Domínio 3 Social  0,000  0,647  14,426***  
Domínio 4 Ambiental  1,922  0,778  32,648***  
Domínio 5 Global  0,149  0,000  36,933***  
Nota. *p≤0,05; **p≤0,01; ***p≤0,001 

A Tabela 1 indicou relação significativa entre idade e Qualidade de Vida para o domínio 
físico. Já os resultados de E.V.A. se relacionaram significativamente com todos os 
domínios do construto. 
Tabela 2.  

Análise Multivariada de Variância nos Fatores de Criatividade de acordo com sexo, 
idade e E.V.A.  

                                               Valores de F  
Fatores de Criatividade 

 

Sexo Idade EVA 

Fator1 Ousadia  
Fator2 Tradicionalismo  
Fator3 Individualismo  
Fator4 Intuição  
Fator5 Prudência  

0,150  
0,960  
5,321*  
0,140  
1,537  

7,511**  
20,820***  
17,996***  
4,594*  
0,067  

0,838  
6,423**  
8,671**  
3,512  
0,421  

Nota. *p≤0,05; **p≤0,01; ***p≤0,001 

 

A Tabela 2 apresentou os resultados da Análise Multivariada da Variância (MANOVA) 
entre sujeitos dos fatores de Criatividade para o sexo, idade e E.V.A., indicando efeitos 
significativos para o fator Individualismo em relação ao sexo; Ousadia, Tradicionalismo, 
Individualismo e Intuição em relação à idade. Da mesma forma, Tradicionalismo e 
Individualismo obtiveram resultados significativos em relação à dor. Os fatores 
Tradicionalismo e Individualismo apresentam características opostas à personalidade 
criativa, isto é, são fatores negativos para a criatividade.  
Em relação ao Questionário Complementar, os dados que se referiram à frequência na 
utilização de estratégias para alívio da dor, observaram-se como procedimentos mais 
utilizados pelos participantes: tomar medicação, fazer repouso, uso de compressas 
quentes, etc.  
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Nas respostas relacionadas à distração da dor, os participantes muitas vezes se 
confundiram com atividades de lazer, o que se repetiu nas respostas. Encontraram-se 
como respostas mais frequentes: distrair-se pensando em outras coisas, conversar, 
fazer caminhada, assistir televisão, etc.  
Para a frequência de atividades de lazer, observaram-se como mais utilizadas as 
seguintes atividades: assistir televisão, passear, ler, etc.  
O sexo Feminino apresentou médias mais elevadas para os índices relacionados às 
atividades de lazer e de distração da dor. 
Tabela 3.  

Correlação de Pearson entre os fatores da Escala do Perfil Criativo e os domínios do 
instrumento de Qualidade de Vida 

 
Nota. *p≤0,05; **p≤0,01; ***p≤0,001.  

 

Os resultados da Tabela 3 mostraram correlações significativamente positivas entre o 
fator Ousadia e os domínios Psicológico e Social. O fator Individualismo apresentou 
correlações significativamente negativas com os domínios Psicológico, Social, 
Ambiental e Geral. Já o fator Intuição mostrou correlações significativamente positivas 
com o domínio Físico e Ambiental.  
Discussão 
Na presente pesquisa, a porcentagem dos participantes que procuraram o tratamento 
para a dor lombar crônica foi bem maior para o sexo feminino, correspondendo a 66,5% 
da amostra, contra 33,5% para o sexo masculino. Este índice foi bastante elevado e 
concorda com a literatura, já que diversos autores apontam para a maior incidência da 

 
Fator  

1 

Fator  

2 

Fator  

3 

Fator  

4 

Fator  

5 
Domínio 1 Domínio 2 Domínio 3 Domínio 4 

Domínio 

Geral 

Fator 1 Ousadia ̶          

Fator 2 Tradicionalismo 0,177* ̶         

Fator 3 Individualismo -0,332** -0,382** ̶        

Fator 4 Intuição 0,319** 0,160* -0,026 ̶       

Fator 5 Prudência 0,127 -0,166* -0,029 -0,020 ̶      

Domínio 1 Físico 0,155 0,033 -0,156 0,202* 0,002 ̶     

Domínio 2 Psicológico 0,313** 0,133 -0,341** 0,076 -0,046 0,628** ̶    

Domínio 3 Social 0,202* 0,050 -0,158* 0,078 -0,045 0,398** 0,490** ̶   

Domínio 4 Ambiental 0,140 0,093 -0,315** 0,162* -0,031 0,562** 0,559** 0,369** ̶  

Domínio Geral 0,078 0,088 -0,191* 0,140 0,037 0,612** 0,560** 0,363** 0,541** ̶ 
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dor lombar para o sexo feminino (SILVA, FASSA & VALLE, 2004; ALMEIDA et al., 
2008; PONTE, 2005). 
Observou-se, ainda, que além do fato de que o sexo feminino tenha apresentado maior 
incidência de dor lombar crônica e, da mesma forma, tenha procurado as clínicas de 
tratamento em maior número, ele, ainda, obteve índices mais elevados de percepção 
dolorosa que o sexo masculino. 
O significado da dor para homens e mulheres pode ainda ser influenciado por questões 
culturais e sociais que acabam por permitir à mulher uma expressão ou manifestação 
mais aberta ou aceita da dor, enquanto se encoraja os homens a subvalorizá-la. Para o 
homem, a segurança diante da dor pode representar de certa forma, sua virilidade. 
Portanto, essas questões podem e devem ser consideradas como favorecedoras tanto 
da forma de expressão, como da queixa de dor entre as mulheres (UNRUH, 1996; 
KRELING, CRUZ & PIMENTA, 2006). 
Os resultados mostraram que o domínio físico de qualidade de vida estava relacionado 
estatisticamente pela idade e pela dor (E.V.A.). Vale lembrar que o domínio físico 
refere-se a questões como dor e desconforto, energia, fadiga, sono e repouso. Com o 
aumento na idade, há um consequente decréscimo nas condições físicas, 
principalmente em indivíduos portadores de problemas em coluna, o que justificaria 
esses resultados.  
Observou-se, ainda nos resultados apresentados aqui, que todos os domínios de 
qualidade de vida foram afetados pela dor. Este fato apontou para a dor como um 
agente importante de incapacitação e limitação funcional, afetando os domínios físicos, 
psicológicos, sociais e em relação ao meio ambiente. Torna-se relevante salientar, no 
tocante à dor crônica, que a Qualidade de Vida é influenciada diretamente pela duração 
e intensidade da mesma (CHERKIN et al., 1996). 
Em relação aos resultados do perfil criativo, encontrou-se efeitos significativos no fator 
Individualismo para idade, sexo e dor, no fator Tradicionalismo para idade e dor, nos 
fatores Ousadia e Intuição para idade.  
Portanto, o fato dos escores das médias da criatividade terem se apresentado mais 
baixos na faixa etária mais elevada pode se justificar pela própria cronicidade da 
doença, que induz ao tempo prolongado da dor, a fatores físicos incapacitantes, ao 
estresse e à tendência à depressão. Este fato pode levar o indivíduo a perceber-se de 
forma negativa, generalizando os seus pensamentos depressivos e determinando uma 
alta morbidade psicológica nestes quadros (MENEGATTI, AMORIM, & AVI, 2005; 
FERREIRA, 2009). 
Para os resultados dos fatores como Ousadia, Intuição e Prudência, que são 
características positivas da pessoa criativa, estes não apresentaram resultados 
significativos em relação à dor. Já os fatores Tradicionalismo e Individualismo, que 
contemplam características contrárias à criatividade, estes sim, apresentaram 
resultados significativos para a dor. Este fato pode estar relacionado ao sentido de que 
as pessoas criativas percebem a dor de maneira diferente ou ainda menos intensa.  
Os participantes desta pesquisa apresentaram atividades de lazer em grande número, 
como alternativas para lidar com o problema da dor lombar crônica. Estratégias de 
alívio da dor foram da mesma forma frequentes, além de estratégias de distração da 
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dor. O sexo feminino apresentou maior frequência de estratégias de lazer e de 
distração da dor que o masculino.  
No tocante aos resultados dos construtos do Perfil Criativo e de Qualidade de Vida, 
foram encontradas correlações significativamente positivas entre o fator Ousadia com 
os domínios psicológico e social e do fator Intuição com o físico e ambiental. Já o fator 
Individualismo apresentou correlações significativamente negativas com os domínios 
psicológico, social, ambiental e geral. 
Dessa forma, as relações entre a Ousadia e os domínios Psicológico e Social na 
amostra podem estar influenciando positivamente as relações com a qualidade de vida 
para o enfrentamento da patologia, influenciando os aspectos emocionais e, ainda, o 
âmbito social. É válido ressaltar que o fator Ousadia está ligado à confiança em si 
próprio e na própria capacidade, motivação para mudança e abertura a novas 
experiências, dentre outros. 
Conclusões 
Concluindo, dos cinco fatores da Escala do Perfil Criativo, três apontaram para atributos 
criativos e dois para características opostas à criatividade. Destes cinco, três fatores se 
relacionaram significativamente com a qualidade de vida: Ousadia, Individualismo e 
Intuição. E, embora os fatores Tradicionalismo e Prudência não tenham apresentado 
resultados significativos, indicaram tendências com a qualidade de vida e futuros 
estudos poderão investigar melhor esta questão.  
Portanto, os resultados apresentados neste trabalho concordam com a hipótese de que o perfil 
criativo tem implicações importantes para a qualidade de vida e, consequentemente, para a 
saúde de indivíduos portadores de dor lombar crônica e as observações encontradas nesta 
pesquisa, devem favorecer a elaboração de novas formas de tratamento e intervenção. 
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O SÓCIO-INTERACIONISMO NA EDUCAÇÃO EM SAÚDE 
 

Cibelle Barbosa da Silva Moraes. UniCel Literatus 

Fabrício Valentim da Silva. UFAM / ICET 

 

RESUMO 

 

Este trabalho situa-se no campo das ciências sociais da saúde e tem como objetivo central 
destacar a importância dos profissionais da saúde em prol da coletividade de forma criativa e 
inovadora. Levanta a questão da exclusão social. Focaliza a ciência  dentre um dos possíveis 
patamares de atuação social, tendo acadêmicos do curso de Ciências Farmacêuticas  como 
eixo de ligação dos saberes, interagindo vivências totalmente distintas: comunidade carcerária 
de Itacoatiara – AM e estudantes de nível superior da saúde. Apresenta o tripé educação, 
saúde e criatividade como possibilidade de transformação social ao grupo assistido pela 
atividade desenvolvida. Assim, os futuros profissionais da saúde e a comunidade alvo, 
identificarão quanto se faz imprescindível a apreensão de conhecimentos voltados à 
integralidade do Ser na busca por melhores condições de vida. 

 

Palavras-chave: Saúde, Educação, Sociedade e Criatividade. 

 

ABSTRACT 

 

This work situates in the social sciences of health and objectifies to highlight the central 
importance of health professionals in favor of the community with creativity and innovation. It 
deals with topic social exclusion. It focuses on science among one of possible levels of social 
action, having academics of Pharmaceutical Sciences’ course as a connection point of 
knowledge, interacting completely different experiences: Itacoatiara (AM) prison community and 
university students of health area. It presents the tripod education, health and creativity as a 
possibility for social transformation to the group assisted by the activity developed. Thus, future 
health professionals and target community will identify how much is indispensable to apprehend 
knowledge related with integrality of Being, in search for better living conditions.  

 

Key words: Health, Education, Society and Creativity.  

 



809 

 

Introdução 

 Este trabalho situa-se no campo das ciências sociais da saúde e teve como objetivo 

central destacar a importância social dos profissionais da saúde em prol da coletividade de 

forma criativa e inovadora. Para que tal meta fosse alcançada, utilizou-se como metodologia a 

interação de discentes do curso de Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal do 

Amazonas (UFAM) em Itacoatiara-AM com detentos (as) da Unidade Prisional feminina e 

masculina desta cidade através do método “aprender fazendo”, para que articulassem e 

promovessem medidas educativas preventivas para promoção da saúde, visando maior 

reflexão do poder transformador que possuem em mãos: a oportunidade de sempre educarem, 

contribuindo com eficácia para a melhoria da qualidade de vida de indivíduos e /ou populações 

carcerárias.  

Assim, os futuros profissionais da saúde, bem como os membros da comunidade alvo, 

identificaram o quanto se faz imprescindível a apreensão de conhecimentos voltados à 

integralidade do Ser (fisiológicos, sociológicos, econômicos, culturais, psicológicos e espirituais) 

para que se resulte em possível promoção de bem estar na comunidade em questão.  

Para alcançar o objetivo foram utilizadas como estratégias de ensino atividades 

educativas com caráter sócio interacionista como: debates, exposições, dinâmicas de grupo, 

encenações teatrais empregando recursos didáticos como data-show, filmes e objetos 

concretos.  

Portanto, convidamos o leitor a refletir sobre o exercício da alteridade no campo das 

ciências da saúde. 

“Religando os saberes” da Educação em Saúde 

A evolução científica contribui com a melhoria da qualidade de vida das pessoas. A base 

de nossa cultura e, as visões que temos de valores e de mundo estão passando por uma fase 

de reestruturação, reanálise e mudanças. Porque, o mundo moderno está alicerçado 

cientificamente em fundamentos essencialmente advindos do século XVII. 

        Através da evolução cientifica, o mundo passou a ser considerado como  – Terra – mundo 

máquina. Essa metáfora completou seu profundo enraizamento na cultura ocidental através de 

uma das figuras que mais se destacaram no século XVII: Descartes.  
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O método cartesiano influenciou todas as ciências modernas, inclusive as que compõem 

a grande área da saúde, que, por absorver de maneira tão irrefutável a cientificidade 

cartesiana, acabou desequilibrando a terapêutica do cuidar. 

Utilizando o método analítico, Descartes, decompõe os saberes em suas partes, 

reduzindo o todo, em componentes ordenados logicamente. Tal reducionismo culminou na 

fragmentação do pensar moderno, onde, as disciplinas acadêmicas enfatizam a compreensão 

de saberes complexos, através da redução de suas partes constituintes. 

O cogitar de Descartes fez com que ele privilegiasse a mente em relação à matéria. 

Para ele, ambas eram partes totalmente distintas uma da outra e não havia nenhuma 

interferência, ou relação entre estas partes do humano. A resultante herdada por mais de três 

séculos, do cogito cartesiano, fez com que a Medicina considerasse apenas o biológico-físico-

químico do ser humano e relegasse como não importante os aspectos mentais, espirituais e 

sociais no qual o indivíduo estava inserido. 

Descartes fazia um paralelo entre o universo material e uma máquina. Na matéria, nada 

havia além de sua funcionalidade mecânica; toda sua estrutura poderia ser explicada pela 

organização e movimento de suas partes. René Descartes chegou a ponto de comparar o 

organismo humano a um relógio: 

  

Não conheço qualquer diferença entre máquinas feitas por artífices e os 
vários corpos que só a natureza é capaz de criar. Considero o corpo humano 
uma máquina [...]. Meu pensamento [...] compara um homem doente e um 
relógio mal fabricado com a idéia de um homem saudável e um relógio bem-
feito (DESCARTES apud CAPRA, 1999, p.57). 

  

A representação do “homem-máquina” culminou na dificuldade dos profissionais da 

saúde entenderem, prevenirem e tratarem àquela que foi considerada a doença do século xx – 

a depressão - e com ela um séquito de patologias crônico-degenerativas que se alastraram 

também pelo início do século XXI. 

Há mais de três séculos, o conhecimento científico prova suas virtudes de verificação e 

descobertas, sendo elucidativa, enriquecedora e conquistadora. 

No entanto, essa mesma ciência apresenta cada vez mais problemas referentes ao 

conhecimento que produz. Um dos traços negativos dessa ciência, 
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[...] constitui-se o grande desligamento das ciências da natureza 
daquilo a que se chama prematuramente de ciências do homem. De fato, o 
ponto de vista das ciências da natureza exclui o espírito e a cultura que 
produzem essas mesmas ciências, e não chegamos a pensar o estatuto social 
e histórico das ciências naturais. Do ponto de vista das ciências do homem, 
somos incapazes de nos pensar, nós, seres humanos dotados de espírito e de 
consciência, enquanto seres vivos biologicamente constituídos (MORIN, 2008, 
p.16 e 17).  

  

            Pois, no decorrer do século XVII até o XXI, a atividade cientifica marginalizava o social. 

Hoje, a ciência pode ser comparada a uma instituição centralizada no seio da sociedade, 

porquanto, é alimentada e controlada pelos poderes econômicos estatais. A ciência transforma 

a sociedade e a sociedade tecnologizada, transforma a ciência. Portanto, pode-se afirmar que, 

todas as ciências são sociais. 

O atual trabalho sugere o pensamento reflexivo em futuros profissionais da saúde 

quanto a sua formação fragmentada por partes e não pelo todo da ciência. O quanto tais 

acadêmicos (as) necessitam promover o domínio do conhecimento crítico sobre sua atuação 

social. A disciplina mental, no que tange ao todo, deve-se fazer sem demora. Não é apenas 

traduzindo as complexidades orgânicas e delas tratando que se pratica promoção, cura e 

reabilitação em Saúde. É imperioso perceber e refletir o real. 

Apesar do enraizamento cultural cientifico de fragmentação do todo, a Saúde se esforça 

para conceber no seu dia-a-dia a especificidade em diversos níveis, dos fenômenos físicos, 

biológicos e humano, para que haja uma organização tal como salientou Pascal (apud MORIN, 

2008, p.30) “ é impossível conhecer as partes sem conhecer o todo, como é impossível 

conhecer o todo sem conhecer particularmente as partes”. Contudo, há um longo caminho a ser 

percorrido, para que a realidade assim seja, visto que, as dimensões físicas, biológicas, 

espirituais, culturais, sociológicas e históricas daquilo que é humano, deixa de ser comunicável, 

a pretexto da falta de tempo no âmbito de trabalho, ou alegando que não se deve adentrar nas 

práticas de outros profissionais. 

Realmente, o respeito pelos colegas profissionais e suas peculiares práticas, cabíveis 

nas mais diversas ciências, deve existir. Entretanto, essa conjuntura, pode ser norteada pelo 

princípio da transdisciplinaridade. 
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Transdisciplinaridade significa, “perceber o conhecimento entre as disciplinas, através 

das mesmas e além da divisão disciplinar. O sufixo dade significa ação, movimento da 

construção do conhecimento” (SANTOS, 2008, p.85).  

Ao construir a transdisciplinaridade no nosso cotidiano afasta a fragmentação do 

cuidado humano e materializa a pós-modernidade da concepção de saúde no tempo presente.  

A articulação dos saberes possibilita maneiras voltadas para o novo na prática da 

saúde. Essa conjuntura é uma mudança de compreensão e atitude, resultando na cooperação 

entre os diversos profissionais que possuem em comum, a busca pela melhoria da qualidade 

de vida. 

Qualidade de vida sem educação é impossível de haver. O ensino em saúde transcende 

o campo da pesquisa e dos procedimentos práticos, quer sejam administrativos ou 

laboratoriais. Contudo, está a eles atrelado.  

O princípio da clássica ciência reduz o conhecível; a transdisciplinaridade expande o 

conhecível. Expande por entre os profissionais e transborda destes, aos usuários do sistema de 

saúde.  

A crise intelectual, espiritual e moral, provinda da consciência de cada um, acerca de 

suas responsabilidades no trabalho, é condição sine qua non para melhoria e evolução da 

sociedade. 

Ao longo dos últimos três séculos, se comparou o ser humano a uma fábrica automática. 

Este princípio da ciência moderna está se tornando obsoleto. O organismo humano efetua 

inúmeros processos e transformações, em razão do seu pleno funcionamento. Então, o que 

difere o humano da máquina e do animal? Piva enfatiza que: 

  

Só o ser humano goza de ter consciência de si mesmo, do seu eu, do 
seu existir, o que constitui uma exclusividade sua, pela qual ele se diferencia de 
todos os demais animais; não somente têm consciência de si, mas também se 
percebe como ser único. “Não há outro igual a mim, não há outra vida como a 
minha, como a sua”. Não há ninguém igual a você no mundo, como também 
nunca ouve. É como uma obra de arte que contemplamos... A obra é sempre 
única, não se repete nem mesmo se o artista quiser. Qualquer tentativa de 
repetição não passará de cópia. O único não se repete, tem valor em si. [...] 
Essa consciência de ser-único propicia ao ser humano um motivo de auto-valor, 
de estima própria, de amor profundo por si mesmo e, pela própria vida. [...] A 
transitoriedade da vida juntamente com seu caráter de único e irrepetível, 
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fazem parte constitutiva do sentido da minha vida e, ao mesmo tempo, trazem 
consigo o peso autenticamente humano da responsabilidade pela vida. [...] Por 
isso, a pessoa se angustia quando se vê desaparecendo na massa informe de 
indivíduos, onde não é ouvida, não é respeitada, no trabalho massificante e 
uniformizante, onde todos nivelam, identificando-se com número podendo ser 
substituídas como peças duma máquina [...]. Hoje, época das especializações, 
vemos que alguns consideram e explicam o homem apenas biologicamente, 
vendo-o “programado” pela estrutura genética, ou determinado pelas glândulas 
endócrinas; outros o vêem como um produto das forças sociais, movido pelas 
forças econômicas;outros o descrevem como manipulado e conduzido por 
impulsos ou instintos, determinado pelos variados condicionamentos. É esta 
visão reducionista, que reduz o homem a algumas dimensões que nos levou a 
situações muito críticas. O ponto de partida é saber compaginar a unidade 
antropológica do homem com as diferentes realidades ontológicas: corpo mente 
e espírito. O espírito é um poder superior que há no homem, superior ao 
somático e ao psíquico e a todo condicionamento em geral e que opera a partir 
desses condicionamentos. O espírito está indissoluvelmente ligado à liberdade, 
à responsabilidade e aos valores. A dignidade da pessoa humana permanece 
mesmo quando ela perde sua utilidade funcional, produtiva, para a 
comunidade. A existência humana se caracteriza, pois, pela auto-
transcendência, na capacidade de aprender algo diferente de si mesmo está 
orientado para alguma coisa que deve ser feita, para uma missão, para alguém 
a quem amar, oferecer-se, dedicar-se, ou a Deus a quem servir. A essência da 
existência encontra-se na própria auto-transcendência. Ser-no-mundo é estar 
orientado para um fim, para um sentido a identificar; para um valor a realizar. 
(PIVA, apostila, s.d.).  

  

  O desafio está posto, o qual se caracteriza pela definição de pessoas, no que tange a 

identidade, valores profundos, anseios, para isso é crucial a não despersonalização no 

reducionismo existente; a totalidade é garantida pelo eixo espiritual do Ser.  

Logo, o ser humano é igualmente dotado de uma característica prodigiosa, que faz parte 

da sua evolução como espécie: a de se organizar em sociedade, de agir interna e 

externamente, interligando os fatos ordenados através de símbolos e experiências, sendo 

influenciado pelo que já passou e influenciando o que há de vir. Mesmo àqueles que afirmam 

não participarem de tal estrutura social, contribuem, de maneira passiva, com o desenrolar da 

vida em sociedade. Os moldes sociais existentes e percebidos no mundo exterior estão 

baseados fundamentalmente com os modelos internos que se carrega enquanto ser vivente. 

Capra alega que:  
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Para entender a natureza humana, estudamos não só suas dimensões 
físicas e psicológicas, mas também suas manifestações sociais e culturais. Os 
seres humanos evoluíram como animais e seres sociais e não podem 
conservar-se física ou mentalmente bem se não permanecerem em contato 
com outros seres humanos. Mais do que qualquer outra espécie social, 
dedicamo-nos ao pensamento coletivo e, assim procedendo, criamos um 
mundo de cultura e de valores que é parte integrante do nosso meio ambiente 
natural. Assim, as características biológicas e culturais da natureza humana 
não podem ser separadas. A humanidade surgiu através do próprio processo 
de criar cultura, e necessita dessa cultura para a sua sobrevivência e ulterior 
evolução. Ao desenvolvermos nossa capacidade de pensamento abstrato num 
ritmo tão rápido, parece que perdemos a importante aptidão para ritualizar 
conflitos sociais. No processo de criação de um mundo interior abstrato, parece 
que perdemos o contato com as realidades da vida e passamos a ser as únicas 
criaturas que, com freqüência, não são capazes de cooperar, e que chegam a 
matar indivíduos de sua própria espécie. A evolução da consciência deu-nos o 
potencial para vivermos pacificamente e em harmonia com o mundo natural no 
futuro. Nossa evolução continua a oferecer-nos liberdade de escolha. Podemos 
deliberadamente alterar nosso comportamento mudando nossas atitudes e 
nossos valores, a fim de readquirirmos a espiritualidade e a consciência [...] que 
perdemos (CAPRA, 1999, p.291 e 293).  

  

O pensamento crítico-social é de extrema importância em todos os aspectos da 

formação de um indivíduo. Ao adentrar em curso superior, o egresso espera que de alguma 

maneira este curso o qualifique e que isto promova melhorias em sua vida, através da 

educação fornecida pela instituição por ele escolhida. Ou seja, pode-se afirmar que a 

aprendizagem contribui e promove mudanças tanto na vida profissional, quanto na vida pessoal 

de indivíduos e coletividades.  

Para ser considerada como agente transformador social, uma categoria profissional 

deve possuir poder político, ao mesmo tempo em que proporciona empoderamento aos 

profissionais a ela pertencente, sem o qual, torna-se impossível mudar o meio em que se está 

inserido. O termo emponderar significa dar ou permitir poder, através de um contínuo processo 

(Gibson apud Waldow, 2006). Poder é uma das maneiras existentes de relacionar-se com 

pessoas ou coisas sem mandatarismo, opostamente ao que comumente se acredita.   

Gibson menciona que emponderar está atrelado atitudes sociais de reconhecer, 

promover e desenvolver habilidades em pessoas para que estes possam satisfazer suas 

próprias necessidades, resolver seus problemas e mobilizar recursos, quando necessário, de 

forma a sentirem o controle de suas próprias vidas (Gibson apud Waldow, 2006). 
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A era contemporânea estabelece um dinamismo e mutabilidade que influenciam os 

processos de formação e de inserção no mercado de trabalho (MAGALHÃES; IDE, 2001).   

Surgem no presente, inclinações que direcionam para uma educação com bases nos 

movimentos sociais que aos poucos, conquistam espaços e buscam sempre a afirmação de 

princípios e valores que, evidenciam  preocupação quanto ao futuro do planeta, com a busca 

da paz, com o resgate humano, a sustentabilidade, entre outras. Esses movimentos surgiram 

diante dos rumos que a humanidade está tomando, caminhando para uma brutalização advinda 

da erosão causada pela fragmentária maneira de vislumbrar os indivíduos e o mundo, conforme 

comentado anteriormente; neste sentido também a educação se posiciona com apelos a 

formação integral do ser (WALDOW, 2006).  

 Diante das considerações acima apresentadas, o grupo populacional participante 

requereu criatividade para que a interação alunos e detentos fossem proveitosas para ambas 

as partes, pois a equipe buscou criar um ambiente que propiciasse conforto psicossocial aos 

mesmos (as) e para isto foi imprescindível a utilização do entusiasmo e motivação para que se 

desse origem a novas formas de pensar e ser no mundo. Visto que, os conhecimentos 

transmitidos foram discutidos e essa troca se baseou em respostas não elaboradas 

previamente, pois os receptores da ação educativa articularam questões advindas do seu meio 

e os estudantes tiveram sua capacidade criativa estimulada, além disso, foram responsáveis 

pelo planejamento contextualizado, criativo e desenvolvimento das ações e do material didático 

utilizado.  

Quanto ao público alvo às sementes educacionais “plantadas” em cada Ser podem 

produzir “frutos nutritivos” permanentes nas sociedades que nos permeiam, assim, os detentos 

(as) compreenderam maneiras de criarem atitudes pró-ativas quanto ao próprio bem estar e 

consequentemente a co-responsabilidade pela saúde de familiares e amigos visitantes, 

tornando-se multiplicadores dos conhecimentos adquiridos. 

 Desse modo, de maneira inovadora, pois este projeto pioneiro em Itacoatiara-AM 

concedeu a oportunidade a alunos da área da saúde e detentos (as) apreender a significância 

de educação em saúde, inclusão e interação de duas realidades totalmente diferentes.  

Logo, almejou-se que a amplitude da aquisição de novos conhecimentos na saúde 

coletiva fosse de significativa importância para estes alunos, assim como o contato maior com 

pessoas de diferentes tipos de saberes e experiências, enriqueçam a forma de conceber 

ciência.  
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            Assim, a presente proposta busca o resgate do humano, proporcionando ao aluno 

instrumentos para a real formação humanista sob as diversas formas do conhecimento. 

 Dentre as referidas formas de conceber o conhecimento podemos citar o uso da 

criatividade como potencial transformador de realidades. Aqui colocamos como meio a esse 

processo o uso da comunicação.  

A interatividade entre professores, acadêmicos (as), conhecimento e, a comunidade 

carcerária, visa fornecer um vínculo de compromisso com o outro, servindo como conduta 

humana, ética e cidadã a ser seguida e refletida pelos (as) discentes ao longo de sua trajetória 

profissional e pelos (as) detentos (as) assistidos pela atividade educativa.  

A constante auto-reflexão possibilita um norteamento do como agir para obtenção de 

significativas transformações individuais e sociais. Portanto, urge a conscientização dos valores 

e princípios morais que abarcam este exercício.  

Conseqüentemente, sentimentos de impotência e descompromisso com o outro, nos 

levam a desconsiderarmos qual nosso papel frente a indivíduos marginalizados por seus atos 

de transgressão às normas de boa convivência social. 

Não obstante, atitudes direcionadas para a troca de saberes e interação de vida, pode 

culminar em valorização da figura humana mesmo dentre presidiários (as), tendo em vista que 

simples ações como o respeito às diferenças e o acreditar no resgate social pode ser capaz de 

levarem os sujeitos do sistema penitenciário à reflexão de como podem resgatar a auto-estima, 

conquistar a autonomia, a realização pessoal e cogitarem a assumirem novos vínculos sociais 

que poderão adotar ao saírem do cárcere.   

Conclusão 

  

Demonstrar que os ramos das ciências da saúde abarcam a todos independente do 

local onde estejam inseridos, enriquece a concepção de atuação dos graduandos em Ciências 

Farmacêuticas do ICET / UFAM. Bem como os capacita a ver o Ser Humano em sua 

integralidade e não em partes. 

O grande desafio foi possibilitar a apreensão das informações por parte dos (as) 

detentos (as), de maneira que encontrassem caminhos alternativos para aplicabilidade dos 
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novos conhecimentos e como se converter em agentes multiplicadores desses saberes, 

objetivando a expansão da melhoria da qualidade de vida de cada um (a) e dos seus visitantes.  

Destarte, a disposição de transcender foi a proposta lançada pela atividade educativa. 

Tanto para os docentes/discentes quanto para os indivíduos residentes na penitenciaria. Tal 

capacidade é impulsionada pela alavanca da educação, que pode libertar as mentes de 

pessoas encarceradas e, promover interação entre meios sociais distintos, que se 

complementam, por assim serem.  
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OUTROS TEMAS EM CRIATIVIDADE 
 
 

ANALOGIAS NO PROCESSO CRIATIVO EM ARQUITETURA: UMA 
EXPERIÊNCIA NO ATELIER DE PROJETO 

 

Wilson Florio, FAU Mackenzie / IA UNICAMP 

 

RESUMO 

A criatividade depende da combinação incomum de conhecimentos, desenvolvimento de 
habilidades e a adoção de atitudes que permitam enfrentar novos problemas. As analogias 
podem contribuir como fator de indução de criatividade, pois se pode mapear e transferir 
conhecimentos prévios para a situação presente. O objetivo deste artigo é refletir sobre o papel 
das analogias no processo de projeto sob a ótica da cognição. A pesquisa realizada 
acompanhou o desenvolvimento de projetos no atelier de arquitetura. A partir da organização 
sistemática dos artefatos produzidos pelos estudantes verificou-se como ocorreu a seleção e a 
combinação seletiva de diferentes conceitos com uma intenção de fazer emergir novas ideias. 
O artigo contribui para a reflexão sobre a analogia e metáfora como heurísticas para a solução 
de problemas em projeto de arquitetura. 

 

Palavras-chave: Analogia, Criatividade, Metáfora, Cognição, Processo de Projeto. 

 

 

ABSTRACT 

Creativity depends on the unusual combination of knowledge, skills development and the 
adoption of attitudes that allow face new problems. Analogies can contribute as a factor 
inducing creativity, because one can to map and to transfer previous knowledge to the current 
situation. The aim of this paper is to think about on the role of analogies in the design process 
from the perspective of cognition. The research followed the development of projects in the 
atelier of architecture. From the systematic organization of artifacts produced by the students we 
verified how different concepts emerged from the selection and selective combination of 
different concepts in order to bringing out new ideas. The article contributes to the reflection on 
the analogy and metaphor as heuristics for solving problems in architectural design. 

Key words: Analogy, Creativity, Metaphor, Cognition, Design Proces 

 



820 

 

1. Introdução 

Dentre as acepções modernas, pode-se afirmar que criatividade é a faculdade humana que 

excede os processos e rotinas diárias de pensamento e fazer, ou ainda, criatividade é a 

combinação original de ideias conhecidas (BODEN, 1999). Por este entendimento, arquitetos 

são altamente criativos quando produzem combinações e associações incomuns de idéias, com 

resultados inesperados. Sobretudo, a criatividade depende da combinação de conhecimentos, 

desenvolvimento de habilidades e de atitudes que permitam enfrentar novos problemas.  

As analogias podem contribuir como fator de indução de criatividade, pois se pode mapear e 

transferir conhecimentos prévios de um projeto anterior para a situação presente. A pesquisa 

realizada acompanhou o desenvolvimento de quinze projetos, e monitorou a realização de um 

experimento para o Trabalho Final de Graduação (TFG). A partir da organização sistemática 

dos artefatos (esboços, desenhos, modelos e maquetes), produzidos pelos estudantes, foi 

possível verificar como ocorreu a seleção e a combinação seletiva de diferentes ideias por meio 

do raciocínio analógico. Foi possível identificar como ocorrem as ações cognitivas de 

recuperação, reestruturação e adaptação de ideias na memória do estudante.  

O artigo está estruturado em três partes. Na primeira, apresentamos os conceitos sobre 

analogia e criatividade, sob a ótica da cognição. Na segunda parte relatamos três estudos de 

casos. Na parte final realizamos a discussão sobre os resultados obtidos e apresentamos as 

considerações finais sobre o raciocínio analógico em arquitetura. O objetivo deste artigo é 

refletir sobre o papel das analogias no processo de projeto sob a ótica da cognição, e verificar 

se esta heurística contribui para tornar o processo criativo. 

 

2. Analogia e Cognição 

A capacidade de evocar ou produzir imagens independentemente da presença do 

objeto a que se referem, pela imaginação, é uma característica humana. Somos 

incitados a produzir imagens na mente a partir de poucos estímulos advindos do meio 

ambiente que nos cerca. Não apenas a visão, mas estímulos auditivos, olfativos e táteis 

nos remetem a fatos e sensações vivenciadas no passado, e que excitam nossa 

imaginação no presente, lançando ideias para o futuro. Ao concatenar uma ideia a 

outra a partir de características comuns entre a fonte do estímulo e o alvo de nossa 

atenção estamos na realidade realizando associações entre elas.  
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Criatividade tem sido definida como uma combinação original de ideias conhecidas (BODEN, 

1999, p.81-82). Na realidade, criatividade é a capacidade de realizar uma produção que seja ao 

mesmo tempo nova e adaptada ao contexto na qual ela se manifesta (LUBART, 2007). 

Combinações incomuns sempre despertam nossa curiosidade, e nos instigam para saber sua 

origem. Um dos procedimentos que estimulam essa combinação é a analogia. Mas o ato de 

criação não é uma mera combinação, como afirmou Boden (1999, p.85). São consideradas 

criativas as ideias que são, ao mesmo tempo, originais e úteis para um determinado contexto 

ou situação. 

Os conceitos auxiliam a organizar o conhecimento de um modo importante, pois ajudam a 

transformar e condensar informações de modo a abreviar o seu processamento durante o ato 

de pensar. Este armazenamento sintético de informações é extremamente útil durante 

situações novas, quando se está à busca de soluções para novos problemas de projeto. Em 

muitas situações projetuais esse conceito emerge de uma metáfora ou de uma analogia, 

permitindo conectar diferentes aspectos do mesmo problema para fácil compreensão.  

Como nosso pensamento é estruturado e, em boa parte, depende de associações entre 

conhecimentos e experiências anteriores, uma parte da explicação de como enfrentamos os 

problemas, para encontrar possíveis soluções, está no raciocínio analógico. Keith Holyoak 

(1983, 2001), Willemien Visser (1996), Nathalie Bonnardel (1999), Gabriela Goldschmidt (2001), 

Herman Casakin (2007, 2011) entre outros cognitivistas demonstraram em suas pesquisas o 

papel das analogias e do raciocínio analógico no processo de projeto. Paul Thagard (1998, 

p.79) afirmou que “o pensamento analógico consiste em se lidar com uma nova situação 

adaptando-se a uma situação semelhante que seja familiar”. Essa adaptação é crítica durante o 

processo de projeto em arquitetura. 

De um modo geral, pode-se afirmar que a analogia é uma espécie de similaridade. 

Analogia, no sentido mais amplo, é a capacidade de pensar a respeito de padrões de 

relações (HOLYOAK, GENTNER e KOKINOV 2001, p.2). Duas situações são análogas 

se elas dividem um padrão de relacionamento entre seus elementos constituintes 

(HOLYOAK, 2001, p.117). A primeira etapa para se estabelecer uma analogia é mapear 

um conjunto de correspondências que poderão servir para alinhar elementos ou 

características entre a fonte e o alvo. Assim, a transferência analógica ocorre quando 

uma ou mais características da fonte é mapeada e transferida para o alvo.  

Pesquisas realizadas por Gick e Holyoak (1983), Gentner (1983), Ortony (1993), Thagard 

(1998), Holyoak, Gentner e Kokinov (2001) entre outros concluíram que as analogias podem 
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ser superficiais ou profundas. Analogias superficiais se relacionam com propriedades e 

conceitos familiares, facilmente acessíveis, uma vez que são literais. Por outro lado, analogias 

profundas envolvem relações de propriedades conceituais mais complexas entre a fonte e o 

alvo da analogia. 

O raciocínio analógico está fortemente presente nas ações e decisões diárias em nossas 

atividades profissionais. No entanto, este tipo de raciocínio depende profundamente de 

conhecimentos armazenados na memória. A memória de longo prazo é um fator importante 

para se estabelecer relações entre informações e conhecimentos anteriores. Segundo Holyoak 

e Thagard (1995, p.5-6), para que ocorra a lembrança, assim como a possível associação entre 

ideias, é fundamental atender a três restrições fundamentais: similaridade, estrutura e objetivo. 

A identificação de características similares, a partir de poucos indícios, é importante para ativar 

a lembrança. Além disso, deve-se ser capaz de notar a estrutura que governa as características 

mapeadas, de modo a transferir apenas aquelas consideradas mais apropriadas de acordo com 

os objetivos pretendidos. Portanto, a recuperação e adaptação de conhecimentos anteriores é 

um processo que requer conhecimentos e pensamento abstrato. 

Portanto, do ponto de vista da cognição, a analogia representa um tipo especial de 

habilidade simbólica, ou seja, uma habilidade de reconhecer e tomar padrões que, após 

serem identificados (isto é, mapeados), possam ser transferidos a variadas situações 

de raciocínio lógico e analógico. Arquitetos e designers devem ser capazes de entender 

novas situações a partir de analogias com conhecimentos anteriores. A habilidade das 

pessoas de recuperar informações e conhecimentos prévios da memória e estabelecer 

relações com a situação presente é extremamente importante durante o processo de 

projeto em arquitetura. Assim, as atividades cognitivas necessárias para o raciocínio 

analógico são recuperação, mapeamento, transferência, inferência, adaptação e 

armazenamento na memória de conhecimentos prévios.  

 

3. Estudos de Casos 

Nesta parte do artigo, apresentamos apenas três amostras dos trabalhos realizados pelos 

estudantes, mas que permitem rebater os conceitos e definições apresentadas anteriormente. 

Os trabalhos selecionados foram aqueles em que os estudantes revelaram, de modo explícito, 

o uso das analogias e de referências como meio auxiliar para solucionar os problemas de 

projeto. 
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Os casos aqui apresentados demonstram a observação atenta da natureza e de seu 

funcionamento, fazendo com que os estudantes naturalmente a entendesse e reproduzisse 

alguns de seus mecanismos por meio de analogias. 

No método adotado, procurou-se identificar como se deu a associação entre ideias a partir dos 

relatos escritos entregues pelos estudantes junto com os projetos realizados. Assim, observou-

se atentamente como ocorreram as três restrições mencionadas por Holyoak e Thagard (1995) 

– similaridade, estrutura e objetivo – durante o processo de projeto. 

Como será visto a seguir, outro aspecto que procurou-se constatar nos estudos de 

casos é como ocorreu a transferência entre os projetos similares e os projetos 

realizados pelos estudantes. Para isso procurou-se identificar os aspectos análogos, a 

procura do estudante por visões alternativas, e como ocorreu a decomposição do 

projeto análogo em identidades e diferenças.  

Estudo de Caso 1 

O foco do experimento foi encontrar uma solução para a cobertura do Estádio de Futebol em 

Itaquera, São Paulo. O aluno realizou o experimento em três fases. Na 1ª. fase o aluno estudou 

projetos similares a partir dos quais pudesse adquirir conhecimentos para enfrentar os 

problemas no seu projeto. Três projetos se destacaram: Estádio Olímpico de Myiagi, o Estádio 

do Beira-Rio, do Hype Studio Architects, e o Estádio Olímpico do FOA Architects.  

Desde os primeiros estudos o aluno incorpora a idéia de “folha da cobertura”, ideia advinda do 

estudo da Reforma do Estádio do Beira-Rio e do Estádio Olímpico projetado pelo FOA 

Architects. A justaposição de módulos no formato de “folhas” se sobrepõe à idéia inicial de uma 

cobertura curva. Sobre este aspecto o aluno assim escreveu:  

“Como fonte de uma possível abstração, as pétalas das alcachofras e de flores 
me chamaram a atenção devido a sua “modulação natural” e sua estrutura. 
Tentei entender o que isso poderia ser traduzido para o meu projeto, contudo 
as pétalas das alcachofras me passaram a idéia de várias modulações para a 
composição da minha cobertura e vedação”.  

Essa analogia foi útil para o aluno compreender como formas orgânicas da natureza possuem 

um padrão, passível de inspirar formas arquitetônicas. É notável a consciência do aluno quanto 

ao propósito da analogia e sua capacidade de abstração.  
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Figura 1 – Estudo de Caso 1: Analogias. 

A partir daí o aluno empenhou-se em pormenorizar a estrutura de cada “folha”, estudando suas 

características e sua estrutura. Assim, seguindo nossa orientação, o aluno alternou desenhos e 

modelos físicos, na procura do pleno entendimento do processo e das alternativas propostas. 

Sobre esta fase o aluno assim escreveu:  

“Nesse sétimo estudo temos um modelo que começa a expressar as primeiras 
idéias sobre o revestimento em forma de membrana sobre a estrutura que nos 
remete a forma de uma “folha de árvore” e uma nova modulação de 
arquibancadas que visa melhorar os acessos e a melhorar a ventilação interna”.  

Após identificar as semelhanças e diferenças entre a “folha de árvore” e os componentes e 

subcomponentes que estruturam a cobertura, o aluno segue no seu propósito de testar 

diferentes desenhos para os sub-componentes da “folha”, como vigas treliçadas e terças. 

O estudante foi capaz de identificar padrões recorrentes na natureza, a despeito de 

suas variações, e conseguiu formar um conceito abstrato passível de ser aplicado à 

situação de problema que ele estava interessado em resolver. No entanto não foram 

identificadas outras situações deste raciocínio em outros aspectos do projeto. Parece 

que apenas o aspecto formal e técnico da cobertura é que ocupou boa parte do tempo 

de projeto De qualquer modo, o aluno conseguiu mapear, transferir e inferir aspectos 

entre a fonte e o alvo da analogia. 
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Figura 2 – Estudo de Caso 1: Analogias e Projeto realizado 

Estudo de Caso 2 

O projeto do Museu de Arte Contemporânea no bairro do Morumbi, em São Paulo, foi criado 

para oferecer um espaço público, coletivo.  O desenho de observação do “skyline” onde está 

inserida a favela foi decisivo no projeto, pois a partir dele a estudante pôde entender e 

interpretar o entorno imediato. A analogia entre a informalidade da volumetria da favela e os 

espaços destinados ao Museu foram decisivos na conceituação espacial do projeto. 

Com um caráter cultural, esse Museu tem a intenção de estar ligado à cidade por meio da 

Estação Ferroviária Berrini. A aluna estabeleceu fortes relações entre projetos referenciais e 

aquilo que desejava em seu projeto. A analogia entre as formas orgânicas do Pavilhão de 

Automóveis BMW, criado pelos arquitetos do Coop Himmelblau, em Munique, e a estação de 

trem pretendida para o projeto foi altamente estimulante para a produção de novas ideias.  



826 

 

 

Figura 3 – Estudo de Caso 2: Analogia entre a favela e o Museu proposto. 

 

Figura 4 – Estudo de Caso 2: Croquis da Estação Ferroviária e a analogia com o projeto de Coop & 

Himmelblau. 
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As moradias precárias, adaptadas às encostas de um terreno acidentado, e a necessidade de 

criar uma passagem de um lado a outro da marginal sobre o Rio Pinheiros para os moradores 

que se deslocam a pé, induziu a aluna a criar uma embarcação flutuante que fizesse essa 

conexão. A partir de analogias com os barcos na Amazônia e com o projeto do Centro de Artes 

Impressas, localizado no rio Sena em Paris, a aluna criou o conceito das “Galerias Flutuantes”. 

Além de servir como espaço de exposição e para travessia, essas galerias flutuantes também 

permitiriam se locomover ao longo do rio, como exposições itinerantes.  

 

Figura 5 – Estudo de Caso 2: Analogias com os barcos da Amazônia e a “Galeria Flutuante”. 

Concluímos que a aluna conseguiu mapear e transferir características e aspectos do 

entorno imediato, por meio da analogia da forma das favelas e o seu edifício, assim 

como de diferentes áreas de conhecimento, como a analogia com os barcos da 

Amazônia. Essa configuração de padrões tão distintos exigiu da estudante uma 

capacidade de abstração e um acentuado pensamento visual. Consequentemente, 

essa inferência analógica, usando uma fonte análoga para formar uma nova conjuntura, 

foi fundamental para a realização do projeto usando o raciocínio analógico. 

 

Estudo de Caso 3 
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A experimentação para o Centro Cultural Japonês, no Bairro da Liberdade, São Paulo, teve 

como foco a redefinição da cobertura e da estrutura. Determinado a estudar arquitetura 

contemporânea, particularmente formas e espaços complexos, o aluno empreendeu estudos de 

diferentes tipos de coberturas curvilíneas e de estruturas a partir de estudos de casos.  

Os primeiros estudos da cobertura revelaram a intenção de criar uma analogia com a 

topografia de um terreno, cuja superfície ondulada da cobertura do edifício fosse reflexo 

dessa “movimentação tectônica” abaixo dela, assim como mostram a similaridade dos 

traços formais característicos do Centro de Exposições de Milão, do Maximiliano 

Fuksas, cuja cobertura oscila para cima e para baixo.  

 

Figura 6 – Estudo de Caso 3: Projetos similares utilizados como referências. 

Ao mesmo tempo em que exteriorizava suas idéias por meio de croquis, essas ideias 

eram melhor materializadas e geometrizadas com precisão no computador. Os croquis 

atestam a capacidade do aluno de expressar-se com desenvoltura à mão. Esta 

habilidade lhe permitiu conceituar e estabelecer aspectos peculiares pretendidos para o 

projeto. 

No estudo seguinte o aluno tenta se ater à estrutura. Para resolver o problema da 

sustentação nos grandes balanços, ele testa a colocação de tirantes. Porém, essa 
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opção não o agradou porque “conferiu ao projeto uma cara de ponte estaiada”.  Em 

conseqüência disso o aluno parte para uma entrada mais robusta, “um volume em 

forma de montanha”, segundo o seu relato. Esta metáfora é interessante, pois foi 

estabelecida pelo aluno de modo natural, sem a influência de seu orientador. 

 

Figura 7 – Estudo de Caso 3: Estudos realizados pelo aluno e a similaridade com as referências. 

No momento seguinte surgiu a idéia de criar diferentes volumes separados, com 

coberturas curvilíneas que anunciavam os espaços no subsolo da biblioteca e auditório. 

Nesse momento a maior influência foi o projeto do Complexo de Cinema de Busan, de 

Coop & Himmelblau. Sobre este projeto o aluno escreveu:  
“A entrada principal se dá por um volume formado por meios-cones, dando um 
aspecto de vulcão. Esse contraponto entre uma cobertura leve e um grande 
volume me chamou muita atenção”.  
 

Nota-se mais uma vez a presença de uma metáfora para expressar a força da ideia a 

ser alcançada. 

Para suportar a cobertura, o aluno começa a estudar a estrutura da Mediateca de 

Sendai, de Toyo Ito. Sobre esse aspecto o aluno assim escreveu:  
“Faltava ainda estudar os apoios da cobertura. Me utilizei de pilares tubulares 
vazados, que viriam desde o subsolo e apoiariam a cobertura. Sendo um tipo 
de estrutura não muito comum e bonita, adotei-a”.  
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De fato a estrutura em feixe, vazada, melhor atendia às necessidades de criar apoios e 

propiciar uma transparência e leveza que o aluno desejava desde o início para o 

edifício. Mas havia outro motivo para o aluno optar por essa estrutura: a iluminação. 

 

Figura 8 – Estudo de Caso 3: Acima – estudos iniciais da cobertura e da estrutura. Abaixo – o projeto 

final realizado. 

Como no projeto da Mediateca, no Centro Cultural Japonês foi criada uma abertura na 

laje em torno do pilar cilíndrico, o que permite levar luz natural ao subsolo. Na imagem 

renderizada no interior do subsolo, percebe-se como os pilares cilíndricos permitem a 

penetração da luz. 

Conclui-se que o aluno foi capaz de identificar projetos similares, que pudessem servir 

para entender melhor os problemas que se apresentavam em seu projeto. Os traços 

característicos da cobertura ondulante, mapeados diretamente de projetos análogos 

anteriores, foram transferidos para a solução análoga. O aluno foi capaz de mapear as 

identidades e abstrair as diferenças. Por outro lado, a solução da estrutura que suporta 

a cobertura foi adaptada a partir das diferenças entre a referência e o projeto realizado. 

Neste caso a abstração foi conceitual e não formal como no primeiro. 

 

4. Discussão 
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Os três aspectos mencionados anteriormente – padrões análogos, visões alternativas, 

e a decomposição do projeto análogo em identidades e diferenças – de fato puderam 

ser identificados nos relatos analisados. O primeiro aspecto mostrou que os estudantes 

estabelecem poucas relações entre os projetos similares e seus próprios projetos. Com 

dificuldade, apontam poucas visões alternativas a partir da identificação de 

semelhanças e diferenças entre a fonte e o alvo da analogia. Parece que após a 

identificação de um aspecto que satisfaça à solução do problema, eles acabam ficando 

satisfeitos precocemente, e deixam de investigar outras possíveis soluções alternativas. 

Notamos nesta pesquisa que as analogias estabelecidas entre conhecimentos do 

mesmo campo de domínio são mais bem sucedidos do que entre campos distintos, 

uma vez que o mapeamento é mais fácil de realizar. Em raros casos os alunos 

buscaram conhecimentos em outras áreas (estudo de caso 2). A razão disso parece ser 

o fato de que a capacidade de abstração e de estabelecer conceitos profundos exige 

experiência, que os estudantes ainda não têm.  

Concluimos que as analogias foram altamente estimulantes para o entendimento dos 

problemas de projeto e instigaram soluções similares. Entretanto, a criatividade foi 

apenas de âmbito pessoal, e não uma criatividade literal, como a combinação incomum 

de ideias. Não idenficamos na pesquisa alguma ideia original no domínio que constitui a 

arquitetura. 

A pesquisa realizada confirma as conclusões já enunciadas anteriormente por Gabriela 

Goldschmidt (2001) e por Herman Casakin (2007), que apontam que a criatividade em projeto 

pode ser estimulada a partir do uso de metáforas e analogias. Além disso, confirmamos que as 

analogias visuais em projeto são necessárias e mais eficientes quando o problema é mal 

definido, ou seja, quando os estudantes não conseguem transferir conhecimentos e 

experiências obtidas no passado para a situação presente.  

Durante a orientação dos trabalhos dos alunos, em muitos casos, não houve indução direta 

para o uso de analogias, e, mesmo assim, elas ocorreram naturalmente, durante a realização 

dos projetos. 

Constatamos que os relatos escritos foram essenciais para a identificação das três restrições 

fundamentais para que ocorra a lembrança e a associação entre ideias por meio de analogias. 

Como bem assinalaram Holyoak e Thagard (1995, p.5-6), as analogias foram identificadas a 



832 

 

partir da similaridade, de sua estrutura e do propósito a ser alcançado pelo estudante. É 

importante destacar que quando o estudante não conseguiu estabelecer analogias é porque ele 

não conseguiu mapear os elementos similares, passíveis de transferência entre a fonte da 

analogia e o projeto que ele estava realizando no momento.  

Notamos durante as orientações que os alunos apresentam dificuldades em 

estabelecer relações entre projetos e problemas similares, principalmente quando as 

características são conceituais. Características formais são mais visíveis, e, portanto, 

mais fáceis de serem apreendidos de imediato. Conceitos são abstratos, requerem que 

o aluno recupere informações mapeadas que não são visíveis. 

Notamos que a maioria das analogias estabelecidas pelos estudantes foi do tipo 

superficial, pois se mantiveram no nível das características formais visíveis, com 

poucas situações de identificação de conceitos subjacentes mais profundos. 

Pode-se concluir que as metáforas e analogias são heurísticas eficientes em situações de 

grande incerteza e dúvida, pois elas tornam possível dar saltos mentais entre ideias de um 

modo imprevisível, favorecendo a erupção da criatividade. 

 

5. Considerações Finais 

As maiores dificuldades para monitorar os projetos dos estudantes residem no fato deles 

realizarem a maior parte do trabalho longe do atelier de projeto. Esse fato dificulta a 

identificação dos momentos mais críticos do processo de projeto, resultando em um 

acompanhamento parcial do processo. Por outro lado, as pesquisas em laboratório, com rígidos 

protocolos de análise, são muito artificiais, e não refletem a prática projetual cotidiana.  

Durante as orientações de projeto, procurou-se identificar como ocorre a essência do 

pensamento analógico: a transferência de conhecimento de uma situação para outra 

pelo processo de mapeamento. No entanto, como o raciocínio analógico é visual, e 

implica na comparação de dois conceitos análogos no mesmo nível de abstração, 

somente após a apresentação dos projetos e dos relatos escritos é que se pode notar, 

claramente, os tipos de associações entre as ideias similares que foram realizadas. 

Não é fácil encontrar um conjunto de correspondências, uma a uma, durante as 

assessorias de projeto no atelier, pois as inferências realizadas pelos estudantes 
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ocorrem nos momentos em que estão fora do atelier, em ambientes mais tranquilos e 

propícios para realizar a reflexão sobre o processo.  
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RESUMO 
 
A constante articulação dos Arranjos Produtivos Locais no turismo e as inovações do ambiente 

institucional que impactam diretamente no desenvolvimento da atividade turística, faz-se 

necessário realizar esse estudo, com o objetivo de discutir a organização e caracterização do 

ambiente institucional no desenvolvimento do APL turístico de Parintins/ AM. Nos APL`s 

turísticos, a inovação é um elemento indispensável para a competitividade dinâmica e 

sustentável, através do aprendizado interativo, estabelecendo estreitas relações de cooperação 

e participação ativa dos players no processo inovativo. A metodologia adotada possui uma 

abordagem qualitativa; adotamos a pesquisa de campo, com aplicação de formulários aos 

players; e a análise de conteúdo, por meio da investigação e discussão a respeito da temática 

de pesquisa em sua totalidade. 

 
Palavras-chave: Turismo. Arranjo Produtivo Local. Inovação. 

 
 
ABSTRACT 
 
The constant articulation of Local Productive Arrangements in tourism and the innovations of the 
institutional environment that directly impact the development of tourism, it is necessary to 
perform this study with the aim of discussing the organization and characterization of the 
institutional environment in the development of APL tourist Parintins / AM. In APL `s tourism, 
innovation is an indispensable element for the dynamic and sustainable competitiveness 
through interactive learning, establishing close relations of cooperation and active participation 
of players in the innovation process. The methodology has adopted a qualitative approach, we 
adopt the field research, with application forms to the players, and content analysis, through 
research and discussion of thematic research in its entirety. 
 
Keywords: Tourism. Local Production Arrangement. Innovation. 
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INTRODUÇÃO 

A realidade atual apresenta um mundo cada vez mais globalizado e 

competitivo, onde as inovações e o processo dinâmico ocorrem de forma acelerada, 

fazendo com que os players dos Arranjos Produtivos Locais busquem novas formas de 

gestão sob o foco do desenvolvimento local, da inovação e do aprendizado interativo, 

que são elementos fundamentais para o sucesso de um APL, objetivando a 

competitividade dinâmica e sustentável do destino turístico.  

Em razão dessa dinamicidade, a constante articulação dos Arranjos Produtivos 

Locais ao setor do turismo e as inovações do ambiente institucional que impactam e se 

inter-relacionam diretamente com o desenvolvimento da atividade turística, faz-se 

necessário realizar esse estudo, com o objetivo geral de discutir a organização e 

caracterização do ambiente institucional no desenvolvimento do APL turístico de 

Parintins/ AM; tendo como objetivos específicos: identificar os players que impactam no 

desenvolvimento do APL turístico da cidade de Parintins; debater as bases teóricas que 

fundamentam o processo de inovação nos Arranjos Produtivos Locais do Turismo e 

analisar o grau de organização e interação entre os players ou instituições do APL 

turístico de Parintins/ AM. 

 
1 REFERENCIAL TEÓRICO 
1.1 CONCEITOS DO TURISMO 

O Turismo é um fenômeno espacial e social que existe desde o surgimento da 

humanidade com a necessidade de transportar informações, imagens, carga ou 

pessoas. Esses deslocamentos só foram possíveis através da abertura de estradas e 

do desenvolvimento dos meios de transportes.  

Barreto (2003) define turismo como a soma das relações e de serviços 

resultante de um câmbio de residência temporário e voluntário motivado por razões 

alheias a negócios ou profissionais. De acordo com Cooper (2001), o turismo 

 
É um fenômeno social que consiste no deslocamento voluntário e temporário 
de indivíduos ou grupo de pessoas que, fundamentalmente por motivos de 
reação, descanso, cultura ou saúde, saem do seu local de residência habitual 
para outro, no qual não exercem nenhuma atividade lucrativa, nem 
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remunerada, gerando múltiplas inter-relações de importância social, econômica 
e cultural. 

Assim, o conceito de turismo é muito abrangente e na realidade não existe um 

único e verdadeiro conceito, uma vez que apresenta diversas concepções que estão 

relacionadas com a abordagem de cada autor. 

 

INOVAÇÃO EM ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS TURÍSTICOS 

A temática Arranjos Produtivos Locais começa a ser difundida nas literaturas e 

produções acadêmico-científicas no Brasil. Os APLs turísticos no Brasil concentram-se, 

segundo Santos (2009), no Nordeste, onde a exploração do turismo de sol e praia é 

predominante – Estados da Bahia, Ceará e Pernambuco; e de localidades do Sul, 

Sudeste e Centro-Oeste. Na Amazônia, os APLs turísticos estão voltados para o 

ecoturismo e o turismo de natureza. 

Diante do intenso processo de globalização da economia e da expansão do 

turismo mundial, os Arranjos Produtivos Locais Turísticos tornaram-se um amplo 

conjunto de iniciativas, de redes locais e de relações de cooperação entre os players 

envolvidos, permitindo-lhes vantagens competitivas frente às demais localidades 

turísticas. 

De acordo com Lastres e Cassiolato (2001), os APL`s constituem-se de 

aglomerações espaciais de agentes econômicos, políticos e sociais, com foco em um 

conjunto específico de atividades econômicas e que apresenta vínculos de 

interdependência. Dentro desta definição, envolvem a participação e a interação de 

organizações e suas variadas formas de representação e associação. Através desses 

vínculos, as organizações e instituições estabelecem vínculos de articulação, interação, 

cooperação e aprendizagem entre si e demais players. 

Os sistemas locais competitivos são o fruto de um planejamento regional em 

que se busca ter aglomerações econômicas competitivas, com o adicional do 

componente social/ comunitário. Segundo Beni (2001), o Arranjo Produtivo Local 

Turístico é a forma de maior sucesso, na atualidade de articulação (integração e 

interação) de um modelo de gestão de uma destinação turística, suas modalidades de 

promoção, comercialização, desenvolvimento e cooperação entre os agentes 

econômicos, culturais, políticos e sociais de um local ou região.  
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O APL é, portanto, esforço, mobilização, comunicação, engajamento, interação, 

sinergia entre os players para a consolidação do desenvolvimento do turismo. De 

acordo com Beni (2001), o APL Turístico pode ser assim sintetizado: conjunto de 

atrativos com destacado diferencial turístico, concentrado num espaço geográfico 

contínuo ou descontínuo, dotado de equipamentos e serviços de qualidade, eficiência 

coletiva, coesão social e política, articulação da cadeia produtiva e cultura associativa 

que possam gerar vantagens estratégicas e competitivas. 

Os efeitos positivos do desenvolvimento local dependem da incorporação do 

território socialmente organizado, da capacidade das populações locais de agir com 

criatividade a partir da produção do conhecimento, e das inovações geradas pela 

cadeia produtiva. A construção de ambientes inovadores e criativos estará diretamente 

relacionada à articulação dos players quando estes percebem as diversas maneiras de 

produzir o desenvolvimento a partir do relevante papel de cada player no conjunto dos 

territórios e da sociedade. 

Segundo Cândido (2001), duas importantes variáveis que devem ser 

consideradas na gestão dos Arranjos Produtivos Locais: a Inovação e aprendizado 

interativos, pois a capacidade dos players em absorver e gerar inovações que 

possibilitem a criação de novos produtos e processos é proveniente do aprendizado 

interativo que proporciona o aproveitamento de sinergias coletivas, levando-os, assim, 

à superação das desvantagens inerentes ao porte, ao estabelecimento de relações 

mais estreitas de cooperação e a participação ativa no processo inovativo. 

Os arranjos produtivos locais estão intrinsecamente ligados ao processo de 

inovação, que constitui-se como um alicerce de competitividade e se torna uma 

ferramenta estratégica que alavanca a vantagem competitiva do destino turístico. 

Segundo Bautzer (2009), 

 
Certamente o conceito de inovação possui diversos sentidos. Ele pode ser visto 
como a adoção de novas tecnologias que permitam aumentar a competitividade 
de uma organização, uma nova ideia que, se implementada com sucesso, 
produz resultados satisfatórios ou até mesmo um processo estratégico de 
reinvenção constante do próprio negócio. Inovação pode também ser o ato de 
atribuir novas capacidades aos recursos existentes em uma empresa para 
gerar riqueza. 
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No caso dos arranjos produtivos locais turísticos, é através da percepção da 

exigência contínua dos turistas que os players buscam inovar na gestão e prestação de 

serviços. É a pressão do mercado que provoca a conversão do melhoramento contínuo 

em projetos inovadores. 

Bautzer (2009) destaca ainda que as inovações são importantes porque 

permitem que os players acessem novos conhecimentos, novos mercados, aumentem 

suas receitas, realizem novas parcerias, divulguem a atratividade turística e percebam 

novas estratégias competitivas de mercado. Considerando que as inovações são 

capazes de gerar vantagens competitivas a médio e em longo prazo, inovar torna-se 

essencial para a sustentabilidade social, econômica e ambiental do destino turístico. 

O processo de inovação promove mudanças. Propõe alterar o que vinha sendo 

feito e que não produzia a satisfação desejada. Mudar um processo na organização é 

imediatamente percebido pelas pessoas como um incomodo: o de sair da ‘zona de 

conforto’. O novo traz incertezas e riscos. A mesma organização que necessita e exige 

soluções a seus problemas é a primeira a criar dificuldades para que as novidades a 

tirem da rotina (KUAZAQUI, 2006). 

Assim, a inovação demanda um ambiente altamente dinâmico e competitivo em 

um conjunto de plataformas que compartilhem conhecimento, através do aprendizado 

interativo, isto é, a socialização das informações para todos os players que impactam 

direta e/ ou indiretamente no desenvolvimento do turismo. Pois vivemos numa época de 

incertezas e instabilidades do mercado, em que a maior segurança que os agentes do 

APL possui é a capacidade de inovação e adequação às exigências de mercado, 

gerando vantagem competitiva para o destino turístico. 

 

METODOLOGIA 

 

Por se tratar de um trabalho construído com base em observações feitas 

diretamente no local de sua ocorrência, o tipo de pesquisa adotado foi a pesquisa de 

campo. De acordo com Minayo (2003), consiste na constatação in loco dos fenômenos, 

necessária para a confirmação ou refutação de hipóteses e construção de teorias, com 

base num projeto de investigação, prático e de importância exploratória. 
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A pesquisa teve uma abordagem qualitativa, a qual foi analisada questões 

particulares à subjetividade e caracterização dos players, com um universo de 

significados, crenças, valores que correspondem a um conjunto profundo de relações, 

de processos e fenômenos que não podem ser reduzidos, apenas, em variáveis 

(OLIVEIRA, 2001). 

Temos também como método de pesquisa, a análise de conteúdo, pois segundo 

Vergara (2008) consiste numa técnica para o tratamento de dados que objetiva 

investigar e discutir a temática de pesquisa em sua totalidade. 

O universo da amostra foi delimitado para aplicação de 10 formulários às 

instituições ou players que impactam no desenvolvimento do APL turístico de Parintins/ 

AM, no período dos meses de abril, maio e junho. 

Para a obtenção dos dados e informações, a técnica de pesquisa foi a 

documentação direta, pois esta, melhor se enquadrava no tipo de pesquisa adotada, 

através observação direta intensiva, tais como, observação e entrevistas não-

estruturadas, juntamente com a observação direta extensiva, por meio de formulários. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

CARACTERIZAÇÃO DOS AGENTES DO APL TURÍSTICO 

INSTITUIÇÕES DE QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DE APOIO ÀS 

EMPRESAS 

Além das instituições de qualificação de recursos humanos, temos as 

prestadoras de serviços, que impactam indiretamente no desenvolvimento do APL 

Turístico de Parintins/ AM, tais como os serviços de alimentação (restaurantes, bares e 

lanchonetes), serviços de transportes (táxis, barcos, moto-táxis, triciclos e aviões) e 

serviços de hospedagem (hotéis, pousadas, casas particulares e Associação Cama e 

Café de Parintins - ACAMPIN). 

As principais instituições de qualificação de recursos humanos e de apoio às 

organizações ligadas ao setor de turismo local identificadas foram: o SEBRAE, SENAC 

e a UEA. 
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O Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa – SEBRAE é uma 

instituição federal, com quatro anos de atividades no município de Parintins. A 

instituição já contribuiu significativamente para o desenvolvimento do turismo em 

Parintins, com a efetiva participação das reuniões do Projeto dos 65 destinos indutores 

do turismo regional; a formalização dos empreendedores individuais; e a capacitação 

através de cursos e consultorias. O grau de escolaridade dos colaboradores da 

instituição é ensino superior.  

A instituição não possui profissionais qualificados especificamente na área de 

turismo, mas os colaboradores participaram do Projeto dos 65 destinos indutores do 

turismo regional, ministrados pelo Instituto Marca Brasil, com período de duração de 

uma semana. 

Percebemos então que, o SEBRAE é uma instituição que articula com os 

demais players que impactam no desenvolvimento do turismo, através da legalização 

dos empreendimentos que comercializam produtos e prestam serviços turísticos e o 

envolvimento da mesma com a Embratur e Amazonastur, com a participação no 

projeto. 

Outras instituições que contribuem para a qualificação da mão-de-obra local 

são as Instituições de Ensino Superior – IES, como a Universidade do Estado do 

Amazonas – UEA. 

A UEA é uma instituição pública estadual recente, com 10 anos de atuação na 

comunidade parintinense. Possui diversos cursos nas áreas de licenciatura, direito, 

ciências econômicas, e principalmente, o curso de Tecnologia em Gestão de Turismo e 

o curso de especialização em Turismo e Desenvolvimento Local, em parceria com a 

Escola Superior de Artes e Turismo – ESAT/ UEA, em Manaus. A instituição objetiva 

qualificar a mão-de-obra local e formar cidadãos críticos perante a realidade. 

Alguns colaboradores possuem qualificação profissional na área de turismo, 

contribuindo para a qualificação dos recursos humanos e uma visão sistêmica do 

turismo. A instituição, por intermédio do curso de especialização em Turismo e 

Desenvolvimento Local, desenvolveu debates institucionais no I Fórum de Turismo, 

com a temática: “Os desafios e perspectivas de Parintins como uma cidade turística”, e 
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o I Encontro Municipal de Turismo, enfatizando as políticas públicas voltadas ao turismo 

local. 

 

INSTITUIÇÕES DE FINANCIAMENTO 

A principal instituição de financiamento identificada na localidade foi o Banco da 

Amazônia – BASA é uma importante instituição financeira que fomenta o crédito na 

nossa região. De acordo com o entrevistado, o BASA possui diversas linhas de crédito 

exclusivamente destinadas ao setor de turismo, tais como o FNO-Amazônia 

Sustentável; FNO-Amazônia Pró Copa; Amazônia Giro MPE; Amazônia Turismo 

Empresarial e BNDES Automático. 

Segundo o entrevistado, a instituição atua com os objetivos de financiar 

empreendimentos turísticos para o desenvolvimento local e firmar parcerias voltadas ao 

incremento do turismo regional. 

 

INSTITUIÇÕES DE SUPORTE E APOIO À ESTRATÉGIA DE TURISMO 

 
Nesta seção, as instituições identificadas foram: a Amazonastur e a Secretaria 

Municipal de Indústria, Comércio e Turismo de Parintins. 

A Amazonastur é uma instituição oficial do turismo no Estado do Amazonas, 

qua atua com os objetivos de apoiar o desenvolvimento sustentável de novos produtos 

turísticos, oferecer condições de melhorias aos já consolidados e promover a “Marca 

Amazonas” nos mercados turísticos. 

Os recursos humanos possuem qualificação na área de turismo, e ainda 

promove projetos e programas: Programa de Interiorização do Turismo, Captação de 

Investimentos e Promoção e Divulgação para o Turismo, Programa de Apoio aos 

Municípios e à Iniciativa Privada para a Formação e Capacitação de Recursos 

Humanos. 

Outra instituição identificada foi a Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo 

de Parintins – SICTUR. É uma instituição integrada à Administração Direta Municipal e 
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foi criada no ano de 2001, com o objetivo de planejar, coordenar e executar 

ativ idades relativas à indústria, comércio, cultura e ao turismo;  

A SICTUR possui recursos humanos qualificados na área de turismo, e ainda 

participa de cursos de operação do SG65 – Sistema de Gestão dos 65 destinos 

indutores do turismo regional, promovidos pelo Ministério do Turismo, contribuindo 

assim, para melhor operação no SG65, cumprindo os prazos preestabelecidos. 

A SICTUR é uma instituição articulada com os demais segmentos, tais como: 

associações, cooperativas, iniciativa privada, instituições federais e estaduais entre 

outras. Uma das importantes ações da SICTUR foi a criação do COMTUR – Conselho 

Municipal de Turismo, instituído pela Lei Municipal no 483/2010. O COMTUR é formado 

por representantes de instituições do poder público municipal, iniciativa privada, 

Instituições de Ensino Superior e Técnico, associações folclóricas e sistema S 

(SEBRAE, SENAI, SENAC, SESC, SESI e SENAR). 

 

OUTRAS INSTITUIÇÕES LIGADAS AO TURISMO 

As demais instituições ligadas ao desenvolvimento do turismo são: as 

Associações Folclóricas dos Bois-Bumbás Garantido e Caprichoso. 

As instituições que impactam diretamente no desenvolvimento do turismo são 

as Associações Folclóricas dos Bois-Bumbás Garantido e Caprichoso, que possuem 

em média, cada uma, 250 colaboradores no período do Festival Folclórico. São 

instituições da esfera municipal e atuam com os objetivos de realizar trabalhos sociais 

com a comunidade; qualificar a mão-de-obra local e gerar emprego à população. Em 

2008, as associações folclóricas, em parcerias com a Superintendência da Zona Franca 

de Manaus – SUFRAMA, a Força Sindical, entre outras, ofereceram cursos de inglês, 

espanhol e técnicas em vendas à comunidade local. Somente aos trabalhadores dos 

galpões, o Ministério do Trabalho passou orientações da importância dos equipamentos 

de segurança e como agir em situações de emergência.  

As instituições estão totalmente envolvidas no Festival Folclórico, com o 

planejamento, organização e seleção de recursos humanos. Porém é necessário que 
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as associações tenham mais interesse com a prevenção de acidentes e a saúde do 

trabalhador. 

A própria população local pode ser considerada um player que impacta no 

turismo de Parintins, a partir do modelo de participação e gestão participativa, através 

do envolvimento de importantes instituições das esferas pública e privada e as IES, 

com o objetivo de participar, acompanhar e avaliar o andamento das políticas de 

desenvolvimento do turismo. 

 

DESENVOLVIMENTO DO APL TURISTICO DE PARINTINS 

Ao discutirmos sobre a atuação das instituições para o desenvolvimento do 

turismo local, identificamos no processo de pesquisa algumas importantes variáveis de 

ameaças e oportunidades, tais como: 

 

TABELA I: AMEAÇAS E OPORTUNIDADES DO TURISMO LOCAL 
AMEAÇAS OPORTUNIDADES 

Infraestrutura turística incipiente Potencialidade turística 

Péssimo atendimento de alguns serviços 
turísticos 

Diversidade natural e cultural 

Elevados preços de produtos/ serviços Destino Indutor 

Sazonalidade Espírito empreendedor 

Falta de qualificação de recursos humanos Acesso facilitado aos créditos de 
financiamento 

Falta de valorização do artista local Município em expansão 

Elevada exploração sexual Presença de IES 
Fonte: Pesquisa de campo – Maio/ Junho de 2011. 

 

Além das ameaças e oportunidades identificadas pelos players, indagamos 

sobre as reais inovações que ocorreram na atividade no processo histórico de 

desenvolvimento do turismo em Parintins, como podemos destacar abaixo: 
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TABELA II: INOVAÇÕES NO TURISMO LOCAL 

Melhorias nos serviços turísticos 

Realização de cursos de graduação e pós-graduação na área de turismo 

Oferecimento de cursos de inglês e espanhol em escola pública municipal 

Melhorias na estrutura aeroportuária 
Dimensão internacional do Festival Folclórico 

Maiores estruturas e movimentos de alegorias no Festival Folclórico 

Qualificação da mão-de-obra local 

Instalação permanente de IES 

Construção de novos atrativos turísticos (balneários, praças etc.) 

Rompimento do tradicionalismo do Boi-bumbá 

Inserção do município nos 65 destinos indutores do turismo regional 

Mudanças no comportamento dos turistas/ consumidores 
 Fonte: Pesquisa de campo – Maio/ Junho de 2011. 

 

A partir da identificação das inovações ocorridas na atividade turística local, a 

Figura 01 resume as principais instituições que impactam no desenvolvimento do 

turismo no município de Parintins. 

 
 

Figura 01: Principais Instituições presentes no APL Turístico – Parintins/ AM 
Fonte: Elaboração pelo autor com dados da pesquisa, 2011. 

Assim, discutimos nos resultados da pesquisa as reais contribuições e os 

impactos das diversas instituições presentes no desenvolvimento do turismo local, as 
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possíveis ameaças e oportunidades que possam afetar positiva ou negativamente a 

atividade, além das inovações ocorridas na atividade dentro de um processo histórico.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir da identificação de todas as instituições que impactam diretamente no 

desenvolvimento do turismo no município de Parintins/ AM, percebemos que a maioria 

das instituições possui elevado grau de endogenia, isto é, estabelecem parcerias com 

demais instituições, com o intuito de atingir os objetivos propostos. Porém, foi 

identificada que algumas instituições ficam isoladas, pois não socializam informações 

para os demais players e também não investem em processos inovativos, que 

poderiam gerar vantagem competitiva para a própria organização e para o turismo 

local. 

É importante que os players locais percebam que são responsáveis pelo 

desenvolvimento local, atuando de forma cooperada, participativa e integrada, 

mobilizando as potencialidades e recursos locais, transformando-o em um destino 

turístico competitivo. 

No município de Parintins, de acordo com todas as entrevistas e com a 

identificação das potencialidades turísticas, sugerimos a promoção de uma grande 

diversificação econômica na localidade, aproveitando o desenvolvimento da agricultura 

familiar, da pesca artesanal, do artesanato amazônico e da pecuária, objetivando 

aumento na geração de emprego e renda e estabelecer uma maior conexão entre as 

atividades já consolidadas no município com o turismo, isto é, além de suas finalidades, 

é possível transformá-las em potencialidade turística, desde que haja maior 

envolvimento e interação entre as instituições. Propomos destacar ainda neste trabalho 

a existência de um Arranjo Produtivo Local embrionário, porém é importante elencar 

alguns requisitos característicos de um APL que estão ausentes, tais como: o elevado 

grau de endogenia em sua totalidade e os fortes investimentos em inovação e 

estabelecimento de aprendizado interativo. 
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RESUMO:  
A finalidade do presente artigo é refletir sobre a experiência estética como instância 
transformadora e suas implicações em todas as dimensões da educação. Para que a educação 
se constitua em experiência estética ela deve ser inserida num contexto maior de análise; quer 
dizer que a educação para ser transformada e transformadora precisa de mudanças na forma 
como os seres humanos se colocam na realidade e na relação que estabelecem com tudo 
aquilo que os rodeia. Daí que a educação deve ser considerada tanto uma problemática 
epistemológica quanto ontológica. Isto significa que a experiência estética vai além do lugar de 
ensino e aprendizagem, para devir o cenário do acontecer, onde passa tudo aquilo que nos 
acontece, nos alcançando e nos transformando. A transformação requer mobilizar a potência 
criativa que é um componente fundamental da arte; esta pode contribuir para abrir nosso 
mundo a uma nova forma de relacionamento, concedendo vida a tudo o que existe. 
 
Palavras-Chave: experiência estética; ensino; formação continuada de professores; inovação; 
arte. 
 

RESUMEN: 
La finalidad del presente artículo es reflexionar sobre la experiencia estética como instancia 
transformadora y sus implicaciones para todas las dimensiones de la educación. Para que la 
educación se constituya en experiencia estética debe insertarse en un contexto mayor de 
análisis; es decir que la educación, para ser transformada y transformadora, necesita cambios 
en la forma que los seres humanos nos colocamos en la realidad y en la relación que 
establecemos con todo aquello que nos rodea. De ahí que la educación deba ser considerada 
tanto una problemática epistemológica como ontológica. Esto significa que la experiencia 
estética va más allá del lugar de enseñanza y aprendizaje, para constituirse en el escenario del 
acontecer, donde ocurre todo aquello que nos acontece, alcanzándonos y transformándonos. 
La transformación, por su parte, requiere mobilizar la potencia creadora que es un componente 
fundamental del arte; ella puede contribuir a abrir nuestro mundo a una nueva forma de 
relacionamiento, concediéndole vida a todo lo que existe. 
 
Palabras - Clave: experiência estética; enseñanza; formación continuada de profesores; 
innovación; arte. 

 

Palavras Iniciais  
 

O mundo é do tamanho do conhecimento que temos dele.  

Alargar o conhecimento, para fazer o mundo crescer,  

e apurar seu sabor, é tarefa de seres humanos.  

É tarefa, por excelência, de educadores. 

Terezinha Azeredo Rios  
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     É frequente pensar a educação exclusivamente como uma problemática de natureza 

pedagógica. Alguns afirmam que transformadas as condições econômicas, políticas ou 

culturais, a educação se transformará de maneira automática. Desde nossa perspectiva, estas 

considerações estão sustentadas em um critério de separação. Esta separação forma parte da 

matriz cultural do ocidente que se impôs na idade moderna e que se reproduziu mediante 

dispositivos de controle, através de um processo que Aníbal Quijano (2000) denomina como a 

colonialidade do poder. Esse processo que tem haver com o mantimento do modelo colonial, 

toma corpo em diferentes instâncias. 

  A educação tradicional é expressão e cristalização desta forma colonizada e burocrática 

de reprodução e controle. Transformar esta perspectiva para transformar aos sujeitos da 

experiência educativa, supõe colocar a educação num marco mais amplo de análise, 

estabelecendo por esta via que a educação não é um problema pedagógico, mas ontológico e 

epistemológico. Colocando assim, deveríamos observar quem é o sujeito da educação e suas 

condições presentes. Isso é central e nos coloca em situação de analisar para desmontar as 

estratégias usadas pelo colonialismo em seu afã domesticador e tentar ir mais para lá das 

barreiras impostas não só a uma educação libertadora, mas a um viver na experiência estética, 

a que está necessariamente ligada, de maneira direta e profunda com o própria existência. 

 
A experiência estética como desafio criativo para a educação  
 

 Um dos dispositivos implementados pelo sistema político atual vincula-se com os meios 

de informação. Eles atuam de modo a impedir a experiência. Sabemos que cada vez ocorrem 

mais coisas lá fora, mas ao mesmo tempo cada vez “nos sucedem” menos coisas; somos 

sujeitos informados, dinâmicos, atualizados, excessivamente otimistas e seguros que o mundo 

rende-se aos nossos pés. Não obstante, a realidade é percebida como algo exterior a nós, 

como algo longínquo e estranho. Deste modo, o que passa na realidade não “nos passa”. Esta 

segunda separação entre o sujeito e a realidade é parte daquela mesma estratégia de 

separação, ancorada na matriz cultural do capitalismo.   

 

Para que algo nos transforme, isto é, se constitua em experiência, requer um 
gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos tempos que 
correm; requer parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar 
mais devagar, olhar mais devagar, escutar mais devagar; parar para sentir, 
sentir mais devagar, demorar nos detalhes, suspender a opinião, suspender o 
julgamento, suspender a vontade, o desejo, suspender o automatismo da ação, 
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cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que 
nos passa, aprender a lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do encontro, 
calar muito, ter paciência, dar-se tempo e espaço. (Larrosa, 2002, p.24). 

 

 Uma das implicações da perda da experiência como instância vital, se associa com a 

impotência, entendida como a falta de demonstração da potência criadora do ser humano, 

impotência promovida pelo sistema político dominante e que se traduz em desumanização. A 

educação, neste contexto, reduz-se ao desenvolvimento da face racional do pensamento, 

desestimando a sua significação no processo de construção de sentidos, os que dão forma à 

maneira como entendemos o mundo. Nesta visão prática do saber, todas as instâncias lúdicas, 

mágicas e criativas devem ser descartadas. Como sabemos, a criação é um elemento inato, 

quer dizer que é inerente a condição humana, no entanto, o potencial criador precisa de 

condições que favoreçam e promovam a sua demonstração.  

 A criação, por sua vez, não pode estar dissociada da experiência estética. Esta 

articulação supõe mudanças fundamentais na concepção do humano, mas também do 

relacionamento que o homem estabelece com o mundo. A experiência só tem lugar em uma 

relação de igualdade com todas as coisas que nos rodeiam precisamente na instância na que 

nos fundimos com os objetos da realidade, como dois polos de uma mesma totalidade. Essa 

forma de reconhecer no outro uma entidade que tem vida, abre a possibilidade de re-encantar o 

mundo, isto é pôr canto às coisas nos encantando com elas, onde tudo o que nos rodeia cobra 

vida, em uma mesma unidade vital. Por isso, à educação integral, à que se considera como 

opção de desenvolvimento de todas as dimensões da subjetividade, deve associar-lhe uma 

visão holística, onde não se perca de vista que a demonstração da potência criadora se dê em 

unidade com a totalidade; é ali onde tem local a experiência estética. Nesta ótica, o nosso 

referencial fundamental para a reflexão são os saberes ancestrais; o saber para os povos 

originários está necessariamente centrado na experiência. Ele cobra vida sobre a base da 

dimensão afetiva e emocional do sujeito, dimensão perdida na educação tradicional, onde o 

sujeito do saber faz parte de um rito onde o riso e a alegria por aprender ficam desdesenhados. 

De tanto reprimir a afetividade e evitar a sua expressão, os seres humanos criaram uma 

couraça emocional. Bem como no plano geográfico, em nível planetário, observa-se uma 

desertificação crescente, de igual modo, os seres humanos estão a viver uma desertificação 

emocional. Segundo estudos de Wilhelm Reich (1954), os seres humanos construíram uma 

couraça emocional para adaptar-se às difíceis condições reinantes.  

 A criação é a alegria porque é a expressão natural da corrente de vida e a reafirmação 

da força criadora, expressão da potência que transita da indeterminação à determinação e que 
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mediante o criado deixa uma impressão que contém o impulso de algo novo. Nela se manifesta 

a afetividade e se anima a alegria, uma alegria que deve se construir como elemento ordenador 

do processo educativo, no entanto a sociedade não tem um discurso de felicidade, vazio muito 

provavelmente associado à versão triunfante do cristianismo.  

          A educação deveria assumir o desafio de orientar o saber em torno da demonstração da 

criatividade, como instância humanizadora orientada à formação de novos sujeitos, bem como, 

uma forma de mobilizar o volume criativo que habita em cada um. Para que isso ocorra, a 

educação deve ser vivida como uma experiência de natureza estética, e constituir-se, por esta 

via, em uma instância de libertação e de transformação.  

 

Inovação, Ensino e Formação continuada de professores 

 

O cenário contemporâneo que se apresenta a todos nós, principalmente na 

ciência e na tecnologia, mostra um mundo em mudanças. Se por um lado constatamos 

avanços e conquistas, por outro é inegável o expressivo aumento da desigualdade 

social e econômica geradora de miséria e sucessivas exclusões. Contextos dessa 

natureza e teor revelam a necessidade premente de estancar tais processos, mediante 

atitudes comprometidas com a preservação da vida e a equidade social, revelando 

assim outras formas possíveis e viáveis para viver e conviver.  

Nesse sentido, a educação ocupa lugar de destaque e é urgente a necessidade 

de repensá-la, especialmente a partir de conceitos e de práticas sustentadas em 

teorias comprometidas com uma vida digna e justa para todas as pessoas. Destarte, é 

importante considerar a educação em uma perspectiva de qualidade social (ARROYO, 

2002). A busca por essa perspectiva, embora ainda bastante tímida, e por vezes 

essencialmente teórica,  tem se dado a ver mais expressivamente nas últimas décadas 

do século XX. 

Dentro do cenário contemporâneo, essa compreensão não é nova, no sentido de 

ser uma novidade, algo inédito, mas pode ser inovadora se for considerada como 

possibilidade efetiva no campo da formação profissional comprometida com uma nova 

ordem social. Inovação é uma palavra que deriva do latim innovatio e se refere a uma 

idéia, um método ou um objeto criado que pouco se assemelha a padrões anteriores. 
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Atualmente este termo tem sido usado em múltiplos e distintos sentidos e nos mais 

variados espaços. No panorama educacional brasileiro, por exemplo, e de maneira 

mais específica, na educação básica, podemos visibilizar que as reformas educacionais 

têm tentado se pautar no princípio da inovação, principalmente quando se trata de 

modalidade de ensino. Alguns dos mais recentes documentos comprovam essa 

evidência; o Decreto-presidencial n° 3.276 de 6 de dezembro de 1999 e sua definição 

de uma política de formação de professores para a educação básica;  o Parecer 

CP9/2001 do Conselho Nacional de Educação instituindo Diretrizes para a Formação 

de Professores no nível da educação básica, oferecendo esta formação inclusive, na 

modalidade a distância. Sobre esta modalidade Emilio Voigt (2007, p. 53) diz que a 

educação a distância “[...] tem a vantagem de ser flexível e de se adaptar melhor às 

necessidades individuais, mas apresenta restrições em termos de contexto social, 

comunicação ou controle do aprendizado.”  

Ainda em relação aos documentos podemos destacar a portaria 4059 de 10 de 

dezembro de 2004, possibilitando as instituições de ensino superior (IES) inserir na 

matriz curricular disciplinas que utilizem a modalidade semipresencial. De acordo com o 

mesmo autor citado acima,  

 
[...] a educação semipresencial é como uma ponte que liga a modalidade 

presencial clássica com a moderna educação a distância, possibilitando usufruir 

das vantagens das duas. A figura da ponte não quer ser apenas uma opção 

conciliatória. A ponte está aí para permitir o trânsito entre os dois lados. (Idem, 

p.55) 

 

Mais recentemente, por meio da portaria n° 1.129, de 27 de novembro de 2009, 

foi criada a rede nacional de formação continuada dos profissionais da educação 

básica. Embora a modalidade é uma demanda importante e necessária, é preciso 

considerar também outros aspectos cruciais nas políticas de formação de professores, 

até porque, como destaca Arroyo (2002) qualquer inovação está fadada ao fracasso se 

não considerar as pessoas, tratando-as apenas como consumidoras de modelos ou de 

teorias. Nesse sentido, como nos alerta Coppete (et al 2010), precisamos nos atentar 

para as mútliplas demandas exigidas no âmbito da formação inicial e continuada de 

professores; uma delas é a necessidade de se considerar efetivamente a diversidade 
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sociocultural presente na sociedade e, por conseguinte, em nossas escolas. Esta 

temática candente, é inclusive, um dos eixos da política nacional brasileira. 

Instrumentalizar teórica e criticamente os professores para lidar com essa diversidade 

de maneira consciente e respeitosa é urgente e necessário. Implica, como diz Azibeiro 

(2006) a opção ético-político-epistemológica pela desconstrução de subalternidades, 

condição precípua para a reciprocidade como princípio fundante às perspectivas 

educativas de abordagem inter e multiculturais.  

 

Palavras Finais  

 

Defendemos a importância da inovação nos processos de formação continuada 

de professores, no entanto compreendemos que ela precisa ir além das modalidades 

de ensino, ainda que essas se apresentem como alternativa para a democratização da 

educação.  

Destacamos igualmente a necessidade de processos formativos comprometidos 

com uma educação de qualidade social geradores de práticas educativas 

comprometidas com novas formas de pensar, de ser, de viver e conviver. 

Desde nossa perspectiva, a inovação na educação deve estar ligada a dos 

critérios fundamentais. De um lado, a integração como processo que inclua para 

ampliar a base democrática do ensino, e por outra, a interculturalidade e 

intraculturalidade como componentes essenciais da educação. A interculturalidade, 

desde sua vertente critica, pode aportar a um debate que questione as bases 

ontológicas sobre as que foi construído o saber, reelaborando-as e o critério da 

intraculturalidade, que ao mesmo tempo que visa uma educação inovadora, criativa e 

integral, seja holística, quer dizer que não perca de vista as conexões do ser humano 

com a totalidade na qual ele se inserta. 
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RESUMO: Apesar das recorrentes menções à originalidade e à utilidade, um consenso a 
respeito da definição do construto da criatividade continua sendo uma idéia utópica, não 
somente pela amplitude da utilização desse termo, mas principalmente pela multiplicidade de 
repercussões que esse fenômeno provoca nas mais diversas modalidades de medida 
psicológica. Este artigo propôs, então, a investigação a respeito da validade de construto da 
criatividade através da análise de redes em quatro contextos retirados da literatura 
internacional: 1) o contexto do desempenho escolar; 2) o contexto da psicose; 3) o contexto dos 
traços de personalidade e; 4) o contexto do humor. Os resultados gráficos são discutidos e uma 
primeira abordagem da sistematização da análise de redes para a psicometria é proposta. 

  

Palavras-chave: Criatividade; Validade de Construto; Análise de Redes 

 
 
ABSTRACT: Despite the recurrent references to originality and usefulness, a consensus on the 
definition of the creativity construct remains a utopian idea, not only because this term’s breadth 
of use, but also due to the many repercussions that this phenomenon causes in a variety of 
psychological measurements. This paper therefore proposes that creativity’s construct validity 
investigation can take advantage of network analysis software, fact verified in four contexts 
taken from international literature: 1) the context of school performance; 2) the context of 
psychosis; 3) the context of personality traits; and 4) the context of humor. Graphical results are 
discussed and a first approximation of psychometry and network analysis begins to be built. 

 

Keywords: Creativity; Construct Validity; Network Analysis 
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Apesar das recorrentes menções à originalidade e à utilidade (GEORGE; ZHOU, 

2002; WARD, 2007; BATEY; FURNHAM, 2008; dentre outros), a criatividade continua 

sendo um fenômeno amplo e controverso, no qual as dúvidas se proliferam, quase 

sempre, mais rápido que as respostas, não somente pela crescente amplitude da 

utilização desse termo, mas, principalmente, pela multiplicidade de repercussões que 

essa variável provoca nas mais diversas modalidades de medida psicológica. Direta ou 

indiretamente, a criatividade se manifesta de maneira contraditória, concorrente ou 

complementar em praticamente qualquer teste de inteligência (HAENSLY; REYNOLDS, 

1989), de personalidade (COLLINS; AMABILE, 1999) e de capacidade (HOWE, 1999), 

o que torna a sua definição uma equação bastante intrincada. Não seria possível, 

porém, resolver esse mesmo cálculo e, por conseguinte, obter o significado desse 

construto, simplesmente ao isolar a incógnita dos demais fatores? 

 A resposta mais provável para essa pergunta é “sim, é possível”, especialmente 

se levado em consideração o fato de que o desempenho nos testes psicológicos não se 

baseia em medidas fundamentais, variando em função de erros e de um sem fim 

número de variáveis intervenientes. O construto da criatividade, justamente por interferir 

em inúmeras avaliações, torna-se, portanto, explícito nas relações entre essas mesmas 

medidas que o circundam. Assim, analogamente, como os astrônomos detectam um 

planeta escuro pelo padrão de interferências que ele causa nas órbitas dos demais 

corpos que dividem o seu sistema, os psicólogos podem definir a criatividade (e, quiçá, 

outros construtos que não possuem conteúdo ou critérios bem estabelecidos) através 

da mediação que ela causa na rede de correlações estabelecida em um determinado 

contexto. 

 Longe de ser inédita, essa idéia remete ao trabalho seminal de Cronbach  e 

Meehl (1955), no qual é definida a validade de construto como a rede de associações 

ou proposições em que um determinado fenômeno ocorre. Tal procedimento de 

validação, entretanto, tem se baseado, quase exclusivamente, no emprego da análise 

fatorial, método em que ambas as modalidades, exploratória e confirmatória, 

frequentemente, se limitam a dividir a variância de cada item individual de um teste em 

clusters parcialmente sobrepostos (COSTELLO; OSBORNE, 2005; DANCEY; REIDY, 

2006). Os resultados oferecidos por essa empreitada, todavia, não aparentam ser 
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suficientes para circunscrever a criatividade, fenômeno cuja natureza multidimensional 

requer técnicas igualmente multifacetadas, ou seja, capazes de capturar os seus vários 

aspectos em seus vários círculos de repercussão (FURNHAM; BACHTIAR, 2008). 

 Uma alternativa já bem estabelecida é o uso de matrizes multitraço-multimétodo, 

técnica em que diferentes traços e diferentes métodos são cruzados para discernir o 

efeito proveniente de cada elemento intercorrelacionado de sua tabela (VIANNA, 1983). 

Mesmo levada em consideração a possibilidade de testar, simultaneamente, a validade 

convergente e a validade divergente de uma mesma medida em diferentes níveis, sua 

pouca utilização reflete uma série de limitações, a começar pelo exigido, apesar de 

dispendioso e pouco prático, desenho de pesquisa completamente cruzado. Outros 

entraves são as interpretações conflitantes quando da existência de covariações entre 

os traços, a inflação artificial dos resultados devido à variância comum dos métodos, e 

a ausência de um único coeficiente estatístico que sumarize objetivamente a validade 

de construto (MICHAEL; WRIGHT, 1989). 

 Nisso, embora as descrições qualitativas de até então tenham se demonstrado 

úteis para uma primeira aproximação das complexas interações que compõem o 

universo da criatividade, optou-se por uma ferramenta alternativa que capturasse 

quantitativamente e objetivamente os padrões de relacionamento desse construto, a 

análise de redes (SCOTT et al., 2005). A análise de redes é um ramo da sociologia que 

combina o conceito de sociograma com elementos da teoria dos gráficos para verificar 

os indícios emergentes de sistemas complexos, típicos nas sociedades, mas, também, 

interpretáveis nos construtos. Além de oferecer índices como os de centralidade, de 

homogeneidade e de transitividade, este método ainda possibilita o escrutínio da 

validade de construto de maneira gráfica, utilizando-se da detecção hierárquica de 

clusters e de posições estruturais (MICHAELSON; CONTRACTOR, 1992). 

 Para tal, fundamentalmente, a análise de redes se diferencia dos demais 

procedimentos estatísticos da psicologia em um aspecto: ela se utiliza de matrizes 

quadrangulares, onde as linhas e as colunas representam os mesmos sujeitos ou 

variáveis, em vez de retangulares, nas quais as linhas indicam sujeitos e as colunas 

apontam atributos. Essa simples peculiaridade, mais que tornar os relacionamentos 

entre os atores, em vez da variação de seus atributos, o cerne dos modelos, confere à 
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técnica a possibilidade inata de investigação holística (multi-modal ou incorporada), ou 

seja, de analisar simultaneamente os vários níveis de relacionamento que definem um 

nicho ou construto. 

 Dado o desconhecimento de qualquer trabalho que já tenha se utilizado da 

análise de redes como parte do processo de investigação da validade de construto da 

criatividade, bem como de qualquer outra variável, este artigo, longe de objetivar um 

tratado definitivo a respeito do assunto, propõe, somente, dar um pontapé inicial à 

temática. Sendo um construto, afinal, nada mais que uma maneira de organizar 

conceitualmente o que foi observado (CRONBACH, 1996), buscou-se, então, 

categorizar a criatividade em diferentes contextos apresentados na literatura 

internacional, para que com isso fosse possível desvendar a sua definição, seja no 

âmbito constituinte ou operacional. 

 

Método 

Inicialmente, selecionou-se, por critério de conveniência, em bases de dados 

internacionais, quatro artigos em que a criatividade não apenas estivesse dentre os 

descritores, mas que, também, apresentassem em seus resultados tabelas de 

correlação entre, no mínimo, uma medida de criatividade e alguma outra variável 

pesquisada. Foram escolhidos quatro contextos diferentes para que houvesse a 

possibilidade de comparar as semelhanças e as diferenças entre as definições obtidas 

em cada artigo. O primeiro item selecionado focaliza o contexto do desempenho 

acadêmico (MARJORIBANKS, 1976) e investiga a hipótese da criatividade diferenciar 

escores somente após certo limite de inteligência. O segundo item focaliza o contexto 

da psicose (BATEY; FURNHAM, 2008) e investiga a relação entre esquizofrenia e 

criatividade. O terceiro item focaliza o contexto dos traços de personalidade 

(FURNHAM; BACHTIAR, 2008) e investiga a variância que o Big Five produz na 

criatividade. O quarto item, por fim, focaliza o contexto do humor (GEORGE; ZHOU, 

2002) e investiga a sinergia entre clareza, recompensa, temperamento negativo e 

criatividade. 
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Inseriu-se a tabela de correlação de cada um desses artigos, multiplicada por 

cem (para evitar as casas decimais) e, na ocorrência de valores negativos, adicionadas 

do menor valor existente mais um (para evitar números iguais ou menores a zero) no 

software Ucinet 6 (BORGATTI; EVERETT; FREEMAN, 2002). Com base nos arquivos 

gerados, foi calculado, nesse mesmo aplicativo, pelo método da máxima distância, as 

medidas hierárquicas dos clusters, o que discerniu duas instâncias: primeiro, nos itens 

que possuíam mais de uma variável declarada sob o título criatividade, foram aceitas 

como tal somente aquelas que se aglutinassem antes que quaisquer outras duas 

variáveis o fizessem; e segundo, em todos os itens, na ausência de um consenso 

quanto à regra de interrupção (MILLIGAN; COOPER, 1985; CHEUNG; CHAN, 2005), 

utilizou-se o ponto de inflexão do scree plot delineado pelos níveis de clusterização 

para agrupar as variáveis por proximidade euclidiana. 

Os resultados foram tabelados em arquivos de atributos, os quais foram 

mesclados aos seus respectivos arquivos de correlações e, em seguida, inseridos no 

ambiente tridimensional do software auxiliar KeyPlayer 2 (BORGATTI; DREYFUS, 

2002). A visualização foi definida no modo “capacidade” e as redes foram rotacionadas 

até se encontrar a maior distância entre duas variáveis. Essas vistas foram 

consideradas o principal elemento de cada eixo X, e os demais eixos (Y e Z) foram 

definidos por meio de inspeção visual dos autores deste trabalho. Os rótulos de cada 

vetor de cada eixo se basearam nas variáveis mais afastadas do centro da rede, assim 

como no repertório conceitual dos mesmos autores. As definições de criatividade foram 

elaboradas com base nos vetores ocupados pela posição topográfica de todas as 

variáveis de título homônimo. 

Em seguida, calculou-se as correlações parciais de cada item, controlando o 

efeito das variáveis tidas como criatividade na primeira instância da análise hierárquica 

de clusters. Os resultados foram subtraídos das matrizes de correlações originais e 

submetidos ao mesmo tratamento para evitar casas decimais e números negativos. 

Cada novo conjunto de dados, representando agora o efeito isolado da criatividade na 

rede de relacionamento entre os demais elementos do seu respectivo sistema, foi 

inserido no software Ucinet 6, no qual foram obtidas as medidas de fluxo de informação 
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(lambda set) e posição estrutural (equivalência regular subdividida com base no scree 

plot). 

Mesclou-se, tanto esses últimos dois atributos, quanto os clusters da segunda 

instância da análise hierárquica, aos arquivos de correlações com efeito isolado da 

criatividade. O conjunto de dados foi inserido no ambiente tridimensional do software 

KeyPlayer 2, sendo configurado o modo de visualização de “capacidade”. Buscou-se, 

por meio de inspeção visual, os dois elementos mais afastados entre si de cada rede e, 

por se tratarem da menor influência proporcionada pela criatividade, rotacionou-se os 

gráficos até que as perspectivas desses mesmos atores ficassem sobrepostas em 

escorço. Os resultados finais foram interpretados pelos autores deste trabalho com 

base na discussão presente em cada artigo selecionado. 

 

Resultados e Discussão 

 É pertinente, antes de qualquer coisa, mencionar que todos os resultados desse 

trabalho consistem de representações tridimensionais, as quais, obrigatoriamente, 

tiveram de ser planificadas devido às limitações da mídia em que se redige o texto. 

Todas as interpretações, contudo, foram realizadas com o auxílio de softwares que 

possibilitassem a sua completa visualização. Os arquivos originais, tanto das redes 

completas quanto das redes com a criatividade isolada, encontram-se disponíveis para 

consulta junto ao primeiro autor do artigo. 

Começando pela rede completa do primeiro cenário, então, distingue-se quatro 

clusters, além da criatividade, no contexto do desempenho acadêmico (Figs. 01a e 

01b). O primeiro, e mais próximo da criatividade é composto pela fluência, pela 

originalidade e pela flexibilidade. O segundo comporta as ciências físicas e biológicas. 

O terceiro possui somente o raciocínio não-verbal, e, o último, as línguas inglesa e 

francesa, o raciocínio verbal e duas medidas de matemática. A maior distância entre 

duas variáveis está entre os elementos inglês e francês, dicotomia que, juntamente com 

as notas em matemática DE (fácil) e matemática FG (difícil), caracteriza os vetores de 

baixa demanda cognitiva e alta demanda cognitiva, respectivamente (eixo X das Figs. 

01a e 01b). O vetor das ciências exatas, por sua vez, define-se por ambas as 
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matemáticas e pela física, e o vetor das ciências humanas, principalmente, pelos 

idiomas, pela biologia e pela originalidade (eixo Y da Fig. 01a). O vetor da abstração e 

o vetor da compreensão, finalmente, têm como representantes o raciocínio não-verbal e 

a flexibilidade, e as ciências físicas e biológicas, nessa ordem (eixo Z da Fig. 01b). 

Define-se, portanto, a criatividade, nesse cenário, como uma ciência humana de alta 

demanda cognitiva que requer mais abstração que compreensão. 

 

  

Figura 01a: Eixos X e Z do Contexto 1  Figura 01b: Eixos X e Z do Contexto 1 

(Fonte: KeyPlayer 2) 

 

 Aparentemente, no contexto escolar, a criatividade reforça os laços entre as 

disciplinas formativas, principalmente por meio da originalidade, da fluência e do 

domínio da língua nativa, variáveis que mediam as demais relações (Fig. 02). Dois 

papéis são discerníveis: os protagonistas fluência, flexibilidade e originalidade (esferas 

na Fig. 02); e os coadjuvantes (cubos na Fig. 02). Destaca-se a proximidade com que a 

criatividade lida com os raciocínios verbal e não-verbal, assim como com ambos os 

níveis de dificuldade da matemática. 

 



862 

 

 

Figura 02: Rede de Influências da Criatividade no Contexto do Desempenho Escolar 

(Fonte: KeyPlayer 2)  

 

 Já no segundo cenário, somente três clusters, além da criatividade, foram 

encontrados. O primeiro bloco do contexto da psicose é composto pela inteligência 

geral (QI), o segundo pelas experiências incomuns e pelo inconformismo impulsivo, e o 

terceiro pela desorganização cognitiva e pela anedonia introvertida (Figs. 03a e 03b). 

Sendo a maior distância entre duas variáveis o espaço entre a desorganização 

cognitiva e as experiências incomuns, definiu-se os primeiros vetores como foco interno 

e foco externo, já que a dicotomia entre desatenção e atenção se mostrou muito 

limitada (eixo X da Fig. 03a). O vetor da inconsciência foi nomeado com base na 

tendência à inconsequência e ao comportamento destrutivo do inconformismo 

impulsivo, e seu antônimo, o vetor da consciência, com base na inteligência geral e nas 

quatro medidas de criatividade (eixo Y nas Figs. 03a e 03b). Ademais, os vetores 

coletivo e solitário foram interpretados pelo caráter social e anti-social da inteligência 

geral e da anedonia introvertida, respectivamente (eixo Z da Fig. 03b). A criatividade, 

destarte, consiste de uma atividade consciente que requer momentos de isolamento e 

socialização com o foco mais voltado para os acontecimentos internos da pessoa. 
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Figura 03a: Eixos X e Y no Contexto 2  Figura 03b: Eixos Y e Z no Contexto 2 

(Fonte: KeyPlayer 2) 

 

 Nesse contexto, a agressividade se distancia da indiferença social e torna-se a 

força motriz da realização consciente, graças à mediação conjunta do pensamento 

fantasioso e desatento (Fig. 04). Os três papéis discerníveis, inteligência geral, 

inconformismo impulsivo e experiências incomuns (cones na Fig. 04), anedonia 

introvertida (esfera na Fig. 04), e desorganização cognitiva (cubo na Fig. 04), não são 

totalmente claros. Percebe-se, porém, que o efeito isolado da criatividade nessa matriz, 

novamente, tende a aproximar elementos aparentemente contraditórios, tais como a o 

inconformismo impulsivo e a inteligência geral.  

 

 

Figura 04: Rede de Influências da Criatividade no Contexto da Psicose (Fonte: KeyPlayer 2) 
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 O terceiro cenário, aquele no qual se destaca o contexto dos traços de 

personalidade, também possui três clusters, além da criatividade. O primeiro agrupa as 

demais variáveis descritas como medidas de criatividade em seus artigos originais 

(BWAS, auto-avaliação e BICB) e a extroversão (Figs. 05a e 05b). O segundo é 

composto somente pelo neuroticismo e, o terceiro, pela inteligência geral, pela 

escrupulosidade, pela abertura para experiência e pela socialização. Encontrando a 

maior distância desta rede entre a auto-avaliação de criatividade e o neuroticismo, 

definiu-se os vetores inventivo e reacionário com o auxílio da abertura para experiência 

e da inteligência geral (eixo X nas Figs. 05a e 05b). O vetor da impulsividade teve seu 

nome atribuído em função da extroversão, e o da disciplina em função da 

escrupulosidade (eixo Y na Fig. 05a). Por fim, os vetores do comportamento seguro e 

desconfiado foram assim descritos com base na socialização e no neuroticismo, 

respectivamente (eixo Z na Fig. 05b). Nesse terceiro contexto, define-se, então, a 

criatividade como um ato impulsivo, mais inventivo que reacionário, o qual mistura por 

igual os comportamentos seguro e desconfiado. 

 

  

Figura 05a: Eixos X e Y do Contexto 3  Figura 05b: Eixos X e Z do Contexto 3 

(Fonte: Keyplayer 2) 

 

 Os indícios apontam que, no contexto dos traços de personalidade, existe uma 

tensão no centro do comportamento criativo, efeito causado pela sobreposição forçada 
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de ansiedade, impulsividade e simbolização (Fig. 06). Somente dois papéis, 

praticamente perpendiculares entre si, são discerníveis. O primeiro é composto pela 

abertura para experiência, pela auto-avaliação de criatividade, pelo BWAS e pela 

inteligência geral (esferas na Fig. 06), e o segundo pelo BICB, pela extroversão, pelo 

neuroticismo, pela socialização e pela escrupulosidade (cubos na Fig. 06). Com 

exceção dos elementos centrais, neste cenário, não houve aproximações ou 

distanciamentos significativos entre elementos de diferentes clusters. 

 

 

Figura 06: Rede de Influências da Criatividade no Contexto dos Traços de Personalidade 

(Fonte: KeyPlayer 2) 

 

 No cenário do humor, finalmente, quatro clusters foram identificados, além da 

criatividade: clareza dos sentimentos; reconhecimento por criatividade; medo e mau 

humor e; autoconfiança, bom humor, atenção e jovialidade (Figs. 07a e 07b). Já que a 

maior distância entre dois elementos estava presente entre o reconhecimento e a 

jovialidade, nomeou-se os vetores do reconhecimento externo e do reconhecimento 

interno, refletindo o antagonismo entre o primeiro elemento e a autoconfiança (eixo X 

das Figs. 07a e 07b). Os vetores da sensação e da contemplação, por sua vez, 

discerniram ambos os estados, positivo e negativo, de humor da clareza dos 

sentimentos (eixo Y na Fig. 07a), e os vetores do bom humor e do mau humor são 

auto-explicativos (eixo Z na Fig. 07b). Neste cenário, logo, a criatividade é um 
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temperamento positivo, que se aproxima da sensação e se afasta da contemplação, o 

que depende tanto do reconhecimento da própria pessoa quanto o de terceiros. 

 

  

Figura 07a: Eixos X e Y do Contexto 4  Figura 07b: Eixos X e Z do Contexto 4 

(Fonte: KeyPlayer 2) 

 

 A criatividade, nesse último contexto, alia a jovialidade à possibilidade de 

reconhecimento para tornar a expectativa o elemento central dessa trama em que o 

humor varia de acordo com os resultados (Fig. 08). Nisso, enquanto o medo se mostra 

um elemento isolado para a criatividade (esfera na Fig. 08), dois outros papéis 

interagem no cenário do humor: clareza dos sentimentos, autoconfiança e jovialidade 

(cubos na Fig. 08) e; reconhecimento por criatividade, atenção, bom e mau humor 

(cones na Fig. 08). Mais uma vez a criatividade volta a conciliar variáveis opostas, a 

exemplo, nesse caso, do bom humor e do mau humor. 
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Figura 08: Rede de Influências da Criatividade no Contexto do Humor (Fonte: KeyPlayer 2) 

 

 Essa característica, a justaposição de variáveis teoricamente contraditórias, 

aliás, se destaca em praticamente todas as redes em que o construto da criatividade foi 

isolado (Figs. 02, 04, 06 e 08). Acredita-se, portanto, que a complementaridade seja 

uma peculiaridade da criatividade independentemente do contexto em que ela for 

manifestada, o que reforça uma perspectiva já bastante comum no trabalho de 

inúmeros autores (DE BONNO, 2002; DE MASI, 2003; PINHEIRO, 2009; dentre 

outros). A despeito disso, porém, observando essas mesmas redes como um todo, é 

nítido que as suas diferenças são mais abundantes que as suas semelhanças. Como 

uma primeira aproximação da temática, tais diferenças, todavia, podem ser resultantes 

de uma série de limitações desse estudo, não sendo plenamente generalizáveis. 

 

Considerações Finais 

Este artigo, partindo do pressuposto de que todo conceito complexo pode ser 

decomposto em partes mais simples (MICHELL, 2011), buscou avaliar a validade de 

construto da criatividade por meio da análise de redes, uma ferramenta que os 

sociólogos desenvolveram para compreender a trama que compõe determinadas 

estruturas de relacionamento. Tal compreensão, ao se analisar variáveis latentes, 

reflete nada mais que a definição dos construtos hipotéticos, o que possibilitou 

determinar o que se chama de criatividade nos contextos do desempenho acadêmico, 
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da psicose, dos traços de personalidade e do humor. De um modo geral, a criatividade 

aparenta consistir da conciliação de características contraditórias, o que se manifesta 

de maneiras diferentes em cenários também diferentes. 

Algumas limitações, contudo, devem ser mencionadas para que os resultados 

deste estudo possam ser adequadamente interpretados. Primeiramente, não foi 

encontrado registro a respeito da utilização da análise de redes no processo de 

investigação da validade de construto, o que torna o método empregado apenas 

experimental. Além disso, as definições obtidas foram extraídas quase exclusivamente 

da interpretação dos resultados gráficos, não dos índices numéricos, e isso implica no 

próprio repertório conceitual dos autores se embutir como um viés epistemológico. 

Ademais, por terem sido utilizados dados já disponíveis na literatura, poucas variáveis 

compuserem cada modelo, o que restringiu a percepção da cadeia de efeitos sutis da 

criatividade. 

Tendo consciência de todas essas limitações, porém, um benefício, ainda 

bastante nítido, do emprego da análise de redes foi a possibilidade de acumular 

evidências, de maneira indutiva, sobre as causas que dominam a forma com que os 

indivíduos respondem às medidas de criatividade. Além de esse fato consistir, 

explicitamente, da razão de ser da validade de construto (MARAUN; GABRIEL, 2011), 

ele possibilita a investigação de variáveis complexas, como a criatividade, por meio de 

estruturas mais simples, talvez, até de medidas fundamentais, caso elas também 

tenham suas órbitas afetadas. 

Sugere-se, portanto, aos demais interessados em dar sequência a esta 

empreitada, a inspeção de um universo maior de variáveis intercorrelacionadas, 

incluindo, se possível, medidas psicofísicas. Outros avanços seriam a organização dos 

papéis sociais das variáveis, a sistematização dos índices numéricos e o 

desenvolvimento de ferramentas estatísticas para o ambiente tridimensional. Tudo isso, 

mais que contribuir para a consolidação da análise de redes como metodologia para a 

averiguação da validade de construto, auxiliaria a dissociar o significado da criatividade 

de seus referenciais observáveis, tornando-a mais e mais um fenômeno natural. 
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RESUMO 
 
Este trabalho apresenta os resultados de um levantamento das pesquisas sobre a temática nas 
edições do Congresso “Psicologia: Ciência e Profissão” e do “Congresso Brasileiro de 
Avaliação Psicológica” (IBAP).  Observou-se que os pesquisadores da temática estão 
vinculados a instituições do Estado de São Paulo. Quanto à modalidade de trabalho, 11 são do 
tipo teórico e 23 empíricos. Os instrumentais que mais vem sendo utilizados são os testes 
Pensando Criativamente com Figuras, TCT-DP, Desenho da Figura Humana, Escala de Estilos 
e Pensar e Criar, WISC, WAIS e Escala de Perfil Criativo Profissional. Observou-se que o 
número de trabalhos sobre Criatividade e Inteligência aumentou consideravelmente de acordo 
com os anos, demonstrando a importância de se desenvolver o tema e de estudá-lo. 

 

Palavras-chave: desenvolvimento criativo, desenvolvimento cognitivo, estado da arte. 

 

 

ABSTRACT 
 
This search presents the results of a survey of research on thematic issues in Congress, 
"Psychology: Science and Profession" and "Brazilian Congress of Psychological Assessment" 
(IBAP). It was observed that the researchers of the theme are linked to institutions of the State 
of São Paulo. As for the work, 11 are of the 23 theoretical and empirical. The instrument that 
has been used tests are the Thinking Creatively with Pictures, TCT-DP, Human Figure Drawing, 
Scale Styles and Thinking and Creating, WISC, WAIS and Creative Professional Profile Scale. It 
was observed that the number of jobs on Creativity and Intelligence increased substantially by 
the year, demonstrating the importance of developing the subject and study it. 

 

Keywords: creative development, cognitive development, state of the art. 

 

Atualmente, a temática da  Inteligência e da Criatividade vem sendo bastante 

citada em pesquisadores da área. No entanto, existem diversos pontos divergentes 

entre estes autores, sendo necessário uma atualização do que se tem produzido e 

transmitido dentro da literatura científica. 
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 De acordo com WECHSLER, NUNES, SCHELINI, FERREIRA & PEREIRA 

(2010), a inteligência pode ser compreendida por diversas perspectivas nas quais 

envolvem aspectos do desenvolvimento cognitivo, bem como são influenciadas também 

por aspectos socioculturais, pela natureza e dimensão das habilidades. Da mesma 

forma, a criatividade também pode ser discutida sob olhares diversificados, uma vez 

que envolve e relaciona múltiplos aspectos, desde a personalidade do indivíduo como 

as variáveis educacionais, familiares e seus elementos cognitivos particulares.  

Alguns autores consideram a existência da dificuldade de definição e avaliação 

da criatividade, bem como da inteligência, visto que são construtos difíceis de serem 

mensurados (DIAS, ENUMO & JUNIOR, 2004). Segundo estes autores, essa 

dificuldade possibilitou que uma expansão no campo conceitual fosse realizada, 

enfatizando a busca de se conhecer e compreender os processos cognitivos na 

expressão do comportamento criativo.  

STERNBERG (2000) considera que a  inteligência está relacionada a diferentes 

componentes que podem se manifestar na expressão da criatividade, ou seja, o mundo 

interno da pessoa e suas experiências se expressam e se vinculam com a criatividade 

de forma a se estabelecer uma inteligência criativa, cuja capacidade do indivíduo estará 

na resolução de problemas associada à  sua capacidade de criar, inventar e planejar. 

Assim sendo, como cita os autores DIAS, ENUMO & JUNIOR,(2004), a relação entre a 

solução de problemas e a criatividade,considera que  “a solução de um problema 

envolve vários aspectos, desde a natureza do problema até o uso do conhecimento 

para solucioná-lo” (p. 430). No entanto, embora tenham soluções de problemas que 

podem ser criativas, ainda faltam pesquisas que explorem essa relação entre os 

construtos de criatividade e inteligência.  

O conceito de criatividade pode ser utilizado como uma forma de compreensão e 

análise de uma grande variedade de características individuais, situações e processos, 

podendo ser considerada como resultado da combinação de habilidades cognitivas, 

elementos ambientais e características de personalidade. Assim sendo, através de um 

equilíbrio entre esses elementos, torna-se possível a auto-realização em aspectos 

profissionais e pessoais (WECHSLER, 2008).  
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TORRANCE (1965) define o pensamento criativo como um processo de perceber 

elementos faltantes ou lacunas que são perturbadoras, considerando que a partir dessa 

premissa o indivíduo trabalha com sua criatividade, visando solucionar esses elementos 

e faltas. Também afirma que praticamente não existe dúvida de que a criatividade 

pessoal constitui um inestimável recurso para enfrentar as tensões diárias da vida, 

tornando colapsos menos prováveis (TORRANCE, 1971).  

Essas idéias também se relacionam com as definições de inteligência. Segundo 

ARMSTRONG, (2003), a habilidade de resolução de problemas é um pré-requisito 

extremamente importante na compreensão das competências intelectuais dos 

indivíduos, pois, partindo da concepção de Inteligências Múltiplas, embora para cada 

indivíduo, uma inteligência possa ser mais desenvolvida do que outras, o que interessa 

é que se busque sempre o equilíbrio entre todas as sete inteligências.  

Na relação entre inteligência e criatividade, TORRANCE (1962) ainda afirma que 

o desempenho criativo é independente do intelectual. Assim sendo, todos possuem 

uma potencialidade para criar, sendo esse desejo algo universal: todas as crianças são 

originais nas suas formas de percepção, nas suas experiências de vida e nas suas 

fantasias. O potencial criador variará de acordo com as oportunidades que o indivíduo 

terá para expressá-lo. Porém, apesar da inteligência, mensurada por formatos 

tradicionais, não ser suficiente para garantir a manifestação de criatividade, ela seria 

uma condição necessária.  

A partir dessa relação entre os construtos fez-se o interesse de analisar a 

produção científica que vem sendo publicada em dois Congressos Nacionais de 

Psicologia, e suas edições, sendo eles: I, II e III Congresso “Psicologia: Ciência e 

Profissão”(CC&P),  e I, II, III e IV “Congresso Brasileiro de Avaliação Psicológica” 

(IBAP) que ocorreram nos anos de 2003, 2005, 2007 e 2009, com o objetivo de avaliar 

as considerações atuais sobre a temática .   

MÉTODO  

Material  

Resumos publicados em Anais dos seguintes Congressos e respectivas Edições: 

I, II e III Congresso “Psicologia: Ciência e Profissão”(CC&P),  que ocorreram nos anos 
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de 2002, 2006 e 2010 e I, II, III e IV “Congresso Brasileiro de Avaliação Psicológica” 

(IBAP) que ocorreram nos anos de 2003, 2005, 2007 e 2009.   

Procedimento 

Para dar início ao trabalho, foi realizada uma busca a partir das palavras-chaves 

“criatividade” e “inteligência” nas três edições do Congresso “Psicologia: Ciência e 

Profissão” (CC&P) e nas quatro edições do “Congresso Brasileiro de Avaliação 

Psicológica” (IBAP). Como método de seleção dos trabalhos, optou-se por realizar a 

busca com uma das palavras-chave e analisar os resumos que retornassem dessa 

busca, com o objetivo de verificar se enfocavam a segunda temática.  Dessa maneira 

foram selecionados somente aqueles que enfocassem ambos os termos, constituindo 

um total de 34 resumos, sendo 10 provenientes do “Congresso Ciência e Profissão” e 

24 do “Congresso de Avaliação Psicológica”. Posteriormente, estes resumos foram 

analisados em relação aos seguintes critérios: Ano de Apresentação, Modalidade de 

trabalho (empírico ou teórico), Instituição dos autores e Instrumentos utilizados. 

 

RESULTADOS 

A partir das análises feitas através dos resumos, foi possível verificar um breve 

estado da arte dos construtos de Inteligência e de Criatividade a partir dos dois 

congressos brasileiros de Psicologia. 

 
Figura 1: Número de trabalhos classificados por evento 
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De acordo com a Figura 1, pode-se observar, de uma forma geral, um aumento 

no interesse pela temática, em ambos os congressos. Do total de 34 trabalhos 

encontrados, 67% foram considerados empíricos enquanto que 33% foram 

classificados como teóricos. Esse aumento pode ser justificado principalmente diante 

do fato de que a sociedade atual tem exigido indivíduos criativos e com grande 

potencial cognitivo. Assim sendo, os trabalhos com base empírica passam a ser mais 

sólidos e ricos para o desenvolvimento desses indivíduos criativos, bem como fornecer 

pistas e mostrar caminhos para os estudos. ALENCAR & FLEITH (2008) E MUNDIM, 

(2007) trazem esta importância com seus estudos de criatividade voltados para a área 

da Psicologia Escolar e para a área da Psicologia Organizacional, respectivamente.  

 
Tabela 1:  Classificação das publicações quanto a região, de acordo com a filiação 
institucional dos autores.  
 

 

 
A partir da Tabela 1 pode-se observar que cerca de 74% do material encontrado 

foi desenvolvido por pesquisadores vinculados a instituições localizadas na região 

Sudeste. Chama a atenção, a ausência ou pequena representatividade de trabalhos 

provenientes das regiões Sul e Norte. Deve-se relevar que o tamanho da amostra 

contribui para a discrepância dos resultados, uma vez que um maior número de 

trabalhos poderia trazer dados mais precisos. Este dado pode ser observado, de forma 

geral, na realidade das pesquisas brasileiras em Psicologia, visto que, de acordo com a 

Coordenadoria de Apoio à Pesquisa – Capes (www.capes.org.br), são pouco mais de 

cem cursos de Pós-Graduação existentes no pais, sendo a concentração maior na 

região Sudeste, o que justifica a maior participação encontrada neste estudo. Outra 

Região CC&P IBAP Freqüência % 

Norte 1 0 1 2,9 

Nordeste 0 2 2 5,9 

Sul  0 0 0 0 

Sudeste 4 21 25 73,5 

Centro-Oeste 4 1 5 14,7 

Internacional 1 0 1 2,9 
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consideração importante vêm de um estudo realizado por MARQUES, (2010), no qual 

traz as contribuições do Estado de São Paulo às pesquisas brasileiras, sendo o 

principal estado a contribuir no desenvolvimento das pesquisas no país. 

 
Tabela 2: Instrumentos utilizados nos trabalhos empíricos.  

Instrumentos CC&P IBAP Freqüência  % 

Pensando Criativamente 
com Figuras 4 1 5 23,8 

Método dos Três Anéis 1 0 1 4,8 

Escala de Perfil Criativo 
Profissional 0 1 1 4,8 

WISC 0 1 1 4,8 

WAIS 0 1 1 4,8 

Desenho da Figura 
Humana 0 2 2 9,5 

Estilo de Pensar e Criar 0 9 9 42,9 

Teste do Pensamento 
Criativo de Torrance 0 1 1 4,8 

 
A Tabela 2 evidencia que os instrumentos mais utilizados dentro da temática 

referem-se a Escala de Estilos de Pensar e Criar (45%) e o teste Pensando 

Criativamente com Figuras (25%), ambos para avaliação da criatividade. Para 

avaliação da inteligência aparecem trabalhos com o WISC, WAIS e DFH, que podem 

ser utilizados em conjunto. De acordo com WECHSLER, (1998), na literatura 

cientifica os instrumentos mais utilizados para avaliar a criatividade e o desempenho 

do indivíduo são o "Pensando Criativamente com Figuras e Pensando Criativamente 

com Palavras" e a partir desse material, a “Escala Estilos de Pensar e Criar” foi  

desenvolvida, uma vez que abre “possibilidade de se estudar a interação entre 

processo e a pessoa criativa, evitando assim a investigação isolada destes aspectos, 

e facilitando a compreensão do modo de agir da pessoa criativa” (p. 92).  

Pode-se dizer que muitos são os estudos encontrados nos quais utilizam a 

“Escala Estilos d Pensar e Criar” como referência, o que aumenta sua confiabilidade 

quanto instrumento, como o de NAKANO, (2010), realizado em estudantes de 

Psicologia a fim de verificar a presença de diferenças regionais, os de  NAKANO, 

SANTOS, MARTINS, ZAVARIZE & WECHSLER, (2010), que utilizam a escala na 
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avaliação de diferença de gêneros em estudantes da área de humanas e sociais, 

bem como os trabalhos realizados por GODOY, OTTATI & NORONHA, (2009), no 

qual explora as relações entre preferência profissional e os diferentes estilos de 

pensar e criar.  

Outros testes também citados neste estudo e encontrados na literatura são 

mencionados, embora não tenham relação com a avaliação da criatividade, e sim 

com a avaliação da inteligência envolvendo as habilidades cognitivas dos indivíduos, 

como o caso do WISC e WAIS, sendo estes,  testes estruturados e reconhecidos, 

com o objetivo de  avaliar as habilidades cognitivas (NASCIMENTO & FIGUEIREDO, 

2002) 

No entanto, como já mencionado, a relação entre a criatividade e a inteligência 

são muito pontuadas e relevantes, sendo com teorias que unem os construtos, como 

bem que os distinguem. Assim sendo, estudos com amostras maiores podem 

contribuir para  um melhor aprofundamento do que vem sendo produzido na área a 

fim de verificar as diferentes linhas teóricas e as atualidades da relação entre os 

construtos de inteligência e criatividade.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O levantamento realizado no presente trabalho teve por objetivo conhecer o que 

vem sendo investigado sobre a relação existente entre a Criatividade e a Inteligência e 

como esta temática vem sendo pesquisada e transmitida nos congressos brasileiros. 

Os resultados demonstraram ainda que foram encontrados mais trabalhos 

quando a busca é feita a partir da palavra-chave criatividade (n=25) do que trabalhos 

sobre inteligência que abordam a temática da criatividade (n=9).  

A fim de que um panorama mais completo possa ser traçado, estudos que 

envolvam outros eventos, nacionais e internacionais são recomendados, assim como o 

levantamento dos trabalhos provenientes de publicações de periódicos e  de teses e 

dissertações, de maneira que esta análise possa fornecer dados significativos e 

relevantes sobre como segue a evolução da temática no país. 
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Resumo 
Esta pesquisa busca contribuir para a reflexão de educadores quanto às suas práticas 
educacionais direcionadas a alunos superdotados durante o processo de ensino-aprendizagem. 
O desenvolvimento de potencialidades e da criatividade acontece se houver um ambiente 
responsivo que possa suprir as necessidades sociais e emocionais de indivíduos superdotados 
(ALENCAR, 2001). A metodologia desta pesquisa é qualitativa e exploratória, respaldando-se 
na coleta de dados, realizada por meio de entrevistas semi-estruturadas e observações com 8 
alunos superdotados de 13 a 16 anos de idade. Conclui-se que há uma lacuna significante na 
formação de professores no sentido de sua contribuição não só para a identificação de alunos 
com AH/SD, mas também para a prática pedagógica a partir da proposta de enriquecimento 
curricular. 
 
Palavras- chave: Superdotação. Práticas educacionais. Criatividade 
 
Abstract 
This research aims to contribute to the reflection of educators concerning their educational 
practices to gifted students during the process of teaching and learning. The development of 
potentiality and creativity only exists, if there is a responsive environment that can supply the 
social and emotional needs of gifted (ALENCAR, 2001). The method of this research is 
qualitative and exploratory, based on data collection made through semi-structured interviews 
and observations with eight gifted children from 13 to 16 years old. The conclusion shows that 
there is a significant gap in the formation of educators concerning their contribution not only for 
the identification of gifted students but also to the pedagogical practice according to the 
proposal of curricular enrichment. 
 
Key words: Giftedness. Educational practices. Creativity 
 
 

Introdução 

 

A finalidade desta pesquisa é contribuir para a reflexão de educadores quanto às suas 

práticas educacionais direcionadas a alunos superdotados durante o processo de 

ensino-aprendizagem. Diversos estudos (CHARTIER, 1978; ALENCAR, 1986; 
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GUSDORF, 1987; HOFFMANN, 1991; RENZULLI e REIS, 1997; LUCKESI, 2001; 

VIRGOLIM, 2003; TEIXEIRA, 2007 e outros) apontam a importância da formação 

docente para exercer com eficiência as práticas educacionais no âmbito escolar.  

Guenther (2000) destaca que o ato de criar, inventar, descobrir, está 

intrinsecamente relacionado ao trabalho mental da mais alta qualidade e se torna em 

essência, enxergar algo que não foi descoberto antes. Desta forma, é possível 

caracterizar o verdadeiro conceito de criar. A criatividade está presente no incentivo 

maior à imaginação e do potencial criador, por isso, é importante trabalhar em originar 

questões instigantes, pois a partir de uma pergunta que estimule a curiosidade do 

aluno, é que uma reorganização da realidade conhecida pode ser trabalhada e gerar 

grandes descobertas. Neste contexto, a motivação, a criatividade, o envolvimento no 

processo de aprendizagem que o aluno apresenta, irá depender da estimulação e 

treinamento da equipe docente em sala de aula, pois as práticas educacionais podem 

ser decisivas para que os alunos demonstrem o seu interesse pelo conteúdo que lhes é 

ensinado. Alencar (2001, p. 60) destaca que 

Um grande número de pesquisas tem mostrado que criatividade e envolvimento 
com a tarefa podem ser influenciados pelas práticas educacionais e 
desenvolvidos através de estimulação e treinamento (ALENCAR, 2001, p. 60). 

 

Porém, estas práticas muitas vezes ocorrem por meio de simples reprodução de 

conteúdo. Ou seja, o conteúdo é apenas realizado por uma transmissão, 

consequentemente não há inovações, e isto ocasiona a falta de motivação em 

aprender. Por esta razão, jovens que apresentam altas habilidades/superdotação 

(AH/SD) se sentem frustrados pela forma repetitiva e monótona de ensino que seus 

professores oferecem durante as aulas. Neste contexto, a escola se torna apenas uma 

instituição de reprodução, não havendo uma formação docente adequada e muito 

menos alunos que reflitam sobre o ensino-aprendizagem. Apple (1989, p. 30) expressa 

que 

[...] as escolas são meramente instituições de reprodução em que o 
conhecimento explícito e implícito ensinado molda os estudantes como seres 
passivos que estarão então aptos e ansiosos para adaptar-se a uma sociedade 
injusta (APPLE, 1989, p. 30). 
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O que os educadores deveriam entender é que o processo de ensino-aprendizagem 

envolve muito mais que um método repetitivo e cansativo. Este processo abrange ação, 

movimento, provocação na ação educativa. Ou seja, professor e aluno interagindo e 

confrontando suas idéias. Em relação a isso, Hoffmann (1991) cita a importância da 

“[...] ação, movimento, provocação, na tentativa de reciprocidade intelectual entre os 

elementos da ação educativa. Professor e aluno buscando coordenar seus pontos de 

vista, trocando idéias, reorganizando-as”. (HOFFMANN, 1991, p. 67).  

Confrontar idéias é por em movimento o processo de ensino-aprendizagem. Neste 

sentido, o confronto surge entre a interação entre os sujeitos que pertencem ao cenário 

que envolve a escola, a sala de aula e seus personagens. Os protagonistas não são os 

professores e nem os alunos, mas todos os que participam deste processo. Então, o 

conteúdo desta aprendizagem deve envolver a relação professor-aluno que devem 

apropriar-se do conhecimento reciprocamente. A Educação tem que ter por objetivo 

principal uma função emancipadora, onde os sujeitos possam produzir, construir e 

reconstruir o conhecimento. Desta forma a aprendizagem pode ser realizada de forma 

criativa e inovadora onde os sujeitos se envolvem e trabalham em conjunto. Gadotti 

(2000, p. 8) expressa que 

 

Cabe à escola: amar o conhecimento como espaço de realização humana, de 
alegria e de contentamento cultural; selecionar e rever criticamente a 
informação; formular hipóteses; ser criativa e inventiva (inovar); ser 
provocadora de mensagens e não pura receptora; produzir, construir e 
reconstruir conhecimento elaborado. E mais: numa perspectiva emancipadora 
da educação, a escola tem que fazer tudo isso em favor dos excluídos, não 
discriminando o pobre. Ela não pode distribuir poder, mas pode construir e 
reconstruir conhecimentos, saber, que é poder (GADOTTI, 2000, p. 8). 

 

É preciso rever as práticas educacionais que estão sendo exercidas durante o processo 

de ensino-aprendizagem, para que tanto os professores, bem como seus alunos se 

sintam satisfeitos pelo seu desempenho nesta interação, evitando assim a exaustão e 

monotonia de cada indivíduo envolvido neste processo. 
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Práticas educacionais inibidoras do potencial criador 

A inclusão de alunos superdotados na escola depende de vários aspectos para 

que suas necessidades sejam atendidas. É preciso que a escola proporcione práticas 

educacionais de inclusão mais efetivas, onde haja recursos humanos e financeiros 

suficientes para atender a esta demanda. Estas práticas são de extrema importância, 

principalmente para os alunos superdotados que passam despercebidos em sala de 

aula e se sentem isolados, com baixa autoestima e outros problemas emocionais, 

levando consigo a falta de compreensão por parte de seus educadores. De acordo com 

Rodrigues “[...] a escola que pretende seguir uma política de educação inclusiva (EI) 

desenvolve políticas, culturas e práticas que valorizam a contribuição ativa de cada 

aluno [...] (Rodrigues, 2006). 

A escola deveria dar atendimento adequado tanto por parte de professores como por 

parte de psicólogos que proporcionam apoio psicopedagógico para que estes alunos 

que apresentam Necessidades Educacionais Especiais (NEES) não se sintam 

discriminados pelo próprio sistema educacional. “A inclusão essencial é a dimensão 

que assegura a todos os cidadãos de dada sociedade o acesso e a participação sem 

discriminação a todos os seus níveis [...]” (RODRIGUES, 2006). Porém, na realidade, o 

que se percebe ainda é que a presença de alunos com características singulares 

continua sendo uma preocupação freqüente para os educadores que na maioria das 

vezes desconhecem a necessidade especial que os seus alunos apresentam, e quando 

identificam, não sabem como lidar com esta situação. Consequentemente, estes alunos 

se sentem excluídos e desestimulados a prosseguir no processo educativo. Freitas e 

Negrini (2008, p. 282) indicam que 

 

[...] os alunos com altas habilidades/superdotação estão presentes em grande 
número nas escolas e que muitas vezes passam despercebidos pelo olhar do 
professor e dos familiares. Esses alunos possuem características singulares, 
relacionadas com suas diferentes áreas de interesse, e caso não sejam 
identificados e estimulados, podem sofrer com o fracasso escolar, chegando 
até a evadirem da escola (FREITAS; NEGRINI, 2008, p. 282). 

Então, pode-se perceber que a necessidade de inclusão dos alunos 

superdotados é uma busca constante, pois, muitas escolas ainda não têm recursos 
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suficientes para que este processo ocorra. Muitos educadores ainda se encontram 

despreparados para atender a esta clientela que busca mais conhecimento, porém 

acaba encontrando práticas excludentes por parte dos seus professores. Freitas e 

Negrini (2008, p.283) expressam que 

 
[...] a inclusão dos alunos com altas habilidades/superdotação ainda se faz 
necessário, uma vez que as escolas ainda não se sentem preparadas para 
atendê-los e, mesmo sem perceber, realizam práticas excludentes e 
desestimulantes para estes alunos, que vão à escola em busca de novos 
desafios para a aprendizagem (FREITAS e NEGRINI, 2008, p. 283). 

 

  Estas práticas educacionais excludentes e que inibem o potencial criador fazem 

com que os alunos superdotados sofram com o desajuste emocional, ficando 

desmotivados com o sistema de ensino e isto acaba ocasionado uma grande frustração 

tanto por parte dos alunos, como por parte dos professores que não sabem como agir 

nesta situação. Segundo Fleith (2004, p. 56),  

 
A idéia de que o aluno superdotado tem recursos suficientes para desenvolver 
habilidades e produzir conhecimento é um mito que se reflete no uso limitado 
de práticas educativas direcionadas a esta clientela. É necessário que se 
desenvolvam estratégias educacionais que atendam às necessidades dos 
alunos superdotados e talentosos (MAIA-PINTO e FLEITH, 2004, p. 56). 

 

Percebe-se a dificuldade contínua dos educadores em motivar os alunos 

superdotados por meio de recursos que proporcionem o incentivo à educação e dêem 

continuidade ao aprendizado, mas não em condições postas em limite como são 

oferecidas quase na maioria dos casos, pelo contrário, os alunos incluídos no sistema 

educacional precisam que suas necessidades sejam supridas na totalidade.  

Realização da pesquisa 

Esta pesquisa foi realizada no município de Curitiba. A metodologia foi qualitativa 

e exploratória, respaldando-se na coleta de dados fundamentada em entrevistas semi-

estruturadas e observações realizadas com 8 alunos superdotados de 13 a 16 anos de 

idade, todos matriculados no Ensino Médio de escolas pertencentes à rede pública e 

particular. 



886 

 

Inicialmente foi feita uma análise em escolas de Ensino Médio que atendem 

alunos superdotados, em Curitiba. Foi possível constatar que a única escola com mais 

acessibilidade e atividades em sala de recursos para alunos do Ensino Médio com altas 

habilidades/superdotação (AH/SD), foi uma escola da rede pública de Curitiba¹. A partir 

de então, foi feito contato com a professora responsável pela área de AH/SD para 

poder fazer a pesquisa nesta escola. Foi solicitada uma declaração de autorização de 

pesquisa por parte da orientadora deste estudo e outra para que os responsáveis 

destes alunos assinassem permitindo a participação destes adolescentes nas 

entrevistas e observações. Preenchida esta documentação e contando com o 

consentimento de todos, iniciaram-se as entrevistas após uma semana. É importante 

observar que os alunos que participaram deste estudo frequentam a sala de recursos 

desta escola, porém nem todos estudam neste local, muitos são oriundos de outras 

escolas públicas e particulares. A coleta de dados desta pesquisa foi realizada em 

aproximadamente dois meses, de acordo com a disponibilidade dos alunos 

participantes. 

No início da entrevista, as perguntas foram direcionadas a fim de identificar a 

percepção dos alunos superdotados ao que concerne ao atendimento na escola. Em 

seguida, as perguntas foram direcionadas para verificar se há dificuldades na interação 

com seus professores. Neste sentido, buscou-se perceber os processos de interação, 

como o convívio destes jovens na escola. Para finalizar, foi analisada também a 

possibilidade de haver algum tipo de frustração por parte dos alunos concernente ao 

processo de ensino-aprendizagem. Durante as entrevistas e observações, buscou-se 

analisar o comportamento destes alunos mediante cada resposta, bem como verificar o 

nível de satisfação pessoal envolvendo este alunado, sua escola e as práticas 

educacionais de seus professores. 

Resultados e discussão 

Na análise desta pesquisa foram confrontadas as respostas obtidas nas 

entrevistas e nas observações, sendo possível caracterizar as interações entre alunos 

superdotados e seus professores por meio das respostas coletadas durante as 

entrevistas. Constatou-se que grande parte destes entrevistados está insatisfeita e 

evidenciou-se em suas respostas que o principal motivo desta insatisfação é a forma 
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como alguns professores ensinam. Estes jovens apresentam indicativos de se sentirem 

frustrados por causa das práticas educacionais repetitivas e ineficientes.  

Quanto à relação com seus professores, muitos alunos que foram entrevistados 

estão insatisfeitos com o processo de ensino-aprendizagem. Alguns alunos apontam 

suas dificuldades neste relacionamento observando, fundamentalmente, o quanto as 

suas práticas estariam aquém de seus interesses. Pode-se verificar na fala de Tobias1²: 

“Há algum tempo discuti com um professor porque eu não aguentava mais ele falando 

pela milésima vez a mesma coisa de sempre (Tobias, 15 anos)”. A aluna Monique 

também apresenta insatisfação quanto às práticas educacionais de alguns professores 

que tornam as aulas cansativas e desinteressantes. Sua fala é a seguinte: “Me sinto 

mal na sala de aula, tudo que o professor ensina eu já sei, então começo a desenhar, 

daí ele briga comigo sem motivo, pois se não tem outra coisa para fazer, eu me distraio 

desenhando, pelo menos estou expressando minha criatividade. O professor deveria 

rever o que está ensinando e de que forma ele ensina, pois é monótono e chato o jeito 

dele ensinar (Monique, 14 anos)”. 

Durante a pesquisa, evidenciou-se o papel importante da sala de recursos, 

significando também um apoio para proporcionar boas relações interpessoais entre 

alunos superdotados e seus professores. Neste local os alunos superdotados têm a 

oportunidade de participar de vários grupos, a fim de suprir suas Necessidades 

Educacionais Especiais (NEEs).  Constatou-se que há várias atividades que são 

trabalhadas com os alunos superdotados em diferentes grupos na sala de recursos da 

escola. Há o grupo de Produção Textual, grupo de Artes, Psicomotricidade Relacional, 

Aeromodelismo, Literatura, Aves, Cinema, RPG, entre outros. Estes grupos surgiram a 

partir dos interesses e necessidades dos alunos superdotados. 

Verificou-se que a sala de recursos, ao oferecer programas de enriquecimento 

extracurricular, favorece o desenvolvimento do potencial dos alunos que apresentam 

AH/SD e possibilita o convívio entre estes adolescentes e outros que possuem 

interesses semelhantes. Desta forma é realizada uma troca de experiência e uma 

melhor interação entre os sujeitos, uma vez que se sentem mais compreendidos. É 

importante ressaltar que “os programas de enriquecimento são boas alternativas 

educacionais que visam o maior desenvolvimento de habilidades e interesses dos 
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alunos superdotados” (BRASIL, 1999, p. 58).  Na sala de recursos, também são 

realizadas atividades relacionadas ao Grande Grupo, que acontecem em parceria com 

uma Universidade situada neste Município. Estas atividades têm como objetivo principal 

trabalhar as inteligências inter e intrapessoais. De acordo com Gardner (1995, p.27-28) 

A inteligência interpessoal está baseada numa capacidade nuclear de perceber 
distinções entre os outros; em especial, contrastes em seus estados de ânimo, 
temperamentos, motivações e intenções. [...] a inteligência intrapessoal – o 
conhecimento dos aspectos internos de uma pessoa: o acesso ao sentimento 
da própria vida, à gama das próprias emoções, à capacidade de discriminar 
essas emoções e eventualmente rotulá-las e utilizá-las como uma maneira de 
entender e orientar o próprio comportamento [...] (GARDNER, 1995, p. 27-28). 

Verifica-se a importância em fazer com que os alunos superdotados trabalhem 

suas inteligências pessoais para que saibam lidar com os seus estados de ânimo, seus 

temperamentos e emoções. É importante ressaltar que por meio de atividades que 

contemplam as diversas formas de expressão realizadas no Grande Grupo, assim 

como a dança e a música, existe também a proposta em ajudar os alunos superdotados 

a conseguirem um desempenho global para superarem suas dificuldades. Além disso, 

busca-se estabelecer um bom relacionamento familiar, a fim de superar conflitos e falta 

de compreensão tanto por parte dos alunos superdotados, como também por parte da 

família. Segundo Silva e Fleith (2008, p. 240), “é fundamental a relação do jovem com 

seus professores e sua família, que proporcionarão as condições adequadas para que 

este desenvolvimento ocorra”.  

Devemos pensar na Educação de forma mais ampla e criar possibilidades de 

desenvolvimento, pois “a aprendizagem é mais efetiva quando os alunos desfrutam o 

que estão fazendo” (RENZULLI, 2004). Neste sentido, a alteridade torna-se elemento 

fundamental na sociedade, pois ao partir do princípio de que todo o indivíduo social 

interage e interdepende de outros sujeitos, indica a necessidade que os homens 

apresentam em trocar experiências e vivenciar relações interpessoais de caráter 

afetivo, social e cognitivo. Segundo Stoltz e Guérios (2010) a emancipação passa pela 

experiência da alteridade, sendo assim, deve contar com o apoio da educação para que 

este processo ocorra. Neste contexto, nos tornamos visíveis a nós mesmos diante do 

olhar dos outros. A cultura está na origem do que somos, porque a intersubjetividade 

provém de um universo sensível onde o eu e os outros estão em interrelação.  
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Conclui-se que estilos de aprendizagem, áreas de interesse de alunos 

superdotados estão relacionados às práticas pedagógicas que devem apresentar 

estratégias de diferenciação quanto ao currículo regular, para desta forma adequar o 

processo de ensino-aprendizagem de acordo com as características e necessidades de 

cada aluno (RENZULLI e REIS, 1997; ALENCAR, 2001). É preciso que educadores se 

preocupem com esta questão favorecendo uma educação ampla que saiba lidar com a 

alteridade e as diferenças na escola. É fundamental contar com práticas educacionais 

adequadas, que possam atender as Necessidades Educacionais Especiais (NEES) 

destes alunos e estimulá-los a desenvolver seu potencial criador. Observa-se uma 

lacuna significante na formação de professores no sentido de sua contribuição não só 

para a identificação de alunos com AH/SD, mas também para a prática pedagógica a 

partir da proposta de enriquecimento curricular. 
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INOVAÇÃO E CRIATIVIDADE NA ARTE URBANA:  
O GRAFFITI DE SÃO PAULO 

 
 

Sylvia Monasterios. Mestranda do Programa em Educação, Arte e História da Cultura. Instituto 
Presbiteriano Mackenzie (São Paulo). Apoio: Mackpesquisa 
 
RESUMO 
  
São Paulo, grande centro financeiro e residencial da América Latina, é também referência no 
mundo enquanto à riqueza da sua arte urbana. A cidade tem uma estética própria e 
amplamente desenvolvida, que reflete a própria visão do pais, a multiculturalidade de seus 
moradores e o uso de novos recursos. O graffiti paulistano é único e diferente, pelo uso de 
técnicas e recursos pictóricos próprios, que acrescentaram novos horizontes a este universo. 
Serão analisadas três categorias onde esta forma de arte urbana apresenta recursos 
inovadores: a técnica, as temáticas representadas e o desenvolvimento de uma tipografia 
genuína, a da pixação. Só uma cidade como São Paulo, com sua configuração geográfica e 
urbanística, dispõe de suportes que são aproveitados como espaços de comunicação e de 
produção artística. 
 
Palavras chave: Graffiti, Paisagem urbana, São Paulo, Inovação. 
 
 
RESUMEN 
 
São Paulo gran centro financiero y residencial de América Latina, es también referencia 
mundial por la riqueza de su arte urbano. La ciudad tiene una estética propia y avanzada, que 
refleja su propia visión del país, la diversidad cultural de sus habitantes y el uso de nuevos 
recursos. El graffiti paulistano es único y diferente, por el uso de nuevas técnicas y recursos 
pictóricos, que abrió nuevos horizontes en este universo. Serán analizadas tres categorías 
donde esta forma de arte urbano presenta  características innovadoras, como: la técnica, los 
temas representados y el desarrollo de una tipografía genuina, la pixação. Sólo una ciudad 
como São Paulo, con su configuración geográfica e urbanística, ofrece soportes que se utilizan 
como espacios para la comunicación y la producción artística. 
 
Palabras clave: Graffiti, Paisaje urbano, São Paulo, Innovación. 
 
 
 
Introdução 

O graffiti, expressão contracultural que ocupa ruas e paredes das metrópoles, 

está à vista de milhares de pessoas, que em seu cotidiano, transitam por um espaço 

urbano invadido por esse tipo de arte não formal, que além de ter um grande valor 

estético, também faz comentários sobre problemáticas reais da cidade, chamando a 

atenção para lugares e temas ignorados pelo cidadão. Pode-se considerar que o graffiti 

paulistano, embora tenha sido influenciado pelo graffiti nascido em Nova York, é único 
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e diferente.  Muitos grafiteiros paulistanos são conhecidos e valorados no mundo, pelo 

uso de técnicas e recursos pictóricos próprios, peças inspiradas pela realidade 

brasileira, e o aproveitamento de recursos locais. A técnica, as temáticas representadas 

e o desenvolvimento de uma tipografia original, são apenas 3 elementos onde o graffiti 

paulistano inovou e criou dimensões novas. Houve no Brasil um processo de 

assimilação e crescimento particular deste fenômeno, que o faz diferente do graffiti do 

resto do mundo.  

O Brasil já tem tradição muralista desde a época modernista. Nos anos 50, a 

arquitetura paulistana acrescentava murais nas fachadas dos prédios. Obras de Di 

Cavalcanti, Cândido Portinari, entre outros, se consagraram como uma espécie de 

iniciativa de arte pública, sendo a exibição de obras fora dos espaços dos museus e ao 

alcance de todos. Essas primeiras experiências muralistas foram influenciadas pelas 

obras do Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros e José Clemente Orozco no México.  

O interessante do muralismo daquela época é que ele abriu o caminho para uma 

manifestação pictórica no espaço público, que até o momento não existia naquelas 

dimensões. Enquanto técnica, Siqueiros foi o primeiro artista a usar spray e 

compressores para fazer arte pública. Mesmo sendo arte financiada pelo governo e 

com temas principalmente políticos, os murais mexicanos e brasileiros aqui 

mencionados foram inovadores no mundo da arte, pois propiciaram novas experiências 

estéticas e democráticas no espaço público.  

Por outro lado, se considerarmos que a contemporaneidade é sempre um eco de 

alguma manifestação da modernidade, poderíamos falar do graffiti como uma espécie 

de muralismo do século XXI? Os novos artistas urbanos agem também nos muros, seja 

legal ou ilegalmente, mas com grandes diferenças: seus trabalhos não são financiados 

pelo governo e os temas representados são na sua maioria críticos e não a serviço da 

política. A arte nos muros achou novas formas de dialogar com o urbano, com uma 

estética gráfica, espontânea e colorida que facilmente chama a atenção de muitas 

pessoas. Talvez o graffiti de hoje não tenha fins educativos como o muralismo do 

século passado, mas resulta uma forma inovadora de fazer arte para aqueles que não 

têm acesso ao sistema fechado das galerias.  
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O graffiti como objeto contracultural 

Segundo Exit through the gift shop, filme de 2010 do artista de rua Banksy, a arte 

urbana representa um movimento importante na história cultural das grandes cidades:  

Esta forma híbrida de graffiti foi conduzida por uma nova geração que usou 
adesivos, stencils, posters e esculturas para deixar sua marca a qualquer custo. 
Com a chegada da internet, esses trabalhos que uma vez foram temporários, 
passaram a ser compartilhados por milhões de pessoas. Poderia se afirmar que 
a arte urbana é o maior movimento contracultural desde o punk. 

 

Uma afirmação deste tipo não está longe da realidade. O graffiti e seus 

derivados agora são notícia no jornal, tema de livros e pesquisas acadêmicas, objeto de 

desejo de colecionadores de arte e até participam de exposições especiais em museus. 

A crescente badalação em torno do graffiti paulistano, a valorização dos grafiteiros no 

mercado da arte, e as inúmeras exposições relacionadas ao tema, chamaram maior 

atenção aos muros da cidade. 

 

Escadaria na Av. Cardeal. São Paulo. Fonte: Monasterios (2009-2011). 

A arte urbana poderia ser considerada como um desdobramento da contracultura 

dos anos 60. São movimentos totalmente diferentes enquanto expressões artísticas e 

conteúdo, mas a filosofia contracultural da década de 60 claramente influenciou 

movimentos espontâneos modernos, entre eles o graffiti.  
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A contracultura teve seu auge na década de 60, quando a través dos meios de 

comunicação, criou-se um movimento de contestação social de jovens, voltando-se 

contra os valores das famílias mais conservadoras, com uma filosofia libertária. Nasceu 

naquela época uma cultura underground, cultura alternativa ou cultura marginal, 

alternativa aos padrões tradicionais. O movimento Hippie, procurava a transformação 

da sociedade como um todo, através de mudanças de atitudes e do protesto político, e 

inesperadamente modificou o modo de vida ocidental, na esfera social, musical e 

política.  

Mas o termo também pode ser usado para algum outro movimento transgresor 

importante, cuja ação questiona valores centrais vigentes e instituídos na cultura 

ocidental, envolve muitas pessoas e persiste por um período considerável. 

Contracultura pode também ser uma coisa mais geral, mais abstrata, um modo de 

contestação que rompe com o que está estabelecido a fim de provocar uma 

determinada situação, questionando valores centrais vigentes. Segundo Pereira (1992, 

p.66), o romantismo do século XIX, a geração Beat americana e o movimento punk do 

final dos anos 70, podem ser também considerados como contracultura.  

Os artistas urbanos usam a rua e o espaço público como meio eficaz de 

manifestação para mostrar que existem espaços além dos estabelecidos pela arte 

formal. A contracultura como expressão criativa, sempre foi trabalhada em grupo, 

facilitando ações maiores com a participação de muitas pessoas. Portanto, a sua ação 

coletiva lembra a movimentos como o punk e os hippies, que tinham uma consciência 

política de suas atitudes contestatórias e do poder da ação em grupo. 

Os maiores movimentos culturais da história nunca foram resultado de estudos de 

mercado ou grupos de discussão, eles sempre aconteceram organicamente. Mais 

frequentemente estas manifestações têm sido o resultado do trabalho de algumas pessoas que 

se juntam para criar algo novo e original, simplesmente pelo amor comum de fazê-lo. Muitos 

não tinham quase nenhum treinamento formal e nenhuma concepção do funcionamento interno 

do mundo da arte.  

O poder da ação coletiva do graffiti em cidades como São Paulo tem contribuído 

para legitimar a prática no espaço público, onde a participação artística já não é mais 

rejeitada tanto quanto era 20 anos atrás. Essa mudança representa a crescente 
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democratização do espaço urbano, e portanto, da arte urbana em geral. Conforme 

aponta Feijó (1983, p. 122), “toda produção cultural que mereça esse nome parte de 

um ato de vontade; por isso, ela é sempre um momento de liberdade. Realizar um ato 

cultural é em si uma libertação”. 

 

Técnica e materiais 

Nos últimos 20 anos o artista urbano paulistano tem inovado tecnologicamente 

no uso de materiais como tintas latex; e também o uso de compressores, bicos de 

desodorantes e inseticida para controlar o jato do spray, e assim poder fazer traços 

mais finos. O latex faz parte importante da tradição brasileira, porque foi no país que se 

introduziu o uso do material no contexto do graffiti. O spray, media original do graffiti, 

resultava muito caro para o jovem grafiteiro de São Paulo.  

A inovação é parte importante da cultura brasileira, portanto, esses jovens 

souberam dar um jeito na situação: começaram a usar latex, uma opção mais barata e 

fácil de encontrar. Esse material permite uma maior cobertura de espaço, para fazer um 

fundo ou cobrir grandes áreas. O spray nunca foi dispensado, mas começou ser usado 

em menor medida. mediante a troca dos bicos de saída ou caps, é utilizado para linhas, 

definição de formas e assinaturas. É interessante como neste caso, a criatividade é 

impulsada pela falta de um recurso, resultando em uma inovação tecnológica que hoje 

é imitada no mundo todo.  

Grafiteiros como: Osgemeos, Tinho, Binho, Onesto, Crânio e Highgraff, 

apresentam peças com alto nível de detalhe. Seus desenhos têm linhas finas que 

marcam o movimento das personagens e as expressões dos rostos. Esse nível de 

detalhe permitiu aos grafiteiros melhorar nas suas representações imagéticas, criando 

personagens mais complexos.  

 

Temáticas e representações pictóricas 

Segundo Celso Gitahy, existe uma boa parte do graffiti paulistano que pode ser 

chamado de escola de mão livre ou escola Keith Haring, por estar mais caracterizada 

pelo uso de imagens figurativas. Normalmente é criada por vários artistas em trabalho 
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coletivo. Osgemeos, Vitché, Onesto, Tinho e Binho representam a primeira geração 

deste estilo e ainda participam na paisagem paulistana. Esse graffiti é mais 

democrático, amplo, colorido e quase sempre figurativo.  

Nos anos 80 e começos da década de 90, o grafiteiro paulistano não tinha a sua 

disposição muita informação do graffiti mundial. Era difícil encontrar revistas ou livros 

do tema no pais. Portanto, ele precisou ser criativo a partir da pouca referência 

existente do graffiti de Nova Iorque. Essa carência resultou no desenvolvimento de uma 

linguagem própria, imagética, colorida e com temas locais, quase completamente 

diferente ao que estava sendo feito no resto do mundo. Mostrou uma evolução do 

graffiti norte americano, baseado apenas na escrita do próprio nome. Passou de um 

sistema interno e fechado e começou a dialogar com o cidadão. 

 

 Zona Norte, São Paulo. Fonte: Monasterios (2009-2011). 
 

A inovação pictórica trouxe também a crítica social. Na atualidade, o cidadão 

paulista está acostumado a encontrar nas ruas intervenções que questionam a 

poluição, o trânsito ou a corrupção, usando a afetividade e elementos do imaginário 

folclórico brasileiro. O artista urbano aproveita a conjuntura e a traduz em uma 

representação pictórica espontânea, que pode ser facilmente apreciada por qualquer 

morador da cidade, sem discriminação.  

As temáticas representadas são na sua maioria com elementos pictóricos. 

Desenhos de bonecas, personagens ou animais interagindo em um espaço 

determinado. Para sua realização, os artistas também se valem de cenários 
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imperfeitos, como muros sujos, depredados, paredes descascando; dando um novo 

valor a esses lugares descuidados. Segundo Sennett (1970, p.213), os artistas são 

muito mais estimulados nas grandes cidades do que em qualquer outro lugar, as 

frustrações da cidade podem converter informação em materiais.  

Essa diversidade, ou aparente democracia no graffiti certamente o converte em 

um objeto de estudo mais difícil de compreender. O circuito do graffiti vira ecléctico e 

quase impossível de definir numa linguagem só. Para citar alguns exemplos, 

Osgemeos representam elementos de festa junina e da pobreza brasileira. Speto, 

também paulistano, inspirou-se na xilogravura, processo de impressão usado na 

literatura de cordel. O Tinho, morador da Zona Norte de São Paulo, com frequencia 

representa nas suas peças aos meninos do seu bairro. 

 
 “Eu sou o héroi dos pivetes” faz referência à dinâmica de jogos de crianças e adolescentes no 

bairro. Graphis e Tinho, Jaçanã.Fonte: Monasterios (2009-2011). 
 

Tipografia inovadora: a pixação 

A pixação é sistema de comunicação fechado, baseado em letras de uma única 

cor só, presente em lugares inusitados da arquitetura paulistana. Ela funciona com uma 

lógica própria, distanciada do sistema das artes. É uma forma de escritura ilegal, 



898 

 

nascida originalmente em São Paulo como um desdobramento do graffiti tradicional, 

mas virou uma expressão tipográfica genuína, cuja forma geométrica e angular está 

determinada pelo lugar elegido, a arquitetura, o movimento do braço e da brocha. 

Através da palavra escrita, desenvolve apenas um diálogo interno entre gangues. 

Existe quem não considera a pixação como um desdobramento do graffiti, e 

esse é o primeiro problema que o pesquisador urbano precisa resolver e categorizar: O 

que é graffiti e o que é pixação? Quais são as diferenças e pontos de convergência 

entre os dois? Pode-se considerar a pixação como parte do graffiti ou como um 

fenômeno completamente diferente? Existem muitas respostas a essas perguntas. E 

parece que as respostas dependem especificamente do critério do pesquisador ou de 

quem olha.  

Aqui chegamos a uma conclusão interessante: existem dois níveis de 

diferenciação entre graffiti e pixação, um interno – entre grafiteiros, pixadores e 

pesquisadores do tema – e um externo – o cidadão comum que olha de fora. Para os 

“entendidos”, o graffiti e a pixação formam parte do mesmo universo. Em primeiro lugar, 

quem é grafiteiro já pichou alguma vez. Provavelmente, antes de fazer graffitis, 

começou assinando seu nome na cidade.  

 Para o “espectador”, o graffiti e a pixação são parecidos, mas não iguais. O 

caráter pictórico e figurativo do graffiti facilita a boa aceitação do público. O cidadão 

paulistano não repara na pixação como expressão artística. Para ele é simplesmente 

sujeira, uma expressão de vandalismo. Para o cidadão comum a pixação tem um papel 

quase invisível, enquanto o sistema interno dela é complexo e extenso.  

 

Tipografia de pixação, desenvolvida a partir de levantamento fotográfico em São Paulo.  
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Fonte: Lassala (2006). 
A pixação não podia ser deixada por fora deste tema, seria perder uma parte 

importante da criatividade paulistana. Esta expressão é inovadora enquanto recurso 

tipográfico, mas também enquanto forma de apropriação contracultural do espaço 

público. A criatividade é um fator diferenciador no sistema interno das gangues. 

Enquanto mais perigoso e arriscado seja o lugar da pixação, ela terá mais valor e 

prestígio. 

Por outro lado, em relação à técnica, a pixação também tem modos inovadores 

de representação. O primeiro e mais obvio é o tempo de execução. A pixação, devido 

ao seu caráter invasivo e aos lugares onde é feita, exige rapidez no traço e na 

construção da assinatura. Ela apresenta uma simplicidade quanto às linhas e aos 

traços, e o uso de uma única cor, portanto, seu valor estético está na tipografia e no 

lugar da intervenção. 

Também é interessante como a cena paulistana continua crescendo e evoluindo, 

criando formas novas como o grapixo, mistura dos elementos coloridos e mais 

detalhados do graffiti com a tipografia geométrica da pixação.   

 

Detalhe de grapixo no Beco do Aprendiz, Vila Madalena. Fonte: Monasterios (2011). 

É possível pensar que pelo seu caráter essencialmente tipográfico, não há 

características que propiciem a entrada da pixação no circuito da arte. Também, a 

pixação está completamente vinculada ao contexto; dentro de um museu ou galeria 

perderia seu sentido contestador e contracultural. Sobre isto, Franco aponta: “é 

necessário que surja um sujeito que venha da pixação, agregue capital cultural para 

elaborar um projeto autoral e se insira nos debates que ocorrem dentro do mundo 

artístico” (SADA apud FRANCO, 2010, p.43). 
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Considerações finais 

Cabe refletir no cenário urbano como único suporte onde podem se manifestar 

esse tipo de expressões como a pixação e o graffiti pictórico paulistano. Só uma cidade 

como São Paulo, com sua configuração geográfica e urbanística, dispõe de suportes 

públicos que são aproveitados como espaços de comunicação e de produção artística 

inovadora. Parece que a condição de metrópole motiva o surgimento de novas 

manifestações estéticas, na procura de uma identidade cultural, um diferencial estético 

no espaço público. 

Entendemos o graffiti como uma manifestação de apropriação simbólica, que 

gera fatores estéticos e que deve ser considerado como expressão representativa da 

contemporaneidade. O movimento evoluiu de escritura urbana a um movimento 

artístico com um valor apreciável, alto nível de técnica, e incorporando nos últimos anos 

uma série de valores pictóricos, o converteu no que é hoje.  

 O graffiti como escrita semiótica está carregado de significados, e isto se 

multiplica quando são introduzidos outros elementos além da escrita. O graffiti 

paulistano é colorido e diverso como sua realidade. Fala de tantos assuntos quantos a 

cidade tem. As personagens que habitam suas paredes parecem ter ganho vida e 

fazerem parte da comunidade, enquanto reconhecidas e cada vez mais aceitas pelos 

moradores. 

 A arte contemporânea está constantemente criando novas categorias e, em São 

Paulo, são descobertas novas dimensões da arte urbana. Parece que cada dia o graffiti 

paulistano se afasta da invasão e se aproxima ao muralismo ou a formas de arte 

pública. Assim como o pop deu novo lugar a arte formal frente à cultura, procurando 

critérios novos e diferentes dos termos formalistas da modernidade, o graffiti e, 

portanto, toda a arte urbana estão fazendo o mesmo na contemporaneidade. 

 Observamos que em São Paulo, o graffiti, mesmo sendo um objeto 

contracultural, constrói uma relação forte com o espaço público onde se manifesta, uma 

relação que é bilateral, um diálogo. A cidade de hoje deve ser pensada além da sua 

condição de suporte, pois ela é muito mais que isso. Na sua complexa trama de 

conexões, surgem temáticas igualmente complexas que motivam e inspiram ao artista 
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público, que sugerem temas para serem representados no mesmo espaço urbano. 

Parece que o grafiteiro, o pixador, o “interventor urbano”, cria uma outra relação com a 

cidade, um diálogo direto com a paisagem, alterando-a através da sua execução 

artística. Uma relação que só ele e seu grupo de pares têm com aquele recorte da 

cidade que eles intervêm. 

 

Binho, Tinho e Onesto. Tucuruvi, Zona Norte. Fonte: Monasterios (2009-2011). 

São Paulo inspira aos seus artistas urbanos. A arquitetura da cidade converte-se 

em canal de expressão. Sua arquitetura irregular gera um graffiti também pouco 

uniforme, que varia segundo o bairro (embora existam artistas que participem na cidade 

toda). O universo formal do interventor urbano não é apenas uma forma artística, mas 

também uma imagem cultural. Os artistas urbanos, grafiteiros e pixadores, encontraram 

na imagem a sua ferramenta de apropriação. Inovando no espaço público, eles 

constroem um jogo simbólico, um diálogo com a cidade, do qual todos somos 

espectadores. A cara da cidade vira dinâmica, dentro da forma estática da arquitetura. 

Por fim, cabe refletir o futuro de graffiti paulistano: em uma cidade cheia de 

contradições, onde o graffiti ainda é considerado crime ambiental, mas faz parte das 

instituições da arte e de iniciativas do governo, as autoridades precisam se posicionar 

mais claramente ante a arte urbana em todas suas expressões. São Paulo é e 

continuará sendo referência mundial do graffiti. Portanto, é necessário o 
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reconhecimento formal do seu valor criativo. A inclusão no sistema da arte pública 

parece ser uma saída favorável, pois dessa maneira a paisagem urbana se enriquece e 

os artistas urbanos podem se expressar afastados da ilegalidade. 
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RESUMO 

O estudo promove reflexões sobre a construção criativa do discurso dos sujeitos praticantes de 
cibersexo e como são representados. A investigação busca compreender as construções 
criativas do discurso e das relações sexuais no mundo virtual para entender a reprodução da 
constituição de sujeitos que chegam a habitar um imaginário social, cultural e afetivo. Para 
construir a ideia da representação do prazer na rede, escolheram-se, como sujeitos da 
pesquisa, homossexuais masculinos maiores de 18 anos, usuários de rede sociais e 
freqüentadores de salas de bate-papo. A pesquisa pretende, portanto, ampliar novas reflexões 
sobre o uso criativo de uma identidade embutida de papéis socialmente conferidos ao sujeito, 
orientada para a comunicação e para a compreensão do contexto social, material e ideativo 
estabelecido no discurso.  

 

Palavras- Chave: Internet, Cibersexo, Identidade 

 

 

ABSTRACT 

The study promotes reflection on the creative construction of discourse of the subject cybersex 
practitioners and how they are represented. The research seeks to understand the creative 
construction of discourse and sexual relations in the virtual world to understand the reproduction 
of the constitution of subjects that come to inhabit a social, cultural and affective. To build the 
idea of pleasure in the representation of the network, is chosen as subjects of research, gay 
men over 18 years, social network users and regular chat rooms. The research therefore aims 
to expand further reflection on the creative use of an identity built-in social roles given to the 
subject-oriented communication and for understanding the social, material and ideational 
established in discourse. 

 

Key words: Internet, Cybersex, Identity 
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Introdução 

Na Internet descobre-se uma nova fonte de prazer e espaço de convivência onde é 

possível se relacionar com outras pessoas. Hoje se pode dizer que a Internet funciona como os 

antigos guetos urbanos (locais específicos para reuniões e encontros de grupos afins), nos 

quais se vivenciam desejos desvinculando-os de estigmas. 

Entretanto, aqui, expõem-se ideias sobre o prazer de viver nesse mundo e as suas 

formas de manifestação, em especial, uma das mais novas expressões contemporânea da 

sexualidade: o prazer do cibersexo.  

De acordo com pesquisas realizadas e publicadas por Brancaleone & cols., estima-se 

que 1/3 das consultas realizadas nas páginas de Internet se refere a sites de pornografia, com 

conteúdo erótico, fotos, vídeo e a salas de bate-papo. No Brasil, 65% dos internautas já fizeram 

alguma forma de sexo pela Internet; 16% gasta cerca de catorze horas por semana em sites 

eróticos, dentre esses 80% são homens.  

Nesse mundo cibernético e virtual, parece tornar-se comum e cada vez mais recorrente 

a inserção de sujeitos homo-orientados para se auto descobrirem ou para a criação de redes de 

apoio para as práticas sexuais homoeróticas. Sabe-se que a Internet favoreceu com que 

milhares de indivíduos pudessem conhecer e, até mesmo, desenvolver suas sexualidades de 

forma mais segura e auto conhecedora.  

 

Definição de Cibersexo 

O cibersexo, ou sexo virtual, é a busca pelo prazer usando a interatividade da Internet 

onde um conjunto de fantasias eróticas é intermediado pela “web”. Ocorre entre duas pessoas 

que buscam alguma afinidade sexual. De acordo com Leal e Diéguez (2008, p.129): “Ideias 

comuns sobre o conceito de cibersexo são as de que se trata de uma interação sexual mediada 

por computador entre duas ou mais pessoas, recorrendo ou não a câmaras e culminando ou 

não com o orgasmo.”  

O sexo na Internet engloba desde o hábito de navegar em busca de fotos pornográficas 

e de criar um clima agradável no lugar onde fica o computador até entrar em salas de bate 

papo, iniciar uma conversa sensual e se masturbar.  

Como tudo acontece por meio da escrita, quem se expressa melhor tem mais chances 

de conquista, não acontece troca de olhares, mas de palavras. O uso da criatividade vem como 

forte apelo desde a primeira identificação, onde cada usuário entra na sala com um nickname 
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(apelido). Quem gostar do nick se aproxima. Dependendo da aproximação, o papo continua. 

Segundo De Masi (2003, p. 37) “A atração pelo novo, a falta de resistência às mudanças e a 

receptividade diante da inovação são pressupostos da criatividade, mas não a sua essência.” 

O recurso do uso de nicknames retrata um grande referencial identitário nas salas de 

bate papo, podendo ser alterado a qualquer momento. Turkle (1997) argumenta que a Internet 

é um elemento do computador que contribui para encararmos a identidade como multiplicidade. 

Através da tela de um computador tem-se a possibilidade de construir uma "personalidade" 

alternando entre muitas outras. 

Para a maioria das pessoas, o sexo virtual parece ser considerado uma forma paliativa 

de afeto, pelo fato de ter ao mesmo tempo o prazer de uma atenção e o desprendimento de 

algo não real de fato, visto que não existe contato físico. É uma prática que possibilita 

satisfação ao imaginário e ao biológico. 

Na busca de relações, a ilusão de autonomia individual se mescla ao segredo 

compartilhado, configurando um artifício detentor de interesse, liberdade e cumplicidade, por 

onde muitos conseguem navegar vivenciando práticas “libertadoras”. É nesse nexo 

(individualismo e segredo) que se dá o contato na rede, criando uma verdadeira vida paralela. 

 

Metodologia  

Para construir essa ideia da sociabilidade do sexo e da construção de representação do 

prazer na rede, escolheram-se, como sujeitos da pesquisa, homossexuais masculinos maiores 

de 18 anos, usuários de rede sociais e freqüentadores de salas de bate-papo gay voltadas para 

o público masculino de Fortaleza – CE, Brasil, junto à articulação com plataformas de 

mensageiros instantâneos (MSN1 e Skype2). A delimitação por Fortaleza foi uma estratégia 

para que se pudesse priorizar um espaço físico e demarcar algumas singularidades e fatos 

comuns a uma delimitação geográfica específica. 

A observação dos fatos foi feita no período de três meses (Fevereiro, Março e Abril de 

2011) por meio da análise de páginas com conteúdos eróticos voltadas para homens que 

procuram outros homens com a proposta de facilitação para contatos pessoais face a face nos 

mensageiros instantâneos com recursos de áudio e vídeo e/ou na promoção de encontros 

pessoais reais. Houve uma maior atenção para as salas de bate papo destinadas ao público 

homossexual masculino. 
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Os sítios de relacionamentos visitados foram: Orkut, Facebook, Badoo, Manhunt, 

Disponível, Gaydar, Troca-Troca, Gayromeo e Universo Online (UOL) 3. No primeiro momento, 

durante quatro horas por dia, em diferentes horários e turnos, em duas semanas, houve uma 

observação dos espaços, os apelidos usados, as formas de abordagem, faixa etária dos 

usuários, bairro, estado civil, nível de escolaridade, grupos étnicos, disponibilidade ao sexo, as 

práticas requeridas e os filtros de seleção. 

Essas observações possibilitaram a construção de um perfil representativo dos 

frequentadores de cada site. Diante às observações coletadas para aproximação com o meio e 

a conceituação de algumas construções simbólicas, escolheu-se as salas de bate papo do 

UOL, seção Cidades e Regiões, depois se escolheu o Ceará, em seguida selecionou-se a 

cidade de Fortaleza, para a continuação da investigação. 

Com o intuito de realizar a coleta de dados e conhecer os símbolos de interação por 

meio do discurso homoerótico, escolheu-se uma estratégia: criar um personagem e fazer dele 

um habitante desse ciberespaço, que poderia atender a maioria dos pré-requisitos de busca, 

nos sites de relacionamento.  

Buscou-se, desse modo, uma criativa forma de inserir-se no campo de investigação e 

pudesse interagir de forma mais próxima e real com os usuários. Para isso, surgiu o Rafael4, 

um perfil falso (fake). Um jovem de 29 anos, gay, estudante de direito de uma universidade 

particular, 1,80m, 80 kg, branco, cabelos castanhos, praticante de esportes, morador de um 

bairro de classe média alta da cidade de Fortaleza-CE, estagiário de escritório de advocacia, 

que mora com os pais e disposto a conhecer algum homem com o qual possa se relacionar de 

alguma maneira, inclusive sexualmente. Esse perfil interagiu com os internautas durante as dez 

semanas seguintes da investigação. 

A partir de diálogos com usuários das salas de bate papo percebeu-se que o uso de 

“fakes” é muito comum entre os freqüentadores das salas. Os duplos perfis dos sites de 

relacionamento e dos mensageiros instantâneos revelam a criação de uma existência paralela, 

cuja centralidade emocional parece competir com a vida real. Essa competição é para se inserir 

como pessoas “normais”, “discretas” e com posturas socialmente estabelecidas pelas 

normativas heterossexuais. 

A experiência de observação, abordagem e entrevista durou 21 dias. No primeiro dia 

sentiu-se medo e estranhamento, pois as pessoas se mostravam também como personagens. 

Eram personagens desconexos, sem uma história de vida ou linearidade na organização 

discursiva e que eram criados na base dos desejos sexuais.  
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Ao interagir com as pessoas, por meio da resposta às abordagens, percebeu-se algo 

que, de maneira generalista, rodeia ou habita o traquejo de todos os personagens: a repetição 

das mesmas perguntas ao abordar alguém, obedecendo a uma ordem que geralmente se 

baseia em identificar os seguintes critérios: Idade, bairro, preferência por posição sexual, 

disponibilidade de local, descrição corporal e conta de email em mensageiros instantâneos 

(MSN ou Skype). 

Entrou-se no site como se fosse Rafael, disposto a ir até o mais longe que pudesse. 

Depois de conhecer diversos personagens, que variavam desde estudantes do ensino médio a 

profissionais das mais diversas áreas, conheceu-se algumas pessoas com as quais se sentiu 

mais a vontade e livre para isolar alguns medos ou alguns constrangimentos. A maioria das 

pessoas com quem se conversou se afirmavam bissexuais ou tinham relacionamento com 

mulheres 

 

Resultados e discussão 

As reflexões de Rogers (1997) são pertinentes para compreendermos o conceito de 

criatividade que apresentamos neste estudo. O autor propõe novas construções atreladas a 

qualidades pessoais do indivíduo, a partir da interação perpassada por experiências. No caso 

dos usuários das salas de bate-papo, verificamos novas construções dialogadas e criativas a 

partir da experiência coletiva no ciberespaço. As variadas e múltiplas qualidades individuais 

ganham espaço de manifestação na experiência em grupo, quando é apresentado o desafio de 

interagir criativamente com outros, havendo o surgimento de “personagens”. Nesse sentido, 

Rogers enfatiza que: “... minha definição do processo criativo é que se trata da emergência na 

ação de um novo produto relacional que provém da natureza única do indivíduo por um lado, e 

dos materiais, acontecimentos, pessoas ou circunstâncias da sua vida, por outro.” (p. 406). 

Trata-se justamente de um “produto relacional” que surge diante de necessidades e 

apreensões. A partir de características individuais emergem diálogos, não pensados ou 

sentidos anteriormente.  

Rogers propõe que, dentre as condições internas da criatividade, é necessária a 

abertura à experiência (p. 410). No caso dos usuários de sala de bate-papo há um lidar com 

várias informações, sem se fecharem à experiência da situação. Os códigos ali estabelecidos, 

dentro de uma cultura social, levam essas pessoas a se reinventarem no espaço virtualizado. 

Ocorrem inquietações, questionamentos e reflexões que convidavam continuamente à abertura 

de experiência. De acordo com Leitão (2005), a personalidade dos internautas sofreria 
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modificações dentro das salas de bate-papo virtual, de modo que cada persona passaria a 

adquirir uma multiplicidade de personagens, atores ou “pseudopersonalidades”, com nomes 

diferentes (Nicknames), o que protegeria o indivíduo, garantindo ao mesmo completo 

anonimato, ao camuflar sua própria identidade. 

Esses personagens, ou sujeitos sociais em representação estão, na maioria das vezes, 

protegidos pelo anonimato, sendo assim possível vivenciar personas. São personas que se 

constroem, de acordo com a Psicologia Analítica (Jung, 2002), são as exteriorizações que 

mostramos a quem nos vê. É uma identidade embutida de papéis socialmente conferidos ao 

sujeito. 

De Masi (2003) destaca que “segundo Jung, a tarefa criativa de todo homem consiste no 

desenvolvimento de sua personalidade, na auto-realização (como diria Maslow); o instinto 

criativo se explica por meio do impulso à totalidade, à espiritualidade e à produção.” (p. 30). Já 

o anonimato, dentro da classificação por função da Psicologia Social, seria a função afetiva, 

uma vez que pode estar remetido à elaboração de estratégias para a manutenção da 

identidade ameaçada. As representações sociais, segundo comenta Jodelet (1985), são 

modalidades de conhecimento prático orientadas para a comunicação e para a compreensão 

do contexto social, material e ideativo em que vivemos. 

Analisando esse tipo de comportamento, pode-se dizer que ele deve ser estruturado em 

seus aspectos mais globais, levando em consideração as condições que alteram a percepção 

do estímulo. Debruçado sobre o teclado, diante de uma tela que irradia e seduz deu-se 

continuidade à pesquisa e foi-se investigar quem são esses personagens que habitam o tão 

misterioso mundo sexual cibernético. Para isso, apropriou-se da fala de Wittgenstein (1953) 

quando afirma que somos atores sociais engajados na construção de identidades funcionais 

que nos permitem negociar as relações sociais. 

Pode-se, também, tomar como referência Moscovici (2003) quando diz que a gênese 

das representações sociais tem raízes nas dimensões culturais e históricas de nossa formação 

psicossocial. Comungando com o proposto dá-se notoriedade à compreensão das relações de 

prazer e sexo no mundo virtual para entender a reprodução da construção de um sujeito social 

quimérico que chega a habitar um imaginário social, cultural e afetivo. 

A princípio, foi estranho perceber que muitas pessoas fazem desse mundo um espaço 

para sentir prazeres e todas as emoções, inclusive às do proibido. São indivíduos que criam 

perfis de usuários para entrar na rede e, sob as condições do anonimato, navegam por 

inúmeros suportes e sites que encontram e acabam que criam associações e constroem uma 
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vida paralela. Na Internet, saem em busca de territórios onde possam desbravar a partir de uma 

gama pré-estabelecida de interesses onde a figura do masculino é o objeto de desejo. 

A busca se baseia num perfil básico. Buscam-se homens jovens, altos, fortes, másculos, 

residentes em um perímetro próximo ao de seu residência ou local de trabalho, independentes, 

onde provavelmente haja disposição para avaliação num contato face a face fora do 

ciberespaço. Há uma procura, também, por padrões sócio-culturais que não fujam às 

normatizações heterossexuais, sempre levando em consideração o fato de não estarem 

expostos à condição de marginalização social no momento do primeiro encontro. Tais fatos não 

podem ser vistos como um acontecimento exclusivamente do meio virtual. A antropóloga Mirian 

Goldenberg (2004) em seu estudo sobre gênero e sexualidade entre jovens cariocas mostrou 

em uma pesquisa “uma ampla tendência à auto idealização e à construção de uma imagem do 

parceiro segundo os mais convencionais valores hegemônicos.”  

Para Miskolci (2008), “ao contrário do que poderia parecer à primeira vista, quando 

estão sozinhas [...], inclusive ao acessar a web, as pessoas tendem a reiterar valores e 

imagens hegemônicos em vez de se libertar deles.” (p. 80). No ato sexual virtual entre 

homossexuais masculinos percebeu-se claramente a existência de dois papeis atuantes como 

protagonistas: O papel de expectador, visto que na maioria das vezes as pessoas constroem 

signos e símbolos em volta das imagens que são transmitidas e o papel de ator, pois esse 

mesmo que assiste também, por vezes, atua numa condição de expor-se a alguém.  

Situação constantemente encontrada é a ocorrência de um culto a masculinidade, onde 

o desejo pelo másculo socialmente criado pela heteronormatividade conduz os expectadores e 

atores à uma sintonia na cobiça homoerótica guiada pela masculinidade padrão. 

Para um possível primeiro contato, onde os sujeitos envolvidos provavelmente se 

conhecerão, são escolhidos locais públicos e ambientes de convivência heterogêneos, como 

praças, cafés, Shopping Centers, bares ou restaurantes. Por esse motivo há uma preocupação 

apelativa com o comportamento, vestimenta, posturas, voz e manejo corporal da pessoa que se 

vai conhecer. O fato de estarem em local público e não querer ter o encontro associado ao 

mundo homossexual faz desse momento um instante de muita incerteza, ansiedade e 

questionamentos. 

Contudo, o que se pode observar, antes de mais nada, é que são sujeitos que usam da 

capacidade do “se re-inventar”, criando representações sociais virtuais do que se faz de si. 

Uma representação pode ser a mais idealizada possível, desde que atenda aos interesses de 

quem envia a mensagem e de quem a recebe. Lembra-se que na quase totalidade das vezes 
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essas representações recebem sobrecargas de qualidades e valores que acabam por se 

mostrarem bem distantes da frustração da vida real.  

Pode-se pensar que a criação dessa persona (ou sujeito de representatividade social) 

venha a ser uma identificação direta com seu ego no estigma social da perfeição. São homens 

que se utilizam do hedonismo para burlar a sensação e fazer dela instrumento de emoção onde 

as construções imaginárias de sensações se confundem com estímulos físicos e que, mediante 

a interação virtual, podem reconstruir as noções de autonomia no controle do prazer. 

A possibilidade do anonimato, a navegação como ato individual feita em momentos de 

isolamento e, geralmente, com certo grau de conforto, possibilitam ao indivíduo um trânsito 

virtual inconstante por espaços que no dia a dia da vida real são tidos como “proibidos” e 

socialmente excludentes. Esses espaços estão repletos de pessoas que buscam promover 

contatos livres e desvinculados com as condições reais de imposição de moral e valoração 

socialmente adquiridos. Há a criação de uma sensação eminente de uma zona de conforto 

quando se estabelece contatos sem exposição e com a garantia do segredo, porém atrelada à 

condição de receptividade e trocas de afetos.  

Para que a composição do sujeito seja bem feita, ao ponto dele existir na realidade 

virtual com a capacidade de sustentar o prazer erótico, é necessária uma boa manipulação da 

expressão verbal, ter coerência e linearidade na história de vida do personagem criado. A 

persona não pode se perder em meio aos discursos ou história de vida que lhe é dada. 

Essas ideias e pensamentos foram ao encontro de um estudo realizado entre dezembro 

de 2007 e junho de 2008 em salas de bate papo gay voltadas ao público masculino de São 

Paulo. 

De acordo com o estudo, a grande maioria dos usuários partilha a crença de 
que a Internet lhes dá autonomia quase irrestrita; não é mero acaso o caráter 
quase unilateral com que parte dos internautas homens lida com plataformas 
como bate papo. Demandam descrições pormenorizadas, mas se furtam ao 
fornecê-las, assim como exigem de seus parceiros fotos ou câmeras para 
conversar no Messenger sem necessariamente possuí-las ou disponibilizá-las.  
(MISKOLCI, 2008, p. 79) 

 

Há uma constante associação, por parte dos usuários das salas de bate papo e das 

redes sociais, entre a homossexualidade e seus meios de convivência no ambiente real, suas 

posturas comportamentais vinculadas ao afeminamento e a marginalização social. No entanto, 

no momento de busca por parceiros existe, na maioria das vezes, um filtro que seleciona os 

sujeitos por questões atreladas ao fato da exclusão desse sujeito de ambientes ou redutos de 
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circulação homossexual. Isso ocorre devido ao fato de que todos os encontros e 

relacionamentos ocorrem de forma escondida e há uma preocupação em ser visto em público 

com alguém freqüentador de saunas, boates, bares, pubs, redutos voltados ao público gay e ter 

uma imagem associada ao fato. É notório que há uma conservação dos padrões das culturas 

estabelecidas pela heteronormatividade havendo uma perseguição de identidades à margem 

desta e uma super valorização de sujeitos que correspondam aos anseios e desejos, porém 

que apresente uma cultura sócio-comportamental alheia às condições para qual se predispõem 

a estarem enquanto sujeitos de desejo. 

Considerações finais 

Sabe-se que de um modo muito significativo a Internet cada vez mais se torna uma 

ferramenta indispensável para a vida de muitas pessoas o que nos faz pensar na participação 

desse veículo nas ações mais rotineiras dos indivíduos, inclusive no ato da comunicação. 

Utilizar a Internet tem sido ação recorrente entre indivíduos que buscam potencializar suas 

circunstâncias para conhecer e encontrar alguém.  

A sexualidade é um dos aspectos essenciais na vida humana, com o avento da Internet, 

a tentativa tem sido de criar novas formas de possibilidades e métodos que proporcionem o 

desenvolvimento da sexualidade. Indivíduos que antes praticamente não tinham vida sexual 

ativa e demonstram poucas habilidades sociais, hoje, podem exercitar a sua sexualidade junto 

outros sujeitos via recursos tecnológicos e às práticas de sexo virtual. Transformar o sexo em 

palavras, textos e imagens pode ter sido uma grande invenção da sexualidade moderna. 

As práticas de sexo virtual foram amplamente divulgadas, conhecidas e praticadas em 

prol de fatores extremamente importantes para os praticantes: o anonimato, o baixo custo e a 

possibilidade de interação entre pessoas que conseguem preencher um espaço entre a 

fantasia e a ação.  

Finaliza-se este estudo afirmando que muito ainda pode ser estudado e analisado sobre 

a interação entre a Internet e seus usuários. Há uma gama de outros fatores que está por trás 

de tudo isso. O que vale a pena ser dito é que na maioria das vezes, são adolescentes, adultos, 

gente madura, solteiros, namorados, casados, viúvos, que satisfazem suas fantasias sexuais 

através da masturbação socializada com trocas de imagens, áudios e textos, em uma excitação 

intensa e rápida.  

Notas 

¹ O MSN Messenger é um dos softwares de troca de mensagens instantâneas mais utilizados no mundo e é o 
favorito no Brasil. Através dele os usuário se conecta a outro e permite trocas de mensagens, envio de arquivos e 
fotos, também possui recursos para utilização de vídeo conferências com o uso de webcam e microfone. 
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² Skype é um software que permite comunicação grátis pela internet, permitindo comunicação de voz e vídeo, entre 
os usuários do software, disponível em 27 idiomas e é usado em quase todos os países.  

³ São plataformas de redes sociais onde os usuários criam perfis como fotos e descrições físicas e/ou ideológicas 
onde há possibilidade de troca de mensagens e possuem comunidades voltadas para grupos afins onde os usuários 
participam e interagem entre si. 
 
4 A experiência de inserção no ambiente virtual e a busca de diálogos significativos com os usuários foram realizadas 
por José Maria Nogueira Neto, estudante do segundo semestre do curso de Psicologia da Devry Brasil - Faculdades 
do Nordeste. 
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RESUMO 

O objetivo deste texto é evidenciar que a realidade do interior da Amazônia urge e exige por 
iniciativas que propicie condições de  permanência de sua população  nesse local. O recorte 
deste trabalho recai sobre a necessidade de qualificação direcionada para a população rural 
que atenda as características da realidade amazônica. A educação como elemento de 
destaque nesse processo. A questão central que se coloca é a capacitação direcionada, algo 
que possibilite uma nova forma de pensar e agir diante da realidade no interior da Amazônia. 
Mobilizou-se para o processo de capacitação técnicas como  reuniões e oficinas.  

Palavras-chave :  Amazônia, desenvolvimento sustentável,qualificação. 

 

 

ABSTRACT 

The aim of this paper is to show that the reality of the Amazon region and demands urgent 
initiatives that will provide conditions for keeping the population there. The outline of this work 
rests on the need to qualify for the targeted rural population that meets the characteristics of the 
Amazon reality. Education as a major element of this process. The central question that arises is 
targeted training, which enables a new way of thinking and acting in front of reality in the 
Amazon region. Mobilized to the process of training techniques such as meetings and 
workshops. 

 
 Key words : Amazonia, sustainable development, qualification 
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A Amazônia não é somente ambiente físico é também um ambiente humano, com uma 

história social, política e econômica. Assim, a problemática da Amazônia não é simplesmente 

ecológica, mas política e social. (PROJETO ITTO PD 143/91 ver. 2(I)). 

O que se depreende disso é que há necessidade de analisar esse contexto não 

reduzindo as explicações da situação à dimensão cultural, mas também introduzir uma leitura 

política, longe de uma visão idealista e romântica do modo de vida instaurado nas comunidades 

do interior da Amazônia. O que explicaria a migração desencadeada nesses lugares, senão 

uma resposta individual contundente para fugir das carências e necessidades sentidas nesses 

lugares.  

 

II. A  realidade no interior da Amazônia 

 

Quando se pensa em desenvolvimento sustentável para a Amazônia não se pode 

esquecer as situações que põe em xeque a conciliação entre o desenvolvimento, a 

conservação ecológica e a melhoria da qualidade de vida do homem local.  

Portanto, problemas que se colocam para os que vivem no interior da Amazônia 

precisam ser sanados, pois sem superá-los essa conciliação do ecológico, social e econômico 

será uma realidade muito distante. Pode-se exemplificar: 

a) A ausência de documentos pessoais, fundiários e a inadimplência em decorrência de 

projetos governamentais, inviabilizam o exercício da cidadania e limita a constituição ou 

participação em organizações juridicamente constituídas; 

b) Não possuem acesso ao mercado, pois não possuem transporte adequado para a colheita, 

reduzindo assim as chances de um comércio justo aos seus produtos; 

c) Os moradores das comunidades não possuem condições compatíveis para a produção em 

escala comercial e com as exigências do mercado: espaço físico, água potável, energia, 

equipamentos, qualificação entre outras. 

Por conseguinte, a formação escolar, para os adultos, não faz parte das suas 

preocupações, até porque o conteúdo que é repassado não supre as suas necessidades, 

portanto ler e escrever, para muitos, é mais do que suficiente. Porém, fundamental para seus 

filhos, sendo esses motivadores para que fiquem atentos às novas oportunidades. 
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Diante disso, questiona-se quais seriam as possibilidades que dispõem os filhos dos 

moradores das comunidades interioranas da Amazônia, sobretudo dos mais pobres? A 

realidade lhes impõe algumas alternativas no que se refere ao trabalho: 1) desenvolver as 

atividades agrícolas ou extrativas; 2) ser diarista nos sítios de outros produtores; 3) conseguir 

um emprego no serviço público; 4) investir no empreendedorismo 5) ou migrar para cidades 

maiores buscando outras opções de inserção no mercado, entre outros. 

Estar inserido numa ou noutra situação requer pré-requisitos que cada um terá que 

adquiri-los para a sua inclusão. Assim, pode-se dizer que entra em cena o esforço individual, o 

interesse e habilidade para incluir-se numa ou noutra atividade, bem como as oportunidades 

que lhes são apresentadas. 

Diante dessa realidade sabe-se que o Estado, enquanto gestor público assume papel 

fundamental, pois cabe a ele possibilitar a formação e qualificação profissional da população. 

Tarefa essa que coloca a educação como elemento de destaque nesse processo, considerando 

que ela permitirá acesso ao conhecimento e uma preparação do ser humano para a vida em 

sociedade, consequentemente para o mercado de trabalho. 

Embora algumas vezes as investidas do Estado tenham existido como uma orientação 

técnica por meio de órgãos como a extinta EMATER (Empresa de Assistência Técnica Rural) e 

o IDAM (Instituto de Desenvolvimento Agropecuário do Amazonas) ainda não houve nada 

sistematicamente programado para uma maior capacitação visando o produtor rural. 

Por outro lado, há a escola que tem papel fundamental de preparação para o mercado 

de trabalho. Mas, como vai a educação ofertada no interior da Amazônia? Qual a proposta de 

formação profissional está sendo levada para a população interiorana? Para que tipo de 

mercado de trabalho a educação está preparando a população interiorana? 

Sabe-se de antemão, sem maiores aprofundamentos, que a educação no interior ainda 

é trabalhada nos mesmos moldes da educação ofertada na cidade, ou seja, ainda não se 

considera a realidade posta por esses municípios que se diferenciam substancialmente da 

realidade da cidade de Manaus, por exemplo, sobretudo se considerarmos as expectativas de 

oportunidades de emprego e geração de renda. 

Nesse sentido, a formação disponibilizada nesse interior não prepara a população para 

permanecerem nos seus locais de origem, haja vista que a formação não condiz com a 

realidade do local, além de não ser de fácil acesso, pois em geral, o nível máximo que se 

disponibiliza na maioria dos municípios do Amazonas é o ensino médio e, em geral, a escola 

fica localizada na sede do município, exigindo um longo deslocamento dos moradores das 
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comunidades para frequentá-la. Muitas vezes sem oportunidades de formação, muitas pessoas, 

principalmente os jovens, ficam sem adquirir as condições necessárias para ingressarem no 

mercado de trabalho formal, restando apenas as alternativas de migrar para a cidade à procura 

de trabalho ou estudo, ou permanecer no seu local de origem e transformar-se num 

empreendedor das atividades rurais. 

Quando permanece no interior, ao desenvolver as atividades rurais para atender o 

mercado, entra em questão mais um aspecto, quais são as atividades produtivas no âmbito 

rural que podem dar um retorno rentável. Tradicionalmente, as atividades no interior da 

Amazônia são limitadas ao extrativismo, agricultura e criação de animais, dificilmente 

especializam-se em uma atividade e por conseqüência não produzem em grande quantidade. A 

conciliação de diferentes atividades produtivas é muito comum, o que Parente (2003) denomina 

de pluriatividade, umas atividades geram ganhos monetários outras não. 

A construção de um novo contexto socioeconômico ambiental requer investimentos para 

redirecionar os meios de vida na Amazônia para aproximar a sua população tão propalada idéia 

de sustentabilidade que inclui, sobretudo um processo educativo e de inclusão. 

Mas, por que a capacitação? Será que não seria somente necessário criar canais de 

mercado para que eles pudessem disponibilizar o produto? A resposta é não, pois a 

experiência  realizada no município de Manaquiri/Am da produção do palmito de pupunha não 

bastou o  financiamento, uma vez que o projeto não deu certo.   

A capacitação como processo pedagógico supõe estimulação e assessoramento à 

população, para que esta tenha meios de apreensão contínua da realidade social e saiba 

analisá-la, situando os seus interesses (Souza, 1999). 

Dentre os entraves que foram identificados nas comunidades de Manaquiri/Am  os mais 

desafiadores estão relacionados às modificações das práticas já existentes  em relação à 

produtividade, as relações com o mercado e a economia local. 

No interior da Amazônia ainda persiste a subordinação dessa população produtora aos 

esquemas dos marreteiros, os donos das embarcações, os comerciantes locais entre outros, no 

momento da obtenção e valorização do que é produzido nesses locais, com a qualificação 

haveria a possibilidade de melhor inserção no mercado consumidor. 

Para a superação desses entraves e gargalos a viabilidade de qualquer projeto que 

venha a ser implantado nessas áreas impõe a condição de que os meios para que isso 

aconteça devem ser criados como sugere Parente (2003) no estudo que fez sobre a economia 

da pequena produção na várzea. 
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Essas observações não se constituem em rejeição ao modo de vida peculiar das 

comunidades do interior da Amazônia. Mas afirma a necessidade de investimento na população 

interiorana para que o quadro de desenvolvimento social e econômico se modifique, 

favorecendo a população local condições dignas de cidadãos. 

Algumas pistas são sinalizadas para serem consideradas nos processos de 

desenvolvimento como referências para identificar a sustentabilidade socioeconômica e 

ambiental de políticas, programas ou projetos, objetivando a conciliação entre o 

desenvolvimento, a preservação ecológica e a melhoria da qualidade de vida do homem. Sobre 

essa questão Furtado (1993) defende, corroborando o pensamento de Sternberg (1987), 

critérios para o desenvolvimento local que devem consistir em princípios coerentes à 

diversidade sociocultural e ambiental da Amazônia, ter cunho antropocêntrico e devem ser 

pautados em uma aliança com a população que vivencia o viver na Amazônia , de modo que o 

saber empírico do caboclo seja considerado. 

A idéia que é importante sublinhar na tendência apontada por Sternberg (1987) é que 

todos os envolvidos na questão possam ser respeitados como parte envolvida e interessada. 

Por isso, o habitante esquecido da floresta precisa ser incorporado nesse processo, uma vez 

que ele depende dos recursos naturais para sobreviver e historicamente vem fazendo uso 

desse recurso. 

 

III. O programa educativo implantado para a capacitação sobre manejo de espécies vegetais 

 

A experiência piloto de organização e capacitação de um grupo de famílias a fim de 

disponibilizarem a produção de 05 espécies de valor econômico para o mercado em Manaquiri-

Am  baseou-se em princípios que serviriam como indicadores de avaliação e monitoramento:1) 

partir da realidade específica dos envolvidos; 2) sustentabilidade; 3) participação; 4) respeito; 

5)cooperação e 6)coerência. 

Um dos primeiros investimentos formativos na experiência realizada no município de 

Manaquiri/Am  foi trabalhar o conhecimento da interação planta-ambiente. Esse tema foi 

escolhido no sentido de inovar na oferta de produtos no segmento das plantas úteis disponíveis 

pela natureza. Essa atividade exige que se conheça como acontece essa relação, como pode 

ser feita uma intervenção num ecossistema sem prejudicar o ambiente e as utilidades desses 

recursos para o comércio. 
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A técnica privilegiada, nesse processo de capacitação, foi a oficina. As reuniões foram 

utilizadas e serviram para fazer o acompanhamento do percurso.  

As oficinas realizadas abordavam especificamente sobre as espécies selecionadas para 

o trabalho, porém ampliavam para o manejo dos componentes e produtos que se pretende 

obter. Oficina um - Manejo da artemísia (Ambrosia artemisiifolia L.) (Figura 45), oficina dois 

manejo da fava-bolacha (Vatairea guianensis Aubl.) oficina três - manejo da bacaba 

(Oenocarpus bacaba Mart.), da castanha-da-amazônia (Berthollletia excelsa Bonpl.) e andiroba 

(Carapa procera D.C.). 

a) Foram 16 horas de oficina sobre a artemísia, ampliando para as plantas que têm as folhas 

como alvo da exploração, totalizando os participantes do Cai N Água e no Bom Intento; 

estavam presentes 48 pessoas. 

b) Foram 16 horas de oficina sobre fava-bolacha, também ampliando para as plantas que têm 

as cascas do fuste como alvo da exploração (Figura 45), totalizando os participantes do Cai N 

Água e no Bom Intento; estavam presentes 18 pessoas 

c) Foram 16 horas de oficina sobre os óleos obtidos de modo manual da castanha-da-

amazônia, bacaba e andiroba totalizando os participantes do Cai N Água e no Bom Intento; 

estavam presentes 15 pessoas. 

 

 

A utilização de oficinas na experiência da capacitação reafirmou que dessa maneira é 

possível possibilitar a assimilação de novos conhecimentos a essa população. Por outro lado, 

sabe-se que apesar dela ser uma técnica que sugere a participação e a democracia, ela não é 

milagrosa, pois no processo de capacitação, outros mecanismos devem ser acionados. 
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No programa de capacitação, que foi elaborado às comunidades de Bom Intento e Cai N 

Água, foi utilizado como estratégia o conhecimento sobre a cultura, o modo e o estilo de viver 

das comunidades, procurando alcançar os critérios de sustentabilidade. 

 

        Plano das oficinas realizadas nas comunidades sobre manejo das espécies 

 

O objetivo da elaboração do programa como parte da capacitação oferecida nas 

comunidades consistiu em disponibilizar informações, experimentações concretas de manuseio 

das plantas e introdução nas comunidades de novos enfoques para utilização das plantas 

disponíveis na área. 
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IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A capacitação desencadeada nas comunidades sobre manejo de espécies vegetais 

para produção de insumos para fitoterápicos e fitocosméticos objetivou provocar nos 

comunitários uma revisão no modo como estão desenvolvendo suas atividades produtivas; 

despertar para o aproveitamento das potencialidades das espécies disponíveis em suas 

comunidades; bem como levar ao conhecimento deles as potencialidades, valor econômico das 

plantas e como manejá-las para uma exploração racional. 

É importante lembrar que a  produção e a comercialização de produtos da floresta se 

constitui como uma atividade esporádica e secundária, pois a atividade de maior expressão no 

interior é o cultivo da mandioca, para a produção de  farinha. 

O processo de capacitação sobre o manejo das espécies também possibilitou aos 

moradores que participaram da capacitação o reconhecimento dos aspectos etnobotânicos das 

espécies selecionadas, bem como saber sobre material e equipamentos a serem utilizados na 

coleta da matéria-prima, secagem e armazenamento, transporte, melhoramento da produção e 

reprodução de plantas, matrizes e outros.  

Com o processo de capacitação, a possibilidades de melhor inserção no mercado 

consumidor é ampliada, sobretudo nos aspectos de quantidade, qualidade e regularidade dos 

produtos. 
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RESUMO 

As mudanças ocorridas no mundo do trabalho, mediante o contexto da re-estruturação 
produtiva e da financeirização do capital, institui uma sociabilidade com consequências sob as 
condições de reprodução da classe trabalhadora. Neste cenário, reordenam-se os mecanismos 
de intervenção do Estado, no qual insere-se a Política Pública de Assistência Social, como 
estratégia de enfretamento das expressões da questão social. Busca-se refletir sobre as 
contradições e as possibilidades dessa política, por meio de ações de capacitação e inclusão 
produtiva promovidas pelo Programa de Atenção Integral à Família – PAIF, na cidade de 
Manaus/AM. A partir de uma pesquisa de natureza quantiqualitativa, os resultados evidenciam 
como aspecto inovador, a necessidade de priorização do direito ao trabalho numa perspectiva 
emancipatória. 

 

Palavras-chave: Trabalho; Assistência Social; Programa de Atenção Integral à Família. 

 

ABSTRACT 

The changes in the world of work through the context of re-structuring and financial character of 
productive capital, establishing a sociability with consequences under the conditions of 
reproduction of the working class. In this scenario, reorder the mechanisms of state intervention, 
which is part of Public Policy for Social Assistance, as a strategy for coping expressions of 
social issues. The aim is to reflect on the contradictions and possibilities of this policy through 
training activities and productive inclusion promoted by the Program for Integral Attention to 
Family - PAIF in the city of Manaus / AM. From a survey of quantitative and qualitative the 
results show how innovative aspect, the need for prioritizing the right to work in an emancipatory 
perspective. 

 

Keywords: Work; Social Assistance; Program for Comprehensive Family Care. 
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Introdução  

Na contemporaneidade, vem ocorrendo mudanças no mundo do trabalho em virtude do 

contexto da crise do capital, da reorganização da produção, da financeirização do capital que 

institui uma nova sociabilidade, acarretando consequências perversas nas formas de 

reprodução da classe que vive do trabalho. 

Nesse contexto da reorganização do capital e do reordenamento dos mecanismos de 

intervenção do Estado, insere-se a Política Pública de Assistência Social, enquanto Política de 

Proteção Social e estratégia de enfretamento das expressões da questão social, sobretudo as 

relativas à precariedade das formas de trabalho na sociedade capitalista. 

Contudo, há que se questionar sobre as contradições e as possibilidades da Assistência 

Social, por meio de ações de capacitação e inclusão produtiva articuladas ao Programa de 

Atenção Integral à Família – PAIF e executadas no âmbito dos Centros de Referência de 

Assistência – CRAS em Manaus, quanto a inserção ao mercado de trabalho. Frente a este 

questionamento, advém à necessidade de analisar a operacionalização das ações de 

capacitação e inclusão produtiva destinadas às famílias em situação de vulnerabilidade pessoal 

ou social. 

Para tanto, realizou-se pesquisa bibliográfica dos conceitos sobre o tema em discussão 

e pesquisa de campo, por meio de entrevistas semi-estruturadas e observação ordinária, 

mediante o uso de guia de entrevista e formulários, com perguntas abertas e fechadas, guia de 

observação e caderno de campo. 

A pesquisa foi aplicada junto a 20 (vinte) beneficiários do PAIF, especificamente os 

participantes das ações de capacitação e inclusão produtiva. Foram incluídos nessa 

amostragem, o representante da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania – 

SEMASC (órgão gestor do PAIF), 04 (quatro) instrutores dos cursos de capacitação, 02 (dois) 

coordenadores das unidades em que os cursos são desenvolvidos e 02 (dois) os assistentes 

sociais que acompanham os beneficiários do programa. 

O estudo teve como lócus os CRAS. Em Manaus, à época da pesquisa (2009) 

funcionavam 13 (treze) CRAS, mas para este estudo foram escolhidos os 02 (dois) CRAS que 

apresentavam maior demanda pelos serviços socioassistenciais, localizados nos Bairros da 

Compensa e da Cidade Nova. 

O estudo em questão é relevante e inovador para a sociedade na medida em que seus 

resultados fornecem subsídios para a re-condução do processo de operacionalização das 
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ações de capacitação e inclusão produtiva, bem como, contribui na produção científica na área 

das Ciências Sociais Aplicadas. 

1. Repercussões da crise do capital no mundo trabalho 
O entendimento acerca das contradições e possibilidades da Assistência Social em 

assegurar a inserção ao mercado de trabalho requer a realização de um debate teórico sobre a 

dinâmica contemporânea da sociedade capitalista e suas repercussões sobre o trabalho. 

O capitalismo ao se constituir um sistema econômico mundial, tornou-se também um 

processo civilizatório, em que os trabalhadores “livres” vendem sua força de trabalho para 

suprir suas necessidades básicas e essenciais da vida humana. Segundo Iamamoto (2008) é a 

partir da divisão social do trabalho e da emersão da propriedade privada que se desencadeiam 

as desigualdades na repartição do trabalho e de seus produtos. 

Nesse contexto, reside a essência do que Marx denominou de trabalho abstrato. 

Segundo Lessa (2002), o trabalho abstrato, diz respeito à necessidade que o capital tem de se 

reproduzir, de produzir mais-valia e de se acumular. Enquanto que o trabalho numa perspectiva 

emancipatória consiste em um complexo que cumpre a função social de realizar o intercâmbio 

orgânico do homem com a natureza, configurando-se em um conjunto de relações sociais 

responsável pela reprodução material da sociedade. 

Na concepção de Marx o trabalho é o fundamento ontológico do ser social, haja 

vista que é através dele que acontece a transposição do ser natural para o homem 

social. Lessa (2002, p. 27) a partir de Lukács, considera o trabalho como “[...] categoria 

fundante do mundo dos homens. É no e pelo trabalho que se efetiva o salto ontológico 

que retira a existência humana das determinações meramente biológicas. Sendo assim, 

não pode haver existência social sem trabalho”. 

O homem por meio do trabalho transforma a natureza e simultaneamente, 

transforma-se. Conforme Netto & Braz (2009, p. 44) “[...] Na sua amplitude, a categoria 

práxis revela o homem como ser criativo e auto produtivo: ser da práxis, o homem é 

produto e criação da sua auto-atividade, ele é o que (se) fez e (se) faz”. 

No sistema capitalista prevalece o trabalho abstrato, resultando em relações de 

dominação e exploração. Diante destes conflitos de forças sociais os capitalistas 

organizam estratégias para garantir a estabilidade social. Nesta lógica, situam-se as 

particularidades da crise econômica contemporânea sobre o trabalho, a qual, segundo 

Mota (2009), é constitutiva ao desenvolvimento do capital. Neste sentido, este se recria, 
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reorganiza-se e tece novas estratégias para manter sua hegemonia, passando a forjar 

uma nova sociabilidade, imbricada de formas de subordinação e domesticação da 

classe trabalhadora. 

As estratégias capitalistas frente à crise econômica pautam-se na re-estruturação 

produtiva, na mundialização financeira, inserindo novas formas de gestão do trabalho que 

acarretam em sua precarização. Para Mota (2009), este processo se iniciou nos países centrais 

e, posteriormente, alastrou-se para os países periféricos, incluindo o Brasil, agravando o quadro 

de desigualdade social já existente. 

No Brasil, o processo de re-estruturação produtiva iniciou-se nos anos de 1980, por 

meio da informatização produtiva, dos programas de qualidade total e da implantação de 

métodos de gestão participativa, e somente se intensificou nos anos de 1990, em virtude do 

fluxo da acumulação flexível e do modelo japonês – o toyotismo. Neste contexto ocorreram 

transformações nas relações e nos processos de trabalho, articulando antigas formas de 

exploração e novos processos de trabalho com alta tecnologia (MOTA, 2009). 

Lira (2006) afirma que as pessoas que não possuem o perfil requisitado pela nova 

gestão do trabalho, tais como: polivalência e qualificação, são excluídas do mercado de 

trabalho formal, considerando o enxugamento de postos no setor industrial e limitações no setor 

de serviços, relegando-as a ocupações informais. O trabalho informal está contido no processo 

de acumulação do capital, intensificando a precarização das condições de trabalho e de vida. 

Tais problemáticas também ocorrem no cenário amazônico e se evidenciam “[...] a partir 

a expropriação, do êxodo rural, da agudização da pobreza e da miséria em contraste com a 

abundância dos recursos naturais (minerais, hídricos, da floresta e da biodiversidade)” 

(BARBOSA E SÁ, 2009, p. 74), aprofundando o desemprego e a informalidade. 

Nesse contexto, Yazbek (2000) afirma que o Estado brasileiro assume questões como a 

pobreza e a exclusão social de forma tímida, apenas amenizando as manifestações da questão 

social. No entanto, esta regulação do Estado é passível de mudanças, dependendo da 

conjuntura econômica e política e das correlações de forças sociais.  

 

2. As novas configurações da Política Pública de Assistência Social  

As inovações trazidas para a Assistência Social pela Constituição Federal de 1988 e 

pela Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, afirmou-a como um direito não contributivo, ao 

assegurar a necessidade da articulação entre o econômico e social e ao apresentar o seu novo 
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modo de gestão, tornando-se Política Pública de defesa e garantia do atendimento às 

necessidades sociais daqueles segmentos sociais que dela necessitarem (YAZBEK, 2004). 

Dentre tais inovações, destaca-se a criação do Sistema Único de Assistência Social – 

SUAS que, conforme Sposati (2006, p. 102), “[...] não é um produto do inesperado, [...] ou da 

prepotência da equipe do governo federal. Ele resulta de quase 20 anos de luta [...]”. O SUAS, 

através da Política Nacional de Assistência Social – PNAS de 2004 e da Norma Operacional 

Básica do SUAS - NOB/SUAS de 2005, regula e organiza os serviços, benefícios, programas e 

projetos de Assistência Social em todo o território nacional. 

Em abril de 2004, o Governo Federal através do Ministério de Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome - MDS, criou o PAIF, assinalando-o como principal programa de Proteção 

Social Básica do SUAS e integrado “[...] a rede de serviços de ação continuada da Assistência 

Social financiada pelo Governo Federal (Decreto 5.085/2004)” (MDS e Secretaria Nacional de 

Assistência Social – SNAS, 2006). 

O PAIF, tendo como público-alvo famílias em situação de vulnerabilidade social, objetiva 

fortalecer os vínculos familiares e comunitários, acessibilizar o direito à proteção social básica e 

ampliar a capacidade de proteção social e de prevenção de situações de risco no território de 

abrangência dos CRAS (MDS e SNAS, 2006). Para tanto, oferta ações socioassistenciais, 

socioeducativas e de convivência e projetos de preparação para inclusão produtiva. 

Dentre tais ações, destacam-se as de capacitação e inserção produtiva, que podem ser 

caracterizadas como projetos de enfrentamento da pobreza, de acordo com o estabelecido no 

Art. 25, Inciso V da LOAS, para garantir a autonomia e o protagonismo de famílias e ou 

indivíduos na definição e execução de novos projetos de vida. Estas ações visam possibilitar a 

melhoria da qualidade de vida e instrumentalizar financeira e tecnicamente famílias, garantindo-

lhes meios, capacidade produtiva e de gestão para garantia de sua reprodução social (MDS e 

SNAS, 2006). 

Essas ações de capacitação e inserção produtiva devem estar articuladas em três eixos: 

Capacitação para o desenvolvimento de habilidades gerais para o trabalho; Capacitação 

específica para o desenvolvimento de habilidades voltadas à produção; e Desenvolvimento de 

pequenas unidades produtivas, possibilitando, o aprender e ou potencializar habilidades para o 

exercício de atividades laborais e para cidadania, com vista ao desenvolvimento de iniciativas 

de apoio à subsistência, até a inserção no mundo do trabalho (MDS e SNAS, 2006). 
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2.1 Programa de Atenção Integral à Família – PAIF: ações de capacitação e inclusão 
produtiva em Manaus/AM  

As ações de capacitação e inclusão produtiva fazem parte do conjunto de serviços e 

projetos ofertado pelo PAIF. Considera-se que o PAIF a partir destas ações vai ao encontro da 

garantia e efetivação do objetivo da Assistência Social e promove à integração ao mercado de 

trabalho, conforme Art. 2º, Inciso III e Art. 25, Inciso V da LOAS, caracterizando-se como 

projeto para o enfrentamento da pobreza. 

No estudo realizado no município de Manaus, na Secretaria Municipal de Assistência 

Social e Cidadania – SEMASC, em 2009, identificou-se que para a Coordenação de Assistência 

Social deste órgão:  

 [...] a promoção da integração ao mercado de trabalho, [...] não é o central, no 
processo do acompanhamento socioassistencial a prioridade é o fortalecimento 
dos vínculos familiares e comunitários [...] (Coordenadora de Assistência Social 
HCM, 36 anos). 

Analisa-se que a integração ao mercado de trabalho não é prioridade, assim como as 

ações de capacitação e inclusão produtiva do PAIF. Para tal órgão, o fundamental é o 

fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Entretanto, o acesso ao trabalho é 

imprescindível à reprodução social e ao fortalecimento dos vínculos familiares. O não acesso 

ao trabalho implica no agravamento das condições de vulnerabilidade e riscos de indivíduos e 

famílias. 

O trabalho se configura como o modo de ser dos homens e da sociedade, enquanto 

categoria essencial para a compreensão e a realização do fenômeno humano-social. No 

entanto, não se dá pelo trabalho abstrato que oprime e coisifica os homens, mas pelo trabalho 

enquanto atividade de transformação do real, a partir da qual o homem constrói-se como 

indivíduo e a totalidade social da qual faz parte. 

Com esta problematização não se quer fetichizar a Política Pública de Assistência 

Social, no sentido de atribuir-lhe a responsabilidade em prover o direito ao trabalho. A divisão 

social do trabalho que gera desigualdades sociais, pobreza, desemprego e precarização do 

trabalho são frutos das contradições do sistema capitalista, portanto, enfrentá-los é de 

responsabilidade de toda a sociedade e não somente atribuição da Política Pública de 

Assistência Social. Deste modo, requer-se que a Assistência Social esteja articulada ao 

conjunto das políticas que compõem a Seguridade Social, para que se consolide como um 

mecanismo de proteção social contra as desigualdades, sobretudo, as ocorridas entre a 

repartição do trabalho e de seus produtos. 
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No contexto desse estudo, identificou-se, a partir da entrevista com a Coordenadora 

Municipal de Assistência Social, que ocorre uma articulação com a Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Local – SEMDEL, no sentido de que esta viabilize instrutores para ministrar 

os cursos de capacitação produtiva do PAIF. Além disto, acontece uma parceria com o Sistema 

Nacional de Emprego – SINE de Manaus, no que tange ao cadastramento, via 

encaminhamento, dos beneficiários das ações de capacitação produtiva do PAIF. 

Avalia-se que tais articulações são tímidas e frágeis, pois as ações de capacitação e 

inclusão produtiva do PAIF devem abranger apoios tecnológicos, de insumos e financeiros, 

envolvendo as três esferas de ação governamental relativas ao SUAS, Políticas Públicas de 

trabalho e renda, organizações não governamentais e universidades, para que concretize seus 

objetivos. Além disso, pondera-se que a articulação entre políticas sociais não pode se 

restringir a prática do encaminhamento. É preciso garantir a implantação de um sistema de 

informação, monitoramento e avaliação, para mensurar os impactos concretos das ações de 

capacitação e inclusão produtiva sob as condições de vida de seus beneficiários. 

A despriorização da integração ao mercado de trabalho por parte da SEMASC é 

determinante nos resultados quanto à oferta de estrutura, equipamentos e corpo técnico 

adequados à realização das ações de capacitação e inclusão produtiva. A Coordenação de 

Assistência Social afirma que, a estrutura do CRAS é precária e deficiente no fornecimento de 

equipamentos permanentes e de consumo necessários à operacionalização das ações. 

Além disso, identificou-se que as ações de capacitação e inclusão produtiva limitam-se à 

formação básica complementar, mediante o desenvolvimento de cursos profissionalizantes, 

perdendo o foco da amplitude que tais ações demandam. Dentre os cursos implementados, 

destaca-se: Cabeleireiro; Ornamentação com Balões; Aux. Administrativo e de Contabilidade; 

Sandália com miçangas; Corte e Costura; Trançado em fita; Reciclado com bijuteria; Manicura; 

Pintura em Tecido, dentre outros. 

A capacitação e inclusão produtiva requerem à realização, por parte da 

SEMASC, de um estudo/diagnóstico das tendências mercadológicas e ou na área de 

serviços e das demandas e potencialidades de famílias. No entanto, no contexto 

particular da pesquisa a mencionada atividade é realizada pela SEMDEL que, por sua 

vez, não considera a família e o território neste processo. 

No que tange à realidade das famílias inseridas nas ações de capacitação e inclusão 

produtiva, os dados apontam que os sujeitos da pesquisa são mulheres (100%) em idade 

potencial para o trabalho - 25 a 40 anos - (75%); com baixo nível de escolaridade - Ensino 
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Fundamental Incompleto - (50%); das quais grande parte está desempregada (60%); com 

renda familiar entre 01 a 02 salários mínimos (55%); que trabalham por conta própria (80%) e, 

diante dessas condições, buscam as ações de capacitação produtiva do PAIF como alternativa 

para melhoria das condições de vida de suas famílias. 

Para esses sujeitos, os cursos de capacitação profissional contribuem para o aumento 

da renda familiar, conforme as falas abaixo: 

[...] faço roupa íntima para vender (beneficiário do PAIF: G. M. S, 28 anos, 
CRAS Cidade Nova); 

[...] ajuda a complementar a minha renda familiar (beneficiário do PAIF:T. G, 
35 anos, CRAS Compensa II). 

Além disso, na perspectiva da Coordenadora de Assistência Social da SEMASC e dos 

técnicos que acompanham os beneficiários do PAIF, os cursos profissionalizantes facilitam o 

ingresso no mundo trabalho e são avaliados de forma positiva:  

No mundo do trabalho sim, só que na informalidade (Coordenação de 
Assistência Social HCM, 36 anos). 
[...] essas estratégias, [...], facilitam aos usuários do PAIF uma mudança relativa 
de vida, passando de um estágio de vulnerabilidade para um positivo 
(Assistente Social. T. S. C, 29 anos, CRAS/Compensa II).  

 

Contudo, a primeira assertiva sinaliza que a porta de saída das ações de capacitação 

produtiva do PAIF é o mundo do trabalho informal, reproduzindo a condição de vulnerabilidade 

dos beneficiários destas ações, ao passo que tal inserção os desvincula do exercício da 

cidadania e do trabalho socialmente protegido e politicamente organizado. Portanto, ao invés 

das ações de capacitação profissional contribuírem para a inclusão social, cooperam para a 

manutenção das precárias condições de vida de seus beneficiários. 

 

Conclusão 

O estudo em questão evidenciou que a realidade local encontra-se imersa em um 

contexto mais geral em que a crise do capital implica na precarização das condições de 

trabalho e de vida. Diante disto, insere-se a Política Pública de Assistência Social que, 

mediante a realização de ações de capacitação e inclusão produtiva do PAIF, pretende 

promover a inserção de famílias e ou seus membros no mercado de trabalho. Nesta feição, 

trata-se de uma inovação a relação entre Assistência Social e o direito ao trabalho, porém, este 

processo é permeado por contradições e possibilidades.  
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As ações de capacitação e inclusão produtivas do PAIF tal como estão sendo 

operacionalizadas pela SEMASC, capacitam as famílias para o desenvolvimento de atividades 

laborais e contribuem para o incremento da renda familiar, assegurando mínimos de 

subsistência, mas, contraditoriamente, inserem-nas no mundo do trabalho informal, 

reproduzindo a acumulação do capital, estando, muito aquém de fornecer os bens necessários 

à reprodução social e material. 

O alcance da autonomia das famílias ocorrerá quando suas necessidades básicas forem 

supridas. É preciso garantir o direito ao trabalho, mas não o trabalho assalariado que também 

está imerso no padrão de acumulação capitalista e que não garante a reprodução social, mas 

um trabalho pensado na perspectiva de Marx, enquanto práxis social e meio para a 

emancipação humana e possível a partir de uma nova sociabilidade. 

É mister que os gestores da Assistência Social em Manaus operacionalizem as ações 

de capacitação e inclusão produtiva do PAIF como estratégia para o enfrentamento da crise do 

capital e para a garantia do direito ao trabalho. Entende-se que o trabalho é meio de superação 

da realidade desvelada no estudo e a garantia da autonomia do público usuário desta política. 

Requer-se que o órgão gestor do PAIF e suas ações conceba o trabalho como 

essencial. Para tanto, é preciso desconstruir certas posturas que tendem a restringir a atuação 

e a despriorizá-lo enquanto mecanismo para emancipação do homem. 

Com essa posição não se pretende conceber a Assistência Social como uma resposta 

para todas as problemáticas desencadeadas pela sociedade capitalista, isto apenas contribuiria 

para o seu fracasso enquanto política social, pois a garantia do direito ao trabalho é de 

responsabilidade de toda a sociedade e do conjunto das Políticas Públicas. 

Para que o PAIF seja efetivo do ponto de vista do seu objetivo de potencializar a 

proteção e o protagonismo dos usuários das ações de capacitação e inclusão produtiva, faz-se 

necessário melhorar a estrutura física dos CRAS; canalizar recursos financeiros para a oferta 

de equipamentos e materiais de consumo (matéria-prima); e implantar um sistema de 

informação, monitoramento e avaliação das ações. 

Nessas feições, as ações de capacitação e inclusão produtiva poderão contribuir para 

garantir o direito ao trabalho, combater a pobreza, assim como, afiançar a segurança de 

sobrevivência, garantindo renda mínima e a autonomia de seus demandatários. 
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ECONOMIA SOLIDÁRIA E EMPREENDIMENTO ECONÔMICO SOLIDÁRIO: INCLUSÃO 
COM INOVAÇÃO 12 

 

Ana Paula de Souza Corrêa (UFAM) 

Enimar J. Wendhausen (UFAM) 

 

RESUMO 

O objetivo do trabalho é verificar a participação de um empreendimento solidário, situado em 
Manaus, como ator transformador da vida dos indivíduos associados e da comunidade onde se 
encontra situado. Apresentam-se como objetivos específicos: a) analisar a associação de 
reciclagem de resíduos sólidos como possibilidade de redução da exclusão social; e b) destacar 
as inovações promovidas pelo empreendimento solidário. A associação trabalha com o 
beneficiamento de materiais plásticos, papel e papelão recicláveis e produz material moído, 
vassouras e fios de politereftalato de etileno (PET). O empreendimento vem despertando a 
consciência ambiental de seus associados e contribuindo com a redução de impactos 
ambientais negativos, gerando trabalho e renda para a comunidade.        

Palavras-chaves: Economia solidária, empreendimento solidário, inovação.            

 

ABSTRACT 

The objective of the work is to verify the participation of a solidary enterprise, situated in 
Manaus, as transforming actor of the life of the individuals associates and the community where 
is situated. They are presented as objective specific: a) to analyze the association of recycling of 
solid residues as possibility of reduction of the social exclusion; e b) to detach the innovations 
promoted for the solidary enterprise. The  association works with the processing of plastic 
materials, paper and cardboard to recycle and produces brooms of politereftalato of ethylene 
(PET). The enterprise is stimulated the conscience of the environment of its associates and 
contributed with the reduction of negative environment impacts, generating work and income for 
the community.  

Key words: Solidary economy, solidary enterprise, innovation. 

 

1 INTRODUÇÃO 

As transformações vivenciadas pelo mercado de trabalho a partir dos anos de 1970 

passaram a atingir principalmente, mulheres, jovens e negros e pessoas com 

qualificação reduzida. A economia solidária e os empreendimentos solidários surgem 

                                                        

12  O artigo é resultado da monografia apresentada pela discente Ana Paula S. Corrêa ao DEA/UFAM, tendo como 
orientadora a Profa.  Enimar J. Wendhausen 
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como uma possibilidade de gerar trabalho e renda para os indivíduos excluídos do 

mercado de trabalho. 

  O objetivo do trabalho consiste em verificar a participação de um empreendimento 

solidário, situado em Manaus, como ator transformador da vida dos indivíduos 

associados e da comunidade onde se encontra situada. Apresentam-se como objetivos 

específicos: a) analisar a Associação de reciclagem de resíduos sólidos como 

possibilidade de redução da exclusão social; e b) destacar as inovações promovidas 

pelo empreendimento solidário. 

A Associação foi constituída em 29 de abril de 2007, localizada em Manaus, Amazonas, 

situando-se em diferentes bairros da cidade e possuindo um total de 21 bases, sendo que a 

pesquisa foi realizada no grupo formado no bairro do Rio Piorini, na Avenida Grande Circular, 

s/n, loteamento Rio Piorini. 

A escolha da Associação como estudo de caso se deve ao fato desta apresentar uma 

proposta de proteção ambiental e geração de emprego e renda. É um empreendimento 

solidário que tem como missão garantir a qualidade de vida, trabalho e dignidade a 

cada associado, voltada para a dedicação e a valorização do ser humano, baseando-se 

numa economia diferente das características de uma empresa capitalista. Estudos 

como este são importantes, pois fornecem informações sobre os motivos que 

contribuem com a inserção dos indivíduos em associações, assim como a percepção 

destes em relação ao que significa fazer parte de um empreendimento solidário e a 

importância do mesmo para as suas vidas e para a sociedade.  

Realizou-se pesquisa descritiva, bibliográfica e levantamento. Os dados foram 

coletados a partir da aplicação de entrevista estruturada. A seleção da associação de 

reciclagem de resíduos sólidos no bairro Piorini ocorreu por amostragem não 

probabilística e por voluntários, sendo que o mesmo procedimento foi adotado para 

selecionar os entrevistados. A amostragem de voluntários é constituída por unidades 

que se dispõem voluntariamente a conceder entrevistas. Na associação localizada em 

Piorini, de dezesseis associados oito foram entrevistados – o que equivale a 50% dos 

associados.  

O artigo encontra-se dividido da seguinte forma: A seção 2 realiza uma breve discussão sobre 

as mudanças ocorridas no mundo do trabalho, assim como destaca os conceitos e 
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características de outra economia diferente da existente no modelo capitalista, baseada nas 

concepções da propriedade coletiva dos meios de produção e na gestão coletiva e 

compartilhada, características essenciais dos empreendimentos econômicos solidários. Na 

seção 3 ocorre uma caracterização do empreendimento econômico solidário analisado e uma 

discussão sobre em que sentido o mesmo pode ser entendido como ator de inclusão social e 

de inovação. 

 

2 ECONOMIA SOLIDÁRIA, EMPREENDIMENTO SOLIDÁRIO E INOVAÇÃO: ABORDAGEM 
CONCEITUAL  

 

 Entre o final da década de 1960 e início dos anos 70, verificou-se uma profunda crise na 

economia decorrente da substituição do sistema taylorista e fordista por um novo modelo 

redirecionado ao sistema capitalista. As características deste antigo modelo eram marcadas 

pela racionalização da produção, divisão e a especialização do trabalho, assim como pela 

mecanização e pela produção em massa. 

Nos anos 70, com a crise do fordismo, e porque não dizer com a crise de acumulação 

do capital, constatou-se:  

[...] um processo de reorganização do capital e de seu sistema ideológico 
e político de dominação, cujos contornos mais evidentes foram o advento 
do neoliberalismo, com a privatização do Estado, a desregulamentação 
dos direitos do trabalho e a desmontagem do setor produtivo estatal, da 
qual a era Thatcher-Reagan foi expressão mais forte; a isso se seguiu 
também um intenso processo de reestruturação da produção e do 
trabalho, com vistas a dotar o capital do instrumental necessário para 
tentar repor os patamares de expansão anteriores (ANTUNES, 2000, p. 
31).  

 

A reorganização do mundo do trabalho em uma economia globalizada gerou várias 

incertezas em vários aspectos, a saber: mercado, emprego e renda, tratando-se de um 

desajustamento no mundo do trabalho, fruto da globalização, da inovação tecnológica e 

da redução da capacidade de condução do Estado. 

A tecnologia não transforma apenas matéria-prima em produtos manufaturados, mas também 

produz serviços; técnicas, idéias e novas formas de utilização de recursos. Este novo modelo 

está direcionado a uma especialização mais flexível exigindo uma mão-de-obra mais 

qualificada e mais bem preparada. Esta nem sempre preenche as exigências desse mercado e, 

por sua vez, precisa encontrar uma solução para o desemprego.  
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O atual modelo de desenvolvimento é excludente, perverso, desigual e hegemônico. 

Presencia-se, então, a necessidade de um novo modelo mais humano, social e sustentável. A 

economia solidária é fundamental neste novo modelo de desenvolvimento e tem se 

apresentado como uma das ações públicas para enfrentar a exclusão de trabalhadores do 

processo produtivo, surgindo como um movimento de resistência à degradação econômica e 

social vivenciada por estes indivíduos.  

De acordo com o Sistema Nacional de Informações em Economia Solidária (SIES), a Economia 

Solidária compreende um “conjunto de atividades econômicas – de produção, distribuição, 

consumo, poupança e crédito – organizadas e realizadas solidariamente por trabalhadores sob 

a forma coletiva e autogestionária” (BRASIL, 2006, p.11).        

 Para Singer (2002) a principal diferença entre a economia capitalista e a solidária refere-se ao 

modo como estas são administradas. A empresa capitalista aplica a heterogestão, que se 

refere à administração hierárquica, formulada por níveis sucessivos de autoridade nos quais as 

informações e consultas fluem de baixo para cima e as ordens e instruções de cima para baixo. 

A empresa solidária pratica a autogestão, isto é, se administra democraticamente. Os 

trabalhadores na empresa solidária além de cumprirem as tarefas a seu cargo têm que se 

preocupar com os problemas gerais do empreendimento. Esta é uma das características dos 

empreendimentos solidários. 

De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), entendem-se como 

Empreendimentos Econômicos Solidários aqueles que não têm uma relação entre empregador 

e empregado e a administração é baseada de forma coletiva pelos próprios trabalhadores. Os 

empreendedores que atuam nestes empreendimentos são agentes que contribuem com o 

processo de transformação da localidade aonde se encontram inseridos 

Para Drucker (1987) os empreendedores não se contentam em melhorar o que já existe, 

ou em modificá-lo. Eles procuram criar valores novos e diferentes, e satisfações novas e 

diferentes. Em suma, procuram inovar. 

“A inovação é a exploração bem sucedida de novas idéias” (INNOVATION UNIT, 

DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY, 2004 apud BESSANT; TIDD, 2009, p. 29).   

A inovação implica em mudança e uma forma desta mudança se tornar parte do 

cotidiano é por meio de iniciativas de pessoas, buscando e tornando acessíveis novos produtos 

ou serviços ou novas formas de produzi-los e apresentá-los (BESSANT; TIDD, 2009).  
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Contribuir com as mudanças nas vidas de pessoas excluídas do mercado de trabalho além de 

servir como alternativa sustentável e ao mesmo tempo rentável para estes indivíduos é o 

propósito da Associação. 

  

3 O CASO DA ASSOCIAÇÃO DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO 
MUNICÍPIO DE MANAUS 

  
Nesta seção são apresentados os resultados da pesquisa realizada na Associação base do Rio 

Piorini. Inicialmente realiza-se a caracterização da Associação e em seguida discute-se a 

possibilidade da inclusão social com inovação. 

 

3.1 Caracterização da Associação de Reciclagem de Resíduos Sólidos 

A Associação de Reciclagem de Resíduos Sólidos é composta atualmente por cento e quarenta 

e quatro associados registrados, distribuídos por vinte e uma bases localizadas em quase toda 

a zona da cidade de Manaus. A mesma foi criada em 29 de abril de 2007 e tem como missão a 

elaboração de uma rede coletora como alternativa sustentável e de empreendimento rentável 

para a comunidade.  

Das vinte e uma bases existentes, as principais encontram-se no centro, Novo Israel, Jorge 

Teixeira, São Raimundo, Glória, Terra Nova, São Jorge, Rio Piorini, Cidade de Deus, Monte 

Pascoal, Vale do Sinai, Aeroporto e Santa Eltevina. 

A associação é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e de duração por 

prazo indeterminado, com sede no município de Manaus - Estado do Amazonas e foro em 

Manaus, baseada em laços de cooperação e solidariedade. Compreende uma rede de 

catadores de materiais recicláveis que trabalha com a coleta e venda de latas, vidros, ferros, 

matérias de base de celulose (papel e papelão) e plásticos diversos. Tem por objetivo principal 

o desenvolvimento de trabalhos de reciclagem, a fim de promover efetivamente a melhoria 

sócio-econômica dos (as) trabalhadores (as) na atividade de coleta e beneficiamento de 

material reciclável e re-aproveitável (orgânicos e inorgânicos).  

De um universo de cento e quarenta e quatro associados, distribuídos entre as vinte e uma 

bases, 70% são mulheres, 20% são indígenas e 80% são migrantes das cidades do interior do 

Amazonas. Desenvolvem atividades voltadas à preservação e conscientização do meio 

ambiente, além de participarem da reciclagem como uma possibilidade de geração de renda, 
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pois cerca de 70% recebem pela coleta dos resíduos sólidos, renda acima de um salário 

mínimo.  

Cada base opera na elaboração de resíduos sólidos de diferentes tipos. A base pesquisada, do 

Rio Piorini, está localizada na Avenida Grande Circular II, Zona Norte de Manaus e trabalha 

com o beneficiamento de materiais plásticos, papel e papelão recicláveis. Seus produtos são: 

Material moído, peças limpas, vassouras de Pet e fios de Pet.  

Na associação existem três máquinas de prensa para elaboração do produto e mais três 

máquinas para desfiar a matéria-prima que são as garrafas PET, transformado-as em tiras 

plásticas para depois serem amarradas e transformadas em vassouras de PET. Cada 

associado fica responsável por uma etapa da elaboração das vassouras que vai desde a coleta 

de matérias-primas, limpeza e retirada dos rótulos e tampas das garrafas, até o uso do 

maquinário e confecção final das vassouras.  

A associação recebe material da coleta seletiva e também realiza coleta própria, nos órgãos 

doadores, nas ruas e em residências. Contudo, uma das dificuldades encontradas pela 

Associação, segundo a mesma, está na obtenção de resíduos sólidos para reciclar. Este é um 

dos desafios que a Associação enfrenta em relação à comunidade que não apresenta 

consciência ambiental esperada, a partir do momento em que descarta resíduos sólidos nas 

ruas e igarapés.  

Um dos problemas enfrentados pela Associação está na dificuldade em conscientizar a 

população sobre a importância da coleta seletiva dos resíduos e da reciclagem não só para o 

associado, mas para toda a sociedade. Desta forma, às vezes promovem na comunidade 

atividades com a finalidade de mostrar a importância da preservação ambiental e também como 

uma forma de obter material para reciclar.  

O horário de trabalho na associação é das 8 às 12h e das 14 às 18h. O organograma da 

Associação encontra-se dividido em: diretoria, conselho fiscal, assessoria técnica, coordenação 

administrativa; sendo que esta última encontra-se subdividida em: comercialização, 

capacitação, produção e logística.    

 

3.2 A Associação de Reciclagem de Resíduos Sólidos como Agente de Inovação e 
Inclusão Social  

 

Na base pesquisada observou-e o predomínio de associadas do sexo feminino. Em relação à 

idade dos associados, 37,5% são jovens entre 18 e 30 anos, 37,5% apresentam menos de 18 
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anos e 12,5% situam-se na faixa etária entre 30 e 43 anos, presenciando-se o mesmo 

percentual de 12,5% para aqueles entre 44 e 56 anos de idade.   

Estudos destacam o baixo nível de escolaridade e a falta de qualificação da mão–de–obra, 

como um dos fatores determinantes da não inserção de jovens e adultos no mercado de 

trabalho. Na pesquisa realizada constatou-se que o nível de escolaridade dos associados é 

bastante baixo. Contudo, estes participam de cursos de capacitação que são ofertados por 

instituições diversas, como o SEBRAE.   

Verificou-se que 50% dos associados possuem ensino médio incompleto, alguns destes 

ainda estão realizando os estudos, outros destacaram o interesse em concluir o ensino 

médio e ingressar no ensino superior. Com relação à renda, os entrevistados 

declararam receber entre R$ 150,00 e R$ 300,00. 

Ao serem questionados sobre a importância da associação para as suas vidas, cinco 

responderam que a associação tem sido importante, pois fornece trabalho e renda para os 

mesmos. Enquanto uma associada afirmou que o empreendimento tem sido importante para 

ela pelo fato de ter um horário mais flexível se comparado ao das empresas, o que tem 

colaborado para que a mesma permaneça mais tempo com os filhos e possa dar assistência a 

eles. Outro associado respondeu que a associação de início foi muito importante e que 

atualmente já não está sendo pelo fato de que o pro labore estar atrasando muito, já o último 

associado entrevistado considera que a associação é importante devido à aprendizagem que 

obtém nos trabalhos que realiza.  

Questionados sobre o que é uma associação, os entrevistados afirmaram que: “É para apoiar 

as pessoas excluídas que não tem trabalho”. Outros dois afirmaram que a associação significa 

todos trabalhando juntos em grupo, a união do trabalho caracteriza uma associação, 

respeitando uns aos outros; três afirmaram que a associação contribui para ajudar pessoas 

carentes e sem oportunidade de vida; um dos entrevistados afirmou que a associação dá uma 

alternativa para aquelas pessoas que não têm oportunidade de trabalho e apenas um dos 

associados não soube responder o que é uma associação.  

Dos associados entrevistados 87,5% afirmaram que o ingresso na associação deveu-se a falta 

de oportunidade de trabalho vivenciada pelos mesmos naquele momento. Estes atestaram que 

a Associação é importante, pois contribuiu com a geração de trabalho e renda em um momento 

de suas vidas em que não conseguiam se inserir no mercado de trabalho formal.   

Interrogados sobre se gostam do que fazem na associação e o que a associação tem de 

melhor, todos responderam que gostam da mesma. Um dos entrevistados afirmou que o que a 
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associação tem de melhor é apoiar pessoas excluídas que não possuem trabalho. Ou seja, dá 

oportunidade para as pessoas. Assim como a forma de trabalho que envolve os associados 

ajuda a comunidade de várias maneiras, conscientizando as pessoas em relação à preservação 

do local. Outros entrevistados não souberam definir o que a associação tem de melhor, apesar 

de gostar de estarem na associação não souberam definir os requisitos das qualidades que a 

mesma possui.  

Ao serem questionados sobre as mudanças ocorridas em suas vidas após terem entrado para a 

associação, uma das entrevistadas afirmou que sua vida mudou, pois atualmente possui 

autonomia. Três associados afirmaram que se tornaram mais responsáveis pelo fato de a 

associação depender de todos que nela entram. Uma associada afirmou que passou a ter mais 

consciência ambiental e três afirmaram que não notaram nenhuma mudança em suas vidas.  

A maioria dos entrevistados, seis destes, responderam nunca antes terem trabalhado com 

registro em carteira, sendo que quatro declararam que nunca encontraram oportunidade no 

mercado de trabalho formal. 

Sobre a possibilidade de trocar o trabalho realizado na Associação por um com registro em 

carteira, seis responderam que trocariam a atividade realizada na associação pelo trabalho com 

registro em carteira. Somente dois permaneceriam no empreendimento e isto pelo fato de se 

sentirem melhor neste e já estarem adaptados a forma de organização do trabalho.  

A preferência pelo trabalho com registro em carteira ocorre por vários motivos, dentre os quais 

o financeiro, pois acreditam que recebem mais trabalhando com carteira assinada, além da 

segurança proporcionada pelo fato de ter um emprego com registro em carteira e os direitos 

trabalhistas garantidos. Outro motivo citado foi o atraso do dinheiro recebido na Associação.  

Os associados transformam materiais plásticos em fios e vassouras de PET e apresentam para 

a comunidade a possibilidade de dar uma nova forma e utilização para algo que antes a 

comunidade descartava e não dava nenhum valor. Desta forma, representam bem as suas 

funções de empreendedores sociais, que consiste em: a) estimular o surgimento de novas 

idéias que incluam alternativas sustentáveis para o desenvolvimento; b) promover a inclusão 

social da comunidade; e c) promover a melhoria da qualidade de vida dos habitantes (MELO 

NETO; FROES, 2002). 

Estes empreendedores contribuem com a transformação de novas idéias em produtos, 

processos ou serviços úteis e utilizáveis. Ou seja, são agentes catalisadores de inovação. 

Conforme afirmam Bessant e Tidd (2009), a inovação implica em mudança e uma forma desta 

mudança se tornar parte do cotidiano é por meio de iniciativas de pessoas, buscando e 
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tornando acessíveis novos produtos ou serviços ou novas formas de produzi-los e apresentá-

los. A iniciativa parte dos empreendedores sociais que conseguiram perceber não apenas as 

mudanças ocorridas em suas vidas, mas também a importância do trabalho desenvolvido pelos 

mesmos para toda a comunidade.   

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Associação analisada pode ser considerada fomentadora da inclusão social de diversos 

trabalhadores excluídos do mercado e sem chances de ingressar no mercado de trabalho 

formal, devido ao baixo nível de escolaridade e a falta de experiência dos mesmos. 

Apesar da consciência ambiental despertada e com a transformação de materiais plásticos em 

produtos que retornam para o mercado sob uma nova forma, capaz de gerar renda e contribuir 

com a inclusão daqueles que antes se encontravam excluídos do mercado de trabalho, a dura 

realidade com a qual estes empreendedores se deparam, como: o atraso do pro labore e a 

inexistência de férias remuneradas, dentre outros direitos garantidos ao trabalhador das 

organizações públicas e privadas, despertam nos associados o desejo de trocar a atividade 

desempenhada na Associação pelo trabalho com registro em carteira.  

 Ao mesmo tempo, os associados reconhecem que o seu trabalho é importante para a 

sociedade pelo fato de contribuir com a preservação do meio ambiente, pois retiram os 

resíduos sólidos das ruas e ao reciclá-los, os transformam em insumos que retornam para o 

processo de produção ganhando o formato de um novo bem de consumo, como: artesanatos, 

vassouras, entre outros. Neste sentido, o inovar é representado pela criação de um novo 

produto, pela geração de novas demandas ou uma nova forma de explorar o mercado. Ao 

mesmo tempo, este tipo de inovação é responsável pelas transformações ocorridas nas vidas 

destes indivíduos. 
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RESUMO 
 

A monitoração de sensores em uma rede é útil em diversas aplicações residenciais e/ou 
industriais. Neste caso, um dos principais benefícios é o auxilio à tomada de decisão em um 
determinado processo segundo as informações dos sensores monitorados. Um problema 
encontrado é o interfaceamento (conexão) entre a rede e os seus sensores devido à 
diversidade dos mesmos. Neste trabalho, propomos uma interface que permite realizarmos o 
interfaceamento entre dois sensores (um de presença e um de temperatura) e uma rede 
ZigBee. A interface desenvolvida permite que os dados sejam comunicados entre os 
dispositivos finais (nós end-devices) e o módulo base (nó coordenador da rede ZigBee). 
 
Palavras Chaves: Monitoração; sensores, ZigBee, Interface 

 

ABSTRACT 
 

The monitoring of sensor in a net is useful in several residential and/or industrial 
applications. In this case, one of the main benefits is it aid to the socket of decision in a certain 
process according to the information of the sensor ones monitored. A problem is the interfacing 
(connection) between the net and their sensor ones due to the diversity of the same ones. In 
this work, we propose an interface that allows accomplish the interfacing between two sensors 
(one of presence and one of temperature) and a net ZigBee. The developed interface allows the 
data to be communicated among the end devices and the module base (coordinating of the 
ZigBee net). 
 
Key- Words: Monitoring; sensor, ZigBee, Interface 
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1. INTRODUÇÃO 

É muito comum encontrarmos situações em que seja necessário efetuar a 

leitura ou realizar a monitoração de dados provenientes de sensores em lugares 

remotos. Em uma indústria, principalmente nas linhas de processo, existe a 

necessidade de realizar operações (manutenção, controle ou atuação) em 

equipamentos, localizados remotamente, baseados no seu estado (com defeito, em 

funcionamento, etc), gerando assim uma tomada de ações.  

A utilização de redes de comunicação para compor um cenário de monitoração 

de sensores é de vital necessidade para que as variáveis ou parâmetros sejam 

computados de acordo com as especificações necessárias para se tomar uma 

decisão. Em contrapartida à operação dos sensores em rede, surgi os problemas de 

não haver um protocolo padrão para redes de sensores que seja globalmente aceita, 

juntamente com as necessidades de baixo consumo de energia, baixo custo, simples 

implementação, confiabilidade, segurança, flexibilidade e que possua funcionamento 

sem fio.  

Este trabalho visa uma solução para essas necessidades de monitoração 

utilizando o padrão ZigBee, como protocolo de comunicação na rede de sensores sem 

fio, tal padrão possui baixa latência, o que se enquadra perfeitamente a aplicações 

industriais, residenciais e prediais. 

 

2. O PADRÃO ZIGBEE 

O Zigbee, sendo uma tecnologia recente, teve a sua primeira versão 

apresentada ao público em 27 de Julho de 2005 (embora tenha efetivamente surgido 

em Dezembro de 2004) e a entidade que se apresenta responsável por este protocolo 

intitula-se ZigBee™ Alliance. A ZigBee™ Alliance é uma aliança constituída por mais 

de 200 empresas, oriundas de mais de 20 países distintos, na qual se integram 

também especialistas da área de telecomunicações e semicondutores, incluindo 

membros do IEEE [1]. 

Há uma carência, hoje em dia, de se encontrar no mercado uma norma de 

redes sem fios globalmente aceita, no campo de atuação de sensores e dispositivos 

de controle. Sobrepondo-se aos elevados débitos oferecidos por outras tecnologias 

(como Bluetooth ou o WiFi), o ZigBee pretende associar a transmissão de dados sem 

fios a um reduzido consumo energético e com elevada confiabilidade. Possuindo uma 

gama de aplicações, desde o controle industrial à automação de residências 
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(domótica). O protocolo ZigBee possui determinadas características que o torna 

absolutamente distinto dos demais, para evidenciar essa tecnologia, listamos algumas 

de suas características mais evidentes [1]. 

Tabela T.01: Características do protocolo ZigBee 

Características do protocolo ZigBee  

 Reduzido consumo de Energia  Tem elevada segurança, com recursos à 
128-bits de encriptação. 

 Pilha protocolar de implementação 
simplificada (tamanho de código menor que 
um quarto da do Bluetooth, por exemplo), 
conduzindo a interfaces de baixo custo – low 
cost; 

 Suporte para duas classes de dispositivos 
físicos (definidos na norma IEEE 802.15.4), 
podendo ambos coexistir numa mesma rede. 
Full Function Device (FFD) e os Reduced 
Function Device (RFD).  

 Possibilidade de suportar uma elevada 
densidade de nós por rede (num máximo de 
65535 dispositivos por cada ZigBee 
Coordinator, valor esse muito superior aos 8 
do Bluetooth ou 30 do Wi-Fi); 

 Para as duas classes acima de dispositivos 
físicos correspondem três tipos de 
dispositivos lógicos: o coordinator, router e 
endpoint. 

 Operação em topologia estrela, árvore e 
malha. 

 Taxa de dados de 250 Kbps, 40 Kbps, e 20 
Kbps. 

 Possui dois modos de operação da rede: 
Beaconing e NonBeaconing. 

 16 canais na banda de 2450 MHz, 10 canais 
em 915 MHz e 1 canal em 868 MHz. 

 

3. IMPLEMENTAÇÕES EM HARDWARE PARA  PADRÃO ZIGBEE 

Como já citado anteriormente, várias empresas são membros na ZigBee 

Alliance, e cada empresa disponibiliza no mercado o seu produto baseado na pilha de 

protocolo ZigBee e, dentre todas elas, o que esta sendo utilizada neste trabalho é a da 

MaxStream. Os módulos da Maxstream são módulos ZigBee excelentes, com diversos 

recursos extras e fáceis de usar, logo abaixo é ilustrado os módulos XBee/XBee-Pro 

com diferentes tipos de antenas. 

 

Figura 01. Módulos XBee/XBee-Pro com tipos de antenas diferentes. 

Fonte: [2]. 
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Suportando o protocolo ZigBee e diferentes topologias, os módulos possuem 

um diferencial em relação aos demais no mercado, o de apresentarem ausência de 

configuração externa (“programação” por software próprio), sendo possível realizar as 

operações pretendidas através de comandos AT ou de um simples Software       X – 

CTU disponibilizado de forma gratuita no site da Maxstream. Na Tabela T.02, 

apresentamos algumas características dos módulos XBee/XBee-Pro. 

     Tabela T.02: Características gerais dos módulos 

Modulo 

XBee 

Performance 

- Rendimento da Potência de saída: 1 mW (0 dBm);  

- Alcance em ambientes internos/zonas urbanas: 30m; 

- Alcance de RF em linha visível para ambientes externos: 100m;  

- Sensibilidade do receptor: -92 dBm;  

- Freqüência de operação: ISM 2.4 GHz; 

- Taxa de dados de RF: 250.000 bps; 

- Taxa de dados da Interface (Data Rate): 115.200 bps; 

Alimentação 

- Tensão de alimentação: 2.8 à 3.4v;  

- Corrente de transmissão (típico): 45 mA @ 3.3 V; 

- Corrente de Recepção (típico): 50 mA @ 3.3 V;  

- Corrente de Power-down Sleep: <10 µA; 

Propriedades 
Físicas 

- Dimensões: (2.438cm x 2.761cm);  

- Peso (massa):  (3g);  

- Temperatura de operação: -40 to 85º C (industrial);  

- Opções de antena: Conector U.FL RF, Chip ou Chicote (whip); 

Rede 

- Tipo de espalhamento espectral: DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum);  

- Manipulação de erro: Retransmite novamente (Retries) & reconhecimento 
(acknowledgements); 

- Topologia de Rede: Peer-to-peer(Par-a-par), ponto-a-ponto, ponto-a-multiponto e 
malha; 

- Endereçamento: 65.000 endereços de rede disponíveis para cada canal;  

- Opções de filtros: PAN ID, canais e endereços;  

- Criptografia: 128-bit AES;  

- Número de canais selecionáveis via software: 16 canais de seqüência direta; 

Geral - Faixa de freqüência: 2.4000 - 2.4835 GHz; 
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Modulo 

XBee-Pro 

Performance 

- Rendimento da Potência de saída: 60 mW (18 dBm), 100 mW EIRP; 

- Alcance em ambientes internos/zonas urbanas: 100m; 

- Alcance de RF em linha visível para ambientes externos: 1,6Km;  

- Sensibilidade do receptor: -100 dBm (1% PER); 

- Freqüência de operação: ISM 2.4 GHz; 

- Taxa de dados de RF: 250.000 bps; 

- Taxa de dados da Interface (Data Rate): 115.200 bps; 

Alimentação 

- Tensão de alimentação: 2.8 à 3.4VDC;  

- Corrente de transmissão (típico): 215 mA @ 3.3 V; 

- Corrente de Recepção (típico): 55 mA @ 3.3 V; 

- Corrente de Power-down Sleep: <10 µA; 

Propriedades 
Físicas 

- Dimensões: (2.438cm x 3.294cm); 

- Peso (massa): 3g; 

- Temperatura de operação: -40 to 85º C (industrial);  

- Opções de antena: Conector U.FL RF, Chip ou Chicote (whip); 

Rede 

- Tipo de espalhamento espectral: DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum);  

- Manipulação de erro: Retransmite novamente (Retries) & reconhecimento 
(acknowledgements); 

- Topologia de Rede: Peer-to-peer(Par-a-par), ponto-a-ponto, ponto-a-multiponto e 
malha; 

- Endereçamento: 65.000 endereços de rede disponíveis para cada canal;  

- Opções de filtros: PAN ID, canais e endereços;  

- Criptografia: 128-bit AES;  

- Número de canais selecionáveis via software: 12 canais de seqüência direta; 

Geral - Faixa de freqüência: 2.4000 - 2.4835 GHz; 

 

A Tabela T.03 nos informa a descrição dos pinos dos módulos XBee/XBee-Pro. 

Assim, a pinos dos módulos podem assumir diferentes funções, por exemplo, Entrada 

Analógica, Entrada/Saída Digital, Controle de Fluxo e PWM. 
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      Tabela T.03: Descrição dos pinos nos módulos XBee/XBee-Pro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. DESENVOLVIMENTO DA INTERFACE 

Neste tópico, apresentaremos as características peculiares do nosso trabalho. 

Neste contexto, verificaremos os parâmetros de entrada e saída estabelecidos para a 

interface. A seguir, verificaremos uma simulação dos circuitos dos sensores em 

conjunto com uma explicação detalhada dos mesmos. Vale lembrar que os circuitos de 

interface devem colher os sinais de saída dos sensores realizando a verificação dos 

parâmetros de saída dos mesmos, e entregá-los aos módulos XBee/XBee-Pro de 

acordo com os parâmetros de entrada destes. 

 

4.1. Parâmetros de Entrada e definição dos sensores Utilizados 

Visando o baixo consumo de energia e o baixo custo dos sensores empregados, 

este trabalho estabeleceu o uso dos sensores de temperatura (LM35) e presença 

(IVP2000CF) para realizar o papel dos nós remotos da rede ZigBee. 

O LM35 gera em sua saída 10mV para cada 1ºC de acréscimo na temperatura que 

esteja em contato com seu  encapsulamento (TO-92). Como sua faixa de atuação vai 

de -55ºC à 150ºC, a principio o LM35 iria gerar em sua saída uma excursão, na faixa 

de valores de tensão, compreendido entre -550mV à 1500mV, considerando  que a 

referência do LM35 é o GND. Matematicamente o LM35, para esta aplicação, obedece 

a seguinte equação em sua saída: 

3( ) 10.10 . 0,550, 55 150V T T para T     ,                    (01) 
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onde V e a tensão de saída DC em Volts, e T é a temperatura em graus Celsius. 

O sensor de presença utilizado neste trabalho é um sensor infravermelho 

passivo (sensor piroelétrico). Este sensor possui um alcance de detecção de 12m, 

dentro do seu ângulo de visão, e alimentação de 9 à 18 VDC. O fator decisivo na 

utilização desde sensor é seu baixo consumo, que em 12 V  é de apenas 5 mA. Este 

sensor sem detectar movimento de corpos quentes, se comporta como uma chave 

fechada, apresentando em seus terminais de carga uma impedância de 16 Ω. Porém, 

quanto é detectado movimento de corpos quentes, se comporta como uma chave 

aberta, apresentando em seus terminais de carga, alta impedância durante um breve 

intervalo de tempo [3]. 

4.2. Parâmetros de saída e especificação de entrada dos módulos 
XBee/XBee-Pro. 

Para os pinos de entrada, que serão utilizadas nos módulos XBee/XBee-Pro, 

devemos atentar para os níveis de alimentação adequados que estaremos fornecendo 

a eles. Para este trabalho será utilizado os pinos 1 (Vcc), 10 (GND), 14 (Vref) e 20 

(AD0/DIO0) dos módulos XBee/XBee-Pro, uma vez que os dados provenientes dos 

sensores iram ser direcionados as entradas dos módulos para serem transmitidos para 

o coordenador base da rede. 

O pino 1 (Vcc) deve ser alimentado com uma tensão DC mínima de 2,8 V até 

3,4 V no máximo, para que o modulo funcione corretamente, e o pino 10 (GND) deve 

estar aterrado. O circuito, cujo esquema pode ser visualizado na Figura 02, foi 

implementado para fornecer 3,3 V fixo para o pino1. Este circuito funciona 

basicamente como um Buck DC, uma vez que a saída do 7805 é de 5 V fixo, para 

valores de alimentação acima de 6,5 V [4]. Podemos encarar a saída do 7805 como 

uma fonte DC de 5 V em serie com um resistor de 18 mΩ conectada aos resistores R1 

(resistor de realimentação) e R2 (Resistor de base) do transistor Q1. Aplicando 

Thévenin no pontos de conexão de R2 teremos: 

2
2

1 2

.5
Th R

RV V
R R

 


,                                                                 (02) 

Devido a queda de tensão VBE na junção base-emissor (utilizamos 0,6 V) [5], a 

tensão VR2 deve ser de 3.9 V, 3.3 V (saída desejada) + 0.6 V (devido VBE), logo 

2 3,9RV V . Substituindo esse valor em (02) e resolvendo para R2, obtemos: 
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1
2

3,9.
1,1

RR  ,                                                                      (03) 

Para este trabalho temos R1 = 270 Ω, gerando um R2 = 957,3 Ω. O valor 

comercial de R2 foi definido como 1 KΩ. 

 

Figura 02. Circuito de regulação para fornecer 3,3 V. 

O pino 14 (Vref), de acordo com a tabela T.03, é uma tensão de referência para 

o conversor analógico/digital (ADC) do modulo, que deve ser de 2,08 V no mínimo e 

no máximo de Vcc (alimentação do modulo). O pino 20 (AD0/DIO0), no circuito do 

sensor de temperatura, será setado para atuar como entrada analógica (AD0). Para 

esta configuração devemos ter, de acordo com a tabela T.03, uma resolução de 

conversão que esteja compreendido entre 2,031 mV à 3,516 mV (modulo do passo do 

ADC) [2]. No circuito do sensor de presença, o pino 20 vai atuar como entrada digital 

alta (DI High), de acordo com [2], o mínimo valor que devemos ter, para que na 

entrada do pino 20 tenhamos uma entrada caracterizada como digital alto, é 0,7*Vcc. 

Para valores menores ou iguais a 0,35*Vcc na entrada do pino 20 será caracterizada 

como digital baixo (DI low). Assim, os circuitos de interface devem atender as 

especificações de entrada dos pinos que serão utilizados nos módulos. 

4.3. Circuito do sensor de Temperatura 

Conforme foi citado no tópico anterior, acerca dos parâmetros de saída do 

sensores, a saída do LM35 é uma tensão linear que obedece a equação (01), para 

aplicação deste trabalho, o que nos resulta em uma faixa de possíveis valores gerados 

compreendidos entre 0 a 2,05 V. A mínima tensão VREF é de 2,08 V, devemos 

amplificar o sinal do LM35 de um ganho out
V

in

VA
V

  conveniente para nossa aplicação. 

Fazendo VREF = 3,3 V, devemos ter uma ocorrência de máximo valor quanto a saída 
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do LM35 for de 2,05 V (correspondente a 150ºC) gerando um valor máximo para 

conversão na entrada do ADC (AD0) de 3,3 V, logo devemos ter um ganho de 

3,3 1,61
2,05

 , assim 1,61VA  . O modulo dos passos no ADC será de 

3,3 3,22
1024

mV , o que vai nos gerar valores de 3,22 mV que serão registrados na 

entrada do ADC para cada variação de 0,3ºC do sensor de temperatura. O circuito que 

satisfaz essas exigências de saída e entrada do sensor de temperatura e do modulo 

respectivamente é visualizado na Figura 03. 

 

Figura 03. Esquema do circuito de interface do sensor de temperatura. 

Para um determinado valor lido na entrada no ADC VADC, correspondera à um 

valor de saída do LM35 de: 

35
.

1024.
REF ADC

LM
V

V VV
A

 ,                                                    (04) 

ou para o ADC teremos: 

351024. .V LM
ADC

REF

A VV
V

 ,                                               (05). 

A temperatura será lida como: 

35100.( 0,55)LMT V  ,                                             (06) 

Para simular variações de temperatura, foi introduzido um modelo de sinal do 

LM35, este modelo gera 8 níveis de saída decorrentes de 8 mudanças de temperatura 

sentidos no LM35, podendo assim verificar se os níveis de tensão estão chegando no 

pino 20 (AD0) do modulo de forma correta. 
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4.4. Circuito do sensor de Presença 

Conforme foi discutido anteriormente, tal sensor atua como um switch, o que 

simplifica bastante o circuito de interface. Sendo assim, foi projetado um circuito com 

transistor operando como chave. Quando o sensor estiver operando em repouso (sem 

detecção), seus terminais permanecem fechados levando o transistor Q2 à saturação, 

ao ser detectado movimento de corpos quentes, o sensor de presença leva Q2 ao 

corte. Para alimentar o transistor foi utilizado o + 5 V oriundo da saída do 7805. Para 

proporcionar um pulso na base, que fará Q2 ir ao corte, foi utilizada a tensão de 

VR2  3,9. Por motivos de falta de componentes, foi utilizado um 5BR K  , e um 

1CR K  , o que resulta em uma corrente de base próxima de um décimo do valor da 

corrente de coletor saturado ICsat [6]. Conforme [2] nos informa, acerca do valor para 

uma entrada digital alto, o pino 20 (DIO0) deve receber uma valor igual ou maior que 

0,7*Vcc = 2,31V, para que o sinal de entrada seja conhecido como nível lógico alto. 

Para atender, de forma segura, essa especificação foi adicionado um circuito divisor 

de tensão, que irá conduzir 2,5 V ao pino 20 uma vez que seja detectado movimento 

pelo sensor. O circuito que atende as especificações de saída e entrada do sensor de 

presença e do modulo respectivamente, é mostrado na Figura 04. 
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Figura 04. Circuito de interface do sensor de presença. 

 

 

5. CONFIGURAÇÃO DA REDE ZIGBEE 

Pata efetuar a monitoração em rede foram implementados três nós dentre os 

quais dois são os nós remotos (dispositivos finais, ou End-Device), o nó do sensor de 

temperatura, o nó do sensor de presença e um nó base (coordenador, responsável por 

coordenar a rede ZigBee). Os dados provenientes dos sensores serão enviados pelos 

nós remotos, esses dados são encaminhados para o nó base (coordenador da rede) 
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que por sua vez está conectado ao computador através de uma porta USB. Essa 

comunicação serial com o PC será realizada utilizando a placa CON-USBBEE 

desenvolvida pelo fabricante ROGERCOM [7]. A Figura 05 ilustra a placa utilizada. 

 

Figura 05. Placa CON-USBBEE. 

Inicialmente, o módulo do nó base foi configurado com o firmware XBP24 

versão 10E8, com a função XBEE PRO 802.15.04 atuando como coordenador da rede 

no modo API, conforme é mostrado na Figura 06. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 06. Configuração do módulo base como coordenador operando no modo API. 

Para iniciarmos uma rede ZigBee, devemos primeiramente definir um PAN ID e 

o canal que será utilizado para efetuar as conexões entre os módulos remotos e o 

módulo base (coordenador), como também um endereço fonte (MY) do coordenador. 

Assim, teremos as seguintes definições iniciais para abertura da rede ZigBee: 

=>  PAN ID = 0612 

=>  CH = C 

=>  SC = 1FFE 

=>  MY = 1234 
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Após essas configurações iniciais, foram feitas as seguintes configurações de 

operação do modulo coordenador da rede: 

=>  IA = FFFF                 (aceita todos os pacotes de dados oriundos da I/O) 

=>  A2 = 04               (permite que os nós remotos (end-device) se associem a ele 
quando possuem o PAN ID e CH iguais aos dele) 

=>  NI = USB_BASE                                                         (Identificador do nó) 

 

A seguir, o nó base está pronto para ser instalado no local de monitoração. Vale 

salientar que deve-se ligar primeiramente o módulo coordenador e a seguir os 

módulos remotos, pois estes devem localizar o canal liberado pelo coordenador para 

operar na rede. A configuração e disposição final da rede ZigBee empregada, pode ser 

vista na Figura 07, juntamente com as definições feitas nos nós remotos. 

 

Figura 07. Disposição final da configuração de rede. 

 

6. SIMULAÇÃO DE OPERAÇÃO DA REDE 

Para simular a rede ZigBee iremos utilizar o software X - CTU, monitorando os 

sensores através da guia Terminal. Feitas as devidas configurações no firmware do 

módulo do sensor de temperatura, descritas na seção quatro, habilitamos previamente 

o nó base para que seu modulo (coordenador) inicie a rede disponibilizando o canal 

especificado para os nós remotos efetuarem suas transmissões. Após esta etapa 

habilitamos os nós SENSOR_TEMPERATURA e SENSOR_PRESENCA, para  

efetuarem suas transmissões simultâneas dos dados de monitoração, a Figura 08 

mostra como esses dados estão chegando ao coordenador modulo base. 
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Figura 08. Simulação de monitoração com dois nós operantes. 

Destacamos um frame recebido do sensor de temperatura e um do sensor de 

presença, para discussão que se segui. O primeiro byte é o delimitador inicial do 

padrão ZigBee, para a versão do firmware utilizado, os dois bytes seguintes informam 

o comprimento de bytes contidos no frame API, no caso mostrado na Figura 08 o 

frame API contém 18 (equivalente a 12 na base hexadecimal) bytes de informação, 

sendo que o quarto byte informa o tipo de frame API, para o nosso caso este byte 

possui valor 82 (na base hexadecimal) indicando que os pacotes são de recepção, os 

dez bytes seguintes informam o endereço fonte de quem enviou os dado, os dados de 

interesse enviados pelo nó remoto estão contidos nos bytes de numero dezoito ao 

vinte e um, na caso da Figura 08, para o sensor de temperatura, temos os dados 0193 

(403 na base decimal) e 01C3 (451 na base decimal), o que equivale as seguintes 

temperaturas respectivamente 24,7ºC e 34,0ºC, o ultimo byte é destinado ao 

checksum. Para o caso do sensor de presença, o frame selecionado indica que houve 

a ocorrência de invasão ou movimentação no local onde o IVP2000CF está instalado. 

 

7. CONCLUSÃO 

Durante as implementações dos circuitos surgiram algumas dificuldades 

decorrentes da alimentação dos módulos, pois os CIs reguladores usados inicialmente 

para alimentar os módulos (LM317) quando conectados para alimentar o modulo 

XBee/XBee-Pro, eram praticamente aterrados pelo módulo, pois sua saída baixava de 

3,3 V para 1,9 ou 1,8 V, pois não estavam conseguindo fornecer corrente necessária 

para os módulos, este problema foi solucionado com o emprego do circuito regulador 

(verifique a Figura 02) utilizando o CI 7805.  
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Quanto aos testes e simulações realizadas na rede, constatou-se que os dados 

enviados ao nó coordenador base pelos módulos remotos, eram fiéis aos eventos 

registrados pelos sensores. Finalmente, realizamos uma verificação instalando o nó 

SENSOR_TEMPERATURA na sala de uma residência e o nó SENSOR_PRESENCA 

no quarto da mesmo residência, o nó base foi instalado no escritório da residência em 

questão, entre o escritório, sala e quarto havia paredes de aproximadamente 15cm de 

espessura. Efetuada a ligação dos nós, pode-se constatar que os sinais oriundos dos 

sensores, mesmo com os obstáculos (paredes), estavam chegando numa potência 

muito boa, tal verificação foi feita observando os LEDS de indicação de potencia do 

sinal recebido que se encontram na placa CON-USBBEE. 

Vale ressaltar nesse momento, que podem ser realizadas melhorias quando ao 

desempenho de operação da rede por meio de parâmetros que não foram  aplicados 

nesse trabalho por requererem maior tempo de estudo na aplicação  e utilização 

destes. Como exemplo podemos citar os parâmetros SM, SC e ST que  são 

parâmetros que devem ser setados de forma a estarem sincronizados, levando  o 

modulo a operar somente quanto o coordenador envia uma sinalização aos módulos 

remotos, o que proporcionaria uma maior autonomia de energia utilizada da bateria. 

Quanto a sinalização da troca de bateria, pode-se agregar as circuitos vistos um 

comparador de 6,5 VDC, com um LED em série, indicando que uma troca de bateria 

deve ser feita. 
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PARTICIPAÇÃO SOCIAL DO IDOSO NO CONTEXTO DAS COMUNIDADES 
TRADICIONAIS-RDS/TUPÉ NA AMAZÒNIA BRASILEIRA 

 

Maria das Graças Garcia (UFAM)¹ 

Suzete Araújo Lira (UFAM)² 

Ursula CastroLapa (UFAM)³ 

RESUMO 

Este estudo reflete sobre a participação social do idoso no contexto das comunidades 
tradicionais que habitam a Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé na 
Amazônia Brasileira, com propostas em estimular a criatividade, inovação e que 
venham trazer ao núcleo do idoso, a participação em atividades econômicas, políticas, 
sociais e culturais sustentáveis em acordo com os instrumentos legais do país. Esta 
comunicação traz para debate a inserção desses comunitários através de oficinas de 
capacitação sustentáveis com os recursos naturais existentes em abundancia tais 
como: caju, cupuaçu, tapereba, tucumã, açaí, buriti, bacaba dentre outros, visando à 
aplicação com criatividade e inovação, onde todos participam independente do gênero 
e cabem aos participantes das oficinas que estes sejam multiplicadores de 
conhecimento, visando que não faltem as gerações atuais e as futuras com respeito 
ao homem e ao meio ambiente onde estão inseridos. 

 

Palavras-chave: Atividades Econômicas, Políticas, Idosos; Populações Tradicionais; 
Oficinas de Sustentabilidade. 

 

ABSTRACT 

This study reflects on the social participation of elderly in the context of traditional 
communities that inhabit the Sustainable Development Reserve in the Brazilian 
Amazon Tupé with proposals to stimulate creativity, and innovation that will bring the 
core of the elderly, participation in economic activities, political, social and cultural 
sustainable in accordance with the legal instruments of the country. This 
communication brings to debate the inclusion of community through training workshops 
with sustainable natural resources in abundance such as cashew, cupuaçu, plum, 
tucumã, acai palm tree, bacaba among others, in order to apply creativity and 
innovation, where all share regardless of gender and it is up to participants of these 
workshops are multipliers of knowledge in order to not miss the present and future 
generations with respect to man and the environment where they are inserted. 

 

Key words: Economic; Political; Elderly; Traditional Populations; Sustainability 
Workshops. 
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INTRODUÇÃO 

 As alterações crescentes dos recursos naturais do planeta segundo a 

Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, criada pelas Nações 

Unidas em 1987 onde recomendou a criação de uma nova declaração universal sobre 

a protecção ambiental e o desenvolvimento sustentável. Para que este 

desenvolvimento sustentável possa  ser alcançado, vai depender de planejamento e 

do reconhecimento de que os recursos naturais são finitos. As unidades de uso 

conservação de uso sustentável tem se destacado não só no cenário amazônico como 

em todo contexto brasileiro, é de suma importância e visibilidade para as populações 

tradicionais¹ que ali habitam e de populações de seu entorno, residentes antes da 

criação.   

 Segundo o SNUC², a RDS³ é uma área que abriga populações tradicionais cuja 

existência baseia-se em sistemas sustentáveis de exploração dos recursos naturais, 

desenvolvidos ao longo de gerações e adaptados às condições ecológicas locais e 

que desempenham um papel fundamental na proteção da natureza e na manutenção 

da diversidade biológica. O parágrafo § 2º do artigo 7º, quando descreve as Unidades 

de Conservação de uso sustentável têm como objetivo “compatibilizar a conservação 

da natureza com o uso sustentável de parcelas dos seus recursos naturais”, e se 

dividem em: Área de Proteção Ambiental, Área de Relevante Interesse Ecológico, 

Floresta Nacional, Reserva Extrativista, Reserva de Fauna, Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável e Reserva Particular do Patrimônio Natural. 

Historicamente, as Reservas de Desenvolvimento Sustentável. 

 A preocupação com a proteção do ambiente ganha cada vez mais importância, 

pois a degradação ambiental é uma problemática global e não pode ser analisada 

isoladamente, são problemas interdependentes e estão interligados. E a relação do 

homem com o meio ambiente na visão de Moran (1990) pode ser caracterizado por 

uma combinação de uso e conservação, e cada sociedade deve criar de maneira 

própria seus critérios conservacionistas, consagrando-os e utilizando-os de forma que 

estes não venham a faltar á gerações vindouras. 

 A Reserva de Desenvolvimento Sustentável – RDS/Tupé foi criada pelo 

Decreto Lei nº. 8.044 de 25 de agosto de 2005, embasado nos dispostos do artigo 20, 

§ 1º. da Lei Federal do Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC, nº. 

9.985/00, e estabelece a criação da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé 

(REDES/Tupé) com área total de 11.973 ha (onze mil, novecentos e setenta e três 
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hectares) e perímetro de 47.056 m (quarenta e sete mil e cinquenta e seis metros) 

(www.mma.gov.br/manaus.am.gov.br/2010). 

 Ou seja, ela é uma unidade de conservação de uso sustentável e tem como 

objetivo básico, segundo o SNUC; preservar a natureza e, ao mesmo tempo, 

assegurar as condições e os meios necessários para reprodução e a melhoria dos 

modos e da qualidade de vida e exploração dos recursos naturais das populações 

tradicionais, bem como valorizar, conservar e aperfeiçoar o conhecimento e as 

técnicas de manejo4 do ambiente, desenvolvido por esta s populações 

(www.mma.gov.br/2010).  

 A Reserva de Desenvolvimento Sustentável – RDS/Tupé é a maior unidade de 

proteção do Município de Manaus e abriga em seu interior seis comunidades: São 

João, Livramento, Julião, Tatulândia, Agrovila Amazonino Mendes e Colônia Central, 

ale de que em seu entorno, existem outras sete comunidades, não regulamentadas 

são; Bela Vista Costa da Arara, Baixote e Caioé, São Sebastião e Nossa Senhora de 

Fátima, Ebenezer e Tarumã Açu. 

 O objetivo geral da pesquisa é a inclusão e a participação do idoso dentro das 

comunidades tradicionais nesta RDS/Tupé, com propostas em estimular a criatividade, 

inovação e que venham trazer ao núcleo do idoso, a participação em atividades 

econômicas, políticas, sociais e culturais sustentáveis em acordo com os instrumentos 

legais do país.  

 A sociedade por muitos anos ou ainda séculos visualizou o velho, a velhice, o 

idoso e a pessoa idosa, termos criados para amortizar uma única condição que é 

chegar ao envelhecimento interno e não há como retardar, lutando contra o estigma, 

imbricado com preconceitos e o não aceitar a velhice como  processo natural vital, 

sendo assim, pode tratar esta pluralidade de conceitos e atitudes como “a cultura da 

velhice” em outras palavras entende-se como produzidos historicamente e, às vezes, 

partilhados por diversos grupos sociais, que a partir disto desenvolvem particulares 

relações sociais e a construção da identidade social. 

 Trazer para o debate a inserção desses comunitários através de oficinas de 

capacitação sustentáveis com os recursos naturais existentes em abundancia, tais 

como: caju, cupuaçu, tapereba, tucumã, açaí, buriti, bacaba dentre outros, visando à 

aplicação com criatividade e inovação, onde todos participam independente do gênero 

e cabem aos participantes das oficinas que estes sejam multiplicadores de 
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conhecimento, visando que não falte às gerações atuais e as futuras com respeito ao 

homem e ao meio ambiente onde estão inseridos. 

MATERIAIS E MÉTODOS  

 O objeto de estudo localiza-se no  Município de Manaus Estado do Amazonas, 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé, com nascimento no ano de 2005, 

esta RDS foi escolhida  propositadamente, por ser próxima ao núcleo urbano e a maior 

UC do município de Manaus. Foram coletadas informações acerca da localização 

geográfica, clima, solos, relevo, vegetação, hidrografia, escolaridade, sexo, profissão, 

se aposentado ou não, conhecimentos, população assentada dentre outras, numero 

de idosos, com tratamento especifico a cada grupo em formulários MMP, e aplicação 

de questionário e entrevistas obedecendo a procedimento padrão de formulários MAC 

(BARBOSA FILHO, 2005). O que se verificou nesta Unidade de Conservação é de que 

a SEMMAS5, adotou o mesmo procedimento adotado em outros UCs do país, 

caracterizado pelo incentivo a proteção ambiental e conservação com usos dos 

recursos pela agricultura familiar tradicional, respeitando os instrumentos legais do 

país.  A principal questão investigada na pesquisa foi à verificação, de qual é a 

participação do idoso no contexto dentro das comunidades tradicionais nesta 

RDS/Tupé? 

Metodologia 

 A metodologia utilizada, foi o referencial bibliográfico e documental além da 

pesquisa de campo, visita a campo em períodos secos e chuvoso, sendo aplicado 

questionário aberto com a população local, com analise quantitativa e qualitativa e 

oficinas de capacitação sustentáveis com a proposta em que fosse estimulado a 

criatividade e inovação aplicando conhecimentos contemporâneos e tradicionais, 

sendo aplicada com vinte idosas moradoras  da comunidade Nossa Senhora do 

Livramento com o uso de recursos florestados locais, através das aplicações de 

cursos de  doces, geléias, licores, polpas de frutas, biscoitos, dentre outros. Em que os 

participantes das oficinas serão multiplicadores de socializações de informações a 

familiares e visitantes com retorno financeiro e conhecimentos técnicos e científicos, 

através de certificados reconhecidos pela Universidade Federal do Amazonas-UFAM. 

A pesquisa de campo esta em processo de construção. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES  

A Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé foi Criada pelo Decreto de 

nº. 8044/2005 é gerenciada ambientalmente pela Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente e coordenada, e gerida pela Associação Comunitária, localizada na zona 

rural do Estado do Amazonas, cidade Manaus, margem esquerda do Rio Negro, a 

oeste de Manaus aproximadamente distante a 25 km em linha da zona urbana da 

cidade. O acesso a Unidade a partir de Manaus é feito por meio fluvial, através do Rio 

Negro, é utilizado lanchas da Associação dos Canoeiros da Marina do David e Fátima 

(ACAMDAF), localizada na Ponta Negra que transporta diariamente passageiros para 

as comunidades da Rede do Tupé, o tempo pode durar de 20 a 30 minutos. 

Geralmente o deslocamento é facilitado no período da cheia, considerado inverno da 

região e durante o verão fica prejudicado.  

Preservar o local e desenvolver as comunidades através do ecoturismo e da 

agricultura sustentável é o principal objetivo da Prefeitura de Manaus/SEMMAS para 

esta Unidade de Conservação. As RDS são consideradas Unidades de Conservação 

de uso sustentável  que admite a presença de moradores em suas áreas. Esta UC ou 

reserva abriga seis comunidades povoadas por ribeirinhos alguns são descendentes 

dos povos indígenas, etnias; Barés, Tukano, Dessana e Tuyuca e migrantes de vários 

lugares da Amazônia e Brasil, é constituído por seis comunidades: Agrovila, Julião, 

Nossa Senhora do Livramento, Colônia Central, São João do Tupé e Tatu. A 

Comunidade N. S. do Livramento, se dá a partir do momento em que se torna uma 

Unidade de Conservação em que emergiram dúvidas, conflitos sociais decorrentes 

das restrições provenientes da política ambiental que passou a fazer parte da vida 

desses moradores. Considerada a primeira comunidade da região do Tupé, fundada 

em 5 de agosto de 1973 por trabalhadores ligados ao Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais, era conhecido como Mari, depois chamada de Santa Madalena Sofia, devido à 

escola existente ter sido incendiada por pessoas que se diziam dona das terras. Mais 

tarde passou a ser chamada de Nossa Senhora do Livramento sua principal atividade 

econômica era a produção de carvão para o consumo de Manaus. Sua ocupação a 

partir do igarapé de Mari, um dos braços do rio Tarumã-Mirim, sua população resumia 

a quatro famílias. 

Atualmente a população6 corresponde a 170 famílias, sendo 165 crianças de 0 

a 12 anos; 50 jovens entre 13 a 18 anos; 170 adultos (feminino) e 130 (masculino) e 

geralmente residem 270 famílias nas férias e finais de semana. A mesma tem uma 
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escola da rede Municipal, que funciona o ensino regular fundamental durante o dia e a 

noite o EJA- Educação de Jovens e Adultos; um posto de Saúde; centro comunitário; 

rádio comunitária e instituições religiosas. Alguns são aposentados, pequenos 

comerciantes e outros vivem da roça da farinha. 

Segundo Chateaubriand (2009) As comunidades não possuem instalações 

hidrossanitárias e elétricas dispondo resíduos de lixos e outros contaminando o  solo e 

os rios. Como nas demais comunidades a falta de tratamento de água adequada; a 

questão do lixo, não há a seletividade do lixo, o lixo é recolhido uma vez por semana, 

a segurança pública, não há posto policial, serviços de transportes fluviais ineficientes 

são queixas comuns dos moradores. Para Leff (2009) Inovação de Tecnologias 

apropriadas para o aproveitamento sustentável dos recursos e orientação do sistema 

educativo para gerar os valores e conhecimentos necessários para uma gestão 

participativa e ecologicamente e fundamentada. É preciso conhecer a realidade do 

ambiente físico dessas comunidades para que possa as políticas publicas venham 

garantir as estas populações alguma possibilidade de ter suas necessidades humanas 

satisfeitas. Conforme (BATISTA, 2007, 29): 

Há uma necessidade, é verdade, de todo um conjunto de 
providências visando a defender, assegurar a existência da natureza 
amazônica. Essa política não deve ser desacompanhada do 
esclarecimento, à sociedade amazônica, dos perigos a que se expõe, 
da prática criminosa de que se tem válido, inconscientemente, uma 
vez que o imediatismo de suas concepções ignorará a verdade que 
havia em sua atuação, para que, realmente, seja possível conseguir 
êxito. Também se faz necessário, no entanto, não ignorar que não se 
pode ir ao excesso de impedir que o homem transforme a Amazônia 
numa integrada ao processo civilizatório brasileiro.  

 

Neste contexto o princípio do desenvolvimento sustentável em uma RDS 

procura a integração dos componentes: político, socioambiental e econômico na ótica 

de conservação e preservação baseada em argumentos de ordem ecológica, política 

cultural e ética. 

SUGESTÕES   

 A sugestão ainda com a pesquisa em andamento é que as famílias em áreas 

dentro das Unidades de Conservação e florestas detentoras de recursos naturais 

tenham a sua disposição, informações científicas, ancoradas no apóio técnico e 

financeiro, com sentido a incentivar novas alternativas de exploração, com o uso do 
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manejo sustentável com a floresta em pé, sendo este meio perfeitamente viável na 

região, tendo como parceiros o INPA7, a UFAM, o INCRA, a EMBRAPA, IBAMA, 

BASA, PIM8 e outras Instituições locais. 

CONCLUSÃO 

 É importante destacar este trabalho é um processo social e, como, ainda anda 

em construção, o principal objetivo geral da pesquisa, e que o objetivo geral da 

pesquisa foi à verificação, da participação do idoso no contexto inclusivo dentro das 

comunidades tradicionais nesta RDS do Tupé. Foi possível no decorrer da pesquisa 

perceber que na RDS ainda há agricultura familiar de subsistência, enfatizando na 

cultura de milho, e mandioca, as frutas tais como; o caju, cupuaçu, açaí, buriti, tucumã, 

tapereba, abacaxi, e goma da mandioca estão são as principais atividades 

desenvolvidas localmente. Tendo como alternativas baseadas na possibilidade em 

receber algum tipo de apoio de órgãos Federais e Municipais. Encontra-se a pesquisa 

ainda em curso só na finalização será possível a verificação da participação do idoso 

no contexto social dentro desta comunidade estudada no Município de Manaus 

Comunidade Nossa Senhora do Livramento, Reserva de Desenvolvimento do Tupé.  

Para Chaves (2001), a Amazônia nem é ambiente físico, nem somente 

ambiente, mas se constitui em um todo um complexo que também envolve aspectos 

políticos e sociais, como resultado e fruto de uma relação histórica, do 

estabelecimento de relações sociais dos homens entre si com a natureza. Vale 

ressaltar, ainda, as RDS têm papel importante na promoção da proteção e 

conservação da biodiversidade. Sendo relevante não só em nível local, mas nível 

internacional em que as normas devem ser direcionadas principalmente através de 

estudos científicos agregados aos usos tradicionais, que considere os aspectos de 

manutenção e reprodução dos principais componentes da biodiversidade dos 

ambientes existentes resultando garantias para a conservação e proteção. 
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PERSPECTIVAS DA INOVAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DE TICS NA 
AMAZÔNIA RURAL 

 

James León Parra Monsalve – NAEA/UFPA 

 

RESUMO 

Os avanços das TICs simulam um cenário otimista para sua implementação. No 
entanto, esse otimismo deve-se revisar em atenção à cidadania regional e o processo 
de globalização atual. Neste caso, a Amazônia representaria uma grande diversidade 
cultural y natural que precisa re-examinar o processo da integração de tais tecnologias 
nessa área. Como indica liminarmente nosso estudo sobre a inserção das TICs na 
Amazônia rural, as dinâmicas da criatividade e da inovação nesses setores só poderão 
se concretizar se tais tecnologias alcançam um nível de adequação pertinente às suas 
particularidades. Hoje que a telecomunicação é essencial e há trajetórias (pré) 
industriais e institucionais diferenciadas, é premente a análise do regional como 
contraponto do global. Senão, os processos criativos e inovadores, suportados nas 
TICs, promoveriam só homogeneização e aculturação. 

 

Palavras-chave 

Tecnologias da Informação e Comunicação, Amazônia, inovação, cidadania, 
diversidade 

 

RESUMEN 

Los avances de las TICs simulan un escenário optimista para su implementación. 
Contodo, ese optimismo se deve revisar en atención a la ciudadania regional y el 
proceso de globalización actual. En este caso, la Amazonia representaría una gran 
diversidad cultural y natural que requiere reexaminar el proceso de integración de tales 
tecnologías. Como indica inicialmente nuestro estudio sobre la inserción de éstas en la 
Amazonia rural, las dinámicas de creatividad e inovação en esos sectores solo podrán 
concretizarse si tales tecnologías alcanzan un nível adecuado, pertinente a sus 
particularidades. Hoy que la telecomunicación es esencial y hay trayectorias (pre) 
industriales e institucionales diferenciadas, es prioritario el análisis de lo regional frente 
a lo global. Sino, los procesos creativos e innovadores, soportados en las TICs, 
promoverían solo homogeneización y aculturación. 

Palabras clave 

Tecnologías de Información y Comunicación, Amazonia, innovación, ciudadanía, 
diversidad 
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Introdução 

As Tecnologias da Informação e Comunicação (doravante TICs) têm se convertido em 
um fator importantíssimo para a sociedade ao dinamizar diversos processos de interação 
social que de outro jeito precisariam tempo e deslocamentos imensos para sua 
concreção. E o leque vai desde a movimentação de capitais até o envio de uma 
mensagem qualquer entre duas pessoas localizadas em diferentes cantos do mundo. 
Além disso, constituem ferramentas e conhecimentos emergentes para aplicação em 
diversos campos como a educação, a saúde, o entretenimento etc. 

Não obstante as TICs respondem a um velho desejo do ser humano obter e/ou emitir 
informação, de se comunicar. Esse desejo remonta-se à pré-história mesma, quando 
nossos ancestrais talharam pedras, pintaram cavernas ou bateram tambores com os quais 
produziam diversa informação. Tentativas que surgiram do impulso transformador do 
trabalho humano sobre a natureza; da procura de satisfazer as necessidades que foram se 
incrementando com o conhecimento do mundo, do território como espaço da 
experiência. 

A Amazônia é o cenário escolhido nesta análise. Na procura de compreensão do ser e 
estar em um canto do mundo, com os conhecimentos e ferramentas contemporâneos. 
Lugar privilegiado de uma boa parte do patrimônio cultural e natural do planeta, 
assinalado pela quantidade e qualidade de seres e formas nele presentes. Não obstante, 
ainda tão incompreendido e muito atropelado. 

Mas, é justamente nesse imenso patrimônio, edificado pela natureza e o ser humano no 
tempo, onde podemos procurar fontes para a criatividade e a inovação, como processos 
necessários no desenvolvimento humano. Tanto o conhecimento tradicional quanto as 
práticas culturais indígenas, quilombolas, camponesas etc., são essas fontes, pois na 
tradição, por mais contraditório que pareça, também há lugar para inovar. 

A inovação leva em si o senso do tempo como potência da atualidade para renovar, 
descobrir, criar, inventar; para diversificarmos em relação ao passado e como projeção 
ao futuro, onde a realidade possa ser determinada de outra maneira. Verdade é que as 
TICs trazem oportunidades para nossa sociedade, ainda que a cumulatividade e a 
apropriabilidade, duas outras características das tecnologias, estejam a favor de um 
numero reduzido de nações que estão no patamar dos avanços científicos e 
tecnológicos. 

Esse o cenário nada otimista, embora também não pessimista, no desenvolvimento de 
TICs para a região amazônica, um território dividido por nove estados nacionais e 
integrado por populações tradicionais que se nutrem dos seus ecossistemas. 

1. Novas cidadanias, velhas sociedades 

No sentido amplo, os meios de comunicação têm acompanhado os humanos desde a 
pré-história. Os antigos nativos amazônicos usavam a talha de pedras para criar 
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petroglifos13 como sinais de sua historicidade. Esses sinais demonstram a necessidade 
de meios como suporte simbólico material para os grupos ribeirinhos ancestrais. 

O “Novo Mundo” foi o nome que os europeus deram ao continente americano para 
apagar a sua humanização antiga. Segundo Camargo (2006, p.21) existiam sítios 
povoados na alta Amazônia desde nove mil anos antes do presente. Contudo, a 
hegemonia eurocêntrica, a racionalidade capitalista e a própria natureza encarregaram-
se de apagar os vestígios dessas culturas para favorecer uma visão de vazio, de deserto 
populacional da região. 

Mutatis mutandis essa ideologia persiste e sustenta a exclusão das sociedades 
ribeirinhas, a partir dos interesses de dominação por parte de empresas e instituições 
“que procuram obscurecer a história e desregular estruturas sociais.” (CASTRO, 2010, 
p.106). No fundo, essas dinâmicas coloniais e pós-coloniais, demonstram o desejo de 
apropriação territorial ao banalizar a antiguidade e a posse ainda pouco reconhecidas 
dos que têm morado faz milênios na Amazônia. São elas as velhas sociedades da região, 
esquecidas e excluídas, embora resistentes ao projeto modernizador que procura sumir 
tais expressões como inferiores à racionalidade ocidental. 

De maneira que os chaskis14, manguarés,15 petroglifos e tantas outras técnicas e 
artefatos de comunicação e informação nativas sul americanas foram afastadas da 
história ocidental como fatos não passíveis de se conservar. O re-descobrimento de tais 
expressões nessas sociedades é ainda uma tarefa pendente para a academia americana. 

No entanto, com a chegada dos primeiros europeus ao continente, outros meios para a 
comunicação fizeram arribo aos portos da América. O papel e a leitura das ordens reais 
constituíram formas de se comunicar as mensagens para os súditos. Já para a época 
republicana, as linhas telegráficas foram o sucesso, que ao final do século XIX, ligavam 
a Amazônia com o Brasil, graças ao empreendimento do Marechal Rondon. Depois a 
radiotelegrafia, a telefonia, o rádio, a televisão, o satélite etc., espalharam-se no século 
XX como artefatos para se potenciar a comunicação humana até os mais afastados 
cantos da América. 

Mas, nos anos 1970s, a micro computação e as redes emergentes abriram novos portais. 
O surgimento da interconexão global por rede foi fundamental na decorrente evolução 
das TICs, a qual promete revolucionar os modos, processos e procedimentos 
tradicionais no tratamento dos fluxos de informação e comunicação. 

No entanto, a efeitos de especificar do que se fala aqui, 

                                                        

13 O petroglifo é um desenho feito em rochas que geralmente interliga as mitologias de povos originários 
da Amazônia com seus territórios. Uma boa amostra desses desnhos-rocha pode se aprezar nos rios 
Inírida, Guaviare, Vaupés, Apaporis, entre outros afluentes do Orinoco e do Amazonas. 
 
14 O complexo sistema de chasquis ou mensageiros incas podia levar produtos desde a encosta 
equatoriana até as montanhas de Machu Pichu em aproximadamente uma semana. 
 
15  O manguaré é um tipo de tambor usado pelos Uitotos para anunciar festas, solenidades, perigos etc. 
 



 

970 

 

[...] é importante estabelecer a diferença entre os dois planos em que 
se exerce a criatividade humana. Em quanto a criatividade com 
respeito aos meios deriva diretamente da ação, a invenção ao nível 
daquilo que para o homem são os objetivos mesmos da vida deita 
raízes em todos os vãos da personalidade humana. Está ligada à 
visão interior que os seres humanos têm de si mesmos, visão que 
alimenta a criatividade artística, a meditação mística, a busca de 
conhecimento como um fim em si mesmo. Por que a criatividade se 
exerce de preferência em um ou outro plano, é questão para a qual 
não existe resposta simples. Contudo parece não haver dúvida de 
que nos últimos dois séculos a criatividade humana tem sido 
principalmente canalizada para a inovação técnica. (FURTADO, 
1981, p.44). 
 

Agora, mesmo que não exista resposta simples para a pergunta feita por Furtado, é claro 
que boa parte da canalização na técnica é produto da racionalidade positivista que reduz 
o todo a partes manipuláveis, em seu afã de domínio da natureza. Contudo, aprofundar 
tais questões perpassa o objetivo desta reflexão, a qual reconhece tal premência da 
técnica no desenvolvimento das TICs. 

Emergem nesse cenário novas possibilidades de alavancar as mudanças sociais a partir 
das TICs. Fala-se, por exemplo, da cidadania digital como uma nova forma da 
sociedade atual. Porém, deve-se detalhar melhor o que ela é à luz de sua história como 
conceito da ilustração moderna que toma uma nova roupagem segundo os avanços 
tecnológicos atuais. 

As novas cidadanias são consideradas nesse contexto como processo emergente. Como 
afirmou Ianni (1995, p.109), “A cidadania do cidadão do mundo está apenas em esboço, 
pensada, prometida, imaginada.” Corresponde então às sociedades mesmas fazer parte 
de sua construção no nacional e no local. Segundo Milton Santos (2000, p.54), 

Ser ‘cidadão de um país’, sobretudo quando o território é extenso e a 
sociedade muito desigual, pode constituir, apenas, uma perspectiva 
de cidadania integral, a ser alcançada nas escalas sub-nacionais, a 
começar pelo nível local. Esse é o caso brasileiro, em que a 
realização da cidadania reclama, nas condições atuais, uma 
revalorização dos lugares e uma adequação de seu estatuto político. 
  

Revalorização e adequação pertinentes na Amazônia rural, pois se fala de regiões longe 
das metrópoles onde tradicionalmente tem se centrado o poder político, científico e 
tecnológico. 

A maioria da população latino-americana concentra-se hoje nas cidades em detrimento 
da periferia excluída16 das vantagens científicas e tecnológicas. Porém, ao lado dessa 
globalização perversa e excludente está mesmo outra que promete novos horizontes 
para as sociedades rurais regionais. 

                                                        

16 Como diz Santos (2000, p.28): “Vivemos num mundo de exclusões, agravadas pela desproteção social, 
apanágio do modelo neoliberal, que é também, criador de insegurança.” 
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Mas, segundo Gudynas, na região latino-americana ainda há uma cidadania só 
restringida à participação política ou ao intercâmbio de mercado, deixando ao lado sua 
“presença em diferentes espaços coletivos, onde a pessoa converte-se num sujeito que 
responsavelmente aporta na construção das estratégias de desenvolvimento.” (2004, 
p.233). Isso constitui um exercício cidadão imperfeito, mesmo sob regimes 
democráticos. 

Nesse sentido tem assinalado com razão Morgado que  

Estamos a viver situações de exercício de poder contraditórias: a 
forma de poder de uma democracia liberal, multipartidária, implica 
que todos os cidadãos sejam convocados a exercerem a sua 
Cidadania e a influenciarem o destino do seu Estado, mas, ao mesmo 
tempo, as circunstâncias provam que as principais mudanças sociais 
na vida das pessoas ocorrem sem que as políticas nacionais lhes 
possam dar resposta satisfatória. (2010, p.46). 
 

O desafio é enorme, pois a democracia mesma fundamenta-se até hoje no que Santos 
(2007) tem chamado de “pensamento abissal”, para se referir ao tipo de pensamento 
moderno ocidental que, ainda não o único, é alicerçado a partir da exclusão do “outro” 
como inexistente, invisível, ausente. Nessa dinâmica tem se construído as concepções e 
práticas da cidadania que fundamentam privilégios e exclusões sociais pelo absolutismo 
epistemológico ocidental. 

Falta o reconhecimento dos outros saberes não ocidentais para ir além dessa 
epistemologia restringida, levando em conta “que os direitos dos cidadãos não estarão 
assegurados enquanto os não-cidadãos sofrerem um tratamento sub-humano.” 
(SANTOS, 2007, p.85). Essa procura pelo protagonizo político alavanca uma ética 
própria do novo pensamento e é bem pertinente do modo como aqui tem se falado sobre 
a cidadania. E como alcançar uma cidadania digital se ainda a tradicional é muito 
restringida? 

O conceito de cidadania, que permeia as deliberações do local ao nacional e global, vem 
agora a ser revistado com as potencialidades das TICs. E como as definições do digital 
continuam ainda nebulosas e é necessária prudência ao falar do assunto, 

[...] por entendermos que faz mais sentido uma cidadania que utiliza, 
entre outras ferramentas para o seu exercício, as digitais, optamos 
por nos referir à cidadania na era digital ou na Sociedade da 
Informação e do Conhecimento. Portanto, ao contextualizar-se a 
cidadania na presente era, já se alude a usos e aplicações digitais. 
(NEVES, 2010, p.146.) 
 

Como resposta provisória, então, diremos que o novo é a ferramenta tecnológica e não a 
cidadania; porém, as práticas que dela se derivam podem se alavancar nesses 
dispositivos e aplicações provenientes das TICs. 

 

2. A inovação em uma área biodiversa 
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A geografia histórica da região amazônica representa o encontro de múltiplas 
identidades culturais, as quais têm se desenvolvido ao longo do tempo. Nesse contexto, 
as sociedades tribais tiveram espalhado suas culturas pelos rios e as florestas sul-
americanas antes da chegada dos ibéricos, o qual construiu a estreita relação do humano 
americano com a natureza. Como diz Novaes:  

Um índio na força de sua cultura sabe fazer sua casa, sua rede, sua 
canoa, arco e flecha, esteira e objetos de adorno. Sabe caçar, pescar 
e fazer roça, não depende de ninguém para seu próprio sustento. 
Identifica no seu ambiente plantas e frutos úteis. Sabe cantar e 
dançar. Sabe tudo de que precisa. (1998, p.187). 
 

Com os processos interculturais contemporâneos, segue-se redefinindo o lugar das 
culturas tribais nesses múltiplos encontros. Mesmo que não sejam necessariamente 
novos desenvolvimentos do ocidental, o claro é que a multiplicidade de atores e visões 
de mundo que existem na Amazônia mostra o leque das estruturais e trajetórias sócio-
históricas divergentes, de uma área que não pode ser compreendida a partir da 
homogeneidade. Segundo dados das organizações indígenas amazônicas do Brasil, Peru 
e Colômbia, existem hoje 272 povos originários nessa região17. Além disso, há também 
diversas populações de camponeses, afro-descendentes e uma progênie miscigenada dos 
diferentes moradores históricos, os quais compartem sua vida nesse ecossistema 
tropical. Considerada em sua dimensão, essa biodiversidade é uma fonte permanente de 
inovação. 

As “mudanças espontâneas e descontínuas” que alavancam o desenvolvimento, vão se 
efetivar quando houver uma introdução de um novo bem ou nova qualidade nele, um 
novo método de produção ou de manejo, um novo mercado, uma nova fonte de matéria-
prima ou de bens semimanufaturados, e uma nova organização (SCHUMPETER, 1988, 
p.48). Essas mudanças são essenciais para a evolução tecnológica. Isso ficou mais claro 
no final do século XX, pois 

[...] a introdução de novos produtos, processos, metodologias, 
mercados ou estruturas organizacionais, que renovam de forma 
irreversível os cenários econômicos da sociedade, evidencia-se, 
sobremaneira, no impacto que a difusão do computador pessoal e a 
possibilidade de interconexão de computadores causaram no 
ambiente econômico mundial. (FERREIRA, 2008, p.33). 
 

De outro lado, Diniz (apud LOPES, 2006, p,136) ao assinalar o caráter interativo da 
inovação estabelece várias escalas, segundo sua abrangência: “os sistemas supra-
nacionais de inovação (SSNI), sistemas nacionais de inovação (SNI), sistemas regionais 
de inovação (SRI) e sistema setorial de inovação (SSI).” Classificação que evidencia a 
complexidade de instâncias relativas a sua gestão, a qual perpassa o âmbito local 
chegando até o nível global. Daí a necessidade de pensar sistematicamente a inovação 

                                                        

17 Dados da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, COIAB, da Associação 
Inter-étnica de Desenvolvimento da Selva Peruana, AIDESEP, e da Organização dos Povos Indígenas da 
Amazônia Colombiana, OPIAC. 
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também como a tarefa de um conjunto de entidades (estados, empresas, ONGs etc.), 
redes (em âmbitos locais, regionais, nacionais ou internacionais) e indivíduos, 
interagindo na sua procura. 

É claro que estados, universidades, centros de pesquisa, empresas, entre outras 
organizações, têm um papel fundamental no fomento à inovação. No entanto, o que 
interessa aqui é analisar o papel das sociedades como agentes desse processo ao criá-lo, 
aceitá-lo ou legitimá-lo. 

Desse jeito, ao refletir sobre as sociedades amazônicas e suas configurações especiais, 
as possibilidades da inovação emergem do seu seio. Segundo Hobsbawm (1998, p.23) a 
tradição tem interstícios por onde a inovação cabe. Então, mesmo em sociedades onde a 
sua vinculação com o passado tem um forte papel, ela terá aberturas na sua história 
consciente para a inovação18, ainda que nos casos mais radicais precise de uma 
determinada legitimação. 

As práticas médicas e de saúde das populações tradicionais são uma fonte valiosa de 
inovação. Nesse sentido Xaba (2005) mostra como a ocidentalização tem afastado 
outros pontos de vista no tratamento de doenças, os quais estão emergindo nos últimos 
anos, em boa parte devido à crise africana, como remédios e terapêuticas ancestrais 
transformadas pelo tempo. Para Meneses (2005), a criação da Associação dos Médicos 
Tradicionais de Moçambique (AMETRAPO) representa um avanço na construção da 
intermedicina, como campo que possibilita a emancipação e o tratamento diverso e 
multidimensional das doenças. 

A Unión de Médicos Indígenas Yageceros de la Amazonía Colombiana (UMIYAC, 
2000) tem sido um fórum que debate os rumos institucionais em torno do tratamento 
que deve ter a ayahuasca (Banisteriopsis capi) e outras variedades vegetais associadas à 
medicina indígena no leste da bacia amazônica. Terapêuticas e remédios alternativos 
são fortalecidos por essas novas organizações e outros setores sociais ante as 
debilidades dos sistemas de saúde. No entanto, como as TICs podem agir nesses novos 
arranjos institucionais formais e informais? 

Nesses processos as TICs podem aportar na expressão e difusão desse patrimônio 
intangível no mundo todo e a um baixo custo. Em 2008 foi posto um documentário na 
Internet, mostrando uma aproximação cultural à ayahuasca. A disponibilidade do 
material audiovisual na rede tem gerado um espaço dinâmico para a difusão e retro 
alimentação de outros nós sobre a ayahuasca na rede. Até o momento o vídeo (YAGÉ, 
2008) tem tido quase 48 mil visitas, a maioria desde pontos na Colômbia e América e 
também desde outros continentes, 36 comentários, uma resposta em vídeo e 45 pessoas 
gostam dele e uma não. Em média o material é acessado 40 vezes ao dia desde Youtube 
ou desde diversos motores de busca. Dessa maneira, contribui-se inovadoramente na 
visibilidade dessas culturas ao encontrar canais alternativos para a disponibilização e 
difusão desse material audiovisual; canais que faz uma década eram inimagináveis. 

                                                        

18 Faz um século o uso de armas de fogo entre os Uitoto introduziu-se como prática nova e alternativa à 
utilização de zarabatana e flechas (MONSALVE, 2009 e 2010). 
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Desse jeito, a criatividade e a inovação, vistas também como processos histórico-
sociais, ainda devem acolher e compreender as dinâmicas culturais regionais e locais 
dos diversos cantos de região amazônica. Sem essa abordagem, continuaria sendo pouco 
provável o aproveitamento do capital social e cultural desses territórios para descobertas 
criativas e inovadoras. O mesmo pode se assinalar das TICs, como ferramentas que 
devem promover tal abordagem em vez de apagá-la. 
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RESUMO 

A discussão de como implementar uma política de sustentabilidade no Estado do 

Amazonas tem se apresentado como um desafio nacional já que promover o 

desenvolvimento sustentável nessa região significa garantir o crescimento com 

preservação e o alcance de um bem comum,  por razões locais e globais. O objetivo 

deste estudo foi avaliar a engenharia institucional da política de desenvolvimento 

sustentável implementada pela SDS no Amazonas. A metodologia pauta-se em uma 

abordagem qualitativa desenvolvida por meio do estudo documental e realização de 

entrevistas semi-estruturadas junto a (1) representante institucional da SDS, (4) de 

seus parceiros e (6) representantes do público-alvo. Os resultados evidenciam 

considerações acerca da eficiência, eficácia e efetividade da política a partir das ações 

do programa gasoduto Coari-Manaus.  

Palavras Chaves: Políticas Públicas, Desenvolvimento Sustentável, Amazônia 

 

SUMMARY  
The discussion of how to implement a sustainability policy in the State of Amazonas 

has emerged as a national challenge as to promote sustainable development in this 

region means guaranteeing the preservation and growth with a range of common good, 

local and global reasons. The aim of this study was to evaluate the institutional 

engineering of sustainable development policy implemented by the SDS in the 

Amazon. The methodology was based on a qualitative approach developed by the 

desk study and conducting semi-structured interviews with (1) institutional 

representative of the SDS, (4) and its partners (6) representatives of the target 

audience. The results show the efficiency considerations, efficiency and effectiveness 

of the policy from the actions of the program Coari-Manaus. 

 

Keywords: Public Policy, Sustainable Development, Amazon 
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Com o objetivo de buscar um novo modo de desenvolvimento para a 

Amazônia, o Estado do Amazonas criou em 2003 a Secretaria de Estado de 

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas – SDS que a 

partir da Lei Delegada n◦66/ 2007, passou a chamar-se Sistema SDS e sua 

atuação passa a ser articulada com autarquias vinculadas, além da criação da 

Unidade Gestora do Centro Estadual de Mudanças Climáticas e do Centro de 

Unidades de Conservação.  

O objetivo deste estudo foi avaliar a engenharia institucional da política 

de desenvolvimento sustentável implementada pela SDS no Amazonas. A 

metodologia utilizada pauta-se em uma abordagem qualitativa desenvolvida por 

meio do estudo documental dos relatórios de gestão e documentos oficiais.  

Foram realizadas também entrevistas semi-estruturadas junto ao (1) 

representante institucional da SDS, aos (4) coordenadores de projetos 

desenvolvidos com instituições parcerias, e, também, junto a (6) representantes 

do público-alvo dessa política realizadas em quatro comunidades da área rural 

do município de Iranduba.  

Considera-se que a política de desenvolvimento sustentável 

implementada no Amazonas foi formulada a partir de acordos firmados em 

grandes reuniões de cunho democrático, como conferências e audiências 

públicas. O desenvolvimento das ações se dá a partir da gestão em rede, 

construída através de parcerias com diversos setores da sociedade. Tal política 

é composta por oito programas com ações em todos os 62 municípios do 

Estado do Amazonas, nota-se que no discurso oficial da secretaria não há uma 

diferenciação do que seja um programa e um projeto, sendo esses tratados da 

mesma forma ou até mesmo usando essas duas referencias teóricas diferentes 

para uma mesma ação. 

 A partir dessa observação constata-se que a secretaria não faz 

distinção das características que definem seus programas e projetos, essa falta 

de clareza poderá indicar dificuldades de compreensão e de acesso dessa 

política por parte da sociedade, sua efetividade e mais, sérios obstáculos para 

o processo de avaliação necessário para o aperfeiçoamento dessa política. 
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Desenvolvimento Sustentável na Amazônia: um estudo na Secretaria De Estado 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SDS/AM por meio do 
Programa Gasoduto Coari- Manaus 

 

 Historicamente as políticas públicas brasileiras são elaboradas e 

implementadas diante de muitas dificuldades, pois o país ainda não aprendeu a 

essência da democracia, da ética, da participação, da equidade e justiça social e, 

principalmente, ainda não aprendeu a efetivar os direitos de cidadania. Em se tratando 

da região Amazônica, essa herança histórica ganha maior vigor com a degradação da 

floresta, aumento das desigualdades regionais, perda irreparável da biodiversidade e 

da diversidade sociocultural, além da exploração exaustiva da mão-de-obra da 

população, cujas especificidades clamam por serem consideradas na elaboração de 

políticas sociais e econômicas. 

          Observa-se que o processo de desenvolvimento da Amazônia caminhou na 

contramão da busca pela sustentabilidade do desenvolvimento. Assim, para se buscar 

um novo modo de desenvolvimento para a Amazônia, ou seja, o desenvolvimento 

sustentável, se faz necessário um planejamento que enfoque, sobretudo, uma ação do 

Estado de forma descentralizada e participativa, mediante a implementação de 

políticas públicas que busque a sustentabilidade. 

          O Amazonas, um dos estados que compõem a Amazônia brasileira, implementa 

uma política pública de desenvolvimento sustentável por meio da Secretaria de Estado 

do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SDS/AM), que de acordo com o 

discurso oficial  tem a missão de “promover o desenvolvimento sustentável do Estado 

do Amazonas, de forma socialmente justa, economicamente viável e ambientalmente 

adequada, dentro do marco conceitual do Programa Zona Franca Verde” (in site, 

SDS/AM, 2009).  Veja cronograma a seguir:  
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Figura 1: Organograma do Sistema SDS 

 

            A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do 

Amazonas – SDS/AM foi criada 2003 com a incumbência de formular, coordenar e 

implementar a política estadual de meio ambiente e desenvolvimento sustentável,    

programas e/ ou projetos, dos recursos hídricos, da fauna e flora, da gestão política 

estadual de florestas e de ordenamento pesqueiro.      

 Além disso, a SDS/AM,  

Formula e coordena as políticas estaduais de promoção dos negócios  
sustentáveis, de serviços ambientais, mudanças climáticas e das 
cadeias produtivas relacionadas a recursos florestais visando ao 
desenvolvimento sustentável do Amazonas (in site SDS/AM,2009). 

          Essa Secretaria, conforme discurso institucional visa: 
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à valorização econômica e a sustentabilidade dos produtos florestais, 
mediante ações de fortalecimento das cadeias produtivas do setor 
florestal nos Pólos de Desenvolvimento Sustentável e implementação 
das ações de assistência técnica e organização dos produtos da 
floresta” (in site SDS/AM,2009). 

 

           Nesse sentido, a SDS/AM tem como missão: “garantir a proteção da natureza e 

o uso dos recursos naturais, com valorização sócio-etno ambiental e econômica, 

visando o desenvolvimento sustentável do Amazonas” (in site SDS/AM, 2009). 

          E como visão: “ser referência nacional e internacional na formulação e gestão 

de políticas públicas ambientais e de desenvolvimento sustentável” (in site SDS/AM, 

2009). 

De acordo com as informações vistas no site foi possível observar que a 

formulação da política pública de desenvolvimento sustentável da secretaria: 

Encontra sustentação nas leis estaduais vigentes que definem o 
alcance dos objetivos propostos e as ferramentas estratégicas que 
podem ser utilizadas. O Programa Zona Franca Verde, pode ser 
considerado como o instrumento mediante o qual a política ambiental 
da atual administração é canalizada. Ainda que sua orientação seja 
principalmente produtiva, faz-se clara menção ao uso sustentável (in 
site SDS/AM, 2009). 

                 

            A SDS/AM mantém uma articulação com políticas internacionais, nacionais, 

estaduais e municipais coerentes com a proposta de desenvolvimento sustentável, 

enquadrando seus programas e ou/projetos dentro da dinâmica nacional, como é 

citado o Programa Zona Franca Verde, o programa visto como  o “carro chefe” das 

políticas públicas para sustentabilidade do Estado.   A SDS/AM reafirma seu ideário de 

sustentabilidade e diz: “é preciso garantir a conservação dos recursos naturais do 

Estado do Amazonas, antes que a capacidade governamental seja questionada e até 

mesmo a soberania” (in site SDS/AM, 2009). 

       A política pública de desenvolvimento sustentável da instituição conserva o 

discurso oficial do desenvolvimento sustentável que é aliar o desenvolvimento 

econômico e conservação da natureza, como pode ser depreendido neste trecho: “A 

manutenção das florestas deve ser economicamente mais rentável do que os 

benefícios do garimpo florestal e da agropecuária” (in site SDS/AM, 2009).   

    Portanto, a SDS/AM sinaliza para uma política que deve considerar várias 

dimensões da realidade, mas o que assume papel de destaque é as três dimensões: 
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ambiental, econômico e social. Contudo, segundo Sachs (2002) é preciso levar em 

conta as necessidades crescentes das populações, num contexto internacional em 

constante expansão, que engloba um processo em cinco dimensões: sustentabilidade 

social, sustentabilidade econômica, sustentabilidade ecológica, sustentabilidade 

espacial e sustentabilidade cultural. Essas cinco dimensões citadas por Sachs (2002) 

são compreendidas, neste estudo, como dimensões indispensáveis para configuração 

de um modelo capaz de efetivar uma política publica para a sustentabilidade.      

                             

As ações da política pública de desenvolvimento sustentável da SDS/AM sob o 
olhar da avaliação de políticas públicas 

 

         A partir do levantamento documental e bibliográfico foi possível realizar um 

mapeamento dos Programas e/ou Projetos de Desenvolvimento Sustentável 

implementados pela SDS/AM no Estado do Amazonas, o que permitiu fazer a 

caracterização da política pública de desenvolvimento sustentável da SDS – AM. 

QUADRO 01 – Levantamento Geral das Ações voltadas para o 

Desenvolvimento Sustentável Implementadas pela SDS/AM no Estado. 

 

PROGRAMAS 

 

 

PROJETOS 

Programa Amazonas Ambiental 

 

 

 

Programa Amazonas Florestal 

 

 

 

 

Programa Amazonas Indígena 

 

 Programa de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar 

 Programa de Valorização e Organização de 
Artesanato 

 Programa de Fortalecimento das 
Organizações Indígena  

 Programa de Valorização e Promoção da 
Diversidade Cultural  
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Programa Amazonas Sustentável 

 

 

 Programa de Melhorias Sanitárias 
Domiciliares, Aproveitamento e 
Armazenamento de Água da Chuva – 
PROCHUVA 

 Projeto Corredores Ecológicos 
 Programa Pólo Cerâmico Iranduba e 

Manacapuru 
 Programa Extrativismo Mineral Familiar 

 

 

 

Programa Estadual de Negócios                    
Sustentáveis 

 

 

 

 

 Programa de Regionalização do Rancho do 
Exército – PRÉ RANCHO 

 Programa de Subvenção Econômica da 
Borracha  

 Programa de Regionalização da Merenda  
Escolar – PREME  

 Programa de  Regionalização de Móveis 
Escolares – PROMOVE 

 Programa de Aquisição de Alimentos – PAA 

 

 

 

Programa de Desenvolvimento 
Sustentável Gasoduto Coari-

Manaus 

 

 

 Projeto Meu Lugar no Mundo  
 Projeto  Apoio as Ações  a Idosos e pessoas 

com necessidades especiais  
 Projeto Letramento através da Educação 

ambiental na área do Gasoduto  
 Projeto Prevenção a todo Gás  
 Programa  de Fortalecimento  das 

Organizações Comunitárias  

 

Programa de Mudanças Climáticas 
e Serviços Ambientais 

 

 

 

   Programa Zona Franca Verde 

 

 

Fonte: Elaboração da pesquisadora a partir das informações obtidas no relatório anual da SDS 
de 2008 
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. 

A literatura de planejamento na área social consultada (COHEN, 1993; 

BAPTISTA, 2000) que abordam as diferenças conceituais entre programas e projetos 

sociais, permite fazer as seguintes distinções: existem duas modalidades de projetos: 

a) aquele que é vinculado a um programa (neste caso o projeto faz parte de uma 

nucleação de ações); b) aquele que não é vinculado a um programa (projeto isolado). 

Os estudos indicam que a primeira modalidade de projeto é preferencial no sentido de 

alcance de resultados de longo prazo voltados para transformação social e eficácia de 

políticas sociais públicas. 

          Analisando o Quadro 01, o qual apresenta os programas que compõem a 

estruturação da política pública de desenvolvimento sustentável da SDS/AM, verifica-

se a relação entre os programas e seus projetos correlatos, entende-se que esses 

projetos deveriam constituir-se como um empreendimento planejado que consiste num 

conjunto de atividades inter-relacionadas e coordenadas para alcançar objetivos 

específicos dentro dos limites de um orçamento e de um período de tempo 

estabelecidos pela Instituição implementadora, seja um projeto vinculado a um 

programa, ou seja, um projeto isolado. Contudo, percebe-se no Quadro 01, que após 

mapear os programas das SDS, observou-se que ações com nome de programas 

estão com status de projetos nas informações obtidas no relatório de 2008, assim 

como no site do referido órgão.  

Com base na literatura, é possível refletir que não há uma clareza institucional 

sobre os critérios que definem o que são programas e/ou projetos. Verificou-se que os 

programas e projetos são descritos como se fossem um só, ou seja, não há distinção 

na caracterização dos mesmos, o que pode sinalizar para possíveis dificuldades em 

um processo de avaliação dos mesmos.  

Diante dos novos arranjos da gestão social do Estado emergente no século 

XXI, que prever uma intervenção intersetorial da ação estatal, a avaliação de 

programas e projetos sociais ganhou uma centralidade maior na gestão do Estado, de 

modo que os mecanismos de controle sejam menos burocráticos e mais voltados a 

aferir a eficiência, eficácia e efetividade dos resultados da ação pública. Assim, ratifica-

se que a avaliação de qualquer projeto ou ação pública tem um papel central no 

processo de planejamento das políticas sociais. 

Aguilar & Ander-Egg apud Belloni (2003) sintetizam que a avaliação é uma 

forma de pesquisa social aplicada, sistemática, planejada e dirigida com o objetivo de 
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identificar, obter e proporcionar de maneira válida e confiável dados e informações 

suficientes e relevantes para apoiar um juízo sobre mérito e o valor dos diferentes 

componentes de um programa (tanto na fase de diagnóstico, programação e 

execução) ou de um conjunto de atividades que se realizam, foram realizadas ou se 

realizarão, com o propósito de produzir efeitos e resultados concretos. Assim, esse 

tipo de pesquisa busca comprovar a extensão e o grau em que se deram estas 

conquistas, de tal forma que sirva de base ou para uma tomada de decisões racional e 

inteligente entre cursos de ação, ou para solucionar problemas e promover o 

conhecimento e a compreensão dos fatores associados ao êxito ou fracasso de seus 

resultados.  

Barreira e Carvalho (2001, p 35-37), afirmam que os critérios que devem ser 

empregados na pesquisa avaliativa dizem respeito à eficácia, eficiência e efetividade, 

os quais as autoras definem da seguinte forma: 

Eficácia - diz respeito à relação entre características e “qualidades” 
dos processos e sistemas de sua implementação, de um lado, e os 
resultados a que chega, de outro, ou seja, expressa o grau do 
resultado atingido; 

Eficiência - diz respeito às qualidades de um programa, examinadas 
sob os parâmetros técnicos, de tempo e de custos, ou seja, é a 
relação entre o previsto e o realizado. Refere-se à otimização dos 
recursos utilizados, indica a produtividade das ações desenvolvidas; 

Efetividade - refere-se à relação entre objetivos e metas, de um lado, 
e impactos e efeitos, de outro. Ou seja, a efetividade de um programa 
se mede pelas quantidades e níveis de qualidade com que realiza 
seus objetivos específicos, isto é, as alterações que se pretende 
provocar na realidade sobre a qual o programa incide. Procura dar 
conta dos resultados econômicos e sociais das políticas públicas. 

 

O Programa de Desenvolvimento Sustentável Gasoduto Coari-Manaus, nosso 

objeto de estudo de caso, surgiu pela necessidade de criar mecanismos para que se 

pudesse transferir e igualmente distribuir o gás natural19 de Urucu a Manaus e a outras 

regiões abrindo caminho para uma nova matriz energética para o estado brasileiro, 

uma vez que o gás natural é um recurso de grande potencial para o desenvolvimento 

com condições de sustentabilidade. O Programa propôs construir um gasoduto de 280 

km de extensão interligando a base petrolífera de Urucu, em Coari/AM, até Manaus 
                                                        

19 Gás natural é uma mistura de hidrocarbonetos leve encontrada no subsolo, na qual o metano tem uma 
participação superior a 70% em volume. A composição do gás natural pode variar bastante dependendo 
de fatores relativos ao campo em que o gás é produzido, processo de produção, condicionamento, 
processamento e transporte. Possui grande potencial energético e é combustível menos poluente que a 
gasolina. 
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perpassando por 8 (oito) municípios a saber: Anamã, Anori, Caapiranga, Coari, 

Codajás, Iranduba, Manacapuru e Manaus. De acordo com informações oficiais, antes 

de iniciar as obras foi realizado um estudo para avaliar os impactos ambientais 

(EIA/RIMA)20. Assim, o programa teve como missão “atenuar os impactos, 

multiplicando seus benefícios ambientais e sociais, promovendo o desenvolvimento 

sustentável dos moradores residentes nas comunidades da área de influência do 

gasoduto Coari-Manaus”21. 

 Como estratégia metodológica para elaboração do programa, o Governo do 

Estado adotou a gestão participativa, realizando, segundo informações contidas nos 

relatórios de gestão de 2006 e 2008, oficinas nas comunidades da sua área de 

abrangência, a partir das quais consolidou o Programa com três diretrizes de atuação: 

promoção da cidadania, geração de renda e conservação do meio ambiente.  

A partir dos dados coletados nas entrevistas semi-estruturadas tendo como 

categorias de analise a eficiência, a eficácia e a efetividade da política pública 

implementada pela SDS por meio do desenvolvimento do programa gasoduto Coari-

Manaus, foi possível traçar de forma geral as seguintes considerações: 

Em relação a sua eficiência, considera-se que os recursos disponibilizados 

foram suficientes para atender os eixos de atuação voltados para as ações de 

cidadania e conservação ambiental, mas não foram suficientes para a realização de 

atividades voltados para a geração de renda em tempo hábil. 

Os parceiros que firmaram o compromisso de contra-partida de recursos na 

execução das ações contribuíram de forma significativa para o alcance dos resultados. 

Quanto aos recursos humanos ver-se que foram suficientes por conta da 

disponibilidade de profissionais das instituições parceiros, o que surgiu de interessante 

na pesquisa foi que alguns profissionais que atuaram como coordenadores de projetos 

não tinham alto níveis de qualificação, mas possuíam ampla experiência  em trabalhos 

comunitários, o que se apresentou como elemento facilitador para o desenvolvimento 

da gestão participativa. 

                                                        

20  Estudo e Relatório de Impacto Ambiental – EIA/RIMA são dois documentos distintos, que servem como 
instrumentos de Avaliação de Impacto Ambiental – AIA, é parte integrante do processo de licenciamento, 
em linguagem acessível, para facilitar a análise por parte do público interessado, tem como base a Lei 
Federal n.º 6.938/81, que instituiu a Política Nacional de Meio Ambiente. 
21 Informação obtida no site da SDS no ano de 2010: www. sds.am.gov.br 
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O ponto fraco do programa em relação a sua eficiência é a insustentabilidade 

financeira, desse modo deve-se buscar construir mecanismos que garantam o fluxo 

permanente de recursos financeiros para haver continuidade das ações.    

Quanto à eficácia podemos considerar que a realização de reuniões, oficinas 

e encontros com os atores envolvidos, inclusive com as comunidades foram condições 

essenciais para o alcance dos resultados e sucesso da gestão participativa proposta 

pelo programa. Recomenda-se, porém, qualificar os processos de avaliação 

participativa com as comunidades para que os beneficiários que apropriação de tais 

ações.  

Os resultados indicam ainda que o programa atingiu com sucesso a cobertura 

do seu público-alvo,  mas apresentou dificuldades para cumprir sua missão que é 

promover o desenvolvimento sustentável nas comunidades, uma vez que para cumpri-

la seria necessária a implementação de uma ação continuada. 

A gestão em rede a partir da constituição de parcerias institucionais se 

consolidou de forma inovadora sendo referência para ações públicas de cunho 

democrático e participativo. 

Os resultados identificados no estudo dizem respeito ao fortalecimento da 

organização comunitária entre os beneficiários, a prestação de serviços 

socioambientais e de saúde de grande relevância. Verificou-se também a necessidade 

de continuação das ações por parte das comunidades e recomenda-se a realização de 

debates e negociação democrática para esse fim. 

A efetividade do programa foi identificada a partir das mudanças na realidade 

das comunidades, das quais podemos apontar a alteração de comportamento da 

população em relação ao uso dos recursos naturais disponíveis em suas comunidades 

e a preocupação com a sua conservação e sustentabilidade. Outra mudança 

significativa foi a possibilidade de acesso a serviços de educação e profissionalização 

na própria comunidade. Percebe-se também nos resultados efetivos, que a partir das 

ações do programas as comunidades ganharam maior visibilidade política o que lhes 

permitiu também buscar melhores formas de organização em defesa de seus direitos e 

assim melhorar também convivência comunitária, o que contribui para a 

sustentabilidade cultural, política e social dessa população. 

 

Considerações Finais 
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Assim, conclui-se com este estudo que as ações implementadas pelo 

programa gasoduto Coari-Manaus por meio da SDS são importantes para o 

desenvolvimento sustentável da região amazônica na medida em que fortalece a 

construção coletiva da sustentabilidade. Como sinalizado pelos profissionais do 

programa, recomenda-se a criação de mecanismos legais e políticos que garantam a 

continuidade das ações do programa e a ampliação de sua cobertura em todo o 

Estado e demais regiões da Amazônia. 

 Por fim, corrobora-se com Abramovay (2010) ao indicar o Brasil não está diante 

de crise de escassez ambiental e sim do desafio de formular uma verdadeira 

estratégia de desenvolvimento sustentável. Desse modo percebe-se que o modo de 

gestão e implementação das ações com base em princípios democráticos e 

participativos constitui condições essenciais para o sucesso de tal política. 
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SUSTENTABILIDADE: PRINCÍPIOS E REFERÊNCIAS PARA UM NOVO ESTILO DE 
DESENVOLVIMENTO  

 

Alba dos Prazeres de Andrade - UFAM. 

Déborah Cristina de Jesus Cavalcante - UFAM. 

Maria do Perpétuo Socorro Rodrigues Chaves - UFAM. 

RESUMO: 

A busca por um desenvolvimento sustentável se constitui como objetivo a ser 
alcançado por toda a humanidade. Frente a este desafio, setores da sociedade 
buscam entender e explicar os parâmetros necessários para um desenvolvimento com 
sustentabilidade. Cumpre refletir sobre as abordagens e propostas de 
desenvolvimento sustentável, no sentido de se obter princípios e referências quanto à 
compreensão e aplicação apropriada de tal conceito. Esta reflexão centra-se numa 
abordagem sobre o contexto de emergência das preocupações socioambientais, 
seguida de um debate sobre os conceitos de desenvolvimento sustentável e do 
estabelecimento de princípios que devem nortear os comportamentos e processos 
sociais em direção a uma sociedade sustentável. 

 

Palavras-chave: Questões Socioambientais; Desenvolvimento Sustentável. 

 

ABSTRATC: 
The search for sustainable development constitutes an objective to be achieved for all mankind. 
Facing this challenge, sectors of society seek to understand and explain the parameters 
required for a development with sustainability. We must reflect on the approaches and 
proposals for sustainable development in order to obtain references and principles to the 
understanding and proper application of the concept. This discussion focuses on the approach 
in the context of the emergence of social and environmental concerns, followed by a debate on 
the concepts of sustainable development and the establishment of principles that should guide 
the behavior and social processes towards a sustainable society. 

 

Keywords: environmental issues, sustainable development. 

 

Introdução 

As questões socioambientais, expressas pela degradação ambiental, pelo 

empobrecimento e aprofundamento das desigualdades sociais, desencadeadas pelo 

modo de produção e consumo capitalista, formatam um quadro de crise que 
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cotidianamente desafia a sociedade. Ao mesmo tempo, cientistas e técnicos buscam 

compreender e explicar, numa perspectiva teórica e política, como se alcançar um 

desenvolvimento sustentável. 

Nesse contexto, emergem diversas concepções sobre a origem e o significado 

do tema desenvolvimento sustentável, pautadas em diversas correntes teóricas. Tais 

concepções, ao fazerem a leitura da problemática ambiental, apresentam noções 

incompletas e contraditórias. Por outro lado, ressalta-se a existência de estudos que 

contribuem para uma reflexão dos dilemas que envolvem o atual processo civilizatório. 

No entanto, a percepção do que se constitui em aporte relevante e o que porta engodo 

reside um desafio de grande monta. 

Nesse quadro, impõe-se o alerta para que se tenha a devida cautela para não 

proceder a uma simples e mecânica apropriação e/ou transferência dessa ou daquela 

concepção e, ainda, de não tomá-las como normas ou receitas prontas, sem que, 

contudo, haja uma avaliação crítica de sua matriz ideológica, cuja direção norteia suas 

propostas de enfrentamento da problemática ambiental. 

A partir desse desafio, objetiva-se refletir sobre as concepções de 

desenvolvimento sustentável, seus limites e possibilidades. Empreende-se um debate 

sobre a constituição sócio-histórica da concepção de desenvolvimento sustentável, 

seguido de uma reflexão das distintas correntes teóricas que envolvem esse tema, 

para o estabelecimento de princípios em direção a um novo modo de viver em 

sociedade. 

Por meio dessa reflexão, instiga-se o debate sobre o tema em pauta, 

apresentando elementos que proporcionem a crítica a certas concepções 

reducionistas e contraditórias e a apreensão de princípios para nortear os 

comportamentos e processos sociais em direção ao desenvolvimento sustentável, 

contrapondo-se ao crescimento econômico concentrador de riquezas erroneamente 

nomeado como desenvolvimento. 

 

1. Desenvolvimento Sustentável, a trajetória sócio-histórica de um 

conceito 
Nas últimas décadas, a preocupação com o ambiente tornou-se presente nos 

debates científicos, perpassando o contexto local e o internacional, tendo como signo 

principal o conceito de desenvolvimento sustentável. Assim, é necessário apontar os 



 

991 

 

principais marcos históricos presentes nos estudos de alguns autores que tratam este 

conceito. 

O debate sobre o desenvolvimento sustentável tem origem no século XIX, nos 

Estados Unidos, a partir das ideias preservacionistas e conservacionistas, ambas 

preocupadas com o esgotamento dos recursos naturais. Neste período, imperava a 

noção da existência de recursos naturais abundantes em regiões de natureza 

selvagem, sem a manifestação de qualquer preocupação ou implementação de ações 

para a conservação destes recursos (DIEGUES, 2000). 

As ideias conservacionistas e preservacionistas serviram de base para o 

movimento ambientalista no mundo. No lado do conservacionismo se defendia o uso 

racional e o combate da mera transformação da natureza em mercadoria, anunciando 

as bases do que hoje se chama de “Desenvolvimento Sustentável” e que foram 

importantes para os enfoques posteriores como o ecodesenvolvimento e que 

subsidiaram os debates da Conferência de Estocolmo sobre o Meio Ambiente Humano 

(1972). 

Sobre as ideias preservacionistas, Diegues (2000) descreve esta perspectiva 

como a reverência à intocabilidade da natureza, no sentido de resguardar as 

possibilidades de apreciação estética e espiritual da vida selvagem, pretendia proteger 

a natureza contra o desenvolvimento moderno, industrial e urbano. Esta abordagem 

ganhou muitos adeptos entre os anos de 1960 e 1970. 

Apesar desses movimentos iniciais, foi somente no final da década de 1960 

que a preocupação com o ambiente adquiriu visibilidade, com a mobilização de 

segmentos da sociedade para denunciar a questão ambiental e para incorporá-la na 

agenda do Estado. Em face disto, organismos políticos internacionais, como a 

Organização das Nações Unidas e suas agências especializadas, consolidaram um 

importante fórum de debates sobre a relação do desenvolvimento com o ambiente. 

Destaca-se a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, 

realizada em Estocolmo, em 1972, que marcou uma nova compreensão sobre a 

relação do processo de desenvolvimento e ambiente (BARBIERI, 2006). 

Essa Conferência favoreceu a noção de que o desenvolvimento não pode 

ocorrer sem que haja a devida atenção ao ambiente. Tanto que na Declaração sobre o 

Ambiente Humano, aprovada nessa Conferência, foi retomada a ideia do 

desenvolvimento como um direito de todos, acrescida da preocupação com a 

conservação do ambiente para as gerações (BARBIERI, 2006). 
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Para a consolidação da compreensão sobre o desenvolvimento sustentável, 

registram-se outras conferências, como a Conferência das Nações Unidas sobre o 

Desenvolvimento e Meio Ambiente, realizada no Rio de Janeiro, em 1992, e as outras 

reuniões, como a Conferência do Cairo sobre população, em 1994, a de Copenhague 

sobre a pobreza e desenvolvimento social, em 1995, a de Istambul sobre 

assentamentos humanos, em 1996, que tiveram como princípio o fato de que 

ambiente e desenvolvimento não podem ser tratados de forma dissociada. 

Contudo, a contribuição de Godard (1997b) para este debate é 

relevante, pois considera que foi após a década de 1970, que aflorou a 

consciência de que a gênese dos problemas ambientais se centrava nas 

modalidades de desenvolvimento tecnológico e econômico e, que só seria 

possível confrontá-los por meio de uma reflexão e uma ação sobre essas 

modalidades de desenvolvimento. Assim, nesta década emergiu, como uma 

das questões centrais no debate internacional, a relação do grau de 

compatibilidade entre o desenvolvimento econômico e a preservação do 

ambiente. 

Portanto, o que se pode depreender do patamar alcançado pela caminhada 

encetada pelo conceito de desenvolvimento sustentável é que apesar da preocupação 

com o ambiente e com a finitude dos recursos naturais serem alvo de reflexões 

anteriores ao debate sobre este conceito, é recente a compreensão desta forma de 

desenvolvimento, não obstante às divergências conceituais, às intencionalidades e às 

concretizações de ações que permeiam este conceito. 

 
2. Desenvolvimento Sustentável: aproximações e diferenças no uso do 

conceito 
No debate acerca da crise ambiental e do modelo de desenvolvimento 

sustentável pensado para reorientar o processo civilizatório, faz-se necessário 

revelar a empreitada de cientistas que buscam compreender e elucidar o que 

viria a ser o desenvolvimento sustentável. No emaranhado destes estudos, 

identificam-se três correntes teóricas: as estratégias de ecodesenvolvimento; a 

economia ecológica; e a teoria neoclássica de equilíbrio e crescimento 

econômico. 

Godard (1997a) é um autor privilegiado para abordar tais correntes 

teóricas. O autor destaca a vertente que, desde a década de 1970, busca 
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promover estratégias de ecodesenvolvimento, para assegurar um sistema de 

cidadania plena, mediante o atendimento das necessidades fundamentais das 

populações de países em desenvolvimento. Proposta esta que, a partir da 

combinação de métodos de ação, preconiza a participação da população nas 

políticas públicas de desenvolvimento e a utilização de recursos renováveis, 

sem que haja depreciação dos ciclos ecológicos. 

A segunda corrente teórica diz respeito à economia ecológica, que 

busca ecologizar a economia e eliminar a contradição entre crescimento 

econômico e conservação da natureza. Esta corrente preconiza que o sistema 

econômico deve ser compreendido tendo em vista as condições do mundo 

biofísico sobre o qual ele se realiza, pois é deste que derivam a energia e as 

matérias-primas para o funcionamento da economia (GODARD, 1997a). 

A terceira corrente se refere à teoria neoclássica de equilíbrio e 

crescimento econômico. Numa primeira gradação desta, adota-se o 

entendimento de que não há relação entre crescimento econômico e 

degradação ambiental. Distingue-se outra que envereda pela análise dos 

regimes de exploração de recursos naturais não renováveis e renováveis, das 

condições de uma exploração econômica ideal, bem como, de suas 

implicações sobre a dinâmica desses recursos e do modelo analítico de 

projetações de desenvolvimento e distribuição do bem estar para a sociedade 

de maneira duradoura (GODARD, 1997a). 

Essas três correntes teóricas balizam a construção dos conceitos de 

desenvolvimento sustentável. Está claro que as concepções comungam de 

uma mesma preocupação: a natureza. Contudo, não estão ancoradas num 

ecologismo profundo a ponto de divinizarem a natureza e negarem ao homem 

o seu papel de sujeito do mundo e de sua história. Na dinâmica da sociedade 

moderna, Almino (2006, p. 35) afirma que “a noção de progresso serviu à 

construção de uma ética de apropriação, exploração e controle da natureza”. 

Nestes moldes, os conceitos de desenvolvimento sustentável são 

sistematizados e direcionados do ponto de vista do valor utilitário que a 

natureza assume para a sociedade. 

Assim, as abordagens existentes não negam o desenvolvimento e o 

progresso, o que as liga aos pressupostos da teoria neoclássica de equilíbrio e 
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crescimento econômico. E se incluem na matiz que analisa os regimes de 

exploração dos recursos naturais, sinalizando sob quais condições ocorre a 

exploração econômica ideal e ainda, identificam as implicações desta sobre o 

manejo dos recursos naturais. 

Entretanto, um exame dos conceitos de desenvolvimento sustentável 

evidencia uma distinção na construção de modelos de desenvolvimento 

econômico e ambiente no que tange à filiação às três correntes teóricas 

apresentadas. Dentre os autores que desenvolvem seus conceitos a partir dos 

pressupostos da economia ecológica é notável a contribuição de Stahel (1994) 

e Cavalcanti (1997). 

Stahel (1994) defende que ao se tratar de desenvolvimento sustentável, 

deve-se considerar o conjunto dos aspectos materiais e econômicos, de forma 

multidimensional, que compreendem o fenômeno do desenvolvimento em seus 

aspectos políticos, sociais, culturais e físicos. Já para Cavalcanti (1997) as 

iniciativas de desenvolvimento sustentável não podem atuar simplesmente na 

exploração dos recursos não renováveis de maneira parcimoniosa, mas sim, de 

forma diferenciada do processo econômico, considerando a dimensão biofísica 

e a dinâmica da natureza. 

Tais autores exprimem suas preocupações com o processo econômico, 

enquanto fenômeno de dimensão ecológica e que está subordinado aos 

ditames das leis da natureza. Contudo, ao expressarem que o desenvolvimento 

deve ser analisado também a partir dos seus elementos políticos, sociais e 

culturais, denotam uma aproximação com as estratégias do 

ecodesenvolvimento. 

Igualmente, Godard (1997a, p. 117) preconiza que uma política de 

desenvolvimento sustentável “[...] não pode ser derivada [...] nem de uma 

otimização econômica intertemporal, [...] nem dos conhecimentos científicos 

dos processos biofísicos, dos quais depende a reprodução do nosso meio 

ambiente”. O autor reconhece a otimização econômica e os conhecimentos 

científicos dos processos biofísicos, como elementos orientadores de uma 

política de sustentabilidade. Com isto, absorve os pressupostos da teoria 

neoclássica e da economia ecológica. Mesmo assim, avança em direção às 

estratégias do ecodesenvolvimento ao preconizar a necessidade de adotar 
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princípios de segurança e prevenção quanto aos riscos conhecidos e de 

implantar uma gestão integrada dos recursos naturais e do ambiente. 

De outro calibre teórico é a concepção de Sachs apud Chaves e Rodrigues 

(2006), em que o conceito de sustentabilidade é constituído por cinco dimensões: 

social, econômica, ecológica, geográfica e cultural. O autor elabora estratégias em 

busca de um novo paradigma de desenvolvimento, centrado num sistema produtivo 

eficiente e ecologicamente correto, com distribuição de renda e valorização das 

especificidades das populações locais. 

Diante da diversidade de conceitos de desenvolvimento sustentável é 

complexa a tarefa de extrair princípios para nortear a construção de uma sociedade 

sob os parâmetros da sustentabilidade. Para tal é importante lembrar que Godard 

(1997a) ao registrar um conjunto de incertezas que permeiam este conceito, alerta 

para que não sejam feitas interpretações e transferências de concepções para as 

distintas esferas de organização do mundo. 

Portanto, o desafio que se assenta aos policy makers, aos gestores e 

cientistas que atuam na dimensão do desenvolvimento é identificar e ao 

mesmo tempo, satisfazer, com sustentabilidade, as necessidades das 

populações, salvaguardando as suas diversidades, demandas e 

potencialidades. 

 
3. Novos rumos à sociedade: princípios para um desenvolvimento 
sustentável 

A realização do desenvolvimento sustentável se configura como um 

desafio a ser enfrentado pela humanidade. O desenvolvimento com 

sustentabilidade ocorrerá com a introdução de novos compromissos e 

processos sociais. Deste modo, impõe-se estabelecer princípios para a 

redefinição dos padrões de uso dos recursos e das finalidades de crescimento. 

Importa considerar que a sustentabilidade é uma questão ética. E como tal, 

deve estar presente nas relações sociais, marcando a impossibilidade da relação 

homem-natureza ocorrer sem a sua existência. Assim, “[...] a sustentabilidade não é 

uma coisa a ser atingida, mas um processo contínuo” e se insere como um padrão de 

compromisso social e político em defesa da continuidade da vida na terra (PROOPS 

et. al., 1997, p. 105-106). 
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Com isso, a sustentabilidade é exigida como um valor normativo planetário. 

Todavia, para Godard (1997a) esta determinação à sustentabilidade traz problemas, 

haja vista que a transferência de objetivos globais às distintas localidades pode não 

ser legítima aos diferentes ecossistemas e realidades. Portanto, a sustentabilidade 

deve ser construída e processada em conformidade com as demandas e 

potencialidades de cada ambiente. 

Também não cabe, nesse processo, a tarefa de elencar regras ou 

apresentar receitas generalizantes. É preciso, antes de tudo, compreender os 

desafios das sociedades humanas em suas singularidades que, diante da 

complexidade do mundo atual, são distintos. Nesta lógica, as demandas 

apresentadas por cada população devem ser interpretadas, antes de se propor 

qualquer estratégia para enfrentá-las (CAVALCANTI, 1997). 

Nesse sentido, defende-se um estilo de desenvolvimento delineado 

pelos princípios do ecodesenvolvimento, em que cada região tem autonomia de 

estabelecer soluções para seus problemas, considerando os determinantes 

ecológicos e culturais, e as necessidades humanas imediatas e de longo prazo. 

Trata-se de uma reação a soluções generalizadas, confiando às sociedades 

humanas a tarefa de identificar suas dificuldades e lhes dar soluções autênticas 

(SACHS, 1986). 

Dessa forma, Sachs (1986) elabora estratégias de mudanças na relação 

entre o homem e a natureza, partindo da crítica ao crescimento econômico 

desenfreado e à radicalidade do ecologismo profundo. E a partir disto, propõe 

um modo de desenvolvimento que minimize a utilização dos recursos não-

renováveis e redirecione o aproveitamento dos recursos renováveis e que 

garanta um desenvolvimento econômico, com equidade social e prudência 

ecológica. 

Ao tomar por base essas formatações, entende-se que os princípios 

básicos do ecodesenvolvimento formulados por Sachs (1986), podem orientar 

os comportamentos e os processos sociais, são eles: 

 Valorização dos recursos específicos de cada região, tendo em vista à 

satisfação das necessidades fundamentais da população; 

 Criação de condições para a realização do homem; 
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 Gestão dos recursos naturais numa perspectiva de solidariedade entre as 

gerações; 

 Redução dos impactos negativos desencadeados pela ação humana sobre o 

ambiente; 

 Valorização da capacidade natural de cada região em determinar seus rumos ao 

desenvolvimento; 

 Desenvolvimento de técnicas apropriadas às realidades do planeta; 

 Introdução de um conjunto de mudanças no quadro institucional de cada 

localidade, envolvendo a constituição de uma autoridade que estabeleça relações 

horizontais; a participação das populações locais no processo de tomadas de 

decisões e o estabelecimento de mecanismos que assegurem que os resultados, 

bens e serviços, não sejam extorquidos das populações; 

 Democratização das políticas públicas pelo controle social, com a potencialização 

da educação, assegurando estruturas participativas de planejamento e de gestão. 

Com esses princípios, contrapõe-se às formas predominantes de apropriação e 

de gestão dos recursos naturais. Estabelece um novo olhar para o desenvolvimento, a 

partir do uso dos recursos de cada região, para o atendimento das necessidades 

fundamentais de cada população, salvaguardando o ambiente, mediante a gestão 

racional de seus recursos, da redução dos efeitos negativos e da adoção de 

tecnologias apropriadas. 

Nesse novo olhar, é indispensável, de acordo com Sachs apud Chaves e 

Rodrigues (2006), considerar a sustentabilidade a partir do social, do econômico, do 

ecológico, do geográfico e do cultural. Com esta referência multidimensional de 

sustentabilidade, não deve existir justaposição entre tais dimensões e sim uma 

articulação entre as mesmas, como condição para realizar o desenvolvimento, no 

sentido profundo do conceito e se contrapor às formas perversas de produção e 

consumo da sociedade urbano-industrial. 

Sachs (1986) defende que a concepção desse estilo de desenvolvimento deve 

ser operacional, pois se constitui numa diretiva de ação e prática, cujos resultados só 

podem ser avaliados à luz da sua operacionalidade. Desta forma, vislumbram-se 

novos rumos ao desenvolvimento fincados, sobretudo, na relação de respeito entre os 

homens/mulheres em sociedade e com a natureza e na oposição a atitudes 
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predadoras e autoritárias que erroneamente fazem uso do ambiente orientadas pela 

economia capitalista. 

 

Considerações Finais 

A partir dessas reflexões, considera-se que o termo desenvolvimento 

sustentável emergiu a partir da preocupação com o ambiente e com a finitude dos 

recursos naturais. No entanto, é relativamente recente o debate que o envolve no 

sentido de sua consolidação, seja nos organismos multilaterais, seja no meio 

acadêmico, o que desencadeou divergências conceituais sobre este termo que, de 

certo modo, apresentam-se limitados. 

Diante das diferentes concepções de desenvolvimento sustentável, é 

preciso munir-se de prudência para delas extrair princípios que se 

contraponham ao desenvolvimento urbano-industrial. Em face disto, não cabe a 

realização de interpretações e transferências para as distintas regiões do 

mundo, deve-se salvaguardar suas singularidades socioeconômicas, culturais e 

políticas. 

Portanto, as concepções sobre desenvolvimento sustentável não devem 

ser tomadas como regras ou receitas prontas para o seu alcance, pois a 

sustentabilidade é um processo, uma extensa jornada que deve se consolidar 

na lida do cotidiano. Então, o princípio básico que deve nortear o 

desenvolvimento reside na identificação e na satisfação das necessidades das 

populações, respeitando as suas diversidades, demandas e potencialidades. 

Contudo, reconhece-se que o modo atual de desenvolvimento centrado no 

economicismo, impõe desafios para concretização do desenvolvimento 

centrado no homem e em suas necessidades. 
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 brasileira atuante no canal de venda direta. [Processos Criativos e 
 Produtos] 
 
 
MELLO, Regina Lara Silveira. Acaso, serendipidade e insight no processo de 

criação em arte. [Mesa: Criação como rede em construção] 
 
 
MELO, Lucilene Ferreira de; REVILLA, Juan  
A necessidade da qualificação direcionada para a população do interior da 
amazônia. [Outros Temas em Criatividade] 
 
 
MONASTERIOS, Sylvia. Inovação e criatividade na arte urbana: o graffiti de 

São Paulo. [Outros temas em Criatividade] 
 
 
MENDONÇA, Juliana Augusta Lopes de; FLORIANO, Rafael Augusto de 
Souza; DIAS, Renata Alves  
 Possibilidade de utilização do pneu reciclado como material alternativo 
 no desenvolvimento de produtos. [Processos Criativos e Produtos] 
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MONSALVE, James León Parra 
  Perspectivas da inovação no desenvolvimento de tics na Amazônia rural. 
 [Outros Temas em Criatividade] 
 

 
MORAES, Cibelle Barbosa da Silva; SILVA. Fabrício Valentim da  

O sócio-interacionismo na educação em saúde. [Criatividade na saúde] 
 
 
MORAIS, Maria de Fátima  

Criatividade: Desafios ao conceito. [Conferência] 
 

 
MORAIS, Lerkiane Miranda de;  MASCARENHAS, Suely  

Avaliação da escala de esperança quanto ao futuro: um estudo com 
acadêmicos da UFAM. [Educação – Ensino Superior] 

 
MORAIS, Lerkiane Miranda de;  MASCARENHAS, Suely  

Escala de orientação para a vida: Inovação e desafios para serviço de 
orientação educativa no ensino superior. [Educação – Ensino Superior] 

 
 
MUNDIM, Maria Célia Bruno; WECHSLER, Solange Muglia 

Percepção de semelhanças entre líder e pessoa criativa por funcionários 
de empresas da região de Campinas. [Criatividade nas Organizações] 

 
MUNIZ, Luciana Soares; MARTÍNEZ, Albertina Mitjáns  

A dimensão subjetiva da criatividade na aprendizagem da leitura e 
escrita. [Educação – Pesquisa em Educação] 

 
 
NOGUEIRA, Arlene Araújo et al. 
 Projeto de aprendizagem: Possibilidades e desafios para a prática 
 pedagógica. [Educação – Ensino e Aprendizagem] 
 SALES, Clotilde Tinoco; BOTH, Ilaine Inês; SILVA, Maria Rita Santos da 

 

NOGUEIRA NETO, José Maria; GONDIM, Márcio Silva 
  A criatividade do discurso homoerótico e o sexo pela palavra como 
 ferramenta de atração virtual. [Outros Temas em Criatividade] 
 
 
OBREGON, Rosane de Fatima Antunes et al. 

A interação como elemento constitutivo dos processos de 
desenvolvimento da criatividade  
VANZIN, Tarcísio; ULBRICHT, Vânia R.; GONÇALVES, Marília Matos; 
ZANDOMENEGHI, Ana Lúcia A. O. [Educação – Ensino e Aprendizagem] 
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OLIVEIRA,  Maria Antonia de  

Projeto jovens talentos: Relato de experiência de capacitação de 
professores na temática da superdotação. [Mesa:“Altas habilidades: 
questões, programas e identificação” ] 

 
OLIVEIRA, André Vilhena de; NASCIMENTO, Nidianne Cavalcante  
 O uso da água na indústria de refrigerantes e as possibilidades de 
 redução e otimização no seu consumo. [Processos Criativos e Produtos] 
 
OLIVEIRA, André Vilhena de et al.  

Proposta para a gestão de recursos florestais na amazônia: O uso do 
ouriço da castanha na elaboração de produtos de isolamento térmico 
para edifícios. [Processos Criativos e Produtos] 

 NASCIMENTO, Nidianne Cavalcante; SILVA, Francisco Raimundo da;  FOLHADELA, 
 Fernando Santos.  
 
OLIVEIRA, André Vilhena de; NASCIMENTO, Nidianne Cavalcante  
 Resíduos madeireiros da produção de painéis compensados: O caso da 
 utilização de rolo-resto na indústria de construção civil para a construção 
 de habitações populares. [Processos Criativos e Produtos] 
 
PÉREZ, Helton Jefferson Damasceno; SILVA JUNIOR, Waldir Sabino da 
 Monitoração de ambientes através de rede zigbee utilizando sensores de 
 temperatura e presença. [Outros Temas em Criatividade] 
 
PFEIFFER,  Steven I.  

Youth Leadership:Should It Be Taught? …Can It Be Taught? 
[Conferência] 

 
PINHEIRO, Igor Reszka ; CRUZ, Roberto Moraes 

Quatro definições de criatividade: o construto por meio da análise de 
redes. {Outros temas em Criatividade] 

 
PIRES, Valdívia de Lima;  MARTINEZ, Albertina Mitjáns 

A formação reflexiva do professor na escola: Pressupostos ao 
desenvolvimento de práticas pedagógicas criativas e inovadoras 
[Educação - Ensino superior] 

 
PISKE, Fernanda Hellen Ribeiro; STOLTZ, Tânia 

Superdotação: Práticas educacionais podem inibir a criatividade? 
[Outros temas em Criatividade] 

 
QUEVEDO, Silvia R. P. de et al. 

A criatividade e as narrativas hipermidiáticas 
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ULBRICHT, Vania Ribas; GONÇALVES, Marília Matos; FLORES, Angela; RIBAS, 
Armando; AMARAL, Marilia A.; VANZIN, Tarcísio. [Educação – Hipermídia] 

REIS, Martha Lima; PANTOJA, Maria Rosete  
 A relação da criança com a natureza e a sociedade: entre o 
  proposto e o praticado. [Educação – Ensino e Aprendizagem] 

 
RIBEIRO, James Alberto dos Santos et al.   

Chuva é dinheiro impactos financeiros do desperdício da água de chuva 
na renda das famílias residentes no bairro terra nova ii. [Processos 
Criativos e Produtos] 
CRUZ, Felipe Rodrigo dos Anjos; FARIAS, Djuliane Ketlen de Souza; SALES,  Natasha 
Iris Viana; MONTEIRO,  Sabrina Trindade; FARIAS,  Marcela Jackeline de Souza 

 
 

RIBEIRO, James Alberto dos Santos et al.  
 Tabolixo: o lixo lúdico lógico.  [Processos Criativos e Produtos] 
  CARDOSO, Luciana Mendes; PAULA, Eridiane Queiroz de; FARIAS, Marcela 
 Jacqueline de Souza; SALES,  Natasha Iris Viana; TANAKA,  Neyvana Lira; 
 MONTEIRO, Sabrina Trindade 

 
 

RIZOLLI, Marcos  
Criatividade artística e o inovar na linguagem.  
[Mesa Redonda: ARTE, LINGUAGEM E CULTURA ESCOLAR] 

 
 
RODRIGUES,  Renan Albuquerque et. al.  

Motivações psicossociais para o aprendizado da matemática no Ensino 
Fundamental. [Educação – ensino e aprendizagem]  
BELTRÃO, Éder Pedreno; AMOEDO, Pedro Marinho; RAMALHO, Paulo Augusto; 
BARRETO, William de Souza  

 
RODRIGUES, Viviane Belini et al.  
 A língua no combate aos maus hábitos alimentares no amazonas. 
 [Educação - Ensino Superior] 
 PUCCI, Beatriz Ferreira Ribeiro; SILVA, Fábio Gomes da; SIMÃO, Carla Letícia 
 Gomes; ALMEIDA, Stephany Martins   
 
RODRIGUES, Renan A.; NEVES, Sorianny S.; ALBUQUERQUE, Gerson A. 

F. Constituição de revista eletrônica com design criativo para ampliar 
oferta de periódicos indexados no Amazonas [Processos Criativos e 
Produtos] 

 
 
Romo,  Manuela  

El estudio científico de la creatividad y su dimensión aplicada. 
[Conferência] 
 

 
SALES, Roxane Mangueira  

Enraizando a alma: resignificação da imagem corporal através da arte. . 
[Criatividade na saúde] 
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SALES, Roxane M.; BARBOZA, Michelli C. de Camargo; NATIONS, Marilyn 
Kay  

Humanização da comunicação clínica através da arte. [Criatividade na 
saúde] 

 
 
SANTOS, Flávio Anthero Nunes Vianna ; ALBUQUERQUE, Priscilla 
Inovação aberta e seu sucesso no case Natura. [Criatividade nas 
Organizações] 
 
SANTOS, Christian Caldeira et al.  

A criatividade como ferramenta na construção de materiais utilizados 
pela disciplina de cinesioterapia.  [Ensino - Ensino Superior] 
OLIVEIRA, Alessandro Júlio de Jesus Viterbo de; MATOS,  Gabrielle Silveira Rocha; 
VIEIRA, Flávia Silva. 

 
SILVA,  José Vicente Rodrigues da  

A importância dos jogos cooperativos no processo de inclusão de alunos 
com necessidades educacionais especiais nas séries inicais. (Educação 
– Ensino e Aprendizagem] 

 
 
SILVA, Mirian Torquato; WILLERDING, Inara A.V.; ULBRICHT, Vânia R. 

 O despertar criativo: vivência como alicerce para o desenvolvimento do 
brainstorming nos processos de negócio em organizações 
empreendedoras. [Criatividade nas Organizações] 

 
 
SILVA, Talita Fernanda da; CAMPOS. Carolina R.; NAKANO, Tatiana de C. 

Levantamento de pesquisas sobre criatividade em dois importantes 
congressos brasileiros de psicologia. [Educação – Pesquisa em 
Educação] 

 
 
SILVA, Silvânia Queiroz e; LEMOS, Ana Rafaela Gonçalves; NOGUEIRA, 
Marinez Gil 
 Política pública de desenvolvimento sustentável do Amazonas: avaliar 
 para inovar. [Outros Temas em Criatividade] 
 
 
SILVEIRA ,Isabel Orestes  

Inteligência: pensamento criativo e complexidade. [Mesa: Inteligência, 
criatividade e contracultura] 
 

 
SOUZA, Adriana Paula Maia de  et al.  

Criatividade e inovação -  da revolução industrial ao século XXI. 
[Criatividade nas organizações] 
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NEVES, Anderson de Souza das; MENEGHINI, Rafael Ivan Freire;  SOUZA, Thatyana 
Cruz de;  ALMEIDA, Úrsula Naiara Mendes de;  GUIMARÃES, Maria da Glória Vitório  

 
 
SOUSA, Fernando 

Intervenção nas organizações para a criação de sistemas de inovação 
organizacional: o uso do método “Problemação” [Conferência] 

 
 
STEFANI, Alessandra Márcia de Freitas, 

Procedimento de investigação do contexto do usuário para projeto de 
produto sustentável 
[Mesa: Design, tecnologia, inovação e meio ambiente]. 

 
 
TAVARES, Cláudia Raísa Costa  
 A importância da gestão de criatividade como  estratégia de inovação. 
 [Criatividade nas Organizações] 
 
 
TEZA, Pierry et al.  

Café de ideias: aplicação da técnica de criatividade com estudantes de 
cursos de qualificação profissional. [Criatividade nas Organizações] 
MIGUEZ, Viviane Brandão; FERNANDES, Roberto Fabiano; ABREU,  Aline França de; 
CORNÉLIO, Neiva Aparecida Gasparetto; DANDOLINE, Gertrudes Aparecida; SOUZA, 
João Artur de; ABREU, Pedro Felipe de. 

 
 
ULBRICHT, Vania Ribas et al. 

A criatividade como ferramenta pedagógica no ensino superior  
GONÇALVES, Marília Matos; BOSSE, Yorah; BRAGA, Marta C. G.; FLORES, 
Angela; QUEVEDO, Silvia R. P. de; VANZIN, Tarcísio; SAVI, Rafael. [Educação – 
Ensino Superior] 

 
 
WECHSLER, Solange Muglia  

Criatividade e inovação no contexto brasileiro. [Conferência] 
 
 
ZAVARIZE, Sergio Fernando; WECHSLER, Solange Muglia 

Implicações do perfil criativo na qualidade de vida de pessoas com dor 
crônica na coluna lombar. [Criatividade na saúde] 
 
 

ZIMMERMANN, Elisabeth Bauch  
 O Pensamento Junguiano [mesa: O papel da criatividade na saúde] 
 
                                                        

 


