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professor doutor Wagner de Lara Machado, à comissão de divulgação, presidida 

pela Profa. Dra. Vera Engler Cury e à comissão científica, a qual tive a honra de 
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O evento também não teria acontecido sem a ajuda das pessoas que 

trabalharam, de forma muito intensa, junto às secretarias da comissão organizadora 

e científica, sem as quais, não teríamos dado conta de tamanha demanda que um 

evento desse porte exige. A elas, o meu muito obrigada. 

O evento contou com cerca de 470 participantes, dos mais diferentes níveis 

(envolvendo desde estudantes de graduação até profissionais), os quais 

apresentaram 230 trabalhos dentro das modalidades previstas. Para termos ideia de 

amplitude do evento, as atividades envolveram 18 oficinas e 26 mini-cursos, 18 

conferências, 26 mesas redondas, 127 comunicações orais e 53 apresentações de 

pôster, divididos em 22 áreas temáticas. 

Sabemos que a temática da criatividade e da inovação tem assumido, cada 

vez mais, destaque em diversas áreas de conhecimento e nos mais diferentes 

contextos (trabalho, social, educacional, pessoal). A ideia do congresso é que, ao 

discutir questões relacionadas a essas temáticas, com a participação de importantes 

nomes nacionais e internacionais, possamos contribuir para que as ações que vêm 

sendo realizadas nos âmbitos científicos ou práticos, possam ser divulgadas e que se 

possa pensar, conjuntamente, no que ainda precisa ser feito, dentro de uma 

tentativa de unir a teoria e a prática, trazendo a criatividade e a inovação para o dia 

a dia. 
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Resumo 
Com base na pesquisa em desenvolvimento para elaboração de dissertação de mestrado, 

este trabalho reflete associações possíveis entre as TIC, o espaço urbano e as diferentes 

formas de interação social. Estas surgem no cotidiano das cidades contemporâneas e 

podem impulsionar ações de sujeitos coletivos e, consequentemente, práticas de 

planejamento urbano em bases colaborativas. Aborda, ainda, os hackers cívicos como 

novos atores sociais que conduzem outras possibilidades de políticas urbanas. 

Portadores de criatividade e inovação, tais atores produzem tecnologias que contribuem 

no processo de tomada de decisões, consolidam identidades comunitárias e diversificam 

meios de interlocução entre cidadãos e Estado. Pretende-se, preliminarmente, que as 

associações TIC/Espaço Urbano/Formas de Interação Social atinjam os seguintes 

objetivos: atribuir sentidos de outra cultura política – a cultura de democracias 

colaborativas; identificar atores insurgentes pouco visibilizados; e, qualificar ações sociais 

praticadas por cidadãos comuns e analisar cenários de transformações socioespaciais 

concretas. 

Palavras-chave: TIC, espaço urbano, hackers cívicos; democracia colaborativa 

  
Abstract 
Supported by the research of a Master’s degree, this article reflects possible associations 

between ICT, urban space and the different forms of social interaction. These associations 

emerge in the daily life of contemporary cities and can promote collective subjects actions 

and, therefore, urban planning practices through collaborative bases. This article also 

approaches the civic hackers as new social agents that conduct other possibilities of urban 

politics. Bearers of creativity and innovation, these agents produce technologies that 

contribute in the decision process, reinforcing community identities and diversified means 
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of dialogue between citizens and State. The intention, preliminarily, is that the association 

between ICT/Urban Space/Social Interaction Forms reaches the following goals: signify 

other political culture – the collaborative democracy culture; identify insurgent agents with 

little visibility; and, qualify social actions practiced by common citizens and analyze 

scenarios of concrete social-spatial transformations. 

Keywords: ICT, urban space, civic hackers; collaborative democracy 

  

Introdução 
Os avanços da tecnologia e as decorrentes transformações na sociedade alteraram 

os espaços urbanos e as formas de organização social na contemporaneidade. Novos 

paradigmas e formas de interação entre as tecnologias e a população, especialmente pela 

capacidade de troca de informação e comunicação, motiva estudar o uso das TIC como 

ferramenta facilitadora de cidadania. A possibilidade de formar coletivos e potencializar a 

cooperação de atores insurgentes nos processos de planejamento urbano conduz 

investigar associações possíveis entre as TIC, o espaço urbano e as diferentes formas de 

interação social. Esse fenômeno decorre da ação de uma classe particular de agentes 

sociais: os hackers cívicos. No processo, esses atores, pouco visibilizados nas análises 

relacionadas às TIC, ocupam centralidade como produtores, instigadores e idealizadores 

de ferramentas e aplicações que podem despertar o interesse da população em atuar na 

esfera pública, criar vínculos comunitários e tornar a participação popular nas cidades 

politicamente mais ativa. 

Na medida em que surgem novos empreendedores cívicos empenhados em produzir 

conhecimento e estimular a filosofia da cooperação social, fomentam-se manifestações 

espontâneas que, potencialmente, podem conduzir e formular novas políticas urbanas, 

contribuir no processo de tomada de decisões e diversificar os meios de interlocução 

entre cidadãos e Estado. 

Temática recente admite, assim, possibilidades de investigação e de abordagem. 

Neste trabalho, em caráter preliminar e exploratório, propõe-se refletir essas ações 

visando os seguintes objetivos: 
1. Atribuir sentidos de outra cultura política – a cultura de democracias 
colaborativas. Busca-se contextualizar as cidades contemporâneas e suas 

decorrentes transformações por conta do advento da globalização e a 
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emergência de cenários mais aderentes para que a cidadania seja fortalecida 

através de processos de construção coletiva do espaço, identificando, na 

colaboração, potencial de transformação política e social. 

2. Identificar atores insurgentes pouco visibilizados. Trata das principais 

correntes de pensamento assim como o papel desempenhado pelos hackers 

cívicos no desenvolvimento urbano-tecnológico contemporâneo. 
3.  Qualificar ações sociais praticadas por cidadãos comuns e analisar 
cenários de transformações socioespaciais concretas. Com finalidade 

empírica, exemplificam-se modalidades de ação política possibilitadas com 

emprego das TIC e de suas associações. 

A aposta da pesquisa é que tecnologias mais apropriadas rompem paradigmas e 

multiplicam formas de ação e de intervenção no futuro das cidades. Pressupondo a 

validade da hipótese, questiona-se visões de mundo que mantêm a convivência com 

assimetrias sociais um quadro intransponível. 
 
Transformações na cidade contemporânea: sentidos de outra cultura 
política 

Na década de 1970, com o advento da globalização, a reestruturação econômica e 

os avanços tecnológicos significativos em diversos setores da sociedade, as cidades do 

século XX presenciaram um novo ciclo de expansão e concentração urbana, de 

modernização das infraestruturas e de transformação dos espaços e das dinâmicas 

urbanas existentes. 

A decadência e abandono de diversas regiões da cidade, como áreas industriais 

desativadas, zonas portuárias degradadas e áreas centrais subutilizadas desencadearam 

diversas estratégias de intervenção para gerir as consequências associadas a esses 

processos por mecanismos de renovação e de valorização urbana. Entre outras 

dinâmicas decorrentes, insurgem reflexões que visam mudanças de paradigma, afim de 

resolver problemas ainda presentes nas cidades contemporâneas, especialmente no que 

diz respeito às desigualdades socioespaciais. 

Grande parte dos desafios atuais se dão pela emergência de cenários mais 

aderentes dessa problemática. As tendências, limitações e acordos sociais explícitos nos 

projetos de reestruturação urbana do século XX refletem a exclusão social, fragilidade das 
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instituições, desconfiança com o poder público, falta de identidade comunitária e 

necessidade de políticas públicas que realmente atendam aos anseios da sociedade civil 

(Espallargas, 1997). 

Com a consolidação de direitos sociais adquiridos a partir dos anos 1990 e a importância 

cada vez maior da participação da população na delimitação de políticas públicas, os 

projetos urbanos de desenvolvimento local passam a apresentar soluções mais 

concretamente envolvidas aos interesses, especificidades e potencialidades de cada 

território. “A ação local passa a representar de forma mais sensível e mais precisa os 

interesses da população, mesmo que sob pressão das forças econômicas globais, 

aperfeiçoando os mecanismos democráticos” (Gomes & Gomes Filho, 2013). 

Vê-se cada vez mais claramente a necessidade de “envolvimento dos atores 

locais, da sociedade civil e de diversas esferas governamentais na busca de novas 

formas de gestão compartilhada do espaço urbano” (Somekh & Campos, 2005) para que 

seja possível recuperar a dimensão do público com novas formas de intervir no território e 

uma cidadania mais ativa nas cidades. 

Com uma visão mais otimista através da busca por “uma outra globalização” e 

conceitos sobre humanismo concreto e territorialidades apresentados por Milton Santos 

(2000), procura-se visualizar no cotidiano e nas atuais condições técnicas, científicas e 

informacionais uma nova possibilidade de construção e organização do território, 

conformada pela multiplicidade de formas de ação, de articulação e de apropriação do 

espaço. A ação social apresentada por Ana Clara Ribeiro (2005), destaca a importância 

das manifestações espontâneas para o entendimento da microconjuntura social e para a 

construção coletiva do território, apontando direções para uma renovação da política e 

dos processos democráticos contemporâneos. 

Nesse contexto, os hackers cívicos surgem como uma possibilidade explícita dessa 

classe diferenciada de ação. 
 
As circunstâncias das tic e atores insurgentes 

Ao vislumbrar a importância da informação e sua capacidade de comunicação, 

Norbert Wiener conseguiu antever, na década de 1950, “que a capacidade de enviar e 

receber informações através da internet e das TIC influenciaria no campo das Ciências 

Políticas e Sociais, permitindo às pessoas estarem virtualmente em qualquer lugar” 
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(Chagas & Encarnação, 2011). Antecipava-se, assim, diversas questões éticas e 

filosóficas que inauguraram o campo da Cibercultura, de Pierre Lévy (1997), e do 

Ciberespaço, de William Gibson (1984) e, com eles, problemas relacionados à identidade, 

privacidade, formação de rede e práticas colaborativas, além da possibilidade de gerar 

novos espaços de sociabilidade. 

Com a evolução das tecnologias digitais e a livre troca de informações, que 

ultrapassam os limites físicos e geográficos, o conceito de Cibercidades vem acumular-se 

com o episódio contemporâneo da história urbana. O paradigma da sociedade técnico-

científico informacional (Santos, 1997) coloca a cidade como um sistema complexo de 

fluxos e significações, entrelaçado por práticas reais e virtuais que mudam as estruturas e 

as dinâmicas urbanas atuais. Ao influenciar novas formas de agrupamento e de interação 

social, evidencia-se o potencial das TIC enquanto ferramenta de sociabilidade (Lemos, 

2004). Esse novo cenário, portanto, configura um período em que atores e práticas 

sociais emergentes utilizam-se desse potencial para promover a cooperação entre os 

indivíduos, resgatar vínculos comunitários e democratizar os espaços públicos, com foco 

na construção conjunta do espaço contemporâneo. 

Partindo do princípio de que a tecnologia é uma ferramenta cada dia mais presente 

na realidade das cidades e que vem se disseminando cada vez mais rápido, surgem as 

preocupações quanto ao bom ou mau uso desse instrumento. Toda ação no ciberespaço 

impacta grande número de pessoas devido à ausência de fronteiras físicas, à velocidade 

com que ela se desenvolve e, ainda, à falta de regramento. Por ser um assunto recente e 

extremamente dinâmico, em que não se esgotam as possibilidades de uso, este fica 

atrelado aos princípios, à moral e à ética de cada usuário. 

São exemplos disso os hackers, responsáveis pelo desenvolvimento das principais 

inovações tecnológicas, entre elas, a internet. Eles, constantemente, são associados aos 

crackers, os marginais da cibercultura, que não respeitam a ética hacker e usam o 

conhecimento para fins criminosos ou maliciosos. Esses atores que costumam atuar no 

underground da cibercultura começam, então, a ganhar cada vez mais relevância nesse 

período, não só pela “incumbência de soltar as amarras impostas pela classe vetorial, que 

regula e comercializa a inventividade humana” (Rüdiger, 2011), mas, principalmente, pela 

atitude social que vêm adotando e que contribui para o fortalecimento dos direitos civis no 

ciberespaço. 



 

14 

Por serem menos visíveis, mas não menos importantes, os hackers cívicos, os 

novos atores sociais desse novo século, passam a se assumir o papel de indutores de 

criatividade e inovação para os avanços urbanos locais. Ao construírem ferramentas de 

uso coletivo e de prática eficiente, contribuem para o empoderamento dos cidadãos, 

permitindo-lhes expressar ou promover mudanças sem a necessidade de se filiar à um 

partido político ou qualquer outra estrutura centralizada (Assange, 2012). 

Esses novos atores insurgentes nas contemporaneidad estão focados em 

proporcionar uma maior vitalidade social através das tecnologias e instigam a participação 

popular mais ativa nos assuntos da cidade. Para isso, ajudam a organizar e disponibilizar 

novos meios ação, de articulação e de inovação política, urbana e social em bases 

concretas, cooperando de forma inédita para o fortalecimento da cidadania e a 

delimitação de políticas públicas. 
 
Ações sociais e cenários de transformações socioespaciais concretas 

Sendo importante meio de informação e comunicação, a tecnologia influencia a 

forma como os diversos setores da sociedade estão lidando com os assuntos da cidade, 

aproveitando seu potencial para promover uma cidadania mais ativa através do 

engajamento, colaboração e interação entre a sociedade civil e o Estado. 

Diversos aplicativos de utilidade pública e fortemente ligados às iniciativas de 

dados abertos favorecem a transparência política e atualizam a gestão dos municípios, 

com estratégias centradas nas pessoas. Práticas, estas, em que o cidadão atua nos 

ecossistemas locais de inovação, passam a configurar novos conceitos de civic hacking e 

empreendedorismo cívico (Gama, 2015). 

O entrelaçamento de diferentes atores organizados sobre a dinâmica pública, 

sejam eles visibilizados ou não e com envolvimento individual ou coletivo, originam 

diversas modalidades de ação para os processos de intervenção na esfera pública. 

Busca-se, assim, visualizar atores e práticas sociais insurgentes nesse cenário e, por fim, 

analisar alguns desses mecanismos que estão sendo utilizados como estratégia para 

solucionar problemas urbanos com base na criatividade e inovação que emergem da 

própria população. 
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Atores e práticas sociais insurgentes na América Latina 
Diante de uma crise de representatividade e descrença nas administrações 

públicas, os organizadores da plataforma digital Update Politics vêm trabalhando no 

mapeamento de um ecossistema de atores e práticas políticas insurgente na América 

Latina. Com o objetivo de explorar esse novo cenário e buscar referências positivas, essa 

plataforma contribui para visibilizar ações e iniciativas dos novos atores sociais, além de 

facilitar o entendimento e a construção de outras hipóteses. 

O ecossistema possui 700 iniciativas em 21 países da América Latina e configura 

um campo de atuação altamente dinâmico - por ter que ser atualizado diariamente - e 

complexo - já que os contextos social, político e econômico influenciam diretamente nas 

práticas de cada local. As iniciativas mapeadas são divididas em: hubs, que são os atores 

sociais; e sinais, que são as práticas e projetos desenvolvidos. 

De acordo com os organizadores da plataforma, os hubs representam organismos 

(institucionalizados ou não) que emitem sinais relevantes para reduzir a distância entre a 

sociedade civil e o poder público através de ações inovadoras e com o uso das TIC. Os 

diferentes atores da sociedade civil vão desde o cidadão comum, organizações da 

sociedade civil, do setor privado ou governamentais, até as instituições de ensino. Os 

métodos, abordagens e propósitos de ação se distinguem, seja pelo tipo de tecnologia, 

abrangência ou mecanismos utilizados para a ação. 

 

Figura 1 - Ecossistema de atores e práticas emergentes no Brasil (Update Politics) 
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O Brasil representa 46% dos sinais e 30% dos hubs mapeados nesse ecossistema, 

caracterizando um dos países da América Latina que mais investe no setor de TIC. Desde 

o ano 2000 a administração federal vem tentando estruturar o Governo Eletrônico, com 

iniciativas “voltadas para o uso da internet no exercício da cidadania” e “privilegiando três 

frentes fundamentais: a interação com o cidadão, a melhoria da sua própria gestão interna 

e a integração com parceiro e fornecedores”. (Marcondes & Jardim, 2003). Entretanto, as 

estruturas municipais ainda continuam desatualizadas e poucas cidades estão de fato 

avançando nesses assuntos. É necessário rever as políticas e estratégias de participação 

social em âmbito local, focadas nas aspirações coletivas dos cidadãos e na transparência 

do governo. 

A Colômbia, mesmo com apenas 2% dos sinais e 4% dos hubs mapeados na 

América Latina, inovou na política e no planejamento urbano com a cidade de Medellín. 

Em 2003, um intenso processo de modernização da estrutura administrativa introduziu a 

Secretaria de Participação Cidadã focada em estratégias de mobilização, capacitação, 

organização e participação democráticas. Ao disponibilizar diversos canais de 

participação cidadã, físicos e virtuais, o poder público convidou os moradores para 

colaborar na construção da cidade, influenciando diversos projetos de intervenção. 

As experiências urbanas foram tão bem sucedidas que, em 2013, a cidade 

conhecida como “a mais violenta do mundo”, venceu prêmio de “cidade mais inovadora do 

mundo”, restaurando a dignidade urbana através da ação coletiva. Esse reconhecimento 

se dá, não só pelos grandes projetos urbanos realizados, mas principalmente pela 

renovação da política local. Hoje, Medellín é referência nos processos de planejamento 

social e inclusivo e permitiu à população “acreditar em sua capacidade cívica de 

transformar sua própria história” (Diagrama de Medellín). 

Serão analisadas a seguir duas tecnologias digitais: o aplicativo MiMedellín, na 

Colômbia, e o aplicativo Colab, no Brasil. Ambas são ferramentas de participação cidadã 

com mecanismos de contribuição e colaboração. A ação direta dos cidadãos na 

construção de políticas públicas, leis ou melhorias para a cidade descentralizam as 

tomadas de decisão. Os dois aplicativos promovem, assim, a interação entre diversos 

atores da sociedade, especialmente entre governo e sociedade civil e possuem mesmo 

propósito de abordagem na busca por governos mais permeáveis. 
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Mecanismos adotados por Medellín, na Colômbia 

O aplicativo MiMedellin é uma plataforma local de participação cidadã, que fornece 

espaço para a colaboração nos processos de transformação da cidade com uso da 

tecnologia e da inovação. Partindo do princípio de que o talento é disperso e fora das 

fronteiras organizacionais e governamentais, essa ferramenta permite a interação da 

sociedade civil com o poder público na busca por soluções aos problemas da cidade. 

 

 

Figura 2 – Publicações selecionadas no aplicativo (MiMedellín) 

 

Dados de 2017 apontam 22mil cidadãos ativos e quase 20mil ideias registradas 

através do aplicativo. A maioria dos atores que utilizam essa ferramenta são estudantes, 

do sexo masculino, entre 20-39 anos. Propostas de diversas naturezas contribuíram para 

o desenvolvimento de projetos relacionados ao meio ambiente, mobilidade e tecnologias 

de inovação, resultando em ciclovias, pontos de transposição do rio e arborização de 

diversas praças e jardins. 

O aplicativo é liderado por uma corporação criada pela própria Prefeitura do 

município com o objetivo de promover inovação na cidade de forma inclusiva e 

sustentável. Para estimular a colaboração, os organizadores buscam reconhecer, 

sistemicamente, os cidadãos que participam mais ativamente nos processos de 

transformação da cidade, premiando ideias e projetos propostos nessa plataforma. 
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Mecanismos adotados por Campinas, no Brasil 
A rede social Colab, de abrangência nacional, foi desenvolvida por um grupo de 

brasileiros de Recife e premiada em 2013 pela New Cities Foundation como melhor 

aplicativo urbano do mundo. 

Esta ferramenta, que promove a gestão pública colaborativa das cidades 

brasileiras, permite aos usuários relatar diretamente para o poder público os problemas 

urbanos, propor projetos comunitários e avaliar os serviços públicos com o uso da 

tecnologia. As instituições também podem utilizar o aplicativo, questionando a população 

para melhorar os serviços prestados e tomar decisões com base em dados reais. 

Atualmente a rede conta com 90 entidades públicas aderindo à plataforma, incluindo as 

prefeituras de Curitiba, Santos, Porto Alegre, Teresina, Niterói e Campinas, para traçar 

estratégias aos problemas da cidade com base nas contribuições dos próprios moradores, 

formando uma rede de colaboração. 

 

 

Figura 3 - Ações mapeadas pelo aplicativo em Campinas (Colab) 

 

Optou-se por analisar o uso desse aplicativo na cidade de Campinas/SP. Esta 

possui 8,8mil seguidores, o que significa 25% dos seguidores da rede Colab do Estado de 

São Paulo, com número considerável de atores em ação. Já foram mapeados 4,7mil 

fiscalizações realizadas, 327 projetos e 25 avaliações de local ou serviço. As 

contribuições realizadas se concentram em alguns bairros da cidade, especialmente 
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centralidades urbanas, como os bairros do Cambuí, Taquaral e distrito de Barão Geraldo, 

ou áreas próximas às rodovias. Todos, bairros de classe média. Nos bairros mais 

periféricos ou regiões de mais alto padrão, como os condomínios Swiss Park e Alphaville, 

poucas ações foram mapeadas através desse aplicativo. 

Diversas categorias de ação são contempladas e variam de acordo com sua 

natureza, como mobilidade, meio ambiente, segurança, iluminação pública, transporte.  

 

 

Figura 4 - Exemplos de ações realizadas pelo aplicativo em Campinas (Colab) 

 

No caso de Campinas, é possível verificar que a maioria das ações são feitas por 

homens entre 30-49 anos e portadores de veículo particular, visto que as contribuições 

mais relevantes na região dizem respeito aos temas relacionados à vias e trânsito, 

apontado buracos ou solicitando pavimentação e fiscalização de trânsito. 
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Figura 5 - Fiscalizações, projetos e avaliações quantificados no aplicativo em Campinas (Colab) 
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Esse aplicativo ajuda visualizar ações de cidadãos comuns, preocupados com a 

cidade da forma como a vivenciam. Mesmo que hoje essa ferramenta esteja sendo 

utilizada por uma maioria de classe média, não deixa de ser um instrumento de ação na 

cidade para qualquer pessoa que tenha acesso à internet. À medida em que as 

tecnologias passam a ser mais acessíveis para a população, atores insurgentes podem 

configurar novos cenários, atualizar demandas, acrescentar outras naturezas de ação e 

colaborar com o governo para melhorar a qualidade dos espaços públicos. 

  
Conclusões 

Este artigo, como parte de uma pesquisa em desenvolvimento para dissertação de 

mestrado, buscou apresentar um panorama dos desafios que surgem na 

contemporaneidade, com a densa urbanização das cidades e as novas dinâmicas urbano-

tecnológicas atuais. A hipótese argumentada é que se admite a reversão das 

consequências perversas dos processos discutidos neste trabalho. Novas práticas de 

planejamento e de gestão das cidades, além de outras interações que surgem com atores 

sociais ativos e colaborativos no espaço urbano apontam essa direção. 

Seja como um fator de progresso, ou uma armadilha para a humanidade, o fato é 

que a tecnologia e a internet são fatos dotados de conteúdo histórico, político e reflexivo 

que desafiam os estudiosos da área a divisar maneiras de torna-los mais vantajosos. 

Mesmo que sofram influências de fatores políticos e econômicos, as TIC são aqui 

percebidas como um instrumento portador de futuro com potencial no fortalecimento da 

cidadania, visto que permite aos usuários fazer exigências políticas e utilizá-las como 

instrumento de ação e comunicação na esfera pública. 

Embora esses novos cenários e o uso da tecnologia estejam mudando 

radicalmente a forma de agir nos espaços públicos, a colaboração por parte da população 

ainda é muito discreta. Como planos analíticos a serem posteriormente desenvolvidos, 

propõe-se estudar (i) estratégias proporcionadas pelo empreendedorismo cívico; (ii) o 

papel pelos hackers cívicos ao estimular os cidadãos quanto ao interesse por assuntos da 

cidade; e, (iii) a criatividade de ações no poder público visando atribuir visibilidade às 

ações dos cidadãos e às iniciativas para a construção conjunta das políticas urbanas. 
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Resumo 
Trata este estudo de uma revisão bibliográfica sobre aspectos atuais da exequibilidade 

das políticas públicas de saúde. O objetivo central deste trabalho é propor novas práticas 

na Administração pública, a fim de diminuir a judicialização da saúde, incorporando 

práticas auto compositivas em sua rotina. O que se observa é que as políticas públicas de 

saúde, a partir do SUS, vêm se tornando insustentáveis em função do processo de 

judicialização da saúde (através das ações individuais reivindicatórias de produtos ou 

serviços de saúde), que porquanto seja um direito do cidadão, traz um deslocamento da 

alocação de verbas públicas. Neste trabalho, busca-se apresentar algumas soluções para 

que a judicialização da saúde seja amenizada, apontando para a incorporação das 

práticas de conciliação e mediação no dia a dia da Administração Pública, práticas essas 

até o momento restritas ao Judiciário. 

 Palavras-chave: Políticas Públicas. Sustentabilidade. Judicialização da saúde. 

 
Abstract 
This study is about a literature review on current aspects of the feasibility of actual public 

health policies. The main objective of this work is to propose new practices in Public 

Administration, in order to reduce the health’s judicialization , incorporating self-composed 

practices in its routine. What is  usually observed is that public health policies, based on 

the SUS, are becoming unsustainable due to the process of judicialization of health 

(through the individual actions that demand health products or services), since it is a 

citizen's right , brings a shift in the allocation of public funds. In this paper, we intend to 

present some solutions for the health judicialization to be smoothed, pointing to the 
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incorporation of conciliation and mediation practices in the day-to-day Public 

Administration, practices hitherto restricted to the Judiciary. 

Keywords: Public Policies. Sustainability. Health’s judicialization. 

 
  Introdução 

Surgido a partir do Movimento Sanitário da década de 1970, o Sistema Único de 

Saúde (SUS) brasileiro foi pensado originariamente para propor, de maneira prioritária, a 

atenção básica à saúde num modelo universal, igualitário e que proporcionasse o acesso 

de todos os cidadãos a todos os níveis de prestação de serviços de saúde, porém dentro 

de uma lógica de preponderância do poder público, bem como dentro de uma lógica de 

análise epidemiológica para alocação dos recursos por região. Porém, como aponta 

Campos (2016, p. 2656), não houve planejamento sistêmico para a implantação global do 

sistema, posto que, em decorrência do modelo federativo brasileiro, houve a destinação 

dos recursos vinculados ao SUS conforme a adesão dos municípios interessados. Dentro 

da lógica da priorização da atenção primária, o nível federal resolveu destacar o programa 

de Saúde da Família e, posteriormente, o Programa Mais Médicos que, segundo o autor, 

teve dificuldades em sua implantação por não prever, segundo ele, capacitação para 

outros membros da equipe, que não só os médicos. Apesar destes investimentos, a 

atenção básica prosseguiu isolada, com baixa capacidade de regulação sobre o sistema 

de saúde e tendo que conviver com a falta de carreiras no SUS, o que também não 

colabora para a fixação de profissionais. Mais ainda diz Merhy (2012, p. 274), que a lógica 

de constituição do SUS era de trazê-lo à centralidade da saúde, deixando o setor 

particular como suplementar. Todavia esta lógica, segundo este autor, há muito está 

superada, pois o setor suplementar atua com mais de 50%, em volume de recursos, do 

que os recursos destinados ao SUS. Além disso, o autor aponta para outro aspecto 

importante na concepção originária do SUS, que foi o que o autor chama de “ perdas das 

construções dos coletivos sociais” que não impulsionaram uma nova construção de uma 

política pública. De acordo com Asensi e Ribeiro (2015, p. 1622-1646), o SUS, criado pela 

lei 8080/90, tem em seus princípios a busca pelo atendimento universal e equânime a 

todos, tendo como base o princípio da dignidade humana. O sistema, portanto, foi 

concebido para ser abrangente e pluralista, e, para que pudesse funcionar dentro de um 

Estado Democrático de Direito, foi concebido com o chamado controle popular, realizado 
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por meio de Conselhos de Saúde hierarquizados (federal, estadual e local), 

regulamentados pela Lei 8.142/90. 

A lei determina que as políticas fossem implementadas com o envolvimento de 

usuários, profissionais e gestores. Desta forma, se tomaria distância da visão da saúde 

como mercadoria, ao mesmo tempo em que o controle social faria um contraponto à falta 

de transparência e ao autoritarismo da Administração, pois traria mais agilidade com 

relação à incorporação de demandas, justamente por meio deste mecanismo democrático 

de participação. Porém, não foi isso que foi visto. Conselheiros despreparados, no mais 

das vezes arregimentados dentre partidos políticos que indicam esta ou aquela liderança, 

que “compõe” com a Administração, traz pouco debate e muita manipulação ao espaço 

que deveria ser de construção de saberes democráticos. 

Tatagiba (2005, p. 209-213) reforça esta percepção ao apontar que há baixa 

capacidade de inovação das políticas públicas a partir da participação da sociedade civil 

nos Conselhos, sugerindo que “esta participação assume mais contornos reativos que 

propositivos”. Motivos não faltam, segundo esta autora: centralidade do Estado na 

elaboração da pauta, falta de capacitação dos conselheiros, problemas de 

representatividade e manutenção de padrões clientelistas na relação entre Estado e 

sociedade são alguns deles. 

Assim sendo, o que se nota é uma nítida predominância do aspecto individual da 

saúde sobre o coletivo, bem como do particular sobre o público, com uma aplicação 

neoliberal de uma política que nasceu social democrata, e que, portanto, tem na geração 

de conflitos quanto à sua aplicação uma constante inesgotável. 

Assim, gerou-se uma dificuldade no poder público de suprir todas as necessidades 

dos cidadãos, o que ocasionou um delay entre o que é oferecido no sistema particular e o 

que é oferecido no público, muito mais lento na incorporação de novas tecnologias. Com 

tudo isso, a população viu no Judiciário uma válvula de escape, muito mais ágil, para a 

concessão de produtos e serviços necessários à manutenção de sua vida, dentro de 

parâmetros, entendida como digna. Dá-se, assim, início ao processo de judicialização de 

uma política pública, notadamente da saúde. 
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Metodologia 
Para este trabalho usou-se o método hipotético-dedutivo, em que a hipótese está 

em saber se o SUS, tal qual como foi imaginado, apresenta uma política inexequível e, 

portanto, insustentável no modelo político-econômico nacional. Para tanto, revisou-se a 

literatura em revistas indexadas no sistema Qualis, A1 a B1, estratos Direito e 

Interdisciplinar, bem como a legislação atualizada. 

  

Discussão teórica 
Iniciada na década de 1990, com a disputa judicial em torno do fornecimento de 

medicamentos para o tratamento da AIDS (PANDOLFO et al., 2012, p. 341), a 

judicialização da saúde estendeu-se para todas as demais medicações, bem como 

insumos e serviços, porquanto a prestação de serviços de saúde e a dispensação de 

quaisquer medicamentos têm sido entendidas como direito fundamental, passível de ser 

pensado como direito subjetivo exigível judicialmente (e diz-se subjetivo até porque é 

passível de ser atendido mediante demandas judiciais individuais, embora não se 

descartem mandados de segurança coletivos). 

A judicialização da saúde não é um fenômeno autóctone. Ela tem início quando a 

bioindústria influencia o consumo de bens e serviços por meio de seu marketing. Essa 

influência não se dá apenas sobre o consumidor leigo, mas também sobre o profissional 

da saúde, que acaba recomendando os “modernos” lançamentos da bioindústria (sejam 

medicamentos, insumos ou serviços) para seus pacientes. Por óbvio, o ser humano busca 

o melhor para si e para seus entes queridos, e com isso a perspectiva de uma cura 

“mágica” advinda de um novo “símbolo” (JUNGES, 2009) faz crescer a ansiedade pela 

aquisição deste novo bem ou serviço. Junges (2009, p. 286) expõe que a tecnificação da 

medicina, aliada ao ideal da saúde perfeita, cria, por meio da indústria da biotecnologia, 

um marketing simbólico, capaz de induzir as pessoas a acreditarem que estes bens e 

serviços sejam necessários à manutenção ou à recuperação de sua saúde. Santos (2013, 

p.1-16) expõe este tipo de situação quando mostra que o indivíduo passa a reconhecer no 

direito à saúde propriamente não um direito social, exigível num Estado Democrático de 

Direito, mas um objeto de consumo individual que pode ser comprado. 

Ora, essa “compra” é regulada por uma série de fatores econômicos, inerentes ao 

mercado, dentro da lógica capitalista, notadamente individualista, que passa a 
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enfraquecer o exercício da cidadania. É esta visão mercantil trazida para o âmbito do 

direito fundamental à saúde que gera os conflitos interpretativos entre a saúde como 

direito fundamental e a saúde como produto a ser adquirido pelo Estado, por ser esta 

aquisição entendida como direito fundamental do cidadão. A mercantilização do conceito 

de saúde traz ainda mais dificuldades a esta relação já complicada entre cidadão e 

Administração Pública. 

Fulfule e Mastrodi (2017) destacam que a Administração Pública, no Brasil, se 

funda em um modelo autoritário, pouco transparente, em que a negativa de um pedido de 

aquisição de medicamento, por exemplo, se dá em uma única instância. Não há 

alternativa para o cidadão inconformado com uma demora ou uma negativa em ter sua 

demanda suprida, que não seja o Judiciário. Com isso, procura o Judiciário, no afã de 

conseguir liminarmente, em poucas horas ou dias, o que por outros meios levaria meses 

ou anos para obter. O Judiciário tende a declarar que o direito à saúde deve ter um 

tratamento diferente do que previsto pelo Administrador (mais profundo, mais completo, 

imediato, independentemente de sua previsão em políticas públicas). Com isso, a 

declaração de eficácia imediata desse direito impede (ou ao menos inviabiliza) o 

planejamento do Administrador quanto à otimização dos recursos (materiais, humanos, 

orçamentários) à disposição para promover políticas de saúde. Em tese, o uso de 

recursos (por definição, escassos) para promover um tratamento individual determinado 

por ordem judicial é algo que pode comprometer o planejamento de políticas visando à 

promoção coletiva do direito à saúde. 

Nesta vertente, percebe-se que o Judiciário impõe dois problemas para a 

Administração, que se pretendia autônoma em suas decisões: desorganiza a alocação 

financeira das políticas públicas pré-estabelecidas, e a deixa como que refém do mercado 

de medicamentos e insumos de saúde, mercado este que detém tecnologias aliadas ao 

marketing, capazes de convencer a todos os envolvidos da necessidade daquele 

medicamento para sobreviverem ou obterem melhor qualidade de vida. 

Portanto, o modelo de gestão do SUS mostra-se insustentável, uma vez que não 

consegue manter o atendimento universal e equânime ao qual se propôs desde o início 

de sua concepção. As suas diretrizes são, em grande parte, inexequíveis frente à 

realidade capitalista que se impõe no presente momento. A essa dificuldade soma-se a 

extensão territorial do Brasil, a diversidade das necessidades e dos perfis epidemiológicos 
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distintos pelo país afora. Consequentemente, o que poderia se constatar é a falência 

deste modelo, que vai ao encontro da judicialização da saúde, que por sua vez traz para o 

individual o propósito da política pública coletiva, deslocando recursos e deixando os 

governos sem saber como agir, ou mesmo a qual dos entes federados atribuir a 

responsabilidade por este custeio. 

Em que pese o Supremo Tribunal Federal determinar, por meio de repercussão 

geral dada ao tema, que a responsabilidade dos entes federados pela saúde é solidária, 

ainda hoje presenciamos esta discussão. A judicialização desta política pública traz à 

baila o fornecimento de inúmeros produtos, que vão desde medicamentos de alto custo 

até fraldas geriátricas, uma vez que se respaldam no princípio da dignidade da pessoa 

humana, considerado um sobreprincípio do Direito, algo que é quase impossível de se 

contestar ou ponderar e que gera um “jogo de empurra” entre as diversas instâncias 

federativas, posto que o custo é muito alto. 

Assim sendo, o acesso indefinido de toda e qualquer ação sobre o direito à saúde 

ao Judiciário, sem antes passar pela esfera administrativa, traz evidentes ônus tanto ao 

Judiciário em si, com uma sobrecarga de trabalho, quanto à sociedade como um todo, 

que acaba tendo menos recursos para cuidados básicos e medicações de rotina. Isso 

gera um círculo vicioso: menos dinheiro, menos remédios, mais ações individuais exigindo 

o fornecimento, o que gera menos dinheiro. 

 
A proposta 

Perlingeiro (2012, p.184-203) destaca que uma das saídas ao excesso de 

demanda gerada pela judicialização seria a criação de unidades judiciárias 

especializadas, com atendimento multidisciplinar, com Tribunais também especializados, 

para aperfeiçoar as decisões relativas a este tipo de tutela. Alternativa seria a condução 

destas demandas, como demandas coletivas, com base no princípio da isonomia. Tudo 

isso não afastaria, todavia, a tutela individual, visto tratar-se de direito fundamental. E 

porque não afasta a tutela individual, novamente volta-se ao debate do prejuízo que as 

demandas judiciais individuais por produtos da bioindústria causam às políticas públicas. 

Nossa proposta, todavia, é trazer, para o âmbito da própria Administração Pública, 

os institutos da conciliação e da mediação, trazidos pelas leis n. 13.140/2015 (Lei de 

Mediação) e n. 13.105/2015 (Novo Código de processo Civil), e inseri-los nas rotinas 
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administrativas, visto tratarem-se de processos simples, baratos e que têm a vantagem de 

terem uma abordagem multidisciplinar, trazendo vários novos olhares para o processo de 

criação e implementação de políticas públicas, a partir do contato direito com as 

necessidades da população. A inserção das práticas de conciliação e mediação no âmbito 

da Administração Pública é totalmente respaldada na Constituição Federal, que traz esta 

prática para a seara dos direitos fundamentais, ao inserir no artigo 5º o inciso LXXVIII 

(pela Emenda Constitucional 45 de 2004) os seguintes dizeres: “a todos, no âmbito 

judicial E ADMINISTRATIVO, são assegurados a razoável duração do processo e OS 

MEIOS QUE GARANTAM A CELERIDADE DE SUA TRAMITAÇÃO” (grifo nosso). A partir 

de 2010, a resolução 125 do CNJ trouxe para o âmbito do Judiciário as práticas 

chamadas de auto compositivas, como a negociação, a mediação e a conciliação. Para 

tanto, buscaram-se espaços físicos adequados, capacitação de servidores e voluntários e 

destinação de materiais adequados (papelaria e informática), para que estas práticas se 

viabilizassem. A mediação traz a intervenção de um terceiro neutro, que procura conduzir 

as partes ao diálogo, durante um procedimento não vinculativo, (ou seja, que não produz 

ônus), confidencial, imparcial, voluntário e que preserva a autonomia da vontade das 

partes. 

A conciliação, da mesma forma, é intermediada por um terceiro imparcial, em 

processo consensual breve, que pode ser direcionado pelo conciliador, desde que se 

mantenha a autonomia das partes, pois o conciliador não pode em momento algum impor 

a sua vontade. A conciliação mantém os mesmos princípios da mediação. Hoje o 

Judiciário já traz um acúmulo positivo de práticas e conhecimentos nesta área, enquanto 

a Administração ainda carece de investimentos. Há espaço, por exemplo, para a inserção 

destas práticas em agências reguladoras, como a ANVISA, com supervisão (ou mesmo 

postos avançados) do Judiciário, a fim de apoiar e incentivar estas práticas e evitar a 

judicialização de conflitos que poderiam ser solucionados por meio menos oneroso e mais 

satisfativo para ambas as partes. Num segundo mesmo, e já com o domínio dos 

mecanismos que regem estes processos, a Administração Pública poderia investir nestas 

práticas rotineiramente, em todas as esferas da Administração, a fim de viabilizar não só a 

celeridade processual constitucionalmente prevista, mas também a satisfação das 

necessidades do cidadão, que na maior parte das vezes não deseja um litígio complexo e 
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arrastado, e sim deseja apenas a tutela da integridade de sua vida, da maneira mais 

rápida e prática possível. 

  

Conclusão 
Com tudo isso, conclui-se ser urgente a reformulação do modo de se gerir as 

políticas públicas principalmente no âmbito da saúde. Embora a constituição do SUS 

tenha trazido inegável progresso ao acesso das populações menos favorecidas à saúde, 

o que vemos é que muitos de seus objetivos ainda não foram alcançados por vários 

motivos, dentre os quais se encontram o próprio modelo federativo nacional. Isso gera 

dificuldades de implantação do modelo em nível nacional, por depender dos parcos 

recursos municipais para implementação de políticas públicas nacionais, o que acaba 

gerando o processo de judicialização das políticas públicas. 

Nossa proposta é instituir a conciliação e a mediação também no âmbito 

administrativo por ser uma alternativa viável, ágil, que pode trazer um olhar 

multidisciplinar ás políticas públicas e uma mudança de paradigma no processo de 

judicialização de políticas públicas, principalmente as relativas à saúde. 
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A IMPORTÂNCIA DO MAPEAMENTO PARTICIPATIVO PARA A GESTÃO URBANA: 
EXEMPLO DA COMUNIDADE JONGO DITO RIBEIRO 

 
Vera Lúcia dos Santos Placido  

(Puc-Campinas) 

  
Resumo 
Nas últimas décadas se percebe várias mudanças entre os cidadinos independente do 

tamanho da cidade e da localização geográfica. Há, de certa forma, uma mudança clara 

no comportamento das pessoas, motivada, inclusive, pela revolução técnica-científica: 

todos desejam que as cidades sejam mais aprazíveis com espaços reconhecidos pela 

vivência e pela proximidade de ação. Desta forma, a gestão urbana deve se abrir ao 

diálogo não apenas para decidir quais os rumos a serem tomados, mas também, para 

entender como as pessoas vivem os seus lugares, como elegem as prioridades, quais as 

características que mais valorizam ou mesmo as que repudiam. Nesse sentido, o 

mapeamento participativo tem muito a contribuir como metodologia qualitativa que 

evidencia a cidade pelo olhar de quem a vive nas entrelinhas e a mapeia a partir das 

experiências vividas e do cotidiano. 

Palavras-Chave:   Mapeamento Participativo – Gestão Urbana – Comunidade Jongo Dito 

Ribeiro 

  
Abstract 
In the last decades, many changes have occurred among the people who live in urban 

areas, regardless of their city’s area size and geographic localization. There is, in a way, 

an apparent shift in these people’s behavior, which is motivated by the technic-scientific 

revolution: it is a common interest that cities become more appealing, with spaces known 

for their welfare and practicality. Consequentially, urban management must be open to 

dialogue, not only in decision-making, but also to understand how people experience their 

space, how they set their priorities and the characteristics they value and reject the most. 

In this regard, the participatory mapping has a lot to contribute as a qualitative 

methodology that showcases urban areas through the eyes of the people who live in them, 

and that maps these areas based on daily life and experience. 
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  Na contemporaneidade temas como direito à cidade, cidadania, gestão 

participativa e comunidades têm sido recorrentes quanto o tema é gestão urbana. 

Acredita-se que esta demanda tem acontecido em decorrência do amadurecimento de 

diferentes grupos sociais, sempre mantidos à margem da sociedade, em relação aos seus 

direitos e a sua História/trajetória. 
Se, em tempos anteriores, vários grupos sociais se calaram, mesmo sofrendo todo 

tipo de marginalização, hoje, são sabedores não apenas de seus direitos, mas, de seus 

propósitos se apropriando de estratégias para marcar claramente suas ações, suas 

aspirações e seus planos futuros. 

Na mesma linha viver nas cidades é diferente de viver às cidades. Viver às cidades 

implica em se apropriar de seus limites, em ser coautor na sua gestão; é perceba-la nas 

entrelinhas. Definitivamente, não é transitar de um lugar para o outro como um autômato 

cumprindo obrigações. Aqui, cabe um questionamento: como conciliar espaços públicos e 

privados para que as cidades sejam prazerosas e acolhedoras em suas diversas 

atividades? Certamente, a resposta para esse questionamento é complexa, mas, sem 

dúvidas, perpassa pela compreensão da dinâmica territorial dos diferentes grupos sociais 

que a compõem. Entender a dinâmica territorial é de suma importância uma vez que o 

território também é vivido e, nesse âmbito, ganha contornos próprios de quem o conhece 

na intimidade. 

Na ciência geográfica o conceito território sempre foi (e ainda o é) imbuído de 

poder, de apropriação, de posse. Porém, somada a essas dimensões, há outras 

perspectivas que não devem ser ignoradas: vivência, experiências coletivas, sentimento 

de pertencimento e afeição que superam, na maioria das vezes, a apropriação dos limites 

territoriais. Estamos, então, diante de um novo paradigma: o mapeamento geográfico é 

uma ferramenta eficaz para a gestão urbana ao dar voz a quem, efetivamente, vive o 

território. Enquanto técnica o mapeamento participativo extrapola, desta forma, os muros 

dos institutos de pesquisa e instituições de ensino e apresenta uma cartografia produzida 

“no chão das comunidades”. 

Tal fato aconteceu com a Comunidade Jongo Dito Ribeiro, parceira em um projeto 

de extensão intitulado: Cartografias sociais da Comunidade Afrodescendente em 
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Campinas, SP, desenvolvido por esta autora, no biênio 2016-2017, com o total apoio da 

Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários – PROEXT – da PUC-Campinas. 

A Comunidade Jongo Dito Ribeiro nos dizeres de Alessandra Ribeiro Martins, atual 

liderança da Comunidade é “jongueira herdeira de uma sabedoria ancestral, que pratica 

em seu cotidiano um conjunto de ações que fortalecem a identidade e autoestima dos 

afrodescendentes” (PLACIDO, 2016, s/p). 

Alessandra Ribeiro Martins, neta de Dito Ribeiro nos relata que o avô nascido no 

ano de 1904, chega em Campinas já casado em 1932, com a campineira, Benedita Neves 

Baltazar e, nesse novo lugar, territorializou a tradição apreendida de seus pais – o jongo – 

realizando rodas com os amigos. Desta forma, o jongo nasceu no quintal da casa da dona 

Maria Alice – filha de Dito Ribeiro, como costumam dizer na comunidade e hoje está na 

Casa da Cultura Fazenda Roseira, depois de anos de luta pelo reconhecimento do Jongo 

como patrimônio material e imaterial da cultura afrodescendente. Hoje intitula-se como 

quilombo urbano e é a responsável pela salvaguarda não apenas do Jongo, mas, da 

própria cultura afrodescendente, ainda infelizmente, negligenciada por muitos brasileiros. 

É composta por pessoas que zelam a Casa da Cultura Fazenda Roseira porque 

entendem que esse é um caminho democrático para se construir conjuntamente uma 

sociedade mais justa e igualitária através de uma dimensão fundamental: o acesso à 

cultura negra.  São pessoas sabedoras do seu lugar político, ou seja, conscientes de seu 

papel na sociedade e que não negam, em nenhum momento, a ligação com a 

ancestralidade. Na retórica de Bianca Lúcia, filha de Alessandra Ribeiro Martins “é uma 

comunidade que não vive de Jongo, mas vive para o Jongo, tendo consciência de suas 

responsabilidades com seus ancestrais” (PLACIDO, 2016, s/p). 

Sendo pessoas letradas, com índice zero de analfabetismo e miserabilidade, na 

maioria jovens negros estudantes e/ou acadêmicos, cabe indagar: como percebem o 

território que ocupam? Quais suas principais demandas considerando a gestão urbana de 

Campinas? 

É com esse intuito que o projeto de extensão voltado ao mapeamento participativo 

chegou à comunidade, ou seja, contribuir diretamente com a gestão compartilhada da 

Casa da Cultura Fazenda Roseira, ampliando, num primeiro momento, o diálogo entre a 

comunidade e a sociedade campineira e, ao mesmo tempo, debatendo demandas 

importantes para a salvaguarda da cultura afrodescendente junto ao poder público. 
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O mapeamento participativo ou a cartografia social parte do pressuposto de que ao 

mapear o território vivido as pessoas se apropriam dele sob nova perspectiva: não se 

trata da perspectiva do limite cartográfico, como a cartografia convencional o faz, mas da 

posse viabilizada pelo conhecimento íntimo – quem vive o lugar o conhece com a mesma 

intimidade que o morador à sua casa, como nos diz Tuan (1980). 

Assim, o mapeamento participativo é uma forma de expressão territorial e 

estratégia para firmar direitos territoriais e há muitos exemplos de transformação de 

demandas sociais em políticas públicas, por meio da utilização de diferentes processos de 

“mapeamento participativo. Exemplos significativos são encontrados na Amazônia e no 

Rio de Janeiro e, agora, se expandem por outras regiões no Brasil. Isso porque, como nos 

explicam Gorayeb e Meireles (2014), um grupo não pode ser compreendido sem o seu 

território, no sentido de que a identidade sociocultural das pessoas está, invariavelmente, 

ligada aos atributos da paisagem. Daí a importância da demarcação e caracterização 

espacial de territórios, especialmente daqueles em disputa, de grande interesse 

socioambiental, econômico e cultural, ou com vínculos ancestrais e simbólicos, como é o 

caso da Comunidade Jongo Dito Ribeiro. 

Desta forma, em vez de informações técnicas, o mapa produzido coletivamente e 

de forma participativa apresenta o cotidiano de uma comunidade. No mapa são colocadas 

localidades, rios, lagos, cemitérios, casas, igarapés, grotas, terreiros, santuários – 

independentemente de seu tamanho ou condição. Mapeia-se também mobilizações 

sociais, descrevendo-as e georreferenciando-as com base no que é considerado 

relevante pelas próprias comunidades estudadas (UFPA, s.d.; ASCERALD, 2008).  Isso 

se torna relevante porque as comunidades tradicionais dificilmente conseguem visualizar 

na cartografia oficial o seu território e as suas demandas, já que há um vazio de 

informação sobre estes grupos, suas histórias, suas experiências, suas formas de 

trabalho, seus modos de existência coletiva. O mapeamento participativo se propõe a 

apresentar esses elementos, fazendo emergir a autoconsciência do grupo, a construção e 

o desenvolvimento de identidades próprias, (UFP, s/d.). 

No Brasil, o conceito de mapeamento participativo surge no início da década de 

1990 com o Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia, coordenado pelo professor 

Alfredo Wagner, atualmente na Universidade do Estado do Amazonas. Este projeto 

obteve experiências de mapeamento social realizadas na área do Programa Grande 
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Carajás, projeto de exploração mineral iniciado em 1980 pela Empresa Vale S.A., na 

Amazônia Legal, numa área correspondente a um décimo do território brasileiro 

(GORAYEB; MEIRELES, 2014). Esta ação resultou na elaboração de políticas fundiárias 

e ambientais nacionais, com a discussão de legislações, a elaboração de planos de uso, 

de manejo e de gestão territorial, e a criação de Reservas Extrativistas (GORAYEB; 

MEIRELES, 2014). Se, no início o mapeamento participativo se destinou aos povos na 

luta pelos seus territórios, hoje esta perspectiva se ampliou para outras formas de 

expressão territorial ou mesmo de confirmação dos direitos de determinados segmentos, 

com vistas à promoção social, étnica e cultural. Isso inclui ampliar e representar as vozes, 

interesses e necessidades e fortalecê-los para que reivindiquem seus direitos e 

mantenham suas instituições responsáveis nas decisões que afetam seus modos de vida 

(PLESSMAN, 2013). 

No caso da Comunidade Jongo Dito Ribeiro, ao ser questionada a respeito de onde 

estão, visando entender o território que ocupam, rapidamente se posicionaram da 

seguinte maneira: “ As pessoas levam a comunidade e o Jongo por onde passam; a 

Comunidade está em todos os espaços” (Dandewara) - (PLACIDO, 2016, s/p). Assim, de 

forma muito natural perceberam que a comunidade extrapola o ponto geográfico em que 

está localizada a Casa da Cultura Fazenda Roseira; ela se amplia a medida que os seus 

membros também estão em outros lugares. Esta percepção trouxe à comunidade a 

concepção de rede geográfica, já que conseguiram perceber que há pontos na cidade em 

que há convergência de seus membros e de suas ações, tais como: a PUC-Campinas 

enquanto lócus de estudo, os terreiros em que se encontram para suas práticas 

religiosas, as ONGs em que desenvolvem trabalhos sociais e de inclusão, ou seja, a 

Comunidade possui uma rede conectada a outros setores e atores na sociedade 

Campineira. 

Ao mapear a própria rede, se (re)posicionaram no território e logo destacaram que 

“se não nos apropriarmos desse território, estaremos vulneráveis para gestá-lo na 

totalidade” (Alessandra) (PLACIDO, 2016, s/p). 

Nesta afirmação há o link direto com a gestão urbana, já que se evidencia a 

disputa territorial nos espaços urbanos. Gestar a cidade de forma democrática exige do 

poder público a máxima atenção à essas disputas, minimizando os conflitos, 

fundamentalmente no que se refere à especulação imobiliária que, na maioria das vezes, 
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expropria grupos minoritários.  A Comunidade Jongo Dito Ribeiro percebe a especulação 

da qual é vítima, fundamentalmente nos últimos anos, da seguinte forma: “O Plano diretor 

nos oprime e desconsidera os espaços culturais” (Oluandeji) - (PLACIDO, 2016, s/p). Na 

mesma linha de pensamento outro membro da comunidade reitera: “é um massacre às 

culturas locais. Tendência de expulsar o que já tinha. Especulação é um processo 

violento” (Lucas) - (PLACIDO, 2016, s/p) 

Ancorados por esta acepção do território que lhes pertence, bem como conscientes 

da dinâmica territorial que traz no seu bojo a especulação imobiliária, partiu-se para o 

mapeamento do que consideram a maior demanda da Comunidade: a necessidade de 

placas de sinalização na cidade indicando onde estão. Seguem abaixo algumas falas que 

evidenciam o quanto esta demanda é urgente e necessária para a Comunidade Jongo 

Dito Ribeiro: 

“A placa evidencia o que está escondido” – (Cristiane Ribeiro); 

“A placa legitima o que é importante para a cidade” – (Lucas Silva); 

“A sinalização urbana permite o acesso de todos” – (Bianca Ribeiro); 

“O que está sinalizado no território, existe” – (Maíra Silva); 

“Uma cidade bem sinalizada é uma porta de acesso para conhecer o desconhecido” – 

(Flavia Tamires) 

 

Abaixo o mapa (figura 01) produzido pela comunidade apresentando esta 

demanda: 
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Figura 01 – Demandas da Comunidade Jongo Dito Ribeiro – Placas de Sinalização 

Fonte: Oficina Socioeducativa – Projeto de Extensão 

 

Ao eleger esta demanda – necessidade de placas de sinalização – a comunidade 

demonstra o seu amadurecimento territorial. São, de fato, sabedores da importância de se 

apropriar de um território e isso se faz de diferentes maneiras, a depender da trajetória 

histórico/espacial do grupo social. No caso da Comunidade Jongo Dito Ribeiro, sentem 

falta de serem vistos no território, de serem sinalizados enquanto patrimônio material e 

imaterial da cultura afrodescendente. Ao caminhar pela cidade nos deparamos com várias 

placas que sinalizam para os grandes shopping centers e não há nenhuma indicação para 

a Comunidade que representa o tesouro vivo do nosso passado histórico. Como educar 

para a diversidade étnica-cultural se não damos a visibilidade territorial aos nossos 

representantes? Considera-se aqui que educar não é apenas informar que existem e 

quais são suas ações, mas, acima de tudo, assumi-los como parte de nós, da nossa 

história, do nosso território. Nesse sentido, as placas de sinalização são, de fato, mais 
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que objetos/equipamentos urbanos, uma vez territorializadas, sinalizam a apropriação 

coletiva da sociedade. 

A partir desse produto fruto do mapeamento participativo da Comunidade Jongo 

Dito Ribeiro, o poder público tem em mãos uma demanda própria das condições 

territoriais vivida pela comunidade. Ao acatar esta demanda, faz-se, na verdade, a gestão 

participativa, ouvindo diferentes grupos sociais, percebendo suas necessidades que, 

muitas vezes, não são aderentes ao que a gestão pressupõe como necessário e imediato 

às populações. Acreditamos que esta prática, ou seja, gerir a cidade a partir de demandas 

devidamente mapeadas pelos seus moradores, seja o caminho para o território mais 

democrático, permitindo que os cidadãos assumam a coparticipação na gestão urbana e 

passem a viver as cidades de forma integral. Em outras palavras, “gestões púbicas 

democráticas exigem cidadãos conscientes de suas práticas sociais, sabedores de sua 

História e cientes de seu papel em uma sociedade que se (re)cria continuamente”, 

(PLACIDO, 2016, s/p) 
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Resumo 
Nós avaliamos os principais conceitos e crenças acerca do uso de drogas além das 

principais dificuldades observadas na implementação de um procedimento de 

rastreamento e intervenção breve (SBI) do consumo de drogas na rotina de pediatras de 

um serviço de atenção primária a adolescentes. Os resultados indicaram que a maioria 

dos médicos se ainda se sentem constrangidos em abordar a temática do uso de drogas 

com adolescentes, uma vez que entendem este procedimento enquanto uma invasão de 

privacidade e acreditam que os adolescentes não sejam totalmente honestos em suas 

respostas. A maioria dos profissionais reportaram não se sentirem preparados para 

realizar o SBI e somente 25% concordam que este procedimento deva ser realizado em 

uma consulta de rotina. Além disso, suas crenças na sua capacidade de realizarem o SBI 

podem dificultar a implementação deste tipo de procedimento em unidades de atenção 

primária à saúde. 

Palavras-chave: Adolescente, Uso de álcool, Atenção primária à saúde, Prevenção. 

  
Abstract 
We evaluated the main concepts and beliefs regarding drug use, as well as the main 

difficulties observed in the implementation of screening brief intervention (SBI) procedure 

in the routine consultations of pediatricians at a primary health service for adolescents. 
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The results show that when the question is the use of illicit drugs, most of the 

professionals feel embarrassed to address this issue with the patients, since they face it as 

an invasion of privacy and believe that their patients will not be honest in their answers. 

Most of them reported not feeling prepared to carry SBI, and only 25% agreed that the 

physician should perform this activity as part of a routine consultation. Their beliefs in self-

efficacy play an important role and can hamper the implementation of procedures for SBI 

in primary care units. 

Keywords: Adolescent, Alcohol Drinking, Primary Health Care, Prevention. 
  
Introduction 
         According to the 5th Brazilian National Drug Survey, 65.2% of population had 

already used alcohol, 24.9% had used tobacco and 22.6% had used other drugs in their 

lifetime (GALDURÓZ et al., 2002). From ages 10 to 12, 12.6% of the youths had used 

psychotropic drugs other than alcohol and tobacco at least once. Thus, early detection and 

intervention can improve the prognosis for success in the treatment of psychoactive 

substance abuse (HARRIS; LOUIS-JACQUES; KNIGHT, 2014) and early screening brief 

intervention (SBI) improve the identification of  individuals  at risk to become addicted. This 

procedure provides information for the health professional in planning the intervention 

(LÖHR et al., 2007). The World Health Organization encouraged SBI in primary health 

services and emphasized the importance of primary and secondary preventive actions - 

American journal of public health (1996). Systematic reviews of the effectiveness of SBI 

with users of psychoactive substances showed that they can be as effective as more 

intensive interventions (O'DONNELL et al., 2014; LANDY et al., 2015). In addition, many 

experimental studies in primary health services have attested to the efficacy of SBI in the 

reduction of the use of psychoactive substances (BABOR and HIGGINS-BIDDLE, 2000; 

DE MICHELI et al., 2004; STERLING et al., 2015). DE MICHELI et al. (2004) evaluated 99 

adolescents who received medical treatment at a primary health care service. The follow-

up evaluation, carried out six months later, confirmed the effectiveness of one session of 

SBI in the reduction of substance consumption and the intensity of related problems. The 

group of users that received preventive orientation showed a lower increase in 

consumption than the group that did not receive it. 
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         The primary focus of attention is the main provider of health services where the 

majority of the population consults a doctor at least once a year, which means that those 

professionals have the chance to intervene during the early stages, before the onset of 

serious problems related to the use of substances (O'DONNELL; WALLACE; KANER, 

2014). Besides, many routine health conditions observed in the primary health service 

might be related to the use of substances and special attention should be given to 

adolescents because of the high prevalence of drug abuse among this 

population(SCHRAM et al., 2015).  

         Although specific approaches have recently appeared, with sectors of pediatrics 

specializing in the treatment of adolescents (hebeatrics), the assessment of drug use is 

not part of the routine of pediatrics teams. Therefore, severe cases are referred to 

specialized services, which always implies some sort of loss, according to the 

COMMITTEE ON SUBSTANCE ABUSE (2011). Therefore, the “non-severe” cases should 

ideally be detected by and receive intervention from the same professional who provided 

the service, with whom the patient has a bond. Thus, many continuing medical education 

courses should offer training programs focused on screening and intervention strategies in 

drug abuse in order to improve the health professionals’ services as well as the primary 

and secondary preventive actions (SCHRAM et al., 2015). To fill this gap in medical 

education in the area of prevention and promotion of health, professors of the Medical 

College at the Universidade Federal de Sao Paulo offered an optional discipline to the 

students, named Promotion of Health in the General Practice, the theoretical reference of 

which is based on the Canadian Task Force on Preventive Health Care (2003) and the 

U.S. Preventive Service Task Force (2010). This discipline aims at encouraging the 

development of strategies for prevention, assistance and education in three areas, 

including use of psychoactive substances. A strategy adopted to overcome this 

shortcoming in the medical syllabus was the continuing education program focused on the 

coaching of doctors to prevent the use of drugs as well as identify and treat individuals 

with drug-related problems. Despite training programs in SBI, many health professionals 

still show resistance to incorporate this procedure in their routine practice. The most 

frequent reasons are beliefs that psychoactive substance users do not respond positively 

to the interventions and the impropriety of carrying out detection or intervention procedures 

in a primary health care setting (FORCE; BARTON, 2010). 
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         Thus, the objective of the present study was to assess some difficulties in the 

implementation of the SBI procedure based on the perceptions, concepts and beliefs of 

the participating doctors who work at a primary health service aimed at the adolescent 

population. We strongly believe that this study can be useful to improve our program and 

of those of many other authors. The development of strategies to strengthen the 

professionals’ motivations that aim at changing their attitudes and beliefs might be a 

critical tool for implementing preventive actions against psychoactive substance use in 

health services that do not specialize in drug dependence. 
  
Method 
 
Subjects 
         This was a quali-quantitative interview study. Eight pediatricians from the Center of 

Support to and Treatment of the Adolescent, a sector of the Department of Pediatrics of 

the Universidade Federal de Sao Paulo, participated in the study.  

 
Procedures 
         After making an agreement with the chief of the Center of Support to and Treatment 

of the Adolescent for the implementation of SBI procedure during routine medical 

consultations, we provided the medical team with training that lasted 16 hours and aimed 

at standardizing the consultations and resolving possible doubts about the issues relevant 

to this study. The issues addressed in the training were the epidemiology of drug use, an 

update on psychoactive substances, early screening/detection of many types of drugs 

through the DUSI (Drug Use Screening Inventory, Portuguese version) (DE MICHELI; 

FORMIGONI, 2002) and how to carry out the SBI during a routine consultation. The 

training course emphasized the importance of implementing a screening procedure for 

psychoactive substance use and SBI during the routine consultation carried out for 

adolescents by the physicians at the Center of Support to and Treatment of the 

Adolescent. 

All the professionals were requested to answer a questionnaire devised by the authors of 

this project that contained four questions about their concepts and beliefs relative to the 

use of drugs. In addition, the questionnaire contained eight questions on their motivation 
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and willingness to incorporate substance use detection procedures and SBI into their 

routine practice.   

 

 
 
Results 
         Table 1 shows the main concepts and beliefs of the participants with regard to drug 

use. When the question is about the use of illicit drugs, unlike when it is about the use of 

alcohol, most of the professionals (75%) consider it an invasion of privacy to address this 

issue with their patients. They believe the patients will not give honest answers (87.5%) or 

will feel uncomfortable (75%). Similarly, half of the professionals felt more embarrassed 

and uncomfortable asking the patients about their use of illicit drugs than asking them 

about their use of alcohol (12.5%). 

  
Table 1. The perception of the participants when asking their patients about their drug use. 

The data are expressed in percentages. 

Questions % 

Do you believe it is an invasion of privacy to ask your patient about 
his/her alcohol use?                               

  

No 87.5 

Yes 12.5 

Do you believe it is an invasion of privacy to ask your patient about 
his/her drug use?                           

  

No 25 

Yes 75 
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Do you believe your patients give honest answers when asked about 
their alcohol use?                              

  

No 25 

Yes 75 

Do you believe your patients give honest answers when asked about 
their use of illicit drugs?                               

  

No 87.5 

Yes 12.5 

Do you believe your patients feel uncomfortable when asked about their 
alcohol use? 

  

No 87.5 

Yes 12.5 

Do you believe your patients feel uncomfortable when asked about their 
use of illicit drugs? 

  

No 25 

Yes 75 

Do you feel embarrassed / uncomfortable addressing alcohol use with 
your patients? 

  

No 87.5 

Yes 12.5 
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Do you feel embarrassed / uncomfortable addressing the use of illicit 
drugs with your patients?                                    

  

No 50 

Yes 50 

  

         Regarding the kind of orientation that should be given to adolescents (Table 2), half 

of the professionals reported believing that the harmful effects of drugs should be stressed 

and the pleasant effects should be omitted, 25% believed that the pleasure resulting from 

the use of drugs is an “illusion”, 62.5% believed that marijuana is the gateway to other 

drugs, and 62.5% considered the use of drugs a chronic and incurable disease. 

  
Table 2. The opinions of the participants concerning the kind of orientation on drugs that 

should be aimed at adolescents and related concepts/beliefs. The data are expressed in 

percentages. 

  

Questions % 

When talking to adolescents about drugs, it is important to stress the 

negative aspects of the drug. 

  

Disagree    50 

Agree         50 

When talking to adolescents about drugs, it is not advisable to mention the 

pleasant effects they cause.  

  

Disagree    50 

Agree         50 
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Drugs do not give pleasure.   

Disagree    75 

Agree         25 

The pleasure provided by drugs is an illusion.                                                                            

Disagree    75 

Agree         25 

Marijuana is the gateway to other drugs.                                             

Disagree    37.5 

Agree         62.5 

A drug user has a chronic and incurable disease.                                                   

Disagree    37.5 

Agree         62.5 

  

         Regarding the adoption of screening procedures and their orientation on the use of 

drugs (Table 3), 37.5% had limited knowledge, and 62.5% considered their knowledge 

reasonable.  However, none of them considered their knowledge good or excellent. 

Although all the participants considered it important (62.5%) or very important (37.5%) to 

detect drug use in adolescents, only 25% agreed that this screening should be performed 

by the physician as part of a routine consultation. Most of the professionals (75%) reported 

feeling unprepared to carry out this activity and suggested that a psychologist or 

psychiatrist should do it. Regarding the role of the physician in the prevention/orientation of 

adolescents who use drugs, none of the participants agreed on it: 50% suggested that this 



 

51 

orientation should be provided during a specific consultation rather than a routine one, and 

50% stated that a specialized professional would be better prepared to carry out this task. 

Similarly to their concerns about screening, most of the doctors (75%) did not feel 

prepared to give counseling or orientation on drugs to adolescents, suggesting that either 

a psychologist or a psychiatrist should do it. Regarding their opinion about the SBI 

intervention, 75% are confident that it could be successful, while 25% expressed their 

doubts about its effectiveness. As to their motivation and availability to participate in the 

project, only 37.5% considered themselves motivated, and the remaining ones reported 

feeling little motivated or not motivated at all. According to them, their lack of motivation 

was due to their inadequate training and to their belief that this task should be performed 

by a specialist (12.5%), or due to lack of available time because of the high demand 

imposed by the service (25%).  

 

 

Table 3- The opinions of the participants about the screening procedure and BI for the use 

of psychoactive substances. The data are expressed in percentages. 
  

Questions % 

How would you rate your knowledge of drugs?                                           

None                                  0 

Limited                                37.

5 

Reasonable                                     62.

5 

Good 0 

How important is it to evaluate the adolescent use of drugs?   
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Not important 0 

Important 62.

5 

Very important 37.

5 

Do you agree that the physician should screen the adolescents for the use 

of drugs as part of a routine consultation?                                

  

Disagree                                  0 

Agree                         25 

Partially agree                                                    50 

Do not know 25 

Do you feel prepared to screen the adolescents for drug use?   

Yes 25 

No 75 

How do you feel about the physician giving counseling/orientation to 

adolescents on the use of drugs during a routine consultation? 

  

Wrong. This kind of orientation should be given during a specific 

consultation 

50 

Wrong. The physician should refer the adolescent to a specialist 50 

Unnecessary 0 

Important 0 
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Do you feel prepared to give counseling/orientation to adolescents on the 

use of drugs? 

  

Yes 25 

No 75 

What is your opinion about the Brief Intervention for drug users?   

Ineffective 0 

Might work 50 

Direct and objective technique, with encouraging results. 25 

Do not know 25 

How motivated/available are you to participate in a program of drug use 

prevention? 

  

Not motivated 0 

Little motivated 37.

5 

Motivated 37.

5 

Very motivated 0 

Do not know 25 

  
 
Discussion 
         The data of the present study indicate that most of the participating physicians 

believed in the importance of early detection and intervention for initial episodes of drug 
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use. However, they disagreed that they should be the ones to perform these tasks and 

suggested that specialized professionals (psychologists or psychiatrists) should do it. The 

physicians felt that were not specialized in the issue and believed a routine consultation 

was not the ideal moment/venue for such an intervention. Our data are similar to those of 

some previous studies (VAN HOOK et al., 2007; STERLING et al., 2012). MARCELL et al. 

(2002) found similar results in a group of physicians who participated in a service of 

primary prevention of substance abuse by the adolescent. They observed that even 

though the professionals believed in the importance of early detection and SBI for 

substance abuse, they did not feel comfortable or technically prepared to do it. 

         Although we observed some practical difficulties in this study concerning the 

performance of the physicians in the SBI, most of them in primary health service setting 

used the procedure with the adolescents they examined. In a previous study, we found 

that the adolescent users of psychoactive substances who received SBI showed a 

significant reduction in the consumption of most of the substances evaluated, as well as a 

significant reduction in the intensity of problems and risky behavior (DE MICHELI; 

FISBERG; FORMIGONI, 2004; DE MICHELI, FORMIGONI 2004). 

         Despite the effectiveness of implementing both psychoactive substance screening 

instruments and SBI in primary health services, the adherence of health professionals is 

still poor (AMARAL; RONZANI; SOUZA-FORMIGONI, 2010). Some authors suggest that 

positive attitudes when dealing with psychoactive substance users, such as believing in 

the possibility of an interruption or reduction of consumption, increase the adherence of 

professionals to the use of the procedure (RYAN et al., 2012). These problems can be 

solved by means of improvement of the SBI training course. Some authors detected that 

those doctors who participated in the SBI training program reported better communication 

with patients concerning their use of substances, and felt more comfortable and secure 

carrying out the prevention or intervention (SIEGAL; COLE; LI; EDDY, 2000). Additionally, 

the authors suggest that the participation of doctors in training programs on the prevention 

of substance abuse could improve the performance of those professionals, increasing their 

self-confidence in their ability to detect use and interview the patients. 

         Among the main barriers for the implementation of the procedures for early 

detection of drug use associated with the SBI observed in our study, we can mention some 

personal difficulties of the professionals addressing the issue of illicit drugs and their belief 
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that it is an invasion. BEICH; GANNIK & MALTERUD (2002) performed a qualitative 

evaluation of a group of physicians in a primary health care setting who had participated in 

the implementation of a program that combined screening and BI concerning the risk of 

use of alcohol. They observed that the physicians had difficulty in establishing a good 

bond with the patients, which hindered their adherence to the program. Moreover, many 

professionals reported that the patients were resistant to the screening and intervention. 

         An interesting strategy to improve SBI programs is inviting the managers of the 

service to take part in these training programs. AMARAL et al (2010) showed that their 

participation is essential for the successful implementation of this procedure because they 

are able to support its incorporation into the routine of the health care service. In this 

study, we detected that the coordinators of the service are highly motivated and committed 

to the project, to the point of changing the routine of the service to facilitate the 

implementation of the project. Considering all these facts, the professionals and 

institutions should reflect upon the difficulties associated with the medical education of 

doctors and their concepts of prevention and promotion of health. Taken together, these 

data lead us to conclude that the professionals’ beliefs about their self-efficacy play a more 

important role than practical and personal difficulties, and may hinder the implementation 

of the procedures of SBI. 
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Resumo 
O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é considerado uma das mais frequentes 

alterações de desenvolvimento. O objetivo deste trabalho foi verificar tendências em 

temas e procedimentos entre dois períodos de publicações relacionadas ao autismo no 

Journal of Applied Behavior Analysis (JABA). Foram selecionados todos os artigos 

relacionados ao TEA dos cinco primeiros e últimos anos publicados no JABA. Adotaram-

se as seguintes categorias: quantidade de artigos, participantes, tema, delineamento 

experimental, análise funcional, procedimentos de mudança comportamental, 

generalização e seguimento. Detectou-se aumento na quantidade de artigos, análises 

funcionais e medidas de generalização, sendo as crianças os participantes mais 

frequentes. Os temas relacionados à redução de comportamentos permaneceram mais 

frequentes nos dois grupos, diferentemente de temáticas como habilidades acadêmicas e 

operantes verbais. Embora existam evidências robustas de efetividade, é necessário um 

maior investimento na generalidade das intervenções comportamentais. 

Palavras-chave: Autismo, Transtorno do Espectro Autista, Manejo Clínico, Intervenção 

Precoce, Journal of Applied Behavior Analysis. 
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Abstract 
The autism spectrum disorder (ASD) is considered one of the most frequent alterations in 

development. The objective of the present research was to verify the main trends in 

themes and procedures in the first and last 5 years of publications related to autism in the 

Journal of Applied Behavior Analysis (JABA). All articles with participants with ASD from 

the first and last five years published in JABA were selected for analysis. We adopted the 

following categories: amount of articles, participants, theme, experimental design, 

functional analysis, procedures for behavioral change, generalization and follow-up. 

Increase was detected in the amount of articles, functional analysis and measurements of 

generalization, where the most frequent participants were children. The themes related to 

behavior reduction remained the most frequent in both groups, unlike themes such as 

academic skills and verbal operants. Applied behavior analysis has demonstrated 

throughout time a number of evidences of various treatments for people with ASD, mainly 

related to the reduction of problem behaviors, however a greater investment is required in 

the generality of behavioral interventions. Although there are robust evidence of 

effectiveness, more investment is required in most behavioral interventions. 

Keywords: Autism, Autism Spectrum Disorder, Clinical Management, Early Intervention, 

Journal of Applied Behavior Analysis. 

 
Introdução 

O autismo e os Transtornos do Espectro Autista (TEA) caracterizam-se como 

distúrbios crônicos da socialização, impactando negativamente diversas esferas do 

desenvolvimento, como a linguagem, comunicação e as habilidades sociais (HARMS;  

MARTIN; WALLACE, 2010, PRELOCK; NELSON, 2012). O aumento na quantidade de 

indivíduos com TEA proporcionou um aumento dos esforços na descoberta da etiologia e 

do desenvolvimento de tratamentos mais eficazes (REICHOW, 2012). Em alguns países, 

como Estados Unidos e Nova Zelândia, é oferecido gratuitamente à população 

tratamentos mais efetivos, baseados em evidências atuais. 

         Algumas intervenções precoces e intensivas com base na análise aplicada do 

comportamento parecem ser mais efetivas quando comparadas a outros modelos 

(HOWARD et al.,  2005; MCEACHIN; SMITH; LOVAAS, 1993; SALLOWS; GRAUPNER, 
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2005). Por exemplo, Lovaas (1987) avaliou o efeito de uma intervenção em dois grupos 

de crianças autistas com menos de quatro anos (n=19) durante 24 meses. Os achados 

indicaram um aumento de 20 pontos em testes de QI no grupo que recebeu uma 

intervenção em análise do comportamento e maior progresso no rendimento escolar. 

Destas, nove crianças completaram o primeiro grau em classes de ensino regular, 

enquanto que somente um indivíduo do grupo controle alcançou níveis normais de 

funcionamento intelectual e educativo. Reichow (2012) realizou uma revisão de cinco 

meta-analises sobre um modelo de intervenção comportamental de crianças com autismo 

(Early intensive behavioral intervention- EIBI). Os resultados indicaram eficácia desta 

modalidade de intervenção, aumento do QI em testes de inteligência e maior frequência 

de comportamentos adaptativos para crianças com TEA. 

Atualmente, o Journal of Applied Behavior Analysis (JABA) é considerado uma 

referência na área de análise do comportamento aplicada, publicando trabalhos científicos 

em diversas esferas das ciências do comportamento. Desde seu início, contudo, este 

periódico parece ter uma relação mais alinhada com pesquisas sobre os transtornos do 

desenvolvimento (HORNER, 1997). Um dos trabalhos de revisão de grande impacto 

ligando o JABA ao desenvolvimento atípico refere-se ao livro Behavior Analysis in 

Developmental Disabilities, organizado por Iwata et al. (1997) que reúne artigos 

importantes de um período de 27 anos do JABA. A terceira edição do livro foi publicada 

em 1997 e conta com 70 artigos do JABA selecionados por pesquisadores em análise do 

comportamento objetivando uma melhor compreensão dos mecanismos básicos do 

comportamento humano e as possíveis aplicações para uma melhora da qualidade vida 

de indivíduos com transtornos do desenvolvimento (HORNER, 1997). Dentre todos os 

artigos revisados que compõem o livro, 19 deles (28%) avaliaram o impacto de 

intervenções em problemas graves de comportamento. 

     O propósito deste trabalho, portanto, foi verificar as principais tendências em temas 

e procedimentos nos últimos 5 anos dos estudos com autismo no JABA como forma de 

contribuir com a atualização em diferentes modelos de intervenções com base na análise 

do comportamento aplicada ao autismo por meio de uma avaliação comparativa de 

publicações científicas. 
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Método 
         Foram utilizadas todas as publicações do JABA que estavam dentro dos intervalos 

1968-1972 e 2007-2011 constituídos por 10 volumes com quatro números cada um (com 

exceção em 2011 em que o quarto número não foi publicado durante a realização da 

pesquisa). Os critérios de seleção dos manuscritos ocorreram por meio da análise de 

todas as publicações dentro dos períodos mencionados para selecionar somente aqueles 

cuja descrição dos participantes contava com pelo menos um indivíduo diagnosticado 

com algum transtorno do espectro autista: Autism, Asperger yndrome, Rett’s syndrome, 

ASD, PDD, PDD-NOS. Destes, obteve-se um total de 161 artigos para análise. Ressalta-

se que os manuscritos (BANCROFT et al., 2011; DEQUINZIO et al., 2007; EGAN; 

BARNES-HOLMES, 2009; EIKESETH; HAYWARD, 2009; GREGORY; DELEON; 

RICHMAN, 2009; KODAK et al.,  2007; VOLKERT et al., 2009) não foram incluídos 

porque não descreviam as idades de todos os sujeitos experimentais. 

         Os artigos selecionados foram alocados em dois grupos com base na data de 

publicação: G1 (1968-1972) e G2 (2007-2011). A análise foi realizada através de algumas 

variáveis (tipo de pesquisa, participantes, tema de pesquisa, seguimento e procedimentos 

para generalização) detectadas por Northup et al. (1993). As demais variáveis foram 

adicionadas pelos presentes autores. Todas as categorias e subcategorias estão 

descritas na figura a seguir. 
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Figura 1. Representação das categorias e subcategorias analisadas. Os círculos centrais representam as 

categorias, as elipses constituem as subcategorias e as caixas de texto descrevem as definições de cada 

uma das variáveis. 

 

  

Resultados e discussão 
         A Figura 2A ilustra a quantidade de artigos analisados anualmente. Considerando-

se o total de 161 publicações, 95% dos artigos foram encontrados no G2, com destaque 

nos anos de 2007 contendo 34 artigos e 2009 com 47 trabalhos. Em contrapartida, em 

1971 nenhuma pesquisa sobre TEA foi publicada. Analisando-se G2, a queda de 

manuscritos em 2008 pode ser justificada pelo fato do quarto volume de publicações 

deste ano ser um especial sobre drogas, não contendo nenhum trabalho sobre TEA. 

Alguns fatores colaboram com aumentos nos números e na qualidade dos diagnósticos 

de transtornos do espectro autista como auxílio de fundações de fomento à pesquisa e 

legislações que facilitam a pesquisa (SHATTUCK et al., 2012). Observou-se um crescente 

número de estudos epidemiológicos sobre TEA durante as últimas quatro décadas e que 

continua a aumentar na maioria das comunidades, segundo o relatório do Centers for 

Disease Control and Prevention (BAIO, 2012)). Somente entre os anos 2002-2008, 

observou-se um aumento de 73% nas estimativas de prevalência do TEA na população 
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total. Segundo este relatório, o aumento do conhecimento e acesso a serviços melhoram 

a capacidade das redes de saúde para identificar crianças com TEA. Contudo, ainda são 

necessários mais estudos para avaliar os múltiplos fatores que afetam a prevalência ao 

longo do tempo. 

Em relação à Figura 2B, ao se analisar a categoria “participantes”, observou-se que 

a maioria dos sujeitos experimentais era composta por crianças (93% em G1 e 83% em 

G2). Quando comparado os dois períodos, observou-se um aumento em G2 de 5% tanto 

em adolescentes quanto em adultos. A maior utilização de crianças como sujeitos 

experimentais pode ser devido ao fato da infância ser um período crítico do 

desenvolvimento em que as taxas de aprendizagem são maiores, assim como, a 

diferença entre habilidades de crianças típicas e com TEA são menores (ADAMS et al., 

2012). Além disso, existem evidências que o tratamento precoce e intensivo com base na 

análise aplicada do comportamento produza melhoras funcionais importantes e 

duradouras em crianças com TEA (HOWARD et al., 2005). Reichow et al. (2012) afirmam 

que este modelo de tratamento com início precoce está entre os mais reconhecidos e 

utilizados. Assim, a lógica de uma intervenção precoce é que as crianças possam ser 

direcionadas a uma trajetória de desenvolvimento normativo, prosseguindo em um 

desenvolvimento ideal após o término da intervenção (RAMEY; RAMEY, 1998). Por outro 

lado, detectou-se pouca utilização de adultos com autismo nas publicações do JABA, 

necessitando de um maior número de estudos para a elaboração de procedimentos mais 

eficazes para indivíduos desta faixa etária. 
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Figura 2. 
(A) Total de artigos publicados por ano no JABA com participantes com TEA, durante os períodos 

analisados. (B) Porcentagem de participantes com TEA agrupados pela idade em G1 e G2. (C) 
Porcentagem dos delineamentos experimentais utilizados em G1 e G2. 

 

   Quando analisada a categoria “tema de pesquisa”, observou-se uma maior 

quantidade de trabalhos relacionados à redução comportamental, tanto em G1 quanto em 

G2 (38% e 35%, respectivamente). A variável “operantes verbais” manteve-se 

praticamente constante, (12% e 10% respectivamente). No tema “cuidadores/terapeutas”, 

observou-se 13% e 8% respectivamente Não se observou estudos com os itens 

atividades de vida diária, comportamento social, pré-requisitos e pré-acadêmicas e 

procedimentos. 

Em relação ao delineamento de sujeito único, por se tratar de um periódico de 

análise experimental do comportamento, observou-se que quase todas as publicações 

analisadas (G1: 100% e G2: 98%) utilizaram este tipo de delineamento. Em G1, 50% dos 

delineamentos foram de reversão. Delineamentos de linha de base múltipla, multi-

elementos, elementos combinados e grupos controle não foram utilizados de modo que a 

outra metade permaneceu na subcategoria “outros”. Em G2, observou-se uma distribuição 

similar entre os delineamentos “multi-elementos”, “linha de base múltipla” e “reversão”. O 

delineamento “multi-elementos” destacou-se como o mais utilizado (29%), seguido por 

linha de base múltipla (25%) e reversão (24%). A subcategoria “outros”, “elementos 

combinados” e “grupo controle” foram os delineamentos menos utilizados no período que 

compreende G2. Para uma análise mais detalhada a Figura 2C ilustra a porcentagem de 
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cada delineamento utilizado. No artigo inaugural do JABA, os autores Baer et al. (1968) 

citaram o delineamento de reversão como uma maneira de demonstrar o controle 

fidedigno de uma mudança comportamental importante. Essas informações podem ser 

corroboradas a partir dos resultados de G1, em que este delineamento foi utilizado em 

metade das publicações. Assim como o delineamento reversão, as metodologias de linha 

de base múltipla também foram mais utilizadas em G2. Os referidos autores sugerem sua 

utilização quando o comportamento alvo fosse irreversível, como no caso do ensino de 

leitura, ou quando ele fosse um alvo indesejável. Além disso, por questões éticas, a 

reversão do comportamento seria impraticável como no caso de um comportamento auto-

lesivo. 

         No período entre 1968 e 1972, apenas uma análise funcional descritiva foi 

detectada em participantes com TEA. Esperava-se que em G1 não existissem análises 

funcionais experimentais, pois o primeiro estudo utilizando estes procedimentos análogos 

à situações naturais com manipulações de contingências de reforçamento positivo, 

negativo e automático para avaliar a sensibilidade do comportamento problema foi 

realizado somente na década de 80 (IWATA et al., 1982). Ao se analisar os artigos 

detectados em G2, observou-se uma quantidade quatro vezes maior de análises 

funcionais experimentais em relação às descritivas. Do total de estudos analisados em 

G2, 35% utilizaram análises funcionais, enquanto que 7% utilizaram análises descritivas. 

Ressalta-se que quase todos os artigos (98%) relacionados à redução comportamental 

(entre os anos de 2007 e 2011) avaliaram as contingências que mantém o 

comportamento problema por meio de análises funcionais, sendo 81% do total de análises 

experimentais e 17% descritivas. As análises funcionais experimentais, também 

denominadas como condições análogas, se tornaram o padrão-ouro das avaliações 

comportamentais (HANLEY; IWATA; MCCORD, 2003). 

         Em G1, a subcategoria “outros procedimentos” destacou-se como a mais utilizada 

(43%), sendo necessário avaliar quais dos procedimentos foram utilizados nestas 

publicações. Em relação ao G2, devido aos 17% designados à subcategoria outros, foi 

necessária uma segunda análise destas publicações para uma avaliação mais apurada 

dos procedimentos que constituíram essa subcategoria. A partir disso, destacaram-se o 

reforçamento não contingente (tradução termo em inglês noncontingent reinforcement – 

NCR) com 4%, esvaecimento (tradução do termo em inglês fading) (3%) interrupção de 
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respostas e redirecionamento com (2%) como os procedimentos mais utilizados na 

subcategoria outros. 

         A frequência de utilização dos procedimentos de mudança comportamental 

encontrados na presente pesquisa está em acordo com a literatura. Segundo (CATANIA 

et al., 2009), as dicas fazem parte das tentativas discretas, um dos métodos mais 

utilizados e efetivos para o ensino de diversas habilidades para pessoas com TEA. As 

avaliações de reforçadores, também denominadas como avaliações de preferência de 

estímulo, se tornaram importantes no tratamento de pessoas com deficiências, pois a 

identificação desses estímulos é um componente crítico para qualquer programa de 

modificação comportamental (WACKER et al., 1985), além de ser difícil a identificação de 

reforçadores poderosos para essa população (WACKER et al., 1985). 

         Do total de artigos analisados em G1, apenas 12,5% apresentaram medidas de 

seguimento (tradução do termo em inglês follow-up), ao passo que em G2 este número foi 

ligeiramente maior (14%). Quando analisada a categoria generalização, 12,5% dos 

trabalhos em G1 apresentaram esta medida, enquanto que em G2 19%. As avaliações da 

durabilidade de uma mudança comportamental, da ocorrência de comportamentos alvos 

em uma grande variedade de ambientes e a extensão destes comportamentos para 

outros relacionados, contribuem para generalidade do tratamento. A generalidade é uma 

das dimensões da pesquisa aplicada e constitui-se como essencial nos estudos porque 

proporciona evidências de uma melhoria comportamental (COOPER et al., 2007). É 

necessário que estudos futuros atentem para estas medidas de comportamento, pois de 

acordo com Baer; Wolf e Risley (1968) a generalidade é uma característica valiosa da 

pesquisa aplicada que deve ser explicitamente examinada. 

O presente estudo possui algumas limitações como a falta de detalhes na 

descrição de participantes e nos procedimentos de mudança comportamental, além da 

dificuldade na categorização de alguns estudos dentro dos temas escolhidos, sendo 

necessária a criação da subcategoria “outros”. Outra limitação foi a grande quantidade e 

variedade de procedimentos de mudança comportamental, atribuídos à subcategoria 

“outros”. Assim, foi necessária uma segunda análise, com o objetivo de expor os 

procedimentos mais utilizados. 

  

Considerações finais 



 

68 

Os achados deste estudo demonstraram a frequência e a variação de topografias 

nos estudos de análise do comportamento aplicada aos transtornos do espectro autista. 

Comparando-se os dois períodos examinados, observaram-se alterações na frequência 

de todas as variáveis analisadas. Entre os achados, destacamos o aumento de estudos 

com essa população. O intervalo entre os dois períodos analisados, foi marcado pela 

criação de estratégias altamente relevantes para a avaliação e modificação 

comportamental, que culminou na ampla variedade dos artigos encontrados nas 

publicações do JABA. Desta forma, novos estudos devem avaliar um período mais amplo 

de publicações no JABA como forma de avaliar novas tendências e procedimentos dentro 

desta temática. Também é necessária uma avaliação minuciosa da qualidade e da 

eficácia das intervenções propostas no JABA, para a população com transtornos do 

espectro autista. Se por um lado isto significa que novas e importantes variações poderão 

surgir, também há o risco de que aplicações pouco efetivas se multipliquem. Por esta 

razão, é necessário que a literatura seja constantemente monitorada. 
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Resumo 
Vários estudos indicam uma associação entre indivíduos gagos e transtornos mentais, em 

especial com transtornos de ansiedade e humor. O objetivo deste trabalho foi realizar uma 

revisão acerca dos principais achados na literatura referentes à gagueira e suas relações 

com os transtornos mentais, além dos efeitos de diferentes intervenções (fonoaudiológica, 

psicológica e farmacológica). Este estudo configura-se como uma revisão narrativa da 

literatura. Com base nos estudos encontrados, observou-se uma prevalência considerável 

de transtornos de ansiedade em indivíduos gagos, com destaque para a fobia social. 

Além disso, observou-se uma associação da gagueira com o uso de substâncias de 

abuso, como a cocaína, possivelmente devido à interferências no sistema dopaminérgico. 

Palavras chave: Gagueira; Distúrbios mentais; Co-terapia. 
  
Abstract 
Several studies suggest an association between stuttering and mental disorders, 

especially with anxiety and mood disorders. The aim of this study was to review the mains 

findings regarding stutter and its relationship with mental illness, and the effect of different 

modalities of intervention (speech therapy, psychology, and pharmacology). This study is 

considered a narrative review of the literature. Based on our findings, a considered 

prevalence of anxiety disorders in stutter was detected, highlighting social phobic 

disorders. Also, an association between stuttering and substance abuse was detected, 

such as cocaine, possible due to interferences in the dopaminergic system. 
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Introduction 
   Stuttering is a language disorder in temporal pattern and normal fluency (GOMES; 

KERBAUY, 2007; VILA-NOVA et al., 2006). This is a remarkable characteristic and refers 

to the smooth and continuous flow of speech, because of a coordinated and synchronized 

integration between the neural processes involved in language and motor action 

(ANDRADE; QUEIRÓZ; SASSI, 2010). Some authors suggest that speech and language 

disorders usually affect more male than female children and are more common among 

those who have a family history of language, speech, reading or writing disorders 

(FELDMAN, 2005). Stuttering is also prevalent in males, being the persistent 

developmental stuttering the most common, affecting about 1-4% of the population 

(GORDON, 2002). Furthermore, the risk increases for males with first-degree relatives 

who have a stutter (CRUICE; WORRALL; HICKSON, 2010). 

Speech fluency depends on several factors such as age and maturation of the 

neurolinguistic system. Consequently, it is not static and varies among individuals and 

even during the life course (MARTINS; ANDRADE, 2008). Regarding stuttering, disfluency 

is understood as being a breakdown in the forward flow of speech, a result of abnormal 

motor control (ANDRADE et al., 2008). Disfluency is the most common characteristic 

found in stuttering, with other specific signs and symptoms, such as prolongations of 

phonemes or syllables, abnormal pneumo-phonological articulatory coordination, 

interruptions, interjections, audible or silent blocking, circumlocutions, repetition of sounds 

and even whole words and speech production with excessive amount of physical stress 

(CUMMINS, 2010). 
  
Association between mental disorders and stuttering 

Although there are no consistent evidence about the exact etiology of stuttering, 

some authors suggest that it has an emotional source. The psychogenic stuttering (also 

known as pseudo-stuttering), for example, is considered a conversion disorder by the 

International Classification of Diseases. Its characteristics are quite different from normal 

stuttering because they occur very quickly (in a hysterical frame) and involves only adults 
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with a history of mental disorder (MAHR; LEITH, 1992). In addition, some mental disorders 

may influence on stuttering development, including mood disorders (IVERACH et al. 

2010;), anxiety (STANGIER et al., 2011) and learning process (OLIVEIRA, et al., 2007). 

However, the association between mental disorders and stuttering seems to be a highly 

complex mechanism because they can mutually serve each other. For example, Iverach et 

al. (2009) found that stutterers are more likely to have anxiety disorders, borderline, 

histrionic and personality disorders when compared with non-stutterers. Besides, some 

authors conducted a study with 94 stutterers and compared them with a sample of 920 

healthy adults from a sample survey of the Australian population. Individuals who have 

certain types of phobia are more likely to be stutterers (IVERACH et al., 2011) and those 

who abuse drugs, especially cocaine, may present stuttering (LINAZASORO; VAN-

BLERCOM, 2007). 
  
Anxiety disorders 

The negative impact of stress and anticipatory anxiety in the case of stuttering 

speakers comes from the uncertainty regarding the speech fluency (GOMES; KERBAUY, 

2007). Stutterers constantly try to mischaracterize the tension in speech production, 

generating even more tension. Thus, they use some strategies, such as prior preparation 

of what they want to talk, avoidance of certain sounds and substitution of words, besides 

pauses and changes of the breathing pattern during speech (IVERACH et al., 2011). 

There are some situations in stuttering that can trigger significant episodes of anxiety, 

such as interaction with individuals whom the stutterer consider hierarchically more 

important, such as the teacher, boss, relative or even a colleague who, for some reason, 

has assumed a position of authority (GOMES; SCROCHIO, 2001). Moreover, the 

repetition of fixed and obsessive behavior and fear of criticism can be associated with 

stuttering. This behavior pattern is similar to some anxiety disorders and compulsions, 

such as the obsessive-compulsive disorder. The fear of criticism and situations in which 

the stutterer feel exposed can lead him to show escape and avoidance behaviors in some 

social situations, which is a risk factor for the development of specific phobias, such as 

speaking in public, giving a lecture or explaining something to someone (ALM, 2004). 

Another feature of stuttering is the presence of psychosocial conflict regardless of its 

severity and type of associated behaviors. It seems that a significant increase in anxiety 
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levels is observed, especially in adolescents who stutter, exacerbating existing 

complications at this stage of life (MULCAHY et al., 2008). 
  
Mood disorders 

Depression affects between 3-5% of the general population, and in outpatients, the 

prevalence increases from 5% to 10% and, in hospitalized patients, from 9% to 16% 

(TENG; HUMES; DEMETRIO, 2005). There is a positive correlation between the 

symptoms of persistent developmental stuttering and social anxiety, depression and the 

improvement or worsening of social phobia. Some authors observed that stutterers were 

twice as likely to have a mood disorder (DIAS et al., 2011). As facial muscles are involved 

in the process of speech production, as well as in the expression of emotions, depressive 

stutterers may have the facial muscles impaired (DIAS et al. 2011). In cases of persistent 

developmental stuttering associated with psychiatric disorders, after anxiety and 

depression drug treatment, the patients showed better social adjustment, promoting a 

more efficient response to speech therapy (BRADY; ALI, 2000). 

  
Diagnosis and treatment 

Since stuttering was described in the ancient world, several treatments have been 

reported, such as spells, potions, surgeries and even burning or removal of part of the 

tongue (GUNTUPALLI; KALINOWSKI; SALTUKLAROGLU, 2006). The appropriate 

diagnosis for stutterers is the major condition for the correct treatment, which can 

overcome speech disfluency without the need of therapy for most children (COSTA; 

KROLL, 2000). One should consider important criteria to diagnose stuttering and to 

characterize it. Avoidance behavior, for example, may be erroneously classified as social 

phobia; however, it would not exist without the presence of stuttering. Another precaution 

to be taken when diagnosing comorbidities is related to tics and compulsive movements, 

observed in stutterers, which might be associated with other disorders, such as obsessive-

compulsive disorder and Tourette syndrome (COSTA; KROLL, 2000). When diagnosing a 

patient, a serious investigation must be performed on the patient’s habits. The presence of 

some psychiatric disorders, such as Parkinson’s disease (TOFT; DIETRICHS, 2011) and 

sleep apnea can increase stuttering or lead to a false positive result (GUNTUPALLI et al., 

2006). 
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When properly diagnosed, the next step is to perform the necessary referrals for all 

services and professionals, aiming a multidisciplinary approach for the treatment 

(FELDMAN, 2005). Regarding stuttering treatment, it is worth emphasizing that no 

approach is the only one and ultimate, mainly in adulthood. However, when properly 

applied, it increases the chances of success in the reduction and even extinction of 

stuttering. The earlier the therapeutic intervention is performed, the sooner the child will 

stop stuttering and the faster effective results will be accomplished (HOWELL; DAVIS; 

WILLIAMS, 2008). There is no age limit to start or finish treatment, and children can start 

at the age of three (GOMES; KERBAUY, 2007). 

Nowadays, therapies used alone or in association involve the areas of Speech-

Language Therapy, Psychology, and Medicine. Several authors reported significant 

efficacy when the treatments were performed concomitantly, as psychiatric symptoms 

along with speech therapy were the best therapy for stuttering (CUMMINS, 2010). It 

emphasizes the importance of using techniques that help to overcome cognitive and 

affective reactions that are harmful to the speech (MURPHY; YARUSS; QUESAL, 2007). 

Some strategies include cognitive restructuring, talking about thoughts and feelings 

regarding stuttering, and thus reducing fears through desensitization (BOYLE, 2011). 

However, one should consider the limitations and idiosyncrasies of each patient when 

approaching the list of coping strategies. Another noninvasive technique that helps therapy 

is the use of brain imaging to map regional activations and deactivations, such as 

magnetic resonance imaging (Ingham, 2003). Although no one knows how the alterations 

in the brain occur yet, treatment is useful to normalize the neurophysiologic processes 

associated with the production of speech in fluent speakers. The persistent and 

uncontrollable nature of stuttering can increase the susceptibility to mood disorders. The 

chance of the stutterer to seek help is reduced when he is a socially phobic person 

(IVERACH et al. 2010). 

One of the characteristics of social phobia is the situation when the individual feels 

evaluated by someone else, leading him to avoid talking as the stutterer experiences high 

anticipatory anxiety and strong emotions such as fear. Gomes and Kerbauy (2007) 

suggest the coping therapy, in which the stutterer is exposed to feared situations, aiming 

to regulate the emotional response to the problem. The authors recommend the use of 

tools, such as computer programs simulating real situations. Thus, the speech and its 
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consequences would be analyzed from a behavioral approach and with regular cognitive 

evaluations based on strategies focusing on changes in cognition and knowledge of new 

skills. The combination of strategies, such as desensitization for stuttering, cognitive 

restructuring, self-acceptance, self-disclosure, and modification approaches improves 

fluency, as well as stuttering (BOTHE et al., 2006; CRUICE et al. 2010). Several 

approaches seem to have beneficial effects on stuttering therapy, such as Psychoanalysis 

(GUNTUPALLI et al. 2006), Behavior Therapy (ONSLOW; MENZIES; PACKMAN, 2001), 

and Cognitive Behavioral Therapy (MENZIES et al., 2009). Regarding the two previous 

approaches, the therapist seeks to reduce anxiety and feelings of embarrassment in 

feared situations, helping the patient to build a more adaptive behavioral repertoire 

(MENZIES et al. 2009). Regarding the search for behavior modification, some authors 

reported the cognitive therapy as more efficient to decrease signs and symptoms of social 

phobia (STANGIER et al. 2011). Many stutterers experience behavior changes during their 

life, such as anxiety disorder, phobias, smoking, and compulsive overeating (FLOYD; 

ZEBROWSKI; FLAMME, 2007), which should be treated with therapy. In this manner, self-

management and modeling are common strategies in speech therapy and psychology, 

showing positive results (PRINS; INGHAM, 2009). 

In addition, the psychologist can work on the stutterer’s awareness regarding 

cognitive and affective stuttering components to increase the benefits obtained during 

treatment and thus decrease the risk of recurrence. Therefore, interventions using 

strategies, such as a social skills training (FUMO et al., 2009), mindfulness (BOYLE, 

2011), and brief intervention (JONES et al. 2008) are interesting options supporting strong 

evidence. 

  
Speech-language therapy 

Although even without treatment, the stutterer develops effective coping strategies 

during his life to facilitate the fluency, this is not an indicative that speech therapy would be 

unnecessary. Approximately 89% of individuals have voice or speech disorders, but only 

3-4% undergoes a speech therapy process (ELLIS; FINAN; RAMIG, 2008). Speech 

therapy approaches aspects of speech, such as fluency, organization, readability, rhythm, 

and self-monitoring. New technologies, such as masking, auditory feedback devices, 

activities, and computer games can also be used with excellent therapeutic action 
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(GOMES; SCROCHIO, 2001; WALDEN, et al. 2012). To encourage stutterers to 

communicate freely, it is important to contemplate the strategies for desensitization and 

cognitive restructuring principles, guidance and speech therapy, as well as psychological 

counseling (MURPHY et al. 2007). Speech therapy should also address aspects related to 

oropharyngeal functions whenever stuttering is associated with neurological disorders, 

such as stroke, aphasia, and Parkinson’s disease. In these situations, there might be 

cases of other associated disorders, such as dysphonia. The speech and language clinical 

evaluation must always investigate the vocal qualities, as well as the presence or absence 

of dysphonia. In the case of Parkinson’s disease, the voice is characterized by reduced 

loudness (hypophonia), decreased variation in pitch (monotone), giving the impression of a 

monotonous speech. The voice quality is usually hoarse and breathy and with an 

imprecise articulation. 

The speech therapist must also consider the emotional aspects related to stuttering, 

such as negative experiences and impacts affecting the patient’s skills. These aspects 

may adversely influence the therapeutic development process (ANGRISANI et al., 2009). 

  
Pharmacology 

There is no robust evidence for the use of certain medication in stuttering therapy 

(BOYD; DWORZYNSKI; HOWELL, 2011), so a wide variety of drugs are used, such as 

selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs), antipsychotics, and tricyclic 

antidepressants (VILA-NOVA et al., 2006). SSRIs may be an option for treating stuttering, 

depression and anxiety symptoms associated with it (DIAS et al., 2011;). Regarding the 

administration of antipsychotics, an improved verbal fluency was observed with the use of 

Haloperidol (TOFT; DIETRICHS, 2011). Additionally, Olanzapine, a second-generation 

antipsychotic drug seems to be one of the options for this class of drugs (MAGUIRE et al., 

2004). In a recent review of meta-analysis, only one study indicated consistent evidence of 

a pharmacological intervention in stutterers using Clonidine (BOYD et al., 2011). Clonidine 

is a substance for hypertension, but it has been currently investigated as an adjuvant 

therapy for many mental disorders. 

 
Conclusion 
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The stuttering spectrum is a multifaceted phenomenon, and its etiology involves 

several factors, including emotional aspects. The occurrence of comorbidities between 

psychopathology and stuttering is relatively common, especially among anxiety disorders. 

The treatment must follow a multidisciplinary approach so that speech therapy, 

psychological and pharmacological interventions can improve the treatment of stuttering. 

Emotional components, such as the etiology of stuttering, should be considered with 

caution since the associations between stuttering and mental disorders are in a 

controversial field. 
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Resumo 
O objetivo deste estudo foi avaliar a aceitabilidade e os impactos de um curso de 

capacitação na área de drogas para profissionais de saúde mental e os principais 

preditores de adesão na realização das estratégias de detecção precoce e intervenções 

propostas pelo curso. Participaram 967 profissionais de saúde de todos os estados do 

Brasil que responderam um questionário sobre suas crenças e atitudes antes e depois da 

realização do curso. Cerca de 75% dos profissionais afirmaram que mudaram algumas 

crenças sobre o uso de drogas após realizarem o curso. Embora a maioria afirmasse 

aplicar os procedimentos sugeridos durante o curso, a experiência prévia na área (OR 

2,98 [2,00-4,43]) e a faixa etária (OR 1,54 [1,06-2,24]) foram os principais preditores de 

adesão. O curso parece ter promovido um impacto positivo na atuação dos profissionais 

de saúde participantes, gerando mudanças de crenças dos mesmos e maior 

autoconfiança para realização dos procedimentos. 

Palavras-chave: Uso de drogas, Educação à distância, Profissionais da saúde. 

 
Abstract 
The aim of this study was to evaluate the acceptability and the effect of a substance abuse 

training course for mental health professionals and the main predictors of adherence in the 

implementation of early detection strategies and interventions. Nine hundred sixty-seven 
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(N=967) health professionals from all the states of Brazil filled a questionnaire about their 

beliefs and attitudes before and after the course. About 75% of them reported they 

changed some beliefs about drug use after taking the course. Although most claimed to 

apply the suggested procedures during the course, previous experience in the area (OR 

2.98 [2.00-4.43]) and age group (OR 1.54 [1.06-2.24]) were the main predictors of 

adherence. The course seems to have promoted a positive impact on the performance of 

the participating health professionals, promoting changes in their beliefs and greater self-

confidence to perform the procedures. 

Keywords: Substance abuse, Distance Learning, Health professionals. 
  
Introdução 

No Brasil, de acordo com dados do II Levantamento Nacional Sobre o Uso de 

Drogas, cerca de 75% da população já fez uso de álcool na vida e 12% podem ser 

considerados dependentes de álcool (CARLINI, GALDUROZ, NOTO, OLIVEIRA, & 

NAPPO 2007). Além disso, o mesmo estudo indica que quase 23% da população já fez 

uso na vida de substâncias ilícitas. Outros estudos nacionais avaliaram o padrão de 

consumo de álcool e estimaram a prevalência de dependência em cerca de 11,5 milhões 

de pessoas (PINSKY et al., 2013). 

Desta forma, é fundamental a inclusão de iniciativas destinadas à prevenção do 

uso de substâncias focadas em ambientes de atenção primária à saúde. Contudo, apenas 

uma pequena quantidade de países tem desenvolvido políticas de saúde robustas em 

relação ao uso de drogas. Até o ano de 1999, menos de 40 países adotavam oficialmente 

algum tipo de política para reduzir os danos provocados pelo uso do álcool (WHO, 2011). 

Uma das possíveis ações é a capacitação de profissionais da saúde em relação à área de 

álcool e drogas. 

Alguns modelos de capacitação focam no treinamento e desenvolvimento de 

habilidades de triagem/intervenções pontuais para usuários que se encontram em fases 

iniciais de consumo (BOIVIN, PISCOPO & WILBRECHT 2015). Dentre estas técnicas de 

intervenção, uma das mais disseminadas é a Intervenção Breve (IB). A IB é uma 

estratégia de intervenção sugerida pela OMS para indivíduos que fazem uso abusivo de 

substâncias, mas que ainda não preenchem critérios para a dependência, com foco na 

prevenção primária e, principalmente a secundária (BABOR & HIGGINS-BIDDLE, 2001). 
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Embora existam evidências acerca da eficácia e efetividade da IB (ELZERBI; 

DONOGHUE & DRUMMOND, 2015; KANER et al., 2007), o Brasil ainda enfrenta uma 

série de desafios para sua implantação em unidades de saúde (AMARAL, RONZANI & 

SOUZA-FORMIGONI, 2010). 

 Desta forma, novas estratégias de capacitação são necessárias, dentre elas 

àquelas baseadas em novas ferramentas tecnológicas, como educação a distância. 

Considerando os aspectos e as dificuldades acima mencionadas, estruturou-se o 

curso SUPERA que surgiu a partir de uma parceria entre a Secretaria Nacional de 

Políticas Sobre Drogas e o Departamento de Psicobiologia da Universidade Federal de 

São Paulo (UNIFESP). O principal enfoque do programa foi a capacitação de profissionais 

de saúde para a correta abordagem e identificação de usuários de substâncias, 

ensinando diferentes modelos de prevenção e orientando-os para trabalharem formas 

eficazes de intervenção dentro de sua rotina de trabalho. 

Desta forma, o objetivo deste trabalhou foi avaliar a incorporação prática dos 

procedimentos de detecção precoce (testes de rastreio) e Intervenção Breve (IB) na rotina 

de trabalho dos profissionais de saúde treinados pelo curso. Além disso, procurou-se 

identificar possíveis preditores para a realização dos procedimentos propostos pelo 

SUPERA por parte destes profissionais em suas rotinas de trabalho.  
  
Método 
Participantes 

Foram convidados a participar deste estudo todos os profissionais de saúde 

aprovados nas duas primeiras edições do curso e que atuavam em redes públicas de 

serviços de atenção primária a saúde de todos os estados do Brasil. 

 

Instrumentos 
Inicialmente elaborou-se uma carta convite esclarecendo o motivo do contato como 

forma de recrutar o maior número possível de participantes para este estudo. Para a 

coleta de dados, elaborou-se pelos pesquisadores um questionário como forma de 

avaliar a aplicação dos procedimentos propostos pelo curso (detecção precoce, 

realizações de IB). Foram inseridos componentes relacionados com as principais 
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facilidades e dificuldades encontradas pelos profissionais; crenças e comportamentos 

relacionados ao uso de drogas. 

  
Procedimentos 

Após a seleção dos profissionais de saúde aprovados nas duas edições do curso, 

foram envidas por e-mail cartas convites explicando os objetivos do estudo. As cartas 

continham um link do questionário (online), além do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. A utilização de um questionário online ocorreu devido ao público-alvo 

encontrar-se disperso geograficamente. O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo -UNIFESP (CEP no. 24811) e a 

Secretaria Nacional de Política sobre Drogas foi consultada por meio de ofício, 

autorizando a utilização dos dados (e-mail) dos participantes. 

 

Análise dos dados 
Para a análise dos dados sociodemográficos, utilizou-se testes inferenciais não-

paramétricos para o cruzamento entre variáveis, dada a não existência de variáveis 

intervalares e sem distribuição normal. Nessas condições, utilizou-se o Qui-quadrado para 

variáveis categóricas e o teste Mann-Whitney ou Kruskal-Wallis para variáveis ordinais, 

quando se tratava de grupos independentes. Em relação aos grupos com variáveis 

relacionadas (análises temporais T0 e T1), utilizou-se testes McNemar ou Willcoxon, de 

acordo com o número de categorias. 

Realizou-se uma regressão logística múltipla hierárquica para identificar possíveis 

preditores da aplicação contínua das técnicas de tanto de detecção precoce quanto de 

intervenção breve. Considerou-se como variável dependente “aplicar os procedimentos 

propostos pelo curso (detecção precoce e IB), sendo 0 representando quem não 

aplicou/aplicou raramente e 1 representando quem aplicou rotineiramente. As variáveis 

independentes foram incluídas hierarquicamente no modelo logístico em três blocos, 

sendo o primeiro composto por aquelas relativas às crenças sobre álcool/drogas após 

conclusão do curso (momento T1), totalizando 28 variáveis. No segundo bloco, foram 

incluídas aquelas relativas ao nível de confiança do profissional para realizar os 

procedimentos após conclusão do curso (T¹), totalizando 16 variáveis. No terceiro bloco, 
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foram inseridas as variáveis sociodemográficas, como sexo, faixa etária, profissão, região 

e se já atuava previamente na área de dependência de drogas. 

 

Resultados 
A Tabela 1 mostra as características sóciodemográficas dos profissionais de saúde, 

sendo um maior predomínio de mulheres e idades entre 20 e 50 anos. Quanto à 

formação, observa-se que a maioria dos profissionais eram psicólogos, enfermeiros (e 

auxiliares de enfermagem) e assistentes sociais. Quanto à região do país, observou-se 

maior concentração de participantes na região Sudeste. 

  

  

Tabela 1. Dados sociodemográficos dos participantes. (a). Os dados foram analisados 

sem as perdas para todas as variáveis; Gênero (N=62,6%) e Profissão (N=9,1%). Para as 

demais não foram detectadas perdas. (b). As profissões Médico e Agente Comunitário de 

saúde foram agregadas em uma única categoria de análise. (c). A Análise foi realizada 

com base na distribuição demográfica do Brasil de acordo com o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE, 2015) de acordo com as seguintes Regiões: Sudeste 

(42,06%), Sul (14,3%), Nordeste (27,79%), Centro-Oeste (7,44%) e Norte (8,41%). 

Variáveis Ntotal=967 (%)  X2 p 

Gênero (a)   257,6 0,00 

Feminino 772 (80%)     

Masculino 133 (14%)     

Faixa Etária   196,2 0,00 

De 20 a 50 anos 777 (80,5%)     

51 anos ou mais 190 (19,5%)     

Profissão (a,b)   108,3 0,00 
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Psicólogo 373 (38,5%)     

Enfermeiro/ 

Auxiliar de enfermagem 

269 (28%)     

Assistente social 233 (24%)     

Médico 75 (8%)     

Agente Comunitário de saúde 8 (0,5%)     

Região do Brasil (c)   47,65 0,00 

Sudeste 423 (43,5%)     

Sul 239 (24,5%)     

Nordeste 207 (21,5%)     

Centro-Oeste 46 (5%)     

Norte 52 (5,5%)     

  

  

Quando avaliado o impacto do curso na atuação profissional, aproximadamente 

90% afirmaram ter percebido um impacto positivo (Tabela 2). Contudo, para essa variável, 

não se encontrou diferenciação estatística por gênero, faixa etária, profissão ou região do 

Brasil. No que se refere à aplicação dos procedimentos sugeridos pelo curso, mais de 

90% dos participantes afirmaram que continuam a aplicar os procedimentos relacionados 

a IB, sendo que 35% utilizam frequentemente e 60% em quase todas as intervenções. 

Observou-se diferença significativa para essa variável, considerando respectivamente a 

formação profissional e a faixa etária. Entre as formações profissionais, verificou-se que 
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os enfermeiros/auxiliares de enfermagem aplicaram a IB com mais frequência do que os 

demais profissionais. 

  

  
Tabela 2. Opinião dos profissionais sobre o impacto do curso em sua atuação profissional 

e a aplicabilidade dos procedimentos de detecção e intervenção breve. Dados expressos 

em porcentagem.   

Questão Categoria Ntotal =967 
(%) 

Resultados 
significante

s 

Hoje, eu me sinto preparado para 

orientar e ou tratar pacientes que 

apresentam problemas com álcool 

e outras drogas. 

Sinto-me igual a antes 

de fazer o curso 

51 (5,5%) X2=480,4; 
p< 0,00. 

Sinto-me mais 

preparado agora, do 
que antes de fazer o 

curso 

911 (94%) 

O curso modificou minhas crenças 

sobre dependência de álcool e 

outras drogas. 

Não 231 (24%) Formação 

profissional 
a :X2=52,67; 
p< 0,00. 

Região b: 

X2=11,40; 
p<0,05 

Sim 730 a,b 
(75,5%) 

Eu aplico os procedimentos 

propostos 

pelo curso. 

Não 47 (4,5%) Faixa etária 
c :Kruskal-

Wallis 

X2=14,79; 
p<0,00. 

Formação 

Sim, às vezes 591c (60%) 
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Sim, aplico 

rotineiramente 

325a (35%) profissional 
a :X2=16,12; 

p<0,05. 

O curso  teve impacto na minha 

atuação profissional. 

Não, não teve nenhum 

impacto 

81 (8,5%) X2=401,7; 
p<0,00. 

Sim, teve impacto 880 (91%) 

Sim, investi mais tempo 

estudando o tema 

769d 

(79,5%) 

 

         Com objetivo de verificar quais dos fatores analisados no presente estudo 

poderiam ter atuado como preditores da aplicação dos procedimentos sugeridos pelo 

curso na prática dos profissionais, realizou-se uma regressão logística múltipla. Observou-

se que duas variáveis foram preditoras para aplicação dos procedimentos relativos à 

detecção precoce e à intervenção breve; faixa etária, na qual ter entre 20 e 50 anos 

aumenta em 1,5 vezes a chance de aplicação dos procedimentos (OR=1,54; p=0,025) e a 

experiência prévia na área, a qual aumenta em quase 3 vezes a chance de aplicação dos 

procedimentos (OR=2,98; p=0,001) (Tabela 3). Embora a maior parte dos profissionais 

seja do sexo feminino, não se observou associação entre gênero e aplicação dos 

procedimentos. 

         Entre as variáveis relacionadas às crenças, observou-se que profissionais que 

acreditam ter algo a oferecer a seus pacientes usuários de álcool e ou outras drogas, 

apresentam 1,7 vezes mais chance de aplicar os procedimentos sugeridos no curso 

(OR=1,74; p=0,039). No mesmo sentido, profissionais que discordavam da afirmação 

“pedir aos pacientes para falar sobre seu padrão de uso de drogas causará uma reação 

defensiva” apresentaram 3,7 vezes mais chance de aplicar os procedimentos (OR=3,72; 

p=0,044). Por outro lado, profissionais que discordavam da afirmação “pedir aos pacientes 

para falar sobre seu padrão de beber causará uma reação defensiva” apresentavam 

menos chance de aplicar os procedimentos (OR= 0,24; p=0,02). No que se refere ao grau 

de confiança, verificou-se que sentir-se confiante para triar o consumo de substâncias 

através de aplicação de questionários é um preditor significativo para colocar em prática 

os procedimentos, aumentando a chance de aplicação em 2,3 vezes (OR=2,36; p=0,001). 
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Tabela 3. Preditores para aplicação dos procedimentos propostos pelo curso 

entre os profissionais de saúde. 

Variável Categorias 
(%) 

β Ep Wal
d 

p OR 
Ajusta
da 
(95% 
IC) 

Demonstrar ao paciente minha preocupação 

sobre seu habito de usar drogas e os riscos 

relacionados à sua saúde, fará com que 

reduzam o consumo destas substâncias. 

Discordar/Ne

utro (38,7) 

Concordar 

(61,3) 

0,2

4 

0,1

6 

2,25 0,1

3 

1,28 

(0,93 – 

1,75) 

Um profissional como eu tem muito a 
oferecer a pacientes usuários de outras 

drogas. 

Discordar/Ne
utro (15,1) 

Concordar 

(84,9) 

0,5
6 

0,2
7 

4,26 0,0
3 

1,74 
(1,03 - 

2,95) 

Pedir aos pacientes para falar sobre seu 

padrão de beber causará uma reação 
defensiva. 

  

Discordar/Ne

utro (45,4) 
Concordar 

(54,6) 

1,4

4 

0,6

5 

4,89 0,0

2 

0,24 

(0,07- 
0,85) 

Eu não sei o que perguntar ao paciente, para 

obter informações sobre o consumo que 

fazem de outras drogas. 
  

Discordar/Ne

utro (13,8) 

Concordar 
(86,2) 

1,7

9 

1,0

8 

2,72 0,0

9 

5,97 

(0,72 – 

49,82) 

Eu não sei o que perguntar ao paciente, para 

obter informações sobre o consumo que 

fazem de álcool. 

  

Discordar/Ne

utro (13,7) 

Concordar 

(86,3) 

-

1,8

0 

1,0

8 

2,81 0,0

9 

0,17 

(0,02 – 

1,36) 

Perguntar ao paciente sobre possíveis 

problemas relacionados ao uso de álcool. 

  

Discordar/Ne

utro (4,1) 

Concordar 

(95,9) 

-0,8 0,4

7 

2,87 0,0

9 

0,45 

(0,18 – 

1,13) 
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Fazer perguntas usando questionários 

padronizados para detecção de álcool e ou 

outras drogas [Confiante para usuários de 
drogas]. 

Discordar/Ne

utro (18,4) 

Concordar 
(81,6) 

0,8

6 

0,2

5 

11,6

9 

0,0

0 

2,36 

(1,44 – 

3,85) 

Gênero Masculino 

(85,3) 

Feminino 

(14,7) 

0,0

5 

0,2

2 

0,05 0,8

2 

1,05 

(0,68- 

1,62) 

Faixa etária 

  

20 - 50 anos 

(80,2) 

51 anos ou 

mais (19,8) 

0,4

3 

0,1

9 

5,02 0,0

2 

1,54 

(1,06 – 

2,24) 

 
 
Discussão 

Dentre os principais achados deste estudo, destacam-se o fato de mais de 90% 

dos profissionais perceberem um impacto positivo do curso em sua formação profissional. 

Com destaque para os enfermeiros e auxiliares de enfermagem, que relataram que as 

informações alteraram sua rotina de trabalho com os testes de triagem e a IB. Além disso, 

estes mesmos profissionais foram aqueles que realizaram estes procedimentos com 

maior frequência em comparação aos outros profissionais. Em outros estudos também se 

observaram maior proporção de outros profissionais de saúde (não médicos) na linha de 

frente de atendimento ao paciente, realizando a detecção do uso de drogas e intervenção. 

Millstein e Marcell (2003) ao avaliarem um grupo de médicos que trabalhavam em um 

serviço de atenção primária à saúde, observaram que, embora esta classe profissional 

acredite na importância da detecção precoce e de intervenções focais no uso de drogas, 

eles não se sentem confortáveis ou motivados a fazê-lo, delegando esta atividade a 

outros profissionais. Este dado reforça a importância de investimento maior em 

profissionais médicos, trabalhando inicialmente a motivação destes para o atendimento de 

usuários de álcool e drogas. 

Quando avaliado o perfil dos participantes, observou-se maior quantidade de 

pessoas mulheres (80%), com idade entre 20 e 50 anos, profissionais de psicologia, 
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enfermagem e assistência social, em sua maioria. Semelhantemente, Lopes (2009) ao 

avaliar o perfil de profissionais de saúde que atuavam com pacientes dependentes de 

álcool, verificou que 94,5% dos profissionais de sua amostra que apresentavam educação 

superior eram do sexo feminino, com idades entre 26 e 40 anos, sendo que 47% 

cursavam educação continuada. A grande proporção de mulheres no ensino superior e 

buscando educação continuada também é destacada pelo Censo de Ensino Superior do 

Ministério da Educação, indicando que as mulheres têm preenchido 55,5% das matrículas 

do ensino superior nos últimos anos (BRASIL, 2009). 

Apesar das evidências acerca da efetividade dos procedimentos de detecção e 

intervenção breve, muitos profissionais ainda manifestam resistência na incorporação de 

novos procedimentos à prática de rotina (KEURHORST et al., 2015). Por essa razão a 

OMS vem desenvolvendo e incentivando a realização de estudos multicêntricos em vários 

países, visando implantar e avaliar a efetividade da implantação de rotinas de triagem e 

intervenções breves para o uso de álcool em serviços de assistência primária à saúde. 

Muitos destes estudos centraram-se na avaliação do impacto do treinamento de 

profissionais de saúde e da supervisão continuada na mudança de atitudes dos 

profissionais e na incorporação dos procedimentos de detecção e intervenção breve na 

rotina dos serviços de atendimento (CRUVINEL, RICHTER, BASTOS, & RONZANI, 

2013). 

  Neste trabalho, os dados indicaram que as crenças preditoras para realização da 

IB e testes de triagem foram: acreditar que tinham algo a oferecer aos pacientes, acreditar 

possuir conhecimentos adequados sobre o tema. Além disso, profissionais que afirmaram 

acreditar que seus pacientes não manifestam reação defensiva se questionados sobre 

seu consumo de drogas apresentaram uma chance de realizar os procedimentos quase 4 

vezes maior que os demais. Segundo alguns autores, as crenças positivas dos 

profissionais de saúde em relação aos usuários de drogas, favorecem a utilização dos 

procedimentos necessários para o rastreio e intervenções nos usuários de drogas 

(WHITTY, NAGEL, JAYARAJ, & KAVANAGH, 2015). 

A autoconfiança também foi considerada um preditor importante para a realização 

da DIB neste estudo, sendo que profissionais que se sentem confiantes para abordar o 

tema junto aos pacientes apresentam 2,3 vezes mais chance de realizar a DIB. Vários 

estudos associam positivamente a elevação da autoconfiança profissional com a 
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participação em treinamentos e capacitações, sugerindo serem estes recursos 

importantes para se formarem profissionais confiantes e produtivos (PATTERSON et al., 

2014). Embora a experiência prévia seja é determinante para aplicação dos 

procedimentos de detecção e IB, detectou-se que a ausência de experiência anterior é 

determinante para a mudança de crenças do profissional. 
Considerações Finais 

Tomados em conjunto, verificou-se que o treinamento em detecção precoce do uso 

de álcool e outras drogas do curso promoveu um impacto positivo na atuação dos 

profissionais de saúde participantes, gerando mudanças de crenças dos mesmos e maior 

autoconfiança para realização dos procedimentos. Este resultado corrobora com a 

literatura, na qual há um consenso sobre a necessidade e importância do treinamento dos 

profissionais de saúde na realização da DIB para álcool e drogas. Segundo estes estudos, 

profissionais bem treinados apresentam maior motivação e realizam intervenções mais 

efetivas (DICLEMENTE et al., 2015; HANBURY, FARLEY, THOMPSON, & WILSON, 

2015). 
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Resumo 
O presente artigo apresenta algumas reflexões resultantes das experiências adquiridas 

em três projetos de extensão universitária desenvolvidos na Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Estes projetos possuem 

como público-alvo Secretarias Municipais das cidades de Campinas e Limeira, interior de 

São Paulo. Apesar das distâncias geográficas, os trabalhos possuem um denominador 

comum: o atendimento a demandas da população residente na periferia das cidades, 

territórios configurados a partir de forte padrão de segregação sócio espacial. Os 

trabalhos atendem demandas específicas das Secretarias as quais estão vinculados e 

atuam sobre diferentes temáticas: provisão de habitação de interesse social, qualificação 

de espaços públicos e adaptação de áreas verdes para pessoas com deficiência e com 

mobilidade reduzida. A metodologia adotada consiste na apresentação aos estudantes da 

difícil realidade destes territórios, incentivando-os a buscar formas criativas de atuação 

para minimizarem as fragilidades físicas, ambientais e sociais dos contextos de 

intervenção. 

Palavras-chave: Periferia, Projeto de Extensão, Habitação de Interesse Social, 

Acessibilidade, Projetos Urbanos. 

  
Abstract 
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The article presents reflections from consequences of experiences conquered in three 

university extension projects developed in PUC-Campinas in the course of Architecture 

and Urbanism. These projects have as target groups the secretaries from Municipality of 

Campinas and Limeira, both in interior of São Paulo. Despite their geografy distance, all 

projects have a common axis: attend the demand from the population that lives in cities’ 

periphery, where the territory is configured based on the social and spatial segregation, 

recurring in these cities. Each work attend specific demands from the secretary that is 

associated with and act in different themes: provide and develop housing of social interest, 

qualify public spaces and adapt landscape areas for people with reduced mobility. The 

methodology used consists in the demonstration for the students of the hard reality of 

those places, encouraging them to search for new and creative ways of acting to minimize 

fisical, environmental and social fragilities in the intervention contexts. 
 
Introdução 

As atividades de Extensão na PUC-Campinas fazem parte da sua missão 

institucional, conjuntamente às atividades de Ensino e Pesquisa e acontecem ao menos 

desde 1991, se considerarmos a atuação do Centro Interdisciplinar de Atenção ao 

Deficiente – CIAD, com trabalho relacionado à inclusão de pessoas com deficiência e 

alunos de escolas de Campinas e região. A partir de 2002, com o plano de carreira 

docente, essas atividades se institucionalizaram e a Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo passou a integrar esse grupo em 2007 com três professores desenvolvendo 

projetos para comunidades nas áreas de patrimônio, responsabilidade social e 

acessibilidade. Destes, apenas o projeto relacionado à questão da acessibilidade 

permanece até o momento atual. 

Atualmente, encontram-se em desenvolvimento três novos projetos, realizados em 

parceria com Secretarias Municipais de duas cidades do interior paulista. Em Campinas, a 

Secretaria do Verde e do Meio Ambiente(SVDS) atua como parceira do projeto e, em 

Limeira, os trabalhos são desenvolvidos junto a Secretaria Municipal da Habitação 

(SEHAB). Em todos os casos, o poder público atua como principal interlocutor das ações, 

configurando-se como o elo entre a academia e as reinvindicações dos moradores das 

áreas de atuação. 
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O Projeto “Capivari Mirim (uma metodologia para o desenvolvimento de projetos 

urbanos em áreas de fragilidade sócio ambiental)” é coordenado pelo Prof. Me. Fábio 

Boretti Netto de Araújo e insere-se no atual cenário de desenvolvimento urbano do 

município de Campinas onde pretende, por meio da parceria com os técnicos municipais, 

qualificar o debate acerca dos Parques Lineares e Corredores Verdes públicos previstos 

no Plano Municipal do Verde desenvolvendo um estudo da bacia do Rio Capivari. 

Orientado pela Profa. Me. Beatriz Helena Bueno Brandão e também realizado em 

parceria com a SVDS- Campinas, o trabalho intitulado “Projetos Urbanos Inclusivos” 

objetiva, por meio da elaboração de um programa modelo, estabelecer diretrizes de 

intervenção e estruturação urbana em relação à acessibilidade em áreas verdes. 

Em Limeira, a colaboração com a secretaria de Habitação se dá por meio do 

projeto “Habitação de Interesse Social na Região de Campinas: fortalecimento dos 

processos participativos” – orientado pelo Prof. Me. Luis Alexandre Amaral Pereira Pinto. 

Neste trabalho objetiva-se a produção de elementos de auxílio à autoconstrução, além da 

produção de projetos de tipologias habitacionais destinadas a famílias de baixa renda. 

Estes Projetos de Extensão possuem em comum o fato de atuarem em áreas 

periféricas das cidades onde colaboram, característica que faz com que todos atuem com 

os limites condicionantes destes contextos. Deste modo, efetua-se a apresentação da 

difícil realidade destes territórios aos alunos extensionistas, incentivando-os a atuar de 

maneira responsável e criativa para, diante de expedientes limitados, reduzirem as 

vulnerabilidades encontradas nessas regiões. 

Todos os projetos adotaram como metodologia básica a realização de oficinas em 

conjunto com o corpo técnico dos órgãos públicos relacionados. Nestas interlocuções são 

discutidos os caminhos a serem percorridos pelos trabalhos, fazendo com que o produto 

configure-se como uma criação coletiva.   Este método propicia a mútua capacitação 

entre os envolvidos nos referidos projetos, como resultado de um trabalho colaborativo, 

sem hierarquia rígida, e que se estabelece como campo fértil para inquietação e 

construção do conhecimento compartilhado e socialmente responsável. 

A seguir, apresentaremos descrições mais detalhadas sobre as experiências 

efetivadas em cada um destes projetos. 

  

Experiências 
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Projetos urbanos inclusivos 
O Projeto de Extensão “PROJETOS URBANOS INCLUSIVOS” foi planejado de 

maneira a desenvolver, com gestores e funcionários públicos municipais, em especial os 

da Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Prefeitura de 

Campinas - SVDS, práticas socioeducativas de maneira a propiciar o estabelecimento de 

métodos para intervenção e estruturação urbana em relação à acessibilidade. O método 

de intervenção deve privilegiar oficinas com a participação do público alvo e, como 

resultados esperados, a produção conjunta de material informativo, em linguagem de fácil 

acesso, versando sobre os objetivos da proposta. Esta proposta teve como objetivo 

utilizar os bairros do entorno do aeroporto de Viracopos e do Rio Capivari Mirim, como 

local de pré-teste para a elaboração de um programa modelo de diretrizes de intervenção 

e estruturação urbana em relação à acessibilidade em áreas verdes. As alunas bolsistas 

selecionadas participaram de uma atividade de capacitação para desenvolver a 

sensibilização ao tema da inclusão e da acessibilidade, com discussão de textos, 

assistência à vídeos selecionados que incluem a audiodescrição, assim como a 

experimentação de espaços acessíveis utilizando elementos de tecnologia assistiva como 

cadeira de rodas, muletas e bengala de rastreamento. Essa vivência é fundamental para 

as familiarizar com o universo das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, que 

são o público referencial da legislação e da normatização de acessibilidade. Na primeira 

oficina com o público-alvo as bolsistas tiveram acesso ao Plano Municipal do Verde e à 

escolha da área de estudo, da lagoa do Jardim São Domingos, em Campinas - SP. O 

Jardim São Domingos fica próximo ao Aeroporto de Viracopos e a alguns outros bairros 

com fragilidade socioambiental. Foram realizados levantamentos de dados e informações 

sobre a área de estudo além de uma visita de campo como complementação, para 

observação da área e registro de imagens. As alunas e a docente orientadora tiveram 

também, na visita de campo, a oportunidade de conversar com técnicos da Secretaria 

Municipal de Serviços Públicos – SMSP que estavam no local para realização e 

manutenção de parte do esgotamento sanitário dos equipamentos públicos que foram 

construídos na área da lagoa. Esses equipamentos são o Posto de Saúde, CEI Verde e 

Amarelo e a EMEF/EJA Profa. Odila Maia Rocha Brito. As informações dessa conversa 

possibilitaram a compreensão do estado atual de salubridade da lagoa que ainda não era 

bom, da intenção de se realizar uma pista de caminhada ao redor da mesma e de que o 
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Centro Cultural e Esportivo, que é lindeiro à área de estudo, estava com as obras de 

construção retomadas para finalização e entrega. 

Nesse Projeto de Extensão foram obtidos como resultados principais a elaboração 

de material multimídia para a apresentação aos membros da SVDS, e para o melhor 

entendimento dos dados levantados, sua análise e a compreensão das diretrizes 

elaboradas por todos, foi feito um manual, com subsídios para construção de futuros 

parques lineares na região de Campinas. Este manual foi desenvolvido pensando na 

contribuição com a sua aplicação na cidade e para a vida de todos os cidadãos, e ainda 

na reestruturação de áreas já existentes ou que estão sendo construídas, proporcionando 

maior convivência entre os moradores e maior cuidado com as áreas verdes de grandes 

centros urbanos. Áreas que são importantes para o desenvolvimento das cidades e para a 

melhoria de vida da população. Acompanhando esse manual, foi entregue um mapa da 

área de estudo, Jardim São Domingos, com uma setorização de implantação dos 

equipamentos necessários e dos elementos relacionados à acessibilidade de pessoas 

com deficiência e mobilidade reduzida. Essa questão está relacionada, por exemplo, com 

o entorno do local, ou seja, infraestrutura viária no entorno da Lagoa, como rampas de 

acesso nas calçadas de ambos os lados, uso de pisos táteis entre outros. 

 
Projeto Capivari Mirim: uma metodologia para o desenvolvimento de projetos 
urbanos em áreas de fragilidade socioambiental 

O projeto de extensão universitária intitulado “Projeto Capivari Mirim: uma 

metodologia para o desenvolvimento de projetos urbanos em áreas de fragilidade 

socioambiental” realizado em parceira com a Secretaria do Verde Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável da Prefeitura Municipal de Campinas apresenta, como 

objetivo central, a qualificação dos técnicos e gestores do poder público conforme 

programa de capacitação do MEC SESu – Edital de 2016 – linha temática 

Desenvolvimento Urbano sub-tema: Gestão de Projetos Urbanos – Programa de 

Extensão Universitária MEC- SESu. para projetos de Extensão Universitária sob diretrizes 

propostas pelo Ministério das Cidades que propõem “conteúdos relacionados ao 

planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento de projetos urbanos; 

estruturação de propostas ao governo federal e captação de recursos para o 

financiamento do desenvolvimento urbano municipal” 
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A Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da 

Prefeitura Municipal de Campinas, elaborou em 2014 um plano de reconhecimento de 

áreas verdes onde indicou e  qualificou as possíveis áreas verdes e parques lineares em 

cinco distintos graus de prioridades de implantação para que intervenções pudessem ser 

elaboradas a fim de transformar e qualificar áreas verdes degradadas. Foram previstos ao 

todo 49 áreas com funções ambientais e antrópicas, localizadas  em todo o território 

urbano resultando em um documento denominado, pela Prefeitura, de Plano Municipal do 

Verde. 

Após convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Campinas e a Pontifícia 

Universidade Católica de Campinas e sob orientação do Prof Ms. Fabio Boretti Netto de 

Araujo e alunos bolsistas de Extensão iniciou-se desenvolvimento do projeto do Parque 

Linear do Córrego Viracopos pertencente à bacia do Capivari Mirim conforme indicação 

de prioridade máxima de intervenção prevista no documento da Prefeitura Municipal 

Utilizando-se de uma metodologia de leitura do território urbano onde o cruzamento 

de dados físicos, territoriais e antrópicos embasam intervenções compromissadas com 

demandas sociais e ambientais e através de atividades e ações desenvolvidas 

coletivamente  entre técnicos e alunos bolsistas, buscou o aperfeiçoamento do corpo 

técnico da Secretaria Púbica apresentando aos alunos de graduação um campo 

profissional onde a arquitetura e urbanismo assume um compromisso com a urgente e 

necessária transformação de áreas periféricas e de intensa vulnerabilidade social. 

O projeto também apresentou à Secretaria Parceira a importância da 

multidisciplinaridade e da relação interdepartamental entre as demais secretarias públicas 

para a concretização de coesas politicas públicas de desenvolvimento urbano. Desta 

maneira o conhecimento gerado nas oficinas e encontros coletivamente geridos entre 

bolsistas e técnicos poderá ser multiplicado para demais pastas da administração publica. 

Quanto aos alunos, o desafio de projetar em áreas periféricas de fragilidade sócio 

ambiental onde qualquer ação projetual demanda de um compromisso com a difícil e 

precária realidade do território urbano possibilitou uma importante formação acadêmica 

complementar aproximando o aluno de uma atuação profissional com intensa 

responsabilidade social. 
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Habitação de interesse social na região de campinas: fortalecimento dos processos 
participativos 

Em Limeira, a parceira se deu com a Secretaria da Habitação, órgão responsável 

pela gestão de todos os projetos vinculados a temática da habitação de interesse social 

no município. Nosso trabalho baseou-se em práticas já efetuadas pela Secretaria e no 

atendimento a itens elencados no subtema “habitação” da linha temática 

“Desenvolvimento Urbano” do Edital PROEXT 2016, elaborado pelo Ministério da 

Educação e Cultura. Sendo assim, a metodologia baseou-se na interlocução entre 

diferentes atores (professores, alunos, técnicos da prefeitura e famílias assistidas), 

buscando estabelecer vínculos e potencializar os esforços de cada um dos envolvidos. 

Com objetivo de fornecer moradia digna aos cidadãos por meio da autoprodução e 

autoconstrução assistida, algumas das ações estabelecidas pela SEHAB baseiam-se, 

ainda que em pequena escala, na utilização da técnica construtiva do tijolo de solo-

cimento para o atendimento de demandas por novas construções ou reformas 

residenciais.  Essa técnica foi eleita pelo fato de a prefeitura possuir um espaço específico 

para a produção deste material. A Olaria Ecológica de Limeira atende a famílias de baixa 

renda, que em um primeiro momento passam por processo de diagnóstico efetuado por 

assistentes sociais. Identificadas suas características e vulnerabilidades, as famílias 

passam a estabelecer diálogo com os técnicos da SEHAB, para o início do 

desenvolvimento dos projetos específicos. Após a finalização desta etapa, as famílias são 

direcionadas à Olaria, onde são capacitadas pelos técnicos locais para produzirem os 

tijolos necessários para sua demanda específica. A Prefeitura oferece todo o atendimento 

técnico, as ferramentas e as misturas e materiais necessários além do espaço físico para 

produção e depósito dos tijolos. 

O Projeto de Extensão atuou como parceiro da SEHAB inserindo-se 

sistematicamente em todas as etapas deste processo, realizando ações que 

acompanharam as etapas de projeto arquitetônico, diagnosticaram e modificaram 

processos na utilização da olaria e produziram manuais de cunho socioeducativo para 

facilitar a compreensão, por parte dos usuários dos programas habitacionais,  da 

produção, construção, e manutenção dos tijolos utilizados. 

Os alunos envolvidos atuaram na elaboração de projetos para tipologias 

habitacionais que se basearam nas demandas apresentadas pelos territórios e seus 
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moradores. Diversos projetos foram elaborados, com o intuito principal de ampliar o banco 

de tipologias de habitação de interesse social existente na SEHAB. Foram também 

atendidas demandas específicas, para famílias com vulnerabilidades extremas e 

urgentes. 

No período de desenvolvimentos dos trabalhos, os contatos foram importantes para 

o estreitamento das relações entre universidade e poder público, entre servidores 

municipais e o grupo filiado ao projeto de extensão. Nesta troca de saberes, muitas de 

nossas observações foram assimiladas e se traduziram em revisões metodológicas por 

parte da secretaria. Da mesma maneira, a experiência compartilhada pelos profissionais 

foi de suma importância para o amadurecimento de nossos trabalhos. 

  

Considerações Finais 
Embora os projetos de extensão universitária aqui apresentados tenham se iniciado 

em Março de 2016, já é possível refletir sobre suas consequentes contribuições e 

transformações nos atores diretamente envolvidos e sobretudo na complementar 

formação dos alunos de graduação que os desenvolvem. 

Elaborados em parceria com Secretarias Públicas dos Municípios de Limeira e 

Campinas, os projetos apresentam aos alunos de graduação uma alternativa de atuação 

profissional compromissada com demandas sociais, onde o fazer arquitetura e urbanismo 

torna-se inevitavelmente um exercício responsável capaz de gerar intensa transformação 

física territorial das periferias das cidades estudadas. 

Agir para solucionar ou amenizar as fragilidades sociais características das regiões 

periféricas estudadas coloca o aluno de graduação em contato com a prática profissional 

e o apresenta para um campo de atuação vinculada aos órgãos públicos, onde o 

profissional arquiteto deve se comprometer com as ações do bem público e com as 

urgentes necessidades da população. 

Esta população, cabe enfatizar, é invariavelmente excluída do campo de atuação 

do mercado formal da arquitetura e urbanismo, e a elaboração de projetos 

compromissados com suas demandas e vulnerabilidades, dignifica e caracteriza a 

profissão como uma atividade essencial para a transformação urbana. 

Para fazer, portanto, projetos de arquitetura capazes de gerar transformações 

relevantes em contexto de escassez de recursos faz-se impreterivelmente necessário o 
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uso responsável da criatividade como uma busca de novas formas de desenvolvimento de 

projetos, linguagens e ações que atendam às necessidades da população com eficiência 

e dignidade. 

Importante ressaltar que a execução destes projetos teve visível rebatimento em 

algumas disciplinas da graduação, onde o foco de atuação e elaboração dos exercícios 

didáticos voltaram-se à regiões similares às estudadas em cada projeto aqui apresentado, 

gerando novos objetos de estudo e metodologias pedagógicas. 

Esta contribuição que a extensão universitária faz em retroalimentar os exercícios 

da graduação explorando as reais fragilidades encontradas nas periferias urbanas 

fortalece o papel da extensão na construção da escola de arquitetura da PUC-Campinas, 

colocando-a como um ator importante e atento às problemáticas da região de Campinas e 

sensível à construção de um arquiteto compromissado com as demandas sociais. 
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CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO:  VISUALIZANDO O FUTURO 
 

Solange Muglia Wechsler 

(Pontifícia Universidade Católica de Campinas) 

 
Criatividade e Inovação: múltiplas perspectivas 

  O desenvolvimento da humanidade tem sido, cada vez mais, dependente da 

inovação e do descobrimento. Sob este ponto de vista, a criatividade passa a apresentar 

não apenas um caráter de expressão humana, mas é, também, compreendida como um 

aspecto fundamental para o desenvolvimento da sociedade. Considerando que a 

inovação depende da ocorrência da criatividade, aliada ao conhecimento de uma área de 

saber, pode-se entender a grande importância que o tema da criatividade traz para os 

dias de hoje, passando a ser uma característica valorizada e desejada em diversos 

âmbitos, tais como educação e trabalho (Morais, Miranda & Wechsler, 2015). Devido a 

sua relevância, o tema da criatividade tem despertado bastante interesse não só por suas 

aplicações práticas como também enquanto área científica, pois tem sido demonstrado 

que ela atende aos parâmetros de uma disciplina científica, podendo ser identificada e 

desenvolvida (Wechsler, 2009a). 

As concepções de criatividade e inovação demonstram um elo essencial entre estes 

conceitos. Neste congresso foi possível verificar como estes construtos estão 

entrelaçados e a sua abrangência interdisciplinar. Neste sentido, faremos uma revisão de 

suas conceituações de modo a demonstrar o que já sabemos sobre a criatividade e a 

inovação como também proporemos perguntas sobre o que falta saber sobre os mesmos 

com a finalidade de traçar panoramas a ser futuramente investigados 

 
Criatividade ou criatividades? 
 A criatividade tem sido entendida sob diversos aspectos: a pessoa criativa, o 

processo cognitivo que desencadeia a criatividade, as características de um produto 

criativo e, finalmente, o ambiente facilitador da criatividade. Por sua vez, estes elementos 

podem ser analisados não só sob o ponto de vista individual, como também por receber 

influência de aspectos históricos, educacionais, sociais e culturais. Considera-se, 
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portanto, o fenômeno da criatividade como sendo multifacetado e podendo ter várias 

abordagens (Wechsler, 2008); 

 Em uma dimensão histórica, a criatividade foi inicialmente compreendida como um 

dom divino, cuja inspiração era conferida a um número reduzido de pessoas, de modo 

que o indivíduo não exercia controle desta característica, não lhe sendo possível tentar 

fazer mudanças no sentido de estimular ou ainda de desenvolver suas habilidades 

criativas. Esta concepção, também conhecida como culto ao gênio, teve origem na 

Renascença, fortemente incentivada pela admiração a homens como Leonardo da Vinci e 

Michelangelo (Sternberg & Lubart, 1999).  

Posteriormente, a, a criatividade passou a ser concebida enquanto uma 

manifestação da loucura, na medida em que os indivíduos cujas características 

destoavam do conceito de normalidade da época eram apartados da sociedade e 

considerados como ameaçadores. É importante ressaltar que estas percepções sobre a 

criatividade ainda estão presentes e se expressam na compreensão de que a criatividade 

errônea de que a criatividade possui um caráter genético, sendo uma característica 

herdada. Assim sendo, nesta visão, o individuo é visto como incapaz de promover 

modificações e aquisições nas suas capacidades (Nakano & Wechsler, 2012). 

 
Avanços na concepção de criatividade 

O avanço dos estudos sobre a criatividade tem demonstrado que este construto 

pode ser explicado como processo cognitivo, interagindo com características de 

personalidade, sendo também influenciado por fatores culturais (Wechsler, 2009b).  

Segundo Torrance (1965), a criatividade seria um processo de se tornar sensível às 

falhas na informação, identificar as dificuldades ou elementos faltantes, formular hipóteses 

a respeito destas deficiências, testar estas hipóteses e, por fim, comunicar os resultados 

encontrados. Nesta concepção, o processo envolveria a resolução criativa de um 

problema, no qual existem vários passos, a saber: encontrar problemas, definir um 

problema, gerar ideias, encontrar soluções e finalmente encontrar aceitação (Isaksen, 

Dorval, & Treffinger, 2011). Portanto, a criatividade integraria tanto a pensamento 

divergente quanto o convergente, pois enquanto na primeira fase existe uma abertura de 

ideias, torna-se necessário que estas ideias passem pelo crivo de avaliação, ou seja de 

um pensamento mais crítico (Grohman, Wodniecka, & Klusak, 2006) 
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Por sua vez, se enfocado o ponto de vista individual, a criatividade pode ser vista 

como um processo de auto-desenvolvimento. Nesta perspectiva, destaca-se a influência 

do humanismo embasada no modelo das necessidades humanas, proposto pelo 

estudioso humanista Maslow (1968). Neste modelo, a criatividade estaria colocada no 

último estágio da pirâmide de necessidades, sendo descrita como um estágio de 

autorrealização, se assemelhando com a descoberta e expressão criativa. A criatividade, 

sob este prisma, passa a ser vista como relacionada à saúde mental e com aspectos 

enfatizados da psicologia positiva, como o bem-estar subjetivo, resiliência e otimismo 

(Wechsler et al., 2015) 

Na concepção de Amabile (1996), a criatividade envolveria a interface da motivação 

intrínseca com uma área específica de saber. Assim sendo, pessoas criativas 

trabalhariam mais por desejos e metas individuais do que por recompensas externas.  O 

estado de fluir (flow), por sua vez, poderia ser descrito como sendo um estado de alto 

envolvimento e concentração no qual as pessoas criativas esquecem de horários ou 

ambientes ao desempenhar uma tarefa altamente motivadora, como afirmou 

Csikszentmihalyi (1997). 

O produto criativo, sendo Kaufman, Beghetto e Pourjalali, (2011) requer, entretanto 

que a solução encontrada seja original mas também relevante para a tarefa. Neste 

sentido, a criatividade se diferencia de um pensamento que pode extremamente original 

mas porém desconectado, como ocorre com um esquizofrênico, cujas ideias não são 

aplicáveis ou adequadas a realidade, por se tratar de delírios. Portanto, distingue-se a 

criatividade como saúde mental da doença mental, como vem sendo ressaltado pela 

psicologia positiva e sua relação com as forças de caráter (Wechsler et  al., 2015) 

É importante ressaltar o papel que o ambiente educacional criativo, representado pela 

família, escola e sociedade, representa na expressão do potencial criativo, como 

ressaltam Wechsler e Souza (2011). Assim sendo, é necessário que existam condições 

que reconheçam e estimulem a criatividade nos diferentes níveis de ensino, ou seja, 

desde os anos de educação infantil até à universidade (Wechsler & Nakano, 2011). 

Portanto, o papel do professor em estimular a presença da criatividade na sala de aula, o 

apoio às ideias e comportamentos criativos de crianças pelo ambiente familiar, como 

também as características ambientais que favorecem o clima criativo nas situações de 
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trabalho, mais especificamente o papel do mentor no desenvolvimento do talento criativo 

se torna altamente relevante para a compreensão da expressão criativa.  

 A criatividade no ambiente de trabalho tem tido destaque em vários estudos. 

Existem várias características comuns às organizações criativas inovadoras como tem 

sido apontado por vários autores internacionais (Somech, Drach-Zahavy, 2013; Stein & 

Harper, 2012: Westwood &Low, 2003), que são: Suporte à criatividade, tolerância às 

diferenças e comprometimentos individuais, os quais parecem constituir-se em fatores 

fundamentais para que os contextos organizacionais sejam percebidos como facilitadores 

da criatividade e inovação. Embora os estudos (Spadari, & Nakano, 2015) venham 

demonstrando que, no âmbito das organizações, a criatividade capacita os funcionários a 

inovar e solucionar novos problemas, o que se verifica, neste contexto, é que a 

criatividade não vem sendo estimulada, de forma que o ambiente de trabalho ainda 

continua priorizando a subordinação, a produtividade tradicional e o controle, conforme 

salientado por Mundim e Wechsler (2007). Sob essa ótica, Giglio, Wechsler e Bragotto 

(2009) destacam a existência de um descompasso entre o desejo de possuir líderes 

criativos nas empresas e as reais condições oferecidas por estas para o cultivo e a 

implementação de novas ideias. 

Focando a literatura sobre criatividade e inovação aplicada às organizações, o que 

se pode visualizar é que a relação entre os dois construtos tem sido descrita em três 

dimensões: 1) as características das pessoas altamente criativas e inovadoras; 2) o 

ambiente favorável à expressão da criatividade e inovação; 3) as habilidades cognitivas 

do pensamento criativo e inovador (Amorim & Frederico, 2008). Destaque também tem 

sido dado à investigação da liderança e sua influência nos processos criativos e 

inovadores. Embora a liderança que estimula a inovação venha se constituindo em um 

tema de pesquisa, os mecanismos para investigação da sua conexão com o processo de 

inovação, o que inclui tanto a criatividade e implementação de ideias criativas ainda não 

foram identificados em detalhes suficientes para o desenvolvimento efetivo desta 

habilidade (Crossan & Apaydin, 2010).  
O que falta saber em criatividade 
 Apesar de inúmeros estudos sobre a pessoa criativa e o seu processo, ainda 

faltam pesquisas que investiguem várias características criativas que influenciam o 

entorno social, como o sentido de missão criativa, a criatividade como responsabilidade 
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social, o idealismo que leva à expressão criativa aos limites imagináveis, ao sentido de 

religiosidade ou transcendência em um sentido mais amplo. Tais temas começam, cada 

vez mais chamar atenção pelo seu impacto na saúde mental e repercussão na sociedade 

por grupos de autores internacionais e nacionais que se dedicam à Psicologia Positiva 

(Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). Temas como compaixão, altruísmo, empatia, bem-

estar subjetivo aparecem, cada vez mais como estando relacionados à criatividade 

(Snyder & Lopez, 2005; Hutz, 2014). Neste sentido o elo entre criatividade, saúde mental 

e desenvolvimento social parecem estar, cada vez mais claros. Futuros estudos poderão 

permitir encontrar mais caminhos ou estratégias para estimular estas características 

visando facilitar a expressão criativa a favor da sociedade. 
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CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO: RELAÇÃO ENTRE OS CONCEITOS 

Tatiana de Cassia Nakano 

(Pontifícia Universidade Católica de Campinas) 

 

 

Inovação é um conceito diferente de criatividade? É necessária a presença da 

criatividade para se chegar à inovação, ou são estes processos diferentes? Tais 

questionamentos têm sido temas de interesse de vários pesquisadores, de diferentes 

áreas do conhecimento (administração, economia, educação, psicologia, artes, gestão e 

desenvolvimento, dentre outras), indicando a importância da compreensão desses 

conceitos e suas possíveis interações. Conforme destacado por Stein e Harper (2012), 

existe hoje em dia uma vasta literatura sobre os dois construtos em geral, e com 

referência a muitos campos específicos, por exemplo, de gestão, economia e 

desenvolvimento comunitário, notadamente internacionais.  

Atualmente, em decorrência do processo de globalização e da competição, a 

inovação e a criatvidiade se tem mostrado importantes não só para o desempenho 

individual e organizacional, mas também para o sucesso econômico e desenvolvimento 

social em nível global. Ambas têm se mostrado, historicamente, fenômenos complexos, 

multidimensionais e sujeitos a inúmeras influências contextuais e sociais. Também foram, 

mais recentemente, incorporadas às competências do século XXI, as quais incluem 

habilidades relacionadas ao pensamento criativo, trabalhar criatividademente com outras 

pessoas e implementação de inovações.  

A relação entre os conceitos tem sido investigada sob três hipóteses: conceitos 

relacionados, sinônimos e conceitos distintos / não relacionados. Em relação à vertente 

que defende que criatividade e inovação podem ser tratados como sinônimos, os 

argumentos embasam-se na ideia de que a criatividade envolveria a criação de uma ideia 

ou solução que resolva um problema, sem que haja a preocupação com sua aplicação 

prática. Só que a inovação exige que essa ideia seja implementada (colocada em prática 

dentro de um contexto), de maneira que tal definição já contraria a possibilidade de 

ambos os construtos serem tratados como sinônimos. Assim, a criatividade deve ser 

investigada em nível individual ao passo que a inovação deve ser analisada em termos de 
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equipe, nível organizacional e social (Amorim & Frederico, 2008; Cerne, Jaklic & 

Skerlavai, 2013; Gurteen, 1998).  

A segunda vertente, que defende que se tratariam de conceitos distintos e não 

relacionados, embasa-se na ideia de que, na prática, a criatividade tem sido entendida 

apenas como geração de ideias novas, sem existir uma preocupação sobre a utilidade 

das mesmas. A inovação, por outro lado, aparece como um termo bastante utilizado nas 

organizações para enfatizar a comercialização de uma nova ideia. Tal posição tem sido 

questionada perante a constatação de que, ainda que diferentes, a inovação precisa da 

criatividade para acontecer, não sendo possível gerar algo novo e útil sem que exista um 

processo criativo anterior (Botelho, Carrijo & Kamsaki, 2007; Hammond, Neff, Farr, 

Schwall & Zhao, 2011).  

Por fim, a vertente que defende a ideia de que criatividade e inovação são 

conceitos relacionados, parece a mais consensual. Nesse modelo, a inovação envolve 

dois estágios: fase de criatividade (geração de novas ideias) e fase de implementação 

(bem sucediade de ideias criativas). A criatividade seria definida como o primeiro estágio 

de um processo de solução de problemas, ao passo que a inovação se mostra focada na 

implementação da ideia e sua aceitação. Ambos requereriam uma ruptura do pensamento 

convencional e envolvem divergência e convergência.  

Em relação a dados empíricos, as pesquisas na área vêm sendo, mais 

comumente, investigadas, prioritariamente, de forma separada (Agars, Kaufman & Locke, 

2008; Joo, McLean & Yang, 2013). Por tal motivo, a lacuna resultante da independência 

das pesquisas entre os dois conceitos está apenas começando a ser investigada. Tal fato 

pode ser confirmado pelos autores, após um extenso levantamento de estudos empíricos 

publicados entre 2001 e 2012, cujos resultados apontaram para o fato de que os estudos 

sobre criatividade voltada ao desenvolvimento de recursos humanos têm sido escassos, 

notadamente aqueles que abordam, de modo conjunto, a criatividade e inovação.  

Diferenças entre o interesse nacional e internacional na temática podem ser 

notadas em relação ao número de estudos realizados. Uma busca simples no Google 

Acadêmico mostra que, ao se buscar a combinação dos termos “criatividade e inovação”, 

cerca de 8,570 resultados são encontrados. Quando os termos são buscados em inglês 

(“creativity and innovation”), 103.000 resultados são encontrados.  
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Figura 1. Resultados da busca no Google Aacadêmico. 

 

 Em seguida, os termos relacionados à pesquisa tomando-se a expressão 

“criatividade e inovação” foram visualizados. Os resultados mostraram que, em sua maior 

parte, tais construtos se encontram associados ao contexto organizacional (com termos 

tais como empresas, empresarial, organizações, negócios).  

 

 
Figura 2. Temáticas encontradas nas pesquisas relacionadas à busca pelos termos 

“criatividade e inovação”.  

 

 Enfim, frente aos imensos dilemas econômicos e sociais, enfrentados por todos os 

países e, particularmente, naqueles da América Latina, deve ser considerado que a 
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criatividade e a inovação envolvem decisões de grande impacto para a melhoria da 

qualidade de vida da sociedade. Grande salto deve ser dado na cultura brasileira para 

que possamos chegar às inovações, ao invés de continuarmos a nos caracterizar como 

reprodutores das mesmas, como tem acontecido em várias áreas. 

 A grande pergunta que deve ser feita é se estamos preparados para superar as 

etapas necessárias para conseguirmos atingir esse patamar. Resta então um 

questionamento profundo de nossos valores, atitudes, hábitos e padrões de pensar e agir 

para que a criatividade e inovação possam realmente ocorrer (Wechsler & Nakano, no 

prelo). 
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Resumo 
Há consenso teórico de que criatividade é recurso necessário para inovações em 

diferentes campos profissionais favorecendo o bem-estar e contemplação de 

necessidades da vida contemporânea. O presente trabalho objetiva caracterizar uma 

experiência inovadora no campo profissional da beleza resultante do projeto idealizado 

por um participante da pesquisa de doutorado intitulada O desenvolvimento da 

criatividade no campo profissional à luz da perspectiva da subjetividade que pressupõe 

uma nova concepção de beleza. Pela via da educação profissional investe na produção 

de serviços caracterizados pela implementação de novidades que por seu valor qualitativo 

impactam sobre a formação e atuação profissional no campo da beleza contemporânea, 

enfatizando a integração de conhecimentos teórico-práticos à dimensão humana e 

relacional. Conclui-se que a experiência em foco corresponde ao conceito de inovação 

entendida como ações novas e valorosas que visam aprimorar processos e solucionar 

problemas relevantes ao campo de conhecimento beneficiando a qualidade de vida 

humana em sociedade. 

Palavras-chave: criatividade, inovação, subjetividade, educação profissional, beleza. 

  

 Abstract 

Considering  that consensually  creativity is   a necessary  resource  for innovations  in   

different   professional   fields,   favouring  the welfare and  the  fulfilment of  contemporary  

life  needs, the  present  work  aims at  sheding light on an innovative experience in the 

professional  field of  beauty  based on  a project  designed  by  a  doctorate research  

entitled  The development of creativity in the professional  field  under   the perspective of 

subjectivity,  focusing  on a  new  conception of beauty.  The professional  education  
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process  would serve as a means to fostering  the creation of services  with  high  quality 

innovations that would greatly  impact  the professional  training and performance in this  

field, facilitating the practical  and theoretical integration aspects of  knowledge into the 

relational  and human dimension.  Finally, the experience concerned corresponds to  the 

concept of innovation,  by which  new and  valuable actions would  improve  processes 

conducive to  the solution of relevant problems  in the field of knowledge,  enhancing  the 

quality of human life in society. 

Key words:  creativity, innovation, subjectivity, professional education, beauty. 

  
Introdução 

Estudos sobre criatividade e inovação têm abordado de forma fragmentada a 

complexidade dos processos envolvidos no desenvolvimento de pessoas criativas e 

produções inovadoras nos mais diversos campos do conhecimento e atuação humana. 

Reconhecidamente, a dominante tendência das pesquisas da área focaliza ora os 

processos, ora o produto e ora a dimensão social e individual da criatividade e inovação 

sem considerar a dimensão subjetiva destes fenômenos. Décadas de estudos nesta 

referida perspectiva demonstram que a criatividade pode ser desenvolvida mediante 

cursos e treinamentos de técnicas específicas, sendo inúmeros os programas voltados 

para o desenvolvimento de habilidades de pensamento criativo implementados no campo 

educacional e empresarial, nos quais a dimensão subjetiva não aparece focalizada. 

De acordo com perspectiva teórica da subjetividade que fundamenta este trabalho, 

o sujeito se constitui como criativo a partir do processo de subjetivação de suas 

experiências de vida, em meio aos diferentes espaços sociais aos quais se integra no 

curso de seu desenvolvimento (GONZÁLEZ REY, 2005; MITJÁNS MARTÍNEZ,1997, 

2000, 2008, 2009). O processo de desenvolvimento subjetivo e criativo se caracteriza pela 

não linearidade, pela ausência da relação de causa e efeito entre experiências e 

expressão criativa, e pela recursividade entre a subjetividade individual e social no 

processo de constituição subjetiva da pessoa. Os processos simbólicos e emocionais que 

participam dos processos personológicos/psicológicos (conscientes ou inconscientes) é 

que possibilitam a constituição subjetiva do sujeito criativo (GONZÁLEZ REY, 2012). 

Com base nesta concepção de criatividade, compreendemos a inovação como 

processo que implica na modificação de atitudes, comportamentos, procedimentos, 
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modos de fazer que impacta em mudanças de ordem prática ou teórica, isto é, sobre a 

forma de compreender ou realizar uma atividade no âmbito de vida e da ação individual 

ou de um grupo, contribuindo com algo que seja novo e melhor em termos de processos e 

resultados do trabalho ou produto realizado (CAMPOLINA; MITJÁNS MARTÍNEZ, 2013). 

Assim, em nossa concepção, a criatividade emerge da intricada relação do sujeito 

com múltiplos contextos sociais, a partir dos quais se constitui histórica e culturalmente, 

influenciada tanto pelas condições internas, não inatas ou inerentes à condição humana, 

como também pelos contextos sociais, onde são estabelecidas interações, associadas ao 

sistema de atividade-comunicação, capazes de promover transformações no sujeito e no 

próprio ambiente (MITJÁNS MARTÍNEZ, 1997). 

Neste trabalho apresentaremos um caso que dá visibilidade e amplia espaços de 

inteligibilidade de formas de expressão da inovação no campo profissional da beleza 

articulado ao campo formativo modificando processos e resultados neste domínio. 

 
A produção brasileira no mercado global da beleza 

O Brasil ocupa o terceiro lugar no ranking de negócios do mercado global da 

beleza, sendo superado somente pela China e EUA. De acordo com levantamento 

recente da Anabel - Associação Nacional do Comércio de Artigos de Higiene Pessoal e 

Beleza (ANABEL, 2016) existem 600 mil salões de beleza no Brasil, e muitas são as 

estratégias que estão sendo desenvolvidas para o incremento ainda maior deste 

crescente setor produtivo que tem superado as expectativas do mercado mesmo diante 

de crises econômicas do país. 

Uma das hipóteses do crescente desenvolvimento do mercado da beleza, que na 

atualidade corresponde aos mais fortes do mundo, é a valoração social do 

embelezamento que torna as pessoas cada vez mais desejosas de se apresentarem 

esteticamente bem diante do espelho e dos outros. Além disso, há também a acentuada 

elevação da expectativa de vida da população dos grandes centros urbanos, a partir da 

qual as pessoas passam a integrar o valor da qualidade de vida e bem-estar no seu 

cotidiano, incluindo os cuidados com a beleza e saúde. Estima-se que, em 2050, 30% da 

população brasileira (64 milhões de pessoas) terão mais de 60 anos de idade o que 

aumenta ainda mais a expectativa de avanço deste mercado, uma vez demandará a 
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oferta de serviços e recursos para manter a jovialidade e a beleza da população 

(CERTIFICDIGITAL, 2017). 

O setor produtivo de produtos e serviços de beleza no Brasil vem avançando em 

sua organização em decorrência do empenho e união dos profissionais da área 

representados pelas associações. A exemplo disso, a ABSB (Associação Brasileira de 

Salões de Beleza), com a forte participação do líder e idealizador da experiência 

focalizada neste trabalho, mobilizou as diversas categorias de profissionais atuantes no 

campo da beleza e alcançou no poder público a aprovação da Lei do Salão Parceiro em 

vigor a partir de janeiro de 2017. Com isso, inaugura-se um novo momento de negócios e 

crescimento para o setor, contribuindo para a segurança jurídica dos empresários da área 

e regulamentando o exercício profissional autônomo dos profissionais de salão de beleza. 

Além deste avanço, o setor organizou em parceria com o SEBRAE a vinculação dos 

salões de beleza do Brasil às normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas 

Técnicas. A partir dessa ação, passam a ser certificados os salões que atenderem aos 

padrões de qualidade em boas práticas no atendimento ao cliente, higienização de 

instalações, esterilização de utensílios e treinamento profissional, por exemplo 

(REVISTAPEGN, 2016). 

O evento nacional que tem alcançado êxito na mobilização de profissionais do 

setor da beleza contribuindo para a troca de experiências, atualização profissional e 

divulgação de serviços e produtos inovadores deste mercado é a Beauty Fair – Feira 

Internacional de Beleza Profissional referenciado como o maior evento de beleza 

profissional das Américas. O referido evento integra a dimensão produtiva da indústria 

(fábricas/marcas/produtos) e dos serviços (Experts, empresários e profissionais) além dos 

consumidores do setor, comunicando as inovações, o compartilhamento de 

conhecimentos e ideias deste setor produtivo. Em sua 12ª edição/2016 realizada no 

Expocenter Norte, São Paulo-Brasil, contou com 160 mil visitantes, 500 expositores, 1.000 

marcas nacionais e internacionais, movimentou R$ 600 milhões em volume de negócios, 

somando a isso a oferta de 100 eventos educacionais paralelos associados à atividade 

profissional da beleza (VIVABELEZA, 2016). 

O programa VIVABELEZA EXPERTS, circuito educacional pioneiro que contou 

com 10 renomadas academias (instituições formadoras de profissionais da beleza em 

nível de excelência) do país, ministrou cerca de 60 workshops em diversas áreas da 
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beleza. Uma nova proposta de formação profissional no campo da beleza foi apresentada 

neste evento com um Workshop que integrou o novo conceito - Personal Beauty ao 

campo formativo da beleza conforme explicitado nos tópicos a seguir. 

Trata-se de uma experiência que chamou a atenção da primeira autora deste artigo 

ao procurar conhecer como se desenvolvia o cenário profissional de um dos participantes 

da pesquisa de doutorado que investiga o desenvolvimento subjetivo de profissionais 

criativos.  Neste contexto surge um novo perfil do profissional da beleza denominado 

Personal Beauty que atualiza o conceito de beleza agregando valores essenciais 

humanos numa contraposição à mera vaidade e comportamentos estereotipados ditados 

pelo consumismo desenfreado. Em consequência dessa nova visão, a empresa localizada 

em Brasília-Brasil, vislumbra sua expansão no mercado internacional da beleza, tem 

cerca de 400 profissionais parceiros distribuídos em suas 10 unidades, uma delas 

integrada ao Centro de Formação Profissional de Beleza que oferta cursos de formação 

inicial e continuada aberto à população como também de aperfeiçoamento contínuo dos 

profissionais parceiros da empresa. 

A concepção e formas de expressão da beleza é um dinâmico processo histórico-

cultural que se modifica no curso do desenvolvimento da sociedade exercendo recursivas 

alterações no modo de vida humana (ALVES, CERQUEIRA, 2014). Essas novas 

concepções transcendem a “maestria do saber técnico” e passam a vincular o conceito de 

beleza ao bem-estar da pessoa, tal qual Thá (1995) enfatiza: 

Quando o bem-estar se transforma em imperativo ele só faz gerar 

mais mal-estar, por situar-se no nível do ideal em que a insuficiência 

humana e sua impossibilidade de satisfação total ficam elididas. Não 

há satisfação absoluta para o sujeito, e ninguém está nem nunca 

estará, à altura dos ideais propostos, pois a falta é de estrutura e 

incide tanto no real como no simbólico (p. 397). 

  

Personal Beauty: o novo conceito do profissional da beleza 
O perfil profissional do cabeleireiro da contemporaneidade deve compatibilizar 

conhecimentos e habilidades de base técnica ao desenvolvimento de habilidades de 

gestão da própria carreira profissional e comunicação relacional. O Personal Beauty 

pressupõe o conjunto de diferentes habilidades e atitudes diante do/a cliente que requer 
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do profissional da beleza uma percepção para além da capacidade técnica apurada no 

campo estético, contemplando suas expectativas e necessidades humanas essenciais 

relacionadas à imagem pessoal e bem-estar. 

A concepção do tradicional cabeleireiro se converteu no novo conceito Personal 

Beauty a partir da percepção aguçada do líder (participante da pesquisa) e sua peculiar 

forma de conduzir sua equipe de trabalho no curso de mais de três décadas de intensa 

atividade profissional em salão de beleza. Sempre atento e disposto a servir clientes e 

parceiros profissionais, o líder deste projeto se caracteriza por afirmar-se no campo da 

beleza como profissional que, de modo funcional, original e criativo, busca compreender, 

atender e contemplar as necessidades de seus clientes em meio ao mundo que exige 

cada vez mais qualidade e inovação nos serviços e produtos. 

Para tanto, a estrutura do processo formativo deste novo perfil profissional prioriza 

a compatibilização entre experiências práticas e conhecimentos teóricos  enfatizados pelo 

contínuo processo de aprimoramento pessoal e profissional que integra o âmbito técnico-

formativo ao pessoal-relacional, favorecendo condições para o desenvolvimento 

profissional em nível de excelência. Neste sentido, o conceito de Personal Beauty impacta 

na metodologia de formação profissional da beleza do centro de formação profissional da 

empresa com influência sobre os demais centros formadores de beleza do país.  Nesta 

nova visão, os eixos norteadores da atividade de formação e da prática profissional da 

beleza integra conhecimentos técnicos e aprimoramento pessoal, como o 

autoconhecimento e relações interpessoais.  

  
A implicação do Personal Beauty no propósito educativo profissional 

O compromisso da educação profissional, assumido pelo centro de formação é 

educar pessoas para que se capacitem nos parâmetros técnicos e relacionais necessários 

à atuação qualificada no campo profissional da beleza, favorecendo o equilíbrio dinâmico 

da dimensão técnica e humanística permeadas pelos conhecimentos e emoções 

essenciais humanas. Neste sentido, tanto os profissionais formadores do centro de 

formação como os aprendizes são incentivados a investir em ações de aprimoramento 

pessoal e profissional, sendo o coaching uma ferramenta utilizada para essa finalidade no 

âmbito da formação inicial e também do aprimoramento profissional continuado. Essa 

ferramenta é complementar ao processo formativo do Personal Beauty podendo ser com 
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ênfase em Business, relação dinheiro-carreira, educação financeira, liderança e 

desenvolvimento de talentos pessoais. Em outras palavras, a implicação maior do 

conceito de Personal Beauty no campo formativo profissional da beleza é a integração da 

dimensão técnica-formativa à humana-relacional, aspecto que acentua o caráter inovador 

desta metodologia. 

  
Processo de formação integrado ao campo de atuação profissional 

Esta metodologia aplicada na perspectiva formativa profissional inverte o fluxo 

tradicional das formações que tendem a partir do objetivo da aprendizagem como etapa 

anterior à prática profissional que se desvincula da dimensão prática e real do cotidiano 

profissional. Neste novo contexto, o aprendiz passa a ser imerso no campo profissional já 

desde o início de sua formação, não havendo descontinuidade entre o momento de 

aprender e o momento de praticar a atividade profissional. Assim, a ações educativas e 

formativas focalizam a promoção das melhores condições para a aprendizagem na qual o 

trabalho representa parte fundamental da formação estando relacionado ao propósito de 

vida da pessoa, como forma de promover o seu desenvolvimento mais amplo e integral. 

Nessa metodologia de ensino, a atividade profissional passa a ser o ponto de 

partida e também de chegada, sendo a aprendizagem concebida como processo contínuo 

de aprimoramento dos conhecimentos técnicos articulados às habilidades pessoais e 

sócio-relacionais, meio para se atingir os melhores resultados nos serviços. 

  
Processo contínuo de aprimoramento Pessoal-profissional 

A ênfase nos aspectos da comunicação e da relação no processo de formação e 

aprimoramento profissional permite caracterizar essa metodologia como teórico-prática de 

base humana e relacional. Dessa forma, o processo formativo profissional não negligencia 

o desenvolvimento pessoal, efetivamente porque o Personal Beauty requer a 

harmonização entre emoções e atitudes pressupondo um contínuo aprimoramento que 

aponte para as dimensões do sentir/perceber, do ser/expressar, do fazer/criar e do 

saber/aprender. 

Como parte do programa de aprimoramento pessoal e profissional, a empresa 

como um todo promove continuamente o trabalho no campo das ações sociais, 

desenvolvendo campanhas de corte e doação de cabelos para confecção de perucas 
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para pacientes em tratamento de câncer, visitando comunidades carentes e cuidando da 

beleza para elevação da autoestima de pessoas em situação social de risco. Na agenda 

anual de ações sociais totalmente gratuitas e com finalidade solidária, a empresa 

incentiva a participação voluntária de aprendizes e parceiros profissionais fiel ao seu 

propósito de contribuir para o desenvolvimento da qualidade de vida das pessoas e 

fortalecendo, na ação concreta e cotidiana da equipe, os valores da solidariedade, da 

humanidade e do bem servir. 

  
Expert- Educador Profissional 

Por compreender que a formação no campo da beleza requer que o aprendiz tenha 

como referência profissionais da mais elevada competência, o centro de formação 

profissional designa os próprios profissionais experts que já atuam em nível de excelência 

nas unidades de atendimento da empresa para atuarem como professores das formações 

nas especificidades de corte, penteado, modelagem, coloração, maquiagem entre outras. 

A importância dada ao nível de qualificação profissional do professor demarca um 

ponto que diferencia qualitativamente a formação do referido centro em relação às demais 

formações na área da beleza. 

Cabe salientar que a formação em pauta está vinculada à modalidade de educação 

profissional, mas restrita aos cursos de formação inicial e continuada, exclusivamente, 

não se configurando como curso técnico e sim, como curso livre de qualificação 

profissional que dispensa correspondência aos parâmetros da legislação vigente e 

autorização dos conselhos estaduais de educação para seu funcionamento. Como se vê 

os parâmetros da legislação brasileira que norteiam o funcionamento do curso de 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio na área da beleza privilegiam a dimensão 

técnica, não fazendo menção à dimensão humanista, fato que revela a extrema 

diferenciação em termos qualitativos da oferta da formação do centro em foco em 

comparação com o que se exige e se espera dos demais cursos de formação no campo 

da beleza atualmente disponíveis no mercado de oferta de educação profissional pública 

e particular do nosso país. 

 
Considerações Finais 
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Considerando os aspectos dos estudos sobre criatividade e inovação, o presente 

trabalho objetivou caracterizar uma experiência inovadora no campo profissional da 

beleza. Esta experiência consiste na criação de um novo perfil de formação profissional 

no campo da beleza denominado Personal Beauty que concebe trabalho e educação de 

modo integrado ao projeto de vida da pessoa, considerando que a formação profissional 

no campo da beleza não pode prescindir do contínuo processo de aprendizagem e 

desenvolvimento que perpassa o campo das experiências profissionais e do 

aprimoramento contínuo no âmbito pessoal e relacional. 

Merece destaque a iniciativa desta empresa, cuja criatividade e inovação se 

expressa com força em seu cotidiano, sendo reconhecida no mercado de serviços de 

beleza nacional pelo valor qualitativo de seus serviços e impacto de suas ações que 

modificam, simultaneamente, tanto o processo de formação quanto o estilo de atuação 

profissional no campo da beleza condizente aos valores humanos do mundo 

contemporâneo. Para Campolina e Mitjáns Martínez (2013), a inovação é enfatizada pelo 

caráter complexo do fenômeno humano e pelo forte vínculo com os comportamentos, 

atitudes, procedimentos e formas diversas de operar e utilizar instrumentos com a 

finalidade de melhor ensinar e aprender. Frente ao caso apresentado buscou-se 

evidenciar o caráter inovador desta iniciativa, uma vez que incentiva no âmbito do 

trabalho cotidiano, o constante desenvolvimento de comportamentos, procedimentos e 

formas de utilização de instrumentos em prol do aprimoramento pessoal e profissional de 

seus aprendizes e parceiros profissionais. 

Conclui-se, portanto, que a experiência relatada pode ser concebida como 

inovadora visto que evidencia produção consoante com pressupostos teóricos 

relacionados ao conceito de inovação entendida como ações novas e valorosas que 

visam aprimorar processos e solucionar problemas relevantes, favorecendo o 

desenvolvimento do campo de conhecimento e atividade profissional para benefício da 

qualidade de vida humana em sociedade (CAMPOLINA, 2012). 

Acreditamos que investigações alinhadas à perspectiva teórica histórico-cultural da 

subjetividade no campo da criatividade e inovação possam representar fértil caminho 

rumo ao aprofundamento do conhecimento científico destes fenômenos. Sendo assim, 

este artigo contribui para ampliação de estudos focalizados na compreensão do processo 

criativo gerado por intuições inovadoras nos diferentes campos de atuação profissional, 



 

129 

como também, enseja novas e mais aprofundadas investigações sobre o papel da 

inovação no processo de desenvolvimento de uma empresa ou grupo de pessoas. 
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Resumo 
Essencial à atuação profissional no campo da Arquitetura e Urbanismo, a habilidade 

criativa precisa ser cultivada na formação graduada nessa área, para o que o docente 

exerce o importante papel de mediador/facilitador. Com base nesse entendimento, a 

pesquisa em andamento busca compreender como professores brasileiros atuantes na 

área de projeto arquitetônico percebem o papel da criatividade na elaboração de 

propostas acadêmicas. Esse artigo apresenta o resultado de um dos objetivos específicos 

da pesquisa: investigar práticas docentes relatadas em artigos publicados em dois 

eventos: Encontro Nacional sobre Ensino de Arquitetura e Urbanismo (ENSEA) e 

Seminário PROJETAR. Para tanto foram lidos textos sobre experiências didáticas que 

apresentavam as palavras criar/criação/criad*/criativ* no título, palavras-chave ou resumo. 

Nota-se que, embora existam avanços nesse campo, sobretudo com a introdução de nova 

tecnologias e a valorização da experienciação fenomenológica, muitas práticas relatadas 

como inovadoras são releituras de atividades tradicionais em atelier. 

Palavras-Chave: Criatividade; Projeto Arquitetônico; Formação Universitária; Curso de 

Arquitetura e Urbanismo; Produção Docente. 

  
Abstract 
Essential to the professional work in Architecture and Urbanism, the creative skill needs to 

be cultivated in the undergraduate formation in this area, for which the teacher plays the 

important role of mediator / facilitator. Based on this understanding, the research in 

progress seeks to understand how Brazilian teachers of architectural design perceive the 

role of creativity in the elaboration of academic proposals by students. This article presents 

the result of one specific objectives of the research: to investigate teaching practices 

reported in articles published in two events - National Congress on Teaching Architecture 
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and Urbanism (ENSEA) and PROJETAR Seminar. For that, we read texts about didactic 

experiences that presented (in these title, keywords or abstract) the words create / 

creation / criad* / creativ*. It is verified that, although there are advances in this field, 

especially with the introduction of new technologies and the valuation of phenomenological 

experience, many practices reported as innovative are re-readings of traditional activities 

in atelier. 

Key-words:  Creativity; Architectural project; Undergraduation education; Architecture and 

Urbanisme Course; Professor-Authored Papers. 

  
 Introdução 

Como um importante diferencial da espécie humana, a criatividade impulsiona 

nosso desenvolvimento nos mais diversos campos do conhecimento. Na área da 

Arquitetura e do Urbanismo (AU) a habilidade criativa tem sido entendida como alicerce 

da atividade propositiva/projetual, sendo defendida como uma característica da profissão 

de arquiteto e urbanista. Assim, como a formação superior é uma exigência para a 

atuação em AU, seus cursos precisam assumir sua responsabilizar como lugar de 

incentivo e fomento à criatividade (FRY, HETTERIDGE, MARSHAL, 2013; KELLER-

MATHERS, 2011; LAWSON, 2011; STEVENS, 2003; CORONA-MARTINEZ, 2000; AKIN, 

AKIN, 1996; AKIN, 1990). 

Os pesquisadores que estudam a criatividade mostram que a educação é um de 

seus mais importantes fundamentos (ALENCAR, 1995; ALENCAR, FLEITH, 2003; 

OSTROWER, 2005; WEISBERG, 1986), pois possibilita a ampliação (quantitativa e 

qualitativa) dos conhecimentos das pessoas e facilita a transposição de informações entre 

áreas. Por outro lado, há autores que, apesar de reconhecerem o valor do ensino no 

desenvolvimento da habilidade criadora, salientam que há situações nas quais a 

escolarização pode atrapalhar a criatividade (LUBART, 2007; KIM, 2010; PRIETO, SOTO, 

VIDAL, 2013), o que acontece quando ela valoriza atividades relacionadas ao 

pensamento convergente (solução ‘correta’ de problemas, conformismo), e dificulta o 

pensamento divergente (busca independente por diversas maneiras de resolver a mesma 

questão). 

Diante desse tipo de dicotomia, há estudos que focalizam especificamente a 

importância do docente para o desenvolvimento do potencial criativo do discente 
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(ALENCAR, FLEITH, 2010), demonstrando sua influência, tanto no sentido positivo 

(sobretudo quando há valorização das ideias dos estudantes e socialização de conceitos 

e opiniões consideradas inovadoras ou diferenciadas) quanto no sentido negativo (quando 

existem críticas excessivas ao aluno, o professor ou o sistema educativo se mostra muito 

rigoroso). 

Considerando-se a importância do tema, uma investigação em andamento analisa 

como os docentes que lecionam disciplinas de projeto de arquitetura em cursos de 

arquitetura e urbanismo (CAUs) brasileiros compreendem o papel da criatividade no 

processo projetual e os recursos que eles utilizam para promovê-la (ELALI, 2015). O tema 

foi tratado em trabalhos anteriores da pesquisadora (ELALI, 2011, 2013; VELOSO, ELALI, 

2014), de acordo com os quais os requisitos que caracterizam as atividades acadêmicas 

dificultam seu pleno desenvolvimento, de modo que é necessário investir-se em maneiras 

de alimentá-la e motivá-la, mas sem que isso passe a ser mais uma exigência curricular. 

Um dos objetivos específicos dessa investigação maior é uma revisão 

bibliográficas sobre o tema, mas focado exclusivamente em artigos publicados por 

docentes de AU nos anais de dois importantes eventos brasileiros que mantém interfaces 

com o campo de projeto de arquitetura e ocorrem bienalmente: o Encontro Nacional sobre 

Ensino de Arquitetura e Urbanismo (ENSEA – que é organizado pela Associação 

Brasileira de Escolas de Arquitetura, ABEA, a partir de 1990) e o Seminário PROJETAR 

(que acontece a partir de 2003). Como recorte temporal foi delimitado um período de 15 

anos (entre 2001 e 2016),     que é justificado por: (i) promover a localização de artigos 

que focalizam maneiras mais atuais de abordar o tema; (ii) existir material de pesquisa 

disponível on line, acessáveis nas plataformas digitais www.abea.org.br (coleção: 

“cadernos ABEA”) e www.grupoprojetar.ufrn.br/ (coleção: Anais dos Seminários 

PROJETAR). 

  
Método 

Esse artigo foi elaborado a partir de análise documental, tendo como universo de 

pesquisa os textos digitais fornecidos aos participantes como anais das diversas edições 

de cada evento (na forma de CDs ou pendrives) - depois, disponibilizados na internet. 

A partir desse universo foi recortado o grupo de publicações efetuadas entre 2001 

e 2016 (as mais recentes) e, dentre elas, o subgrupo relativo à criatividade. Os textos 
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foram localizados por meio do recurso ‘busca’, com a procura dos termos criar, criação, 

criad* (criador, criadora) e/ou criativ* (criativo/a, criatividade e similares), no título, resumo 

ou palavras-chave dos artigos. 

A etapa 1 (exploratória) localizou 1347 artigos, dos quais 98 relacionados à criatividade 

genericamente e, mais especificamente, 42 apresentando atividades didáticas nesse 

campo - estes últimos passaram a compor o corpus de pesquisa. Na etapa 2 (analítica) o 

material selecionado como corpus foi submetido à análise temática de conteúdo 

(BARDIN, 2006), nas etapas: (1) compilação do material; (2) exploração inicial; (3) 

identificação e categorização (como temas em debate, tipo de experiência realizada); (4) 

investigação do significado dos resultados obtidos. 

 

Resultados 
Etapa exploratória 

O panorama geral mostrou 1347 artigos completos publicados pelos dois eventos 

entre 2001 e 2016, dos quais apenas 98 (7,2%) trouxeram a temática criação/criatividade 

em seu título, suas palavras-chave ou resumo. É preciso ressalvar que, embora esse 

assunto tenha estado presente em outros textos (como notamos na leitura informal de 

material não selecionado), nestes a atividade criativa não foi foco dos autores, isto é, o 

assunto não foi considerado importante a ponto de estar entre os principais indexadores 

textuais.   

Em termos dessa quantidade total de publicações, apesar do ENSEA ser o evento 

mais extenso temporalmente (pois acontece desde a década de 1990), foi o que menos 

publicou no período analisado (283 textos completos), enquanto o PROJETAR (criado em 

2003) foi mais produtivo (1064 artigos). Além disso, quanto à quantidade de artigos 

ligados à atividade criativa: o PROJETAR é o que apresenta mais publicações (56), 

enquanto o ENSEA tem um pouco menos (42). No entanto, termos relativos, nota-se a 

atenção à atividade criativa está menos presente no primeiro (5,3% dos textos do 

PROJETAR) do que no segundo (14,8% dos textos do ENSEA). 

Ainda no que se refere às condições gerais, evidencia-se a maior incidência da 

temática no ENSEA entre os anos de 2005 e 2010, tendência que pode ser associada ao 

período que se seguiu à elaboração dos Projetos Pedagógicos de muitos cursos de 

graduação em arquitetura e urbanismo (exigência do MEC e referendado pela ABEA). No 
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final do período analisado também se destaca um aumento de trabalhos relacionados à 

criatividade no PROJETAR, o que certamente deveu-se à temática do evento em 2015: 

“originalidade, criatividade e inovação no projeto contemporâneo”. 

Os termos procurados (criar, criação, criad*, criativ*) foram localizados majoritariamente 

nos resumos dos textos publicados (75%), e menos em seus títulos (30%) e palavras-

chave (20%). Considerando os títulos, embora tenha sido constatada grande 

multiplicidade de palavras, destacaram-se as expressões arquitetura, projeto, ensino, 

curso de arquitetura e urbanismo (CAU), projeto pedagógico (PP), criatividade, 

experiência, aprendizagem, estudante, criação, estudo e pedagógico. Nota-se, assim, 

uma forte conexão da pesquisa em criatividade com a atividade educativa relacionada ao 

projeto (ensino, CAU, PP, aprendizagem, estudante, estudo, pedagógico), cuja 

compreensão deve ser aprofundada. Com base nesse entendimento, a leitura dos 

resumos dos 98 trabalhos localizados mostrou que 42 destes textos relatam experiências 

didáticas voltadas para o fomento à atividade criativa como fundamento para o processo 

projetual em AU. Com base nessa constatação, optou-se por tratar este conjunto como 

corpus de pesquisa, a ser lido integralmente, visando entender como os docentes 

trabalham a criatividade dos estudantes nos CAUs. 

  

Etapa analítica 

Investigando-se o tipo de atividade na qual se baseiam os 42 textos analisados, 

evidenciou-se que cerca de metade deles (20/42) se referem a atividades realizadas em 

sala de aula (“ensino”), seguidos por pesquisa aplicada (10) e a práxis projetual genérica 

(7). A discussão teórica (por si) e as atividades de extensão figuram minoritariamente 

(respectivamente 3 e 2 menções). 

Em seguida os textos foram analisados textos a partir dos parâmetros definidos por 

Rhodes (1961), Murdock e Puccio (1993) e Runco e Pagnini (2011), segundo os quais a 

análise de uma solução criativa para alguma questão-problema (de qualquer natureza) 

envolve quatro elementos inter-atuantes: Pessoa (o indivíduo em questão e seu potencial 

para atuar na situação), Produto (resultado obtido). Sob essa perspectiva verifica-se que a 

grande maioria dos artigos lidos (35/42) alicerçam sua argumentação no processo de 

criação, ou seja, no método utilizado. Os textos voltados para as características do projeto 

enquanto produto final ou para as características do estudante (pessoa que cria) somam 
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menos de 10% do total. Apenas um texto se referiu ao contexto de criação enquanto 

ambiente sócio-físico de suporte à atividade (pressão ambiental). A preocupação dos 

autores-professores com o ensino explica a sua busca por métodos para alicerçar sua 

atividade cotidiana, indicando, simultaneamente, sua dificuldade para entender as 

características e peculiaridades dos estudantes. 

Quanto aos seus interesses, os artigos tomam como base três tipos de 

enquadramento da questão: 

‐           Apresentação da criatividade como conceito genérico, a partir de 

indicações da literatura no campo da educação e de teorias derivadas das 

ciências humanas, como Gardner (1995), Morin (2010), Piaget (2013) e Vigotski 

(2009). 

‐           Embasamento do processo de criação nas indicações de autores 

ligados ao design do produto e à área de AU (BOUTINET, 2002; HERTZBERG, 

1991; LAWSON, 2011; SCHON, 2000), ou na obra de arquitetos renomados. 

‐           Descrição de experiência didática específica. 

Com relação ao último tópico, as táticas pedagógicas constantes dos textos foram 

categorizadas em seis grandes grupos, definidos com base nos elementos que o 

professor espera favorecer para dar alicerçar o processo projetual dos alunos: 

‐           Ampliação do background (repertório) do estudante relativo a edifícios 

preexistentes -  o que significa instrumentalizar o estudante para a realização de 

estudos de referência (uso de fontes secundárias, geralmente internet); 

avaliação de edifícios por meio de visitas técnicas ou avaliação pós-ocupação 

(APO); estudo da obra de arquitetos renomados (revisão de literatura, 

elaboração de maquetes de obras icônicas etc.). 

‐           Expansão da compreensão de técnicas/sistemas construtivos (em 

madeira, em aço, concreto, etc.) - o que envolve estudo bibliográfico, 

exploração de detalhes, construção de modelos (em protótipos ou tamanho real) 

e visita a fábricas/usinas/manufaturas. 

‐           Cultivo de diferentes modos de representação de ideias – técnicas 

manuais de desenho e elaboração de maquetes (croquis, colagem, dobradura, 

etc.), uso de tecnologia de ponta (programas computacionais, modelagem 

digital e similares). 
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‐           Exploração de analogias -  abrangendo compreensão/reinterpretação de 

propostas utópicas (cartoons, história em quadrinhos), elementos do mundo 

natural, textos literários (clássicos, poesia, letra de música) e obras artísticas. 

‐           Exploração fenomenológica – atividades envolvendo os sentidos 

humanos (visão, audição, olfato, tato, paladar) como elementos para leitura e 

proposição espacial, bem como a leitura de autores como Merleau-Ponty 

(2011), Heidgger (2006) e Pallasmaa (2011). 

‐           Treinamento para uso de ferramentas relacionados ao processo 

projetual ou seus elementos, como jogos (“gameficação” do processo), 

diagramas, equipamentos (Eye tracking, Motion Capture, protocolos para coleta 

de dados), simuladores.  

‐          Uso de práticas inter-, multi- ou transdisciplinares, o que exige a 

realização de eventos de curta duração, como oficinas temporárias e 

workshops. 

‐           Realização de experimentações em função dos interesses e habilidades 

dos estudantes, e que exigem enfrentamento de diversos tipos de propostas, 

processos projetuais e construtivos. 

Nota-se ainda que, embora os textos apresentem as experiências didáticas 

realizadas como inovadoras, muitas delas são práticas consagradas (na AU ou em outros 

contextos). Além disso, a diversidade de iniciativas nessa área ainda é relativamente 

restrita frente à grande quantidade de métodos/técnica para estimulo à criatividade hoje 

disponíveis em diversos campos do conhecimento. Tais constatações corroboram as 

indicações da literatura (KOWALTOWSKI, BIANCHI, PAIVA, 2010; ELALI, VELOSO, 

2015) e abrem espaço para uma discussão mais ampla voltada para a importância de 

reconhecer a potencialidade destes métodos/técnicas e buscar modo de melhor trabalha-

los no campo da AU. 

  

Considerações Finais 
Apesar de demonstrarem o interesse dos docentes da área de projeto pelo tema 

criatividade e por sua aplicabilidade em sala de aula, os textos que subsidiaram esse 

artigo mostram ainda existem poucas experiências acadêmicas direcionadas ao seu 

fomento no campo da AU. Em várias das situações relatadas, a procura por novos modos 
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para produzir pensamentos divergentes, acaba convergindo para práticas tradicionais 

revestidas de modo diferenciado (como ocorre com os estudos de precedentes, que antes 

recorriam à pesquisa em livros, e hoje acontecem na internet). 

A investigação realizada aponta como elementos a serem perseguidos em novas 

pesquisas: a importância da abordagem interdisciplinar como fomento à criatividade, o 

que exige a atividade colaborativa entre profissionais de vários campos de conhecimento; 

a necessidade de não restringir as iniciativas nessa área a questões metodológicas, de 

modo a direcionar o olhar dos professores e pesquisadores para a promoção de 

ambiências criativas que venham a estimular a criatividade na prática estudantil. 
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SOMBRA E CRIATIVIDADE – UMA RELAÇÃO INEVITÁVEL, TRABALHOSA E RICA 
  

Maria Antonia de Oliveira 

(Núcleo Piracema de Estudos Junguianos) 

  
Resumo 
Considerando criatividade um fenômeno importante e complexo, este trabalho aponta 

para uma faceta pouco explorada da mesma – a relação desta com os aspectos sombrios 

da personalidade ou mais especificamente com o conceito de sombra proposto pela 

Psicologia Análitica. Usa-se para explicitar esta relação, citações teóricas, texto ficcional, 

poesia, metáforas, e algumas interpretações. Pretende-se que estas reflexões estimulem 

maior atenção sobre o tema, caminhando de modo a diminuir a resistência de pessoas e 

instituições quanto a vivenciar, fortalecer e promover a criatividade.    

Palavras-chave: Criatividade, Sombra, Psicologia Analítica. 

  

Abstract 
Considering creativity an important and complex phenomenon, this work points to an 

unexplored facet of it - the relation of this to the shadowy aspects of personality or more 

specifically to the concept of shadow proposed by Analytical Psychology. It is used to 

make explicit this relation, theoretical citations, fictional text, poetry, metaphors, and some 

interpretations. It is intended that these reflections stimulate more attention on the theme, 

walking in order to reduce the resistance of people and institutions to experience, 

strengthen and promote creativity. 

Keywords: Creativity, Shadow, Analytical Psychology. 

  

  

Mesmo sem o aval de uma pesquisa formal podemos observar a “olho nu” que 

criatividade está em alta. Um argumento a favor desta afirmação é a própria existência 

deste evento – ll Congresso Internacional de Criatividade e Inovação e seu abrangente 

leque de 22 áreas temáticas. São inúmeras as abordagens e os profissionais que se 

interessam, ou que deveriam se interessar, pelo fenômeno da criatividade. Porém, pouco 

se discute sobre um aspecto espinhoso deste tema – a relação entre a criatividade e 
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sombra. Em importante base de dados, foi feita uma busca por artigos científicos usando 

a palavra criatividade em intersecção com o termo “sombra”, depois com “aspectos 

sombrios da personalidade” e também com “aspectos reprimidos da personalidade”. Nas 

três tentativas o número de artigos encontrados foi nulo. 

Segundo a Psicologia Análitica, sombra se refere ao lado do “avesso” da 

personalidade socialmente aceita e valorizada. São os aspectos negativos, que 

geralmente enxergamos em outras pessoas, e com dificuldade os admitimos em nós 

mesmos. 

 
 Quando uma pessoa tenta ver as sua sombra ela fica consciente (e muitas 

vezes envergonhada) das tendências e impulsos que nega existirem em si 

mesma, mas que consegue perfeitamente ver nos outros – coisas como 

egoísmo, a preguiça mental, a negligência, as fantasias irreais, as intrigas, as 

tramas, a indiferença, a covardia, o amor excessivo ao dinheiro e aos bens – em 

resumo, todos aqueles pequenos pecados que já se terá confessado dizendo: 
“Não tem importância; ninguém vai perceber e, de qualquer modo, as outras 

pessoas também são assim” (Von Franz, 1964 p. 168). 

 

 Aqui, abro espaço para colocações pessoais e o uso de uma linguagem que 

considero mais adequada para tratar desta relação tão subjetiva. Ao pensar em sombra, a 

primeira coisa que associo é com a adega na casa dos meus avós. Um porão escuro, 

onde havia ratos, aranhas e cobras. Mas era ali que meu avô guardava seus preciosos 

vinhos portugueses. Na minha infância, sentia pavor só de olhar a porta do porão! Não 

entraria lá sozinha por nada. No entanto, o lugar causava-me fascínio. É fácil entender o 

motivo, já pressentia que aquilo era parecido com uma “região” existente em mim mesma. 

 Dentro do nosso ser não passa caminhão recolhendo lixo. Tudo o que a gente não 

gosta em nós mesmos, não aceitamos, temos vergonha, somente pode ser reciclado e 

transformado. É preciso o fogo do trabalho suado, da persistência e a luz da esperança 

para acontecer este tipo de alquimia. Transformar lixo em luz! Coisa parecida com o que o 

artista plástico Vik Muniz faz ao utilizar lixo para realizar obras de arte impactantes. 

Quando as pessoas trancam sua Sombra e jogam a chave fora parecem 

educadíssimas e ao mesmo tempo insuportáveis. Um exemplo é Bree Van De Kamp, 

personagem do seriado Desperate Housewives. Dona de casa competentíssima, 



 

143 

elegantérrima, perfeccionista em tudo que faz. Nas relações pessoais o controle 

obviamente não dá certo e a coisa desanda. Foi capaz de envenenar um conhecido, que 

a atrapalhava em seus planos e continuar passando por mulher perfeita. 

Negar desta forma nossos “lixos” é perigoso e limitador. Apenas as pessoas que 

suportam a própria sombra são capazes de acolher os elementos necessários aos 

processos criativos, pois possuem a inteireza suficiente para abarcar a complexidade da 

alma.  Mihaly Csikszentmihalyi diz que a característica mais marcante do sujeito criativo é 

justamente esta complexidade para transitar por ambiguidades e pólos opostos. 

 
Entontes, no hay rasgos que distingan a la gente creativa? Si tuviera que 

expresar con una sola palabra lo que hace sus personalidades diferentes de las 

demás, esa palabra sería complejudad. Com esto quiero decir que muestran 

tendências de pensamiento y actuación que em la mayoría de las personas no 

se dan juntas... 

... Estas cualidades están presentes en todos nosostros, pero habitualmente 
estamos educados para desarrolar sólo un polo de la dialéctica... 

... Este tipo de persona tiene muchos rasgos en común con lo que el psicólogo 

analítico suizo Carl Jung consideraba una personalidad madura. También 

pensaba que cada uno de nuestros puntos fuertes tiene un lado sombrio 

reprimido que la mayoría de nosotros se niega a reconocer... (Csikszentmihalyi, 

1998). 

  

Quando criança eu também já tinha esta intuição: se quisesse provar o vinho da 

criatividade teria que enfrentar a toca dos monstros. Por isso mesmo era muito 

“inventadeira de moda” durante o dia e medrosa a noite, quando nosso contato com o 

inconsciente se acentua e a sombra coloca suas “manguinhas de fora”. Assim relato uma 

experiência marcante daquela época: 

 
Sombra e luz 

Por volta dos meus cinco anos, uma vez sonhei com um lobo. 

Eu estava entrando no grande quarto de minha avó quando... 

vi o bicho em um vão, entre o guarda-roupa e a parede. 

Ele em pé, rindo para mim. 

Se o lobo estivesse no meio do quarto não me assustaria tanto. 

Eu tentei correr, tentei, e as pernas não me obedeciam. 
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Hoje sei que não havia lobo, 

Eu encontrara o lado escondido de mim mesma. 

(Oliveira, 1997) 

 

  Este encontro nunca é completo e definitivo, e sim uma tarefa para vida toda. É 

um processo árduo, mas cria condições para a vida ser mais profunda, fecunda e permitir 

a ebulição dos processos criativos. (Bly, 1991) explica como se inicia a formação da 

sombra pessoal e menciona sua relação com criatividade: 

 
Com um ou dois anos de idade, temos uma “personalidade de 360 graus”... 

Quando criança, somos uma bola de energia: mas um dia percebemos que nossos 

pais não apreciam certas partes dessa bola. Eles dizem: “Você não consegue ficar 

quieto?” ou “Não é bonito tentar matar seu irmãozinho”. Atrás de nós temos uma 

sacola invisível e, para conservar o amor de nossos pais, nela colocamos a parte 
de nós que nossos pais não apreciam. Quando começamos a ir à escola, nossa 

sacola já é bastante grande. E aí nossos professores nos dizem: “O bom menino 

não fica bravo com coisinhas à toa”, e nós guardamos nossa raiva na sacola... 

...Se um homem diz que não é criativo, quer dizer que ele guardou sua criatividade 

na sacola... (p.30-31). 

 

 Podemos encontrar autores de outras abordagens teóricas, que obviamente não 

usam o termo sombra, mas apontam a mesma relação aqui tratada – sombra e 

criatividade. Destaco Landau (2002) que ao refletir sobre agressividade como Energia 

Criativa, relata: “Durante todos estes anos de trabalho com crianças superdotadas, 

aliados aos estudos que realizei sobre a criatividade como potencial humano, pude 

observar que a agressividade é uma característica da personalidade criativa”. (p.135). 

Ora, sabemos que agressividade é um aspecto que pertence ao rol de características não 

aceitas socialmente, frequentemente negada e reprimida. Sendo possível interpretá-la 

como um aspecto sombrio da personalidade. 

  Trago aqui outra alegoria para dar continuidade e ilustrar nossas reflexões. 

 

Doma 

Por muito tempo, mês sim, outro também, sonhei com uma casa enorme e 

abandonada. Em outros tempos tenho certeza que foi um lugar lindo, rico e cheio de vida. 
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Em cada sonho, me sentia cheia de saudades e ao mesmo tempo apavorada, só de 

imaginar o que poderia encontrar lá dentro. Até que, em uma madrugada, acordei 

assustada, depois de avistar a casa em sonho. Estiquei o braço para ver as horas e ao 

invés de encontrar meu despertador digital, meu abajur de luz dicróica, os meus bibelôs 

de estimação, passei a mão em muita poeira, e apalpei algo peludo parecido com aranha. 

Ai! E era aranha! Joguei aquele troço nojento longe! Percebi que estava dentro da 

tal casa antiga. Misteriosa! Intrigante! Aterrorizante! Quis gritar e não consegui! Estava 

petrificada de pavor! Devia ter muito bicho na casa! Ouvia os uivos dos monstros e 

adivinhava olhos brilhantes e garras se aproximando. Pareciam também que arrastavam 

correntes... Não gosto nem de lembrar! 

Quando, com muito esforço consegui balbuciar minha oração preferida, senti o 

coração serenar. Então, no meio da escuridão vi uma chave dourada, como um vaga-

lume de esperança indicando minha salvação: quanto mais eu sentia medo mais os 

bichos se enfureciam! 

Precisava me livrar daquela situação terrível! Pensei que em primeiro lugar seria 

necessário entrar claridade, não há monstro que resista um bom banho de luz! Graças a 

Deus, amanhecia. Corri até a janela mais próxima, foi só dar um pequeno empurrão, 

estava podre e despencou. Uma maravilhosa nesga de sol dourado, borbulhando arco-

íris, penetrou no quarto. 

Encorajada por essa primeira vitória, subi na janela, agarrei nos grossos galhos de 

flamboyant que se encostavam na casa e desci. No chão achei uma pedra pesada e 

buscando forças nem sei onde, com uma pontaria que nunca tive lancei-a na viga 

principal da construção. A pedra foi certeira! Enxerguei de relance mão semitransparente 

a guiando até atingir, em cheio, onde devia. O telhado ruiu fazendo um estrondo 

ensurdecedor! 

Doeu ver desmoronar aquela velharia toda! Afinal me assombraram por tantos 

anos, já considerava um pavor amigo! Tossi muito com a poeira. Foi uma gritaria, um 

tropeço! Tive certeza que todos os monstros pulariam em cima de mim e me devorariam! 

Como sobrevivi, não sei! Quando a poeira baixou pude encarar os bichos de frente. Que 

coisa! Não eram tão feios quanto imaginei. De formas e tamanhos variados, alguns 

pareciam cansados, e outros tão inusitados que não pude evitar o riso. Conforme eu ria 
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muitos diminuíam, faziam puf e desapareciam. Incrível! Confirmei a eficácia do feitiço 

Ridikkulus ensinado no Harry Potter! 

Ainda sobraram muitos! Pensei em sair correndo, mas achei que correriam atrás de 

mim. Onde quer que eu fosse, acampariam ao meu lado e construiriam outra morada. 

Enquanto ainda examinava o que fazer, vi meu irmão aparecer a uma certa 

distância. Fiz sinal que precisava de socorro. Ele percebeu a situação de emergência e 

gritou: “O que os monstros comem?” Eu não sabia. O que será que mantinha aqueles 

bichos tão gordos? Meu irmão com muita firmeza continuou: “Pare de alimentá-los!” 

Eu? Imagina! Tenho pavor desses monstros, não estava dando comida para eles 

não! 

Meu irmão de longe, insistia: “Quem criou estes monstros?” 

 Ah! É verdade! Tive que admitir que eu  mesma inventei cada unzinho deles. Eram 

todos criações e responsabilidades minhas! Fiquei horas parada, observando os bichões 

crescendo. Sem fazer nada, ou melhor, a única coisa que eu fazia era me encher de 

angustias. Mais uma descoberta: monstros se alimentam de angústias e tristezas! 

Precisava mudar aquele padrão viciado! 

Afastei-me de costas, com cuidado até chegar perto de uma goiabeira carregada 

de frutas. Apanhei uma goiaba, sentei-me no chão e concentrei-me no sabor da fruta. 

Diante dessa atitude, metade dos bichos transformou-se em cinzas. Depressa peguei 

uma mangueira e joguei água para limpar toda a sujeira. Para minha surpresa os que 

sobraram foram se aproximando, molhando a ponta dos dedos peludos na água e logo 

estavam brincando e empurrando um ao outro para serem alvos do esguicho. Vi que 

poderia domesticá-los! Busquei sabonete dos bons e dei banho em todos. Fizeram fila e 

um por um se abaixavam e docilmente deixavam ser ensaboados. Ficaram quase 

cheirosos. 

Hoje em dia já me acostumei com eles e eles comigo, me prestam pequenos 

favores – saem para comprar pão, pagam contas no banco, anotam recados quando eu 

saio... Descobri que adoram desenhar. É assim que eu os mantenho em razoável 

tranquilidade. Com muito papel e tinta. Não dou bobeira! Quando percebo que começam 

engordar, redobro os cuidados e trato com mais carinho e amor o meu próprio coração! 

Mantenho meu nariz na trilha da criatividade e da alegria. (Oliveira, 2016) 

                                                     *** 



 

147 

A intenção desta ficção é explicitar pelo uso da fantasia o que outros autores 

colocam de forma mais linear.  “A sombra não é apenas uma força negativa na psique. 

Ela é um depósito de considerável energia instintiva, espontaneidade e vitalidade, e é a 

fonte principal de nossa criatividade” (Fadiman & Frager, 1979, p.55). Também May 

(1991) endossa esta posição: “Na verdade, a cada dia nos tornamos mais sensíveis tanto 

ao mal quanto ao bem; e essa dialética é essencial para a nossa criatividade”. (p.197) 

Espera-se que este texto possa encorajar outros pesquisadores se aprofundarem 

nesta seara. Acredita-se que estas considerações podem trazer algumas pistas para 

entender porque algumas pessoas ou setores apresentam resistência à criatividade. No 

contexto da Educação, por exemplo, existem mais obstáculos do que fatores favoráveis 

ao desenvolvimento de uma cultura criativa. Ken Robinson (2011) autor e consultor 

internacional em educação, tem feito um amplo trabalho de denuncia de como as escolas 

matam a criatividade. 

 Intuitivamente as pessoas sabem que se abrir para os aspectos criativos do ser, 

implica também em se colocar vulnerável, no mínino para as próprias incertezas. Ashton 

(2016) pesquisador do MIT – Massachusetts Institute of Technology, afirma: 

A incerteza é um estado adverso: tendemos a evitá-la. Os 

psicólogos conseguem mostrar isso em experiências. Os 

sentimentos de incerteza nos levam a preferir a familiaridade e 

nos impedem de reconhecer as idéias criativas. Isso acontece 

mesmo quando avaliamos a criação ou achamos que somos 

bons em criar (p.95). 

 

Não é com um olhar pessimista que estas questões, sobre os aspectos 

“trabalhosos” da criatividade, são apresentadas. Pelo contrario, entende-se a urgência da 

criatividade ser realmente facilitada e incentivada em todos os setores da sociedade. 

Compactua-se com posicionamento de De La Torre (2005) que defende que a criatividade 

é um bem social, como a saúde e a educação, condições básicas para o bem-estar 

pessoal. Expandir o entendimento sobre o tema, apontar possíveis dificuldades e “custos” 

envolvidos é parte essencial na compreensão do humano. 
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PRÁTICAS PEDAGÓGICAS CATALISADORAS: ALTERNATIVA INOVADORA À 
FORMAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA ATUAL 

  

Tatielle Balbinot de Carvalho 

(Universidade Federal do Paraná) 

  
Resumo 
As transformações da sociedade e as mudanças que delas decorrem interpelam os 

professores da escola atual, cujas práticas se constituem em mediações entre os 

campos social e cultural mais amplo, referentes às práticas e processos de ensino e 

formação dos sujeitos que a frequentam. Propõe-se nessa perspectiva, contemplar 

nesse trabalho as relações entre o complexo contexto contemporâneo e as práticas de 

ensino e formação dos professores no âmbito da escola, cujo rompimento do 

tradicionalismo contribui para o encorajamento criativo em sua totalidade. Os objetivos 

da pesquisa realizada visam aprofundar estudos e pesquisas sobre as práticas 

pedagógicas de professores catalisadores críticos, isto é, que compreendem/assimilam 

criticamente as necessidades de ensino e formação decorrentes das transformações 

atuais e as transpõem para suas práticas de sala de aula. Busca-se, dessa forma, 

contribuir para as práticas pedagógicas e a formação de professores, considerando os 

novos sujeitos da escola atual. 

Palavras-chave: práticas pedagógicas, professores catalisadores críticos, escola 

contemporânea. 

  
Abstract 
The transformations of society and the changes that result from them challenge the 

teachers of today's school, whose practices are mediations between the broader social 

and cultural fields, referring to the practices and processes of teaching and training of the 

subjects that attend it. It is proposed in this perspective to contemplate in this study the 

relations between the complex contemporary context and the teaching and training 
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practices of teachers within the school, whose rupture of traditionalism contributes to the 

creative encouragement in its totality. The objectives of this research are to deepen 

studies and research on the pedagogical practices of critical catalyst teachers, that is, that 

critically understand/assimilate the needs of teaching and training resulting from the 

current transformations and transpose them to their classroom practices. In this way, we 

seek to contribute to pedagogical practices and teacher education, considering the new 

subjects of today's school. 

Keywords: Pedagogical practices, critical catalyst teachers, contemporary school. 

  

   O contexto contemporâneo de transformações nos campos econômico, do 

conhecimento científico e das tecnologias, interfere na instituição escolar e evidencia 

Fiorentini (2010, p. 24) que, “mais do que nunca, o professor e a instituição escolar 

passaram a ser vistos como peças chave da formação dos sujeitos que a sociedade da 

informação e da comunicação requer”, o que tem configurado aos professores novas 

práticas e metodologias que buscam responder a essas mudanças. 

  Na atuação do professor, observa-se que práticas inovadoras têm mostrado estas 

mudanças que estão associadas aos seus saberes, conhecimentos e compreensões das 

necessidades dos alunos. Dessa forma, encontramos professores que possuem práticas 

propulsoras que se mobilizam em novas metodologias e condutas, a fim de superar 

dificuldades referentes à aquisição de conteúdos pelos alunos, e considerando seus 

interesses e necessidades (HAGEMEYER, 2006). Segundo Monteiro (2001) as pesquisas 

que investigam o conhecimento tácito, elaborado e mobilizado dos professores 

“possibilitam o desenvolvimento de uma epistemologia da prática que abre perspectivas 

muito promissoras aos estudos do campo educacional” (p.129-130). 

    Os objetivos dessa pesquisa dizem respeito, portanto, à observação e análise de 

novas práticas pedagógicas de professores que “desenvolvem mediações no ensino 

frente às necessidades da aprendizagem e da formação do aluno no complexo contexto 

atual, elucidando os processos desenvolvidos, e que identificam os aspectos da mudança 

na prática docente” (HAGEMEYER, 2006, p. 16), dos quais fazem parte também da 

formação do docente. Dessa forma, aprofundam-se os processos em que estes 

professores definidos como catalisadores críticos desenvolvem. 
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      Na pesquisa, de cunho qualitativo, utilizou-se entrevistas a partir de questionário 

semi-estruturado a partir dos campos: profissional, do conhecimento científico, didático 

pedagógico e humano social. A investigação qualitativa desenvolveu alguns elementos da 

pesquisa etnográfica (ANDRÉ, 1995), pela aproximação e presença em sala de aula, 

visando relacionar os processos pedagógicos aos aspectos do contexto social e cultural 

em que a escola se insere. 

  Na investigação consideram-se as categorias de análise propostas por Shulman 

(1986), sendo elas: compreensão, planificação, instrução, transformação, avaliação e 

nova compreensão. Tais categorias são ampliadas e relacionadas às questões 

contextuais (culturais, políticas, etc.), resgatando também o valor dos professores como 

intelectuais (GIROUX, 1999). Nessa análise evidencia-se também a cultura escolar a 

partir do conceito de habitus de Bourdieu (1980), no sentido de verificar que aspectos se 

modificam, considerando a estabilização das práticas docentes no âmbito escolar. 

Para a construção teórica desse trabalho destaca-se Gimeno Sacristán (1995, p.65), 

o qual afirma: “a profissionalidade docente diz respeito ao ‘que é específico na ação 

docente, isto é, o conjunto de comportamentos, conhecimentos, destrezas, atitudes e 

valores que constituem a especificidade de ser professor” (FIORENTINI, 2010, p. 42) 

Segundo Fiorentini (2010), cabe considerar as reformas recentes e os 

enfrentamentos que os professores precisam fazer em seu trabalho na sociedade atual: 

  
“Essas reformas estão a exigir que o professor seja catalisador dessa nova 

sociedade. Para isso, teria de aprender a ensinar de um jeito diferente do modo como 

aprendeu; desenvolver e aplicar estratégias de sala de aula cognitivamente 
profundas, emocionalmente envolvidas e socialmente ricas; promover continuamente 

seu próprio aprendizado e construir organizações de aprendizagem; ser um agente 

de mudança qualificado, promovendo aprendizagem cooperativa e metacognitiva; ser 

alguém versátil no uso de avaliação” (FIORENTINI, 2010, p. 24) 

  

  Para Hagemeyer (2006) o professor catalisador crítico, é aquele que assimila, 

compreende as necessidades dos alunos no contexto atual, transpondo-as para suas 

práticas. O termo catalisador segundo os autores Fiorentini (2010) e Hagemeyer (2010) 

tem origem na física e na química, referindo-se a agentes que aceleram a velocidade de 

uma reação. No contexto das ciências humanas é figura de linguagem que representa 
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fatores ou agentes que ativam e desencadeiam os processos de formação ou de 

mudança das práticas sociais. Fiorentini alerta para professores catalisadores “[...] como 

de uma profissionalidade docente autônoma e comprometida com a redução das 

desigualdades sociais e com a emancipação dos educandos” (FIORENTINI, 2010, p. 25). 

Ao caracterizar os processos referentes às dificuldades dos alunos e as práticas 

utilizadas pelos professores, serão utilizadas as teorizações de Vygotsky (1991), como 

autor que aposta no desenvolvimento dos alunos e apresenta alternativas para a busca 

desse desenvolvimento a partir de um ensino adequado e bem organizado, e inovador no 

caso dos professores pesquisados.   

     Nas investigações do projeto, a seleção dos professores foi realizada a partir das 

características de professores catalisadores críticos de escolas públicas de Curitiba, 

considerando resultados diferenciados e práticas inovadoras em sala de aula no processo 

de ensino e aprendizagem. Participaram da pesquisa três professores, encontrados 

dentro de duas escolas diferentes. 

Foram também utilizados elementos da pesquisa-ação a partir de Thiollent (2001), 

em situações de necessidades do trabalho pedagógico, verificadas nos contatos com os 

professores, a partir de trocas e diálogos fundamentados, e no sentido de fornecer auxílio 

teórico a partir de textos que dessem suporte ao trabalho pedagógico que os professores 

desenvolviam. 

Para Shulman (1986) o conceito chave na análise das práticas dos professores é a 

compreensão. Segundo o autor, ao compreender os processos necessários ao ensino e 

adequá-los aos seus alunos, ao seu planejamento e atividades, os professores 

transformam o ensino. O aspecto valorizado por Shulman (1986) é levado em conta na 

pesquisa, referente à verbalização dos professores sobre suas práticas, concepções e 

opiniões, demonstra os conhecimentos e saberes que revelam nos processos que 

consideram mais adequados ao ensino de seus alunos.   

   Assim como Ana Maria F. C. Monteiro diz, reconhece-se que existem os saberes 

próprios dos professores, ou seja, “os docentes são sujeitos, com uma história de vida e 

profissional, e que produzem e mobilizam saberes na sua prática profissional onde a 

dimensão educativa representa uma dimensão estratégica e fundamental.” (MONTEIRO, 

p. 5, 2001). Tais saberes são identificáveis, mas difíceis de serem apreendidos para 

serem teorizados. 
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A primeira professora da primeira escola que participou da entrevista é graduada em 

Ciências com habilitação em Matemática, Física e Biologia e tem pós-graduação em 

Educação Especial. Foram observadas sequência de 4 aulas de introdução à Química na 

aula de Ciências para as 8ªs séries. 

  A professora demonstrou autonomia relativa (Bourdieu, 1980) ao planejar o tempo 

de sua aula em função do entendimento do conteúdo pelos alunos. Ressalta-se a forma 

adotada quando observa dificuldades de conhecimento, quando retoma com os alunos, 

voltando a noções que não detiveram, para que seja possível ao que está ensinando. Por 

exemplo, em suas aulas de Física, foi necessário retomar a matemática básica para poder 

prosseguir com o conteúdo. 

  Shulman (1986) aponta três categorias de conhecimento de conteúdos que 

professores desenvolvem em seus processos de ensino a partir das compreensões que 

desenvolvem, e ressalva a categoria que tange ao conhecimento do conteúdo da matéria 

ensinada. Ela se refere à organização do conhecimento na mente do professor, 

evidenciando a importância de sua compreensão, que demonstra os processos de sua 

produção, representação e validação, como domínio de natureza epistemológica 

(MONTEIRO, 2001; HAGEMEYER, 2006). Como já mencionado, o conceito de 

compreensão para Shulman (1986) é essencial para que os professores busquem 

processos necessários ao ensino e aprendizagem mais adequados aos alunos. 

No campo didático pedagógico do questionário, quanto aos objetivos que o 

professor se propõe na sua área de ensino, a professora declara que “o aluno se aproprie 

dos conhecimentos e que possa usá-los para sua própria vida!” e ainda, sua resposta 

referente a metodologias de trabalhos utilizados que queira destacar, foi: “Articular o 

pensamento, por meio de associações de elementos diferentes, de forma individual e 

coletiva através de aulas expositivas, resolução de problematização, contextualização e 

compreensão dos conceitos dos conteúdos trabalhados.” 

Destaca-se a mobilização desta professora ao revelar no campo humano social do 

questionário a forma como vê os alunos e suas maiores preocupações ao formá-los: “Um 

ser social capaz de transformar o espaço/tempo da escola em espaço/ tempo de 

apropriação/ criação de conhecimentos.” Complementa a professora que os professores 

são “mediadores entre a cultura mais ampla e os alunos; pois desenvolvem seu trabalho 

em fase dos desafios de novas questões, que não admitem velhas respostas.”   
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O segundo professor, também nesta escola, teve boas referências das pedagogas 

por suas práticas diferenciadas. Sua disciplina é Língua Portuguesa, e dá aulas para uma 

turma de 8ª série, da qual se observou seu projeto de ação, e também para os 3ºs anos 

do Ensino Médio. Tais práticas diferenciadas se dão a partir da percepção deste professor 

diante dos problemas enfrentados em sua turma, apresentando mobilização de suas 

atitudes para o enfrentamento das dificuldades que detecta. 

Dentro da preocupação em tornar seus alunos críticos e considerando os objetivos 

com que trabalha a proposta de aconteceu por meio do uso de tecnologias. Suas aulas 

sobre níveis de linguagem usaram o tema muito comentado, que foi a morte da famosa 

cantora Amy Winehouse. O professor explorou os diferentes níveis de linguagem após a 

demonstração da reportagem desse acontecimento trazido em pendrive para a televisão 

de sala de aula. 

Ao iniciar pela apresentação do tema central escolheu abordar o ponto de vista de 

um telejornal, o qual apareceu reportagens de parentes, fãs e amigos da cantora. Após 

assistirem o vídeo, a proposta foi de produzir pequenos textos dos seguintes pontos de 

vista, ressaltando o tipo de linguagem: de jornalista; nota informativa de um site; dona de 

casa de 50 anos e religiosa; ex-viciado em drogas; fornecedores da cantora; delegado 

que acompanha o caso; amiga da cantora; e ex-fã que foi agredida em um dos lugares 

freqüentados pela cantora. Na aula seguinte cada aluno leu em voz alta para a turma um 

dos textos que mais gostou. Juntamente o professor dialogava com os alunos como 

poderiam melhorar ou corrigia o que estaria inadequado, dentro do tipo de linguagem 

escolhida pelos alunos. 

  Na escolha dos alunos, sobressaiu-se a modalidade de jornalista de forma criativa, 

o que surpreendeu o professor. Essa observação levou o professor a propor a atividade 

de elaborar um texto em que o aluno se coloca como editor de jornal e precisa publicar 

notícias. 

Para Guattari (1987) as relações que possam ser propiciadas em classe, formam as 

subjetividades dos alunos; essas experiências educam e formam identidades, por isso 

devem ser exploradas a partir de ações afirmativas levando os processos de subjetivação 

que os alunos recebem na sociedade a processos mais singularizantes.    

A título de análise e problematização, cita-se agora, um professor que leva algumas 

conclusões importantes nessa análise. O professor está na profissão há 6 anos, e nesta 
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escola há 3 meses, e ele trabalha 3 turnos. Dá aula de Ciências em duas escolas (pública 

e particular), tem sua formação em Ciências Biológicas, Biotecnologia e atualmente cursa 

Engenharia Industrial Madeireira. Fora da docência em escolas, presta alguns serviços 

como De-Jay, fotógrafo e videomaker como hobby, o que o torna bastante entrosado com 

os interesses dos jovens na atualidade e o habilitam quanto ao uso de novas tecnologias. 

Ele foi indicado por aplicar alternativas a partir do uso das tecnologias. 

Em suas atividades notou-se a preferência por exposição dos conteúdos em 

trabalhos elaborados pelos alunos por meio de cartazes para socialização, atitude de 

pesquisa e também acesso às tecnologias.  O professor desenvolvia o projeto “Arte sim, 

preconceito não”, que registrou com fotografias e vídeos também oficinas de dança, em 

que usava equipamentos de som e práticas diferenciadas. As aulas observadas foram de 

7ª série, e ele também dá aula para a 6ª série. 

Ocorre que o professor expressou em conversa, que esse trabalho fica limitado na 

escola pública. Declara que não há a interlocução sobre o uso de tecnologias e mesmo 

sobre as ferramentas de trabalho, o que o levou a diferenciar seu trabalho realizado na 

escola pesquisada. Sua colocação é que na escola pública não há tantos recursos como 

na particular. Afirmou o professor que: “Faltam recursos” e ele ressalta que “a educação 

precisa da tecnologia com tudo o que há de novo, já que a educação tem que oferecer o 

melhor hoje aos alunos”. 

Notou-se também nos depoimentos do questionário semi-estruturado, que aponta 

algumas dificuldades pontuais, dos alunos em sala de aula, como: interpretação de textos; 

contextualização; encontrar o conceito tratado em aula. O professor declarou que tem 

procurado desenvolver aulas dinâmicas com materiais para clarificar, e que os alunos 

elaborem cartazes que possam socializar noções. 

A pesquisa não teve a intenção de intervir, mas pela observação com elementos 

etnográficos no segmento de aulas observado, e no cotidiano escolar. O professor, no 

entanto, entendeu que a proposta seria de que ele elaborasse aulas com uso de 

tecnologias, característica apontada pela pedagoga da escola pela qual foi selecionado 

para a pesquisa. Ensaiou idas ao laboratório de informática, e passou a levar os alunos a 

se inteirar sobre a informática, propondo pesquisas sobre conceitos dos temas de sua 

aula. O professor possui uma bagagem de conhecimento tecnológico amplo, podendo ser 

um excelente instrumento para a aprendizagem e para despertar o interesse dos alunos 
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da escola pública também, o que possibilitaria atender aos interesses dos alunos 

adolescentes, como fazia na escola particular. Na prática desse professor que limitava 

sua prática, pode-se levantar a hipótese da existência de outros casos que diferenciam 

sua função social na escola publica e tendem a reproduzir como a sociedade excludente, 

como analisou Bourdieu (1980).   

Ao final da pesquisa, pelos contatos e conversas sobre essa questão, colocamo-nos 

à disposição para contribuir com textos e informações as questões relacionadas à mídia e 

às tecnologias relacionadas à atuação do professor na escola pública. Pelo seu interesse 

enviamos ao professor três artigos sobre o tema, a fim de contribuir para a continuidade 

desse trabalho com o uso de tecnologias na escola pública, que são dos autores João 

Batista Martins (2010), Marisa Vorraber Costa (2005) e Elisabeth Sarates Carvalho 

Trindade. 

Percebe-se que os três professores que participaram da pesquisa, têm mostrado 

fugir de uma prática repetitiva ao criar projetos, ao acrescentar temas atuais, ao 

procurarem criar novos repertórios de metodologias e apresentam atitude de pesquisa. 

Dois deles têm feito o uso das tecnologias como meio de interesse dos alunos como a 

experiência tem mostrado. Estes aspectos mostram uma mudança de habitus individual 

dos professores, e que por dois dos três professores serem da mesma escola, está sendo 

um habitus na própria instituição escolar como enfrentamento dos problemas identificados 

na realidade local. 

  Os professores pesquisados demonstraram compreender a realidade local e, 

sobretudo, estão atentos às dificuldades dos alunos. Essas compreensões os levam a 

criar oportunidades para conduzir a função docente a práticas catalisadoras e inovadoras. 

Tais iniciativas fornecem informações importantes para direcionar a formação docente a 

fim de colaborar para a superação dos problemas do ensino e formação dos alunos na 

escola atual em seus diferentes contextos, colaborando para a reflexão e formação de 

professores considerando que há um comprometimento profissional efetivo. 

Ressalta-se a primeira professora entrevistada que não faz o uso de tecnologias, 

porém apresenta uma atitude fundamental para que haja progresso no aprendizado, sem 

que se acumulem as defasagens do ensino, a fim de garantir uma educação mais igual 

que possibilite iguais oportunidades. Nesse aspecto a professora é incansável, não 

procura culpados pelas dificuldades dos alunos, mas os auxilia no próprio processo em 
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que noções básicas são ensinadas e para as quais há aprendizagens anteriores não 

dominadas. Isto implica na emergência de atitudes de professores com novos habitus e 

dos processos envolvidos no ensino considerado atual. 

Com relação ao último professor que tem todas as características e não as aplica, 

cabe pensar duas hipóteses. A primeira se refere à conclusão de que a escola pública 

não tem condições estruturais para o ensino de tecnologias, e uma vez que os alunos não 

teriam condições para esse uso por várias razões, até mesmo por não terem um 

computador. A segunda diz respeito à interlocução e à formação em serviço necessária 

aos professores que adentram a escola pública, levando discussões que contextualizam o 

papel da escola pública para com os alunos que a frequentam, os quais estão inseridos 

da mesma forma daqueles da escola particular, embora com condições econômicas 

diferenciadas, mas que têm os mesmos direitos de inserção tanto do conhecimento como 

do uso de novas tecnologias e atendimento a seus interesses e motivações. 

  A presente pesquisa buscou examinar a construção de novas práticas pedagógicas 

mediadoras, por meio de professores definidos como catalisadores críticos por 

Hagemeyer (2006) os quais transpõem para suas práticas, as necessidades de mudança 

do mundo atual, ao mobilizar conhecimentos e saberes que adquirem em suas trajetórias 

profissionais. 

Alguns pontos se confirmam.  A compreensão como a entende Shulman (1986), se 

torna elemento fundamental para a continuidade do trabalho do professor, contribuindo 

para a organização do conhecimento do professor e a transposição didática dos 

conteúdos, na busca de processos necessários ao ensino e aprendizagem mais 

adequados aos alunos. 

1- Os professores identificaram como uma das questões problemáticas em suas 

práticas o trabalho com a escrita e a leitura como interpretação, compreensão, 

problematização a ser sistematicamente revista a praticada, como base para os 

conhecimentos das outras áreas do currículo escolar e neste projeto pode ser 

reconhecida como necessidade para a cidadania a cidadania futura. 

2- O uso de tecnologias como ferramenta que já faz parte do ensino e formação dos 

alunos no contexto atual na esfera da aquisição de conhecimentos, como meio crítico, 

motivador e atrativo para o interesse dos alunos e preparo para o mercado de trabalho. 
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3- A retomada de noções necessárias às aprendizagens dos conteúdos básicos para 

avançar e superar as dificuldades de ensino e aprendizagem, como indicativo de 

comprometimento da professora e interesse pelo aprendizado dos alunos. 

4- A inovação do trabalho docente pode ser reconhecida como possibilidade de novo 

habitus tomado pelos professores na escola, não limitados às metodologias habituais ou 

curriculares, mas acrescentando o conhecimento em opções pedagógicas associadas a 

questões sociais assimilados por estes professores. 

Esses referenciais identificados se aproximam da aquisição dos conteúdos básicos, 

e da formação de atitudes frente aos problemas da sociedade atual, propiciando maior 

motivação e interesse para prosseguir nas etapas subsequentes da escolarização. 

Propõe-se por essa razão a possibilidade de compartilhamento e trocas das experiências 

vividas pelos professores divulgando entre os colegas, em eventos e relatos suas 

estratégias inovadoras de ensino e formação. 
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PERSPECTIVAS CONTEMPORÂNEAS DA CRIATIVIDADE NA EDUCAÇÃO E NO 
ENSINO DE ARTE 

  

Stela Maris Sanmartin 

(Universidade Federal do Espírito Santo) 

  
Resumo 
Esta reflexão traça um paralelo entre as concepções históricas da Criatividade com as 

Tendências Pedagógicas e o Ensino de Arte, para ultrapassar as concepções de 

Criatividade personalística, muito enfatizada na educação modernista do ensino de arte e 

assim atualizá-la como ação criadora que gera produtos que interferem no campo e 

provocam mudanças de domínios. Interessa-nos explicitar que, assim como a concepção 

de Educação e Ensino de Arte mudaram ao longo do tempo, a maneira de compreender a 

Criatividade também não ficou estagnada na concepção que se tinha sobre ela na 

modernidade. O objetivo deste paralelo é delimitar a criatividade na contemporaneidade 

como potência que leva o homem a uma produção ao mesmo tempo nova e adaptada a 

um determinado contexto (Lubart, 2007) e que não prescinde do conhecimento e da 

imaginação criadora para produzir resultados diferentes dos já conhecidos. Para tanto, 

recorreremos à conferência de Tierry De Duve apresentada em 1994 na universidade de 

Southampton na Inglaterra “Quando a forma se transformou em atitude – e além”, ocasião 

em que o autor discorre sobre a formação de artistas e aponta as mudanças de 

paradigmas no ensino das escolas de arte da Europa e América, como também faremos 

menção ao artigo “Contribuições teóricas recentes ao estudo da Criatividade” de Alencar 

e Fleith (2003) que descreve três modelos nos quais as influências de fatores sociais, 

culturais e históricos são consideradas no desenvolvimento da Criatividade. Finalmente, 

por analogia, destacaremos similaridades entre os modelos para o Ensino de Arte com as 

concepções de Educação e de Criatividade construídas historicamente para apontar os 

princípios contemporâneos da Criatividade na Educação e no Ensino de Arte.  

 Palavras chave: Criatividade, Tendências Pedagógicas, Ensino de Arte, Educação 

Criativa. 
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 Introdução 

Revolução significa mudança violenta e revolucionar nos leva a ideia de 

transformar. Não seria este o propósito da ação criativa e criadora? O fenômeno 

complexo da criatividade não é novo e acompanha o homem desde que homem existe, 

mas é certo que as significações que o termo foi adquirindo ao longo do tempo foram 

sendo alteradas. Portanto, iniciaremos esta reflexão com a definição de revolução e por 

uma breve apresentação das concepções existentes na literatura sobre a Criatividade, 

para posteriormente pensarmos sobre as perspectivas contemporâneas da Criatividade 

na Educação e no Ensino de Arte. 

  

Uma perspectiva histórica sobre Criatividade 
As teorias filosóficas antigas aproximaram a criatividade da ideia de dom reservado 

a poucos e associada ao sobrenatural, ao domínio da fé. 

  

Na visão de Platão, com sua teoria da imortalidade e a sua teoria 

das ideias, o homem tinha acesso a uma visão interior que se 

identificava com a razão divina e com a qual se apreendiam as 

realidades eternas. Platão afirmava que, no momento de criação, o 

artista perdia o controle de si mesmo, passando a um domínio de 

um poder superior (Wechsler, 1993, p.2). 

  

Na Idade Média a criatividade esteve associada aos conceitos de bruxaria ou sinal 

de desajustamento ou loucura. Com isto, muitos artistas e cientistas foram interpretados 

como ‘lunáticos’, pois tendiam a colocar-se no limiar entre insanidade e a resolução 

crucial de um conflito. (Baraúna, 2011, p.2). 

As abordagens biológicas, por sua vez, trazem a ideia de que a criatividade é 

hereditária: 

A hereditariedade era considerada como componente principal na 

criatividade, segundo Galton, que foi fortemente influenciado por 

Darwin. Temos, segundo essa visão, a criatividade sendo percebida 
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como algo fora do controle pessoal, transmitida internamente pelos 

códigos genéticos, e, portanto, não educável. (Wechsler, 1993, p.3) 

  

Segundo Wechsler (1993, p.2-26) a Psicologia contribuiu e contribui muito, por 

meio de investigações sistematizadas, na busca de explicações para ampliar a 

compreensão acerca da Criatividade. Podemos citar as teorias associativas (Hilgard, 

1966), comportamental (Skinner, 1979), gestáltica (Wertheimer, 1959), psicanalítica 

(Freud, 1958), humanista (Rogers, 1977; May, 1975; Maslow, 1968) e desenvolvimentais 

(Piaget, 1945). Além das abordagens psicoeducacionais como a teoria cognitivista 

(Guilford 1967) e teorias educacionais (Torrance, 1975); psicofisiológicas com a teoria dos 

hemisférios cerebrais (MacCallum & Glynn, 1979; Katz, 1978; Torrance e Mourad, 1979, 

etc.), sociológicas (Amabile, 1983; Csikszentmihalyi, 1988), psicodélicas com os estados 

alterados de consciência (Treffinger, Isaksen & Firestien, 1982; Rugg, 1963; MacKinnon, 

1978) e instrumental com a teoria do investimento (Sternberg & Lubart, 1991). Conde 

(1996), ao sistematizar os estudos em criatividade, reconhece três gerações com ênfases 

diferentes: Pensamento Criativo, Solução Criativa de Problemas e Viver Criativo. 

  Nas décadas de 1950 e 1960 temos forte contribuição da Psicologia ao tentar 

delinear o perfil do indivíduo e as habilidades do Pensamento Criativo. As contribuições 

de Guilford (1967) são inestimáveis para nos ajudar a compreender os traços e estilos 

cognitivos. O autor delineia dois diferentes tipos de pensamento, o divergente 

equiparando-o ao pensamento criativo e o convergente como o lógico. Guilford propõe 

quais seriam as operações mentais próprias para cada tipo de pensamento e descreve 

testes para avaliar a produção divergente e as habilidades como fluência, flexibilidade, 

originalidade e elaboração. Torrance (1965), um dos grandes estudiosos da educação na 

área da criatividade, também propõe uma série de testes para avaliá-la e várias 

estratégias para desenvolver habilidades e favorecer a expressão criativa. 

  As décadas de 1970 e 1980 foi um período de ênfase mais pragmática e com forte 

presença das ciências cognitivas na investigação sobre as relações entre o pensamento 

criativo e a Solução de Problemas. Na perspectiva de Isacksen (1996) três dimensões 

resumem o que a literatura descreve sobre estas relações e ajudam a identificar 

distinções entre a solução de problemas ou uma maneira mais criativa de solucionar 

problemas. A primeira dimensão inclui o entorno do problema e a definição da tarefa, a 
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segunda a metodologia, ou seja, os processos e estratégias necessárias para solucionar 

o problema e por último a natureza do resultado. 

  

O método Solução Criativa de Problemas, descrito originalmente por Osborn 

(1952), sofreu muitas revisões e configura-se como uma metodologia apropriada para 

solução de problemas reais em que o solucionador tenha influência, autoridade e 

responsabilidade na tomada de decisões e na implementação das soluções incomuns e 

não usuais. As principais contribuições deste momento vieram de Edward de Bono (1987) 

com a teoria do Pensamento Lateral, das várias versões do método Solução Criativa de 

Problemas proposto por Osborn (1952) e Parnes (1966) e enriquecido por Isacksen 

(1982), entre outros; a teoria da dualidade cerebral e as contribuições da abordagem 

psicodélica com os relaxamentos, a meditação, entre outros, que enriqueciam os 

processos de geração de ideias. 

  Tanto a definição de criatividade proposta por Scott Isacksen e Treffinger (1985) 

como a “fórmula da criatividade” proposta por Parnes, Noller & Bionder (1977) apontam 

elementos importantes que preconizam, de alguma maneira, as abordagens mais 

contemporâneas sobre o tema. 

  Scott Isacksen e Treffinger (1985) definem criatividade como processo que gera 

novas conexões significativas e de valor para o sujeito, mas também para o seu contexto: 

  
La creatividad es la creación y comunicación de nuevas conexiones significativas 

para ayudarnos a pensar y experimentar de diversas maneras y usando 

diferentes puntos de vista; para ayudarnos a pensar en posibilidades nuevas e 
inusuales, y guiarnos en generar y seleccionar alternativas. Estas nuevas 

conexiones y posibilidades deben resultar en algo de valor para el individuo, 

grupo, organización o sociedad. (ISACKSEN, 1996, p.5) 

  

A “fórmula da criatividade” proposta por Parnes, Noller e Bionder (1977) [1] C = fa 

(C,I,A) é uma metáfora para explicar a criatividade que incorpora a ação divergente, por 

meio da imaginação e convergente, por meio da avaliação, como parte estrutural do 

processo criativo, no entanto marca a presença da atitude e do conhecimento. 

  A década de 1990, na perspectiva de Conde (1996, p. 38), volta o olhar para o 

viver criativo, para a Atitude Criativa do sujeito e para os fatores emocionais, afetivos e 
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todas as formas de expressão e desenvolvimento da criatividade. Carol Pearson e David 

de Prado, por exemplo, propõem formas de expressão e desenvolvimento do potencial 

criativo individual, alinhados a abordagem humanista. 

  Na mesma década a artista Fayga Ostrower, em seu livro Criatividade e Processos 

de Criação, de certa forma corrobora com a corrente humanista ao afirmar que: “O homem 

cria, não apenas porque quer, ou porque gosta, e sim porque precisa; ele só pode 

crescer, enquanto ser humano, coerentemente ordenado, dando forma, criando.” 

(OSTROWER, 1987, p. 10) 

  
Na corrente humanista, Rogers relacionava a criatividade com a tendência do 

indivíduo à auto-realização e outros humanistas como Adler, Maslow e Murray 

defendiam respectivamente, que a criatividade tinha origem no consciente, 

possuindo o ser humano poder criativo para moldar a própria vida; a posição de 

Maslow era semelhante à de Rogers em que conceitos como, totalidade pessoal e 

auto-realização tinham o mesmo significado que criatividade. Murray aceitava a 
influência do inconsciente na determinação da criatividade, tendo o ser humano 

necessidades criativas que implicariam na construção de ideais ou objetos novos 

e úteis. (Guerreiro e Wechsler, 1991, p. 4) 

  

Ao analisarmos estes três momentos observamos que o conceito evolui do foco 

psicológico/individual ao prático/pragmático/vivencial abrindo o campo para as influências 

sócio ambientais. 

  Nesta perspectiva Alencar e Fleith (2003) observam que, ao examinar a literatura 

sobre Psicologia da Criatividade, as teorias recentes têm sido pouco divulgadas e, 

justamente estas teorias, são as que consideram as influências de fatores sociais, 

culturais e históricos no desenvolvimento da criatividade. 

  
Sob essa perspectiva, a produção criativa não pode ser atribuída exclusivamente 

a um conjunto de habilidades e traços de personalidade do criador, mas também 

sofre a influência de elementos do ambiente onde esse indivíduo se encontra 

inserido (Hennessey & Amabile, 1988 apud Alencar e Fleith, 2003, introdução). 

  

As autoras apontam três modelos de criatividade elaborados nessa abordagem: a 

teoria de investimento em criatividade de Sternberg (1988, 1991; Sternberg & Lubart, 
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1991, 1993, 1995, 1996), o modelo componencial de criatividade de Amabile (1983, 1989, 

1996) e a perspectiva de sistemas de Csikszentmihalyi (1988a, 1988b, 1988c, 1996). 

  Descreveremos apenas a abordagem proposta pelo psicólogo húngaro 

Csikszentmihalyi (1996) amparada na visão sistêmica que defende que: 

  
A criatividade não ocorre dentro dos indivíduos, mas é o resultado da interação 

entre os pensamentos do indivíduo e o contexto sociocultural. Criatividade deve 

ser compreendida não como um fenômeno individual, mas como um processo 

sistêmico. (Csikszentmihalyi, 1996, p. 23) 

  

O modelo sistêmico propõe que a criatividade é o resultado da ação do indivíduo 

com sua bagagem genética e experiências, em um domínio específico (cultura) que será 

avaliado e validado por um campo composto por especialistas (sistema social). Assim, a 

criatividade passa a estar contextualizada no tempo, na história, no conhecimento e nas 

implicações da ação criativa a interferir no mundo. Como nos diz Torre (2005) ela passa 

de atributo pessoal para um bem social e como característica ou qualidade humana é a 

melhor forma de explicar as mudanças do ponto de vista individual ou social em todas as 

áreas de conhecimento e atuação do homem. 

 
Contribuições criativas promovem mudanças em domínios. É essencial, 

portanto, que o indivíduo tenha conhecimentos acerca do domínio a fim de 

introduzir variações no mesmo. Os indivíduos mais prováveis de 

transformarem um domínio são aqueles que conhecem a fundo os seus 

princípios, detectam suas inconsistências e procuram estender suas 

fronteiras (feldman, csikszentmihalyi & gardner, 1994 apud alencar e fleitth, 

2003, a perspectiva de sistemas – csikszentmihalyi). 

  

Podemos ainda rememorar as dimensões Pessoa, Processo, Produto e Ambiente, 

delineadas por Rhodes já em 1961, ao tentar encontrar a melhor e única definição de 

criatividade a partir de mais de cinqüenta e seis definições diferentes. No entanto, mais do 

que uma única definição, Rhodes identificou enfoques nos quais as mais diversas 

definições se referem e, em definitiva, operam juntas e podem ser assumidas como eixos 

norteadores da investigação e desenvolvimento da criatividade. A criatividade se 
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transforma em capacidade na pessoa, estímulo no meio, sequência no processo e valor 

no produto. 

  
A criatividade é um potencial em aberto, vindo a se manifestar nas pessoas por 

meio de certas inclinações, interesses e aptidões. Entretanto, embora exista 
desde o primeiro momento de vida de alguém, justamente enquanto potencial 

latente, as potencialidades criativas não se darão a conhecer antes de poderem 

se concretizar nos encontros da pessoa com a vida. (SANMARTIN, 2012, p.59-

60) 

  

É a partir de uma necessidade que a Criatividade é acionada, mas não qualquer 

necessidade e sim aquela que surge sem respostas ou que precisa modificar as já 

existentes. Portanto, uma necessidade que aciona o processo de geração e 

desenvolvimento de ideias, que permita propor, criar, enveredar pelo que ainda não 

existia, ou não daquela forma, para apresentar o incomum, não usual, original. Chegar ao 

tão polêmico novo, hoje entendido pelos teóricos da criatividade como uma possível 

reordenação do já existente, como resultado de ressignificação, ou atribuição de novos 

significados que satisfaçam as diferentes dificuldades. 

  
Entre os pólos da novidade e da adaptação a um determinado contexto 

sociocultual e histórico, podendo a adaptação se referir a valores relacionados 

com adequação, utilidade e pertinência, reside a complexidade da aplicação do 

conceito de criatividade, também relacionado com o aprimoramento e a 

integração do sujeito (MITJÁNS MARÍNEZ, 2009 apud, SOBRINHO e 

SANMARTIN, 2014, 85) 

  

Neste ponto, já podemos retornar a palavra revolução, para dizer que, a ideia de 

mudança implícita no termo revolução é o que se pretende da ação criadora. Mudanças 

sutis que, em criatividade, denominaríamos de inovação de adaptação ou mais bruscas 

ou revolucionárias, as inovações de ruptura, grandes criações e invenções que já 

presenciamos acontecer na história do homem com rupturas conceituais em todas as 

áreas do conhecimento, bem como na ciência e na arte, tão necessárias hoje em dia. 

  

 Tendências Pedagógicas e o Ensino de Arte 
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Vale continuar esta reflexão traçando um paralelo entre as concepções históricas 

da Criatividade, já apresentadas, com as Tendências Pedagógicas e o Ensino de Arte, 

para que possamos ultrapassar as concepções de Criatividade personalística e assim 

considerar sua interferência no campo com a mudança de domínios. 

  Interessa-nos explicitar que, assim como a concepção de Educação e Ensino de 

Arte mudaram ao longo do tempo, a maneira de compreender a Criatividade também não 

ficou estagnada na concepção que se tinha sobre ela na modernidade. O objetivo deste 

paralelo é delimitar a criatividade na contemporaneidade como potência que leva o 

homem a uma produção ao mesmo tempo nova e adaptada a um determinado contexto. 

(Lubart, 2007) 

  Para tanto, recorreremos a conferência apresentada em 1994 na universidade de 

Southampton na Inglaterra “Quando a forma se transformou em atitude – e além”, ocasião 

em que Tierry De Duve discorre sobre a formação de artistas e aponta as mudanças de 

paradigmas no ensino das escolas de arte da Europa e América. Como também faremos 

menção ao artigo “Contribuições teóricas recentes ao estudo da Criatividade” de Alencar 

e Fleith (2003) que descreve três modelos que consideram as influências de fatores 

sociais, culturais e históricos no desenvolvimento da criatividade. Por analogia, 

destacaremos similaridades entre os modelos para o Ensino de Arte com as concepções 

de Educação e de Criatividade construídas historicamente.  

  De Duve esboça uma caricatura dos modelos tradicional, moderno e 

contemporâneo do Ensino de Arte e com ela nos permite visualizar as diferentes 

Tendências Pedagógicas com seus métodos educativos e as concepções sobre o 

conceito da Criatividade implicadas nos referidos modelos. O autor constrói uma tríade 

para apresentar a tradição, outra para o moderno e outra para o contemporâneo sem, no 

entanto, qualificar o contemporâneo como modelo ideal para a formação em arte hoje. 

  O modelo acadêmico seria representado pelo tradicional talento/métier/imitação, 

em oposição ao modelo modernista da Bauhaus criatividade/meio/invenção, culminando 

no modelo pragmático pós-moderno atitude/prática/desconstrução. 

  Encontramos similaridade ao proposto por De Duve talento/métier/imitação, com a 

Pedagogia Tradicional que supervaloriza e premia os talentosos, principalmente aqueles 

que se destacam nas inteligências verbal/linguística e lógico/matemática e centra seu 

método nos conteúdos da aprendizagem, nos exercícios de memorização e cópia de 
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modelos, com o intuito de que o resultado reproduza o já conhecido. Nesta mesma linha 

de pensamento, podemos ver as teorias antigas da criatividade como inspiração divina, 

loucura, gênio intuitivo, força vital ou cósmica por enquadrar-se em uma tendência 

idealista. (Kneller, 1976) 

  A tríade criatividade/meio/invenção, por sua vez, em Educação localizamos o 

modelo modernista de Ensino de Arte que tende a encerrar-se na pessoa criativa, com 

suas necessidades expressivas e interesses pessoais encaminhando-as para o auto 

desenvolvimento e auto-expressão em arte com suas qualidades natas de percepção e 

imaginação, esvaziando-se de conteúdos de aprendizagem. 

  Os pressupostos assumidos pela Escola Nova para “corrigir” os excessos da 

Escola Tradicional exagera na cautela em não interferir nos processos criativos, em não 

apresentar a arte produzida historicamente para não “dar modelos”, para não inibir a 

espontaneidade e possibilidades de auto-expressão dos estudantes. As orientações 

didáticas do Ensino de Arte moderno privilegiam atividades centradas na experimentação, 

na exploração dos meios expressivos e resultados inventivos. 

  Com relação às concepções de Criatividade, neste modelo, encontramos pontos 

comuns com as teorias personológica (Alencar e Fleith, 2003), que enfatiza os traços 

motivacionais e de personalidade do indivíduo criativo e é representada pela contribuição 

de Barron (1969), Kubie (1958), MacKinnon (19M, 1967), Maslow (1959, 1967), Rogers 

(1959, 1962) como também as teorias psicológicas humanistas que focam processos e 

estratégias para os processos de desenvolvimento do potencial criativo individual, 

portanto a criatividade abordada com um fim em si mesma. 

  De Duve (1994) antes de apresentar a tríade atitude/prática/desconstrução critica o 

modelo modernista dizendo que “a própria Bauhaus com todos aqueles ‘grandes artistas’ 

ensinando, não produziu um único estudante de estatura igual à de seus mestres” (De 

Duve, 1994, p. 101). Continua dizendo que as “escolas mais avançadas” são as que 

criticam o modelo e o subvertem, além de que os artistas que elas produzem são aqueles: 

cujo critério está baseado na ridicularização de todas as noções 

derivadas da criatividade, tais como originalidade e autenticidade, 

sem contudo, apresentarem necessariamente mais talento; pessoas 

que forçaram a rejeição a ambos, métier e meio, até o ponto de a 

única técnica ser a apropriação de  ready-mades. Pessoas que, por 
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meio da simulação, conseguiram negar imitação e invenção ao 

mesmo tempo. (De Duve, 1994, p. 101) 

  

Ao referir-se a tríade atitude/prática/desconstrução, diz que a atitude crítica, um 

discurso politizado da arte, vem substituir o talento e a criatividade, pois nos últimos anos 

da década de 1960, ninguém estava pronto para admitir a desigualdade do talento, bem 

como o poder da imaginação não durou muito e a criatividade perdeu sua aura por não 

poder ser ‘adquirida’. 

  Neste modelo, em sua perspectiva, a ‘teoria’ invade as escolas de arte, às vezes 

deslocando ou substituindo a prática de ateliê enquanto renovavam o vocabulário crítico e 

as ferramentas intelectuais a fim de aproximar o fazer do apreciar a arte. Por sua vez, o 

formalismo do métier e exploração dos meios são substituídos pela prática, em 

happenings, performances e ateliês de mídias mistas, ou interdisciplinares, ou livre para 

experimentações, o que indica que o ensino de arte não mais permanece com o 

compromisso estético, com a especificidade e pureza do meio. (DUVE, 1994, p. 101) 

  
Aplicada à pintura, por exemplo, ela não nos permite concebê-la em termos de 

habilidades específicas (a exemplo da noção de métier) e nem em termos de um 

meio específico (assim como a planaridade greenberguiana), mas sim em termos 
de uma instituição histórica específica chamada “prática pictórica”. (De Duve, 

1994, p. 103) 

  

Comentando o último elemento da tríade diz que, mal compreendida, a 

desconstrução se tornou, aparentemente nos anos 80, um método para produzir e ensinar 

arte. 

  
A desconstrução é um mero sintoma do desmazelo de uma geração de 

professores de arte que viveu a crise da invenção sem nunca ter sido submetida 

à disciplina da imitação. O resultado são estudantes que não tiveram tempo de 

construir qualquer espécie de cultura artística sendo orientados pela noção 

desconstrutiva própria de nosso tempo. (De Duve, 1994, p. 104) 
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Termina dizendo que esta última tríade não substitui o paradigma moderno, é o 

mesmo paradigma sem a fé e com a suspeita.  Mas, como seu papel contestatório já se 

tornou convencional, essa angústia não orienta mais os artistas, pois está reconciliada 

com o presente e a dúvida não é frutífera, pois está direcionada ao outro e não a si 

mesma. (De Duve, 1994, p.105) 

  O modelo Atitude/Prática/Desconstrução para o Ensino de Arte, em nossa 

perspectiva, parece muito similar ao mito da Criatividade como território da 

espontaneidade e da gambiarra, que afasta o sujeito da necessidade interna e do 

conhecimento, deixando-o sem referências para criar e sem parâmetros para avaliar os 

resultados. 

  Por outro lado, a concepção de Educação Contemporânea parece seguir outro 

rumo, quando a Escola Crítico Social dos Conteúdos busca unidade entre teoria e prática 

e formação de uma consciência crítica. Nesta abordagem os conteúdos são considerados 

e ligados à cultura universal e às realidades sociais. 
  

O professor é autoridade competente, mediador entre a experiência do aluno e o 

saber, que direciona o processo de ensino e aprendizagem. Do que o aluno já 

sabe, caminha-se para o saber sistematizado articulado à prática social concreta. 

(IAVELBERG, 2003, p. 118) 

  

As orientações construtivistas também consideram a bagagem que os estudantes 

já possuem, mas ampliam-na na medida em que instigados a saber mais, pesquisam, 

experimentam e vão ampliando seu repertório por meio de aprendizagem significativa[2] 

na construção de novos conhecimentos. 

  A abordagem Construtivista na Educação retoma e ressignifica a aprendizagem 

pela resolução de problemas como situações que incitam a pesquisa e a articulação das 

ideias na busca pelo novo, contextualizado em nosso tempo. 

  
A aprendizagem pela resolução de problemas, criação de problemas, 

interpretação de problemas e convívio com as dúvidas deve ser orientada no 

processo de ensino, que, por sua vez, precisa dialogar com a aprendizagem. 

Definem-se critérios para a criação de boas situações de aprendizagens, nas 
quais o aluno tem problemas a resolver e decisões a tomar e põe em jogo tudo o 
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que sabe sobre os conteúdos envolvidos. A construção, o relativismo e a 

interação são fatos da aprendizagem. (IAVELBERG, 2003, p. 119) 

  

Estas duas orientações didáticas atuais estão pautadas em princípios educativos 

que abrem espaço para o diálogo com a cultura e permitem delinear um modelo que 

objetiva repertoriar os sujeitos com conhecimentos para que possam agir com autonomia 

e autoria. 

  
Princípios contemporâneos da Criatividade na Educação e no Ensino de Arte 

É nesta perspectiva que as teorias recentes da Criatividade, especificamente o 

modelo sistêmico proposto por Csikszentmihalyi (1996), se diferencia da maneira como a 

Criatividade foi compreendida e adotada para o Ensino de Arte na Escola Nova. A visão 

sistêmica ao considerar a ação competente do sujeito em um domínio, que será avaliada 

e validade pelo campo, constitui hoje um dos fatores fundamentais à ação criativa e 

criadora, pois direciona a criatividade para a modificação de um domínio existente com a 

intencionalidade de propor novos conhecimentos para ele. 

  O desafio para a área da arte está em redirecionar o que hoje se apresenta como 

propostas de formação em arte: por um lado diretiva, que restringe a expressão e leva à 

forma acadêmica de produção artística, por outro, em encaminhamentos não diretivos, 

que deixam os alunos sem parâmetros para aprender sobre arte, elaborar seus trabalhos 

artísticos ou mesmo atuar futuramente no campo da curadoria, crítica, teoria ou 

mediações educativas. 

 Se considerarmos que a criação ocorre a partir da matéria, da técnica e da poética, 

do pensamento e da ação, do repertório e da imaginação criadora, contextualizados em 

um tempo, respeitaremos o repertório do estudante, mas o ampliaremos com o 

conhecimento sócio-histórico produzido em arte, para que ele tenha possibilidades de 

conhecer, apreciar e fazer arte. 

  Optamos por uma concepção de Ensino de Arte que aproxima teoria e prática por 

meio da práxis, que exercita o fazer, mas também a reflexão sobre a ação e sobre arte; 

que propõe estudos teóricos e históricos sobre arte e desenvolve pensamento criativo e 

crítico, acreditando que o conhecimento em arte se dá no binômio fazer-pensar que gera 

um conhecer contextualizado sócio-historicamente. 
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O sistema didático dos artistas-educadores pode ser organizado de maneiras 

diferentes, pois estão embasados em princípios, nas concepções que têm sobre 

arte e sobre seu ensino. Mas, a reprodução, o modelar, o igual é o oposto a 

criatividade, fechar-se em padrões preestabelecidos limitam, quando não, 

impedem as possibilidades criadoras presentes na educação, quanto na arte. A 

pluralidade, a heterogeneidade, as diferenças, as dúvidas, as incertezas fazem 
parte dos processos criativos em arte, aliás, é o que permite que a criação se 

torne presente. (SANMARTIN, 2013, p. 38) 

  

As perspectivas contemporâneas da Criatividade na Educação, e especificamente 

no Ensino de Arte, nos faz lembrar que, qualquer área de conhecimento, inclusive a arte 

pode tornar-se conteúdo sem vida, mecânico, se tomada pelos princípios da Pedagogia 

Tradicional. Mas entendemos que uma proposta contemporânea para o Ensino de Arte 

apresenta-se como ação criadora do professor e dos alunos e que se constitui a partir da 

pesquisa em arte, sobre arte e seu ensino. 

  
Trabalhar em educação pressupõe um exercício contínuo de reflexão, de novas 

aprendizagens e desafios. Podemos tornar a sala de aula um espaço privilegiado 

de aprendizagem e criação se entendermos o aluno como sujeito que pensa, 

sente e age criativamente, sujeito do conhecimento, da linguagem e da cultura, 

permitindo que ele realize sua potência criadora. (SANMARTIN, 2013, p. 39) 

  

O trabalho docente é resultado do conhecimento em arte e de conhecimentos em 

didática e metodologias específicas para o ensino de arte; da experiência do docente, 

mas também da imaginação criadora para estruturar projetos individuais partilhados com 

os projetos coletivos que contenham planos de ação para que ele se realize. Ainda, o 

trabalho do professor requer reflexão e muito trabalho para impulsionar seus alunos a 

também estruturarem seus projetos pessoais. 

  

A Educação Criativa pretende potencializar a ação criativa para encontrar novas 

maneiras de enfrentar os desafios a nós impostos cotidianamente e ação criadora para 

fazer a diferença, na Educação, na Arte e na maneira de Ensinar Arte. 
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A educação que pretendemos permite ao outro autonomia, liberdade de escolha 

no processo de construção de seu conhecimento na direção de realizar projetos 

vitais, sem perder de vista que o professor é um guia neste processo, assim seu 

discurso deve estar em sintonia com seus princípios e ações. (SANMARTIN, 
2013, p. 36) 
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OFICINA: ‘PINCE-LADOS 
Eduardo Kopp Nogueira Mello 

(PUC-Campinas) 

Ana Alice Trubbianelli 

 

 

  
Introdução 

Re-creação que realizamos em 17/02/2016, a partir do jogo de dados DEC 

apresentado por Reiner Knizia, no livro Dice Games: Properly Explained (sem tradução no 

Brasil). 

O Jogo pode ser objeto de aprendizagem, ou seja, um meio para se trabalhar e 

refletir sobre os mais diversos temas/assuntos. Está comprovado, cientificamente, que o 

jogo: 

• Facilita a troca de informações, auxilia o processo de autoconhecimento; 

• Integra socialmente; 

• Estimula a criatividade e a transformação. 

• Resgata a cooperação: com o ambiente, consigo mesmo e com... 

• Os outros! 

Existe alguma coisa a mais, no jogo, que transcende a busca imediata, confere um 

sentido à ação e faz com que as pessoas se envolvam! 
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A ArtEngenharia é uma abordagem inovadora que integra Arteterapia e Engenharia 

para proporcionar o autoconhecimento e desenvolvimento do potencial humano pessoal e 

profissional, tanto individual como coletivamente. 

‘Pince-Lados’ é uma oficina que combina criativa e colaborativamente estes campos 

aparentemente não conciliáveis para promover reflexões, aprendizados, 

autoconhecimento, interação e desenvolvimento de pessoas. Quando combinamos as 

delimitações das regras do jogo com o ilimitado potencial criativo mobilizado pelas 

linguagens artísticas, são construídas pinturas colaborativas. Ao longo de tal construção, 

evidencia-se que integração de mentes e campos diversos, diferentes pontos de vista e 

os limites trazidos pelas regras podem não só promover como potencializar a criatividade 

e novas possibilidades. 

Assim, esta oficina proporciona um laboratório de criatividade colaborativa, ao 

promover a autopercepção de como cada um funciona em suas ações e interações 

relacionais quando diante de um desafio conjunto, e como concebe e se relaciona com 

limites e regras. Exercita-se também a capacidade de confiança e entrega ao outro, bem 

como a responsabilidade com a continuidade da construção do outro, além da capacidade 

de criar e recriar a partir das próprias criações e das criações das outras pessoas e 

evidencia como as escolhas e ações individuais influenciam no resultado comum a todos. 

Ana Alice apresenta nosso jogo: 

“Cada pessoa tem diante de si uma folha, pincéis e tintas... 

Agora junto com as fichas, teremos pinceladas! 

Ou seja: darei uma pincelada no papel de quem está à minha esquerda ou direita, e se 

cair centro, pintarei no meu. 

Surgem assim, diversas pinturas 'colaborativas'... 

Depois, uma reflexão e conversa sobre: Como me sinto ao pintar na pintura do outro... Ao 

pintar na minha... E quando o outro pinta na minha... 

Associar, analogicamente, com as situações da vida. 

Como a criatividade pode criar e recriar a partir da interação com o outro? 

Pois a partir da pincelada do outro, recrio caminhos para minhas pinceladas....” 

  

Materiais: 

3 dados D6, cada um com as faces D, E, C, Fb, duas faces neutras. 
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Fichas, tintas, pincéis, folhas e cartas com o conteúdo a ser refletido. 

 

 
  

Escolha das tintas: 

A escolha do repertório de tintas pode ser feita de duas maneiras. 

Na primeira uma pessoa começa, e já escolhe a quantidade combinada (sugerimos 4 

cores). 

Na segunda escolhe-se quem vai começar e um sentido (horário ou anti-horário) a pessoa 

escolhida, escolhe UMA cor e passa para as outras pessoas escolherem. 

  

Faces dos dados & Ações: 

(D): DIREITA - pintar na folha da pessoa que está a sua direita e dar uma ficha para ela. 

(E): ESQUERDA - pintar na folha da pessoa que está a sua esquerda e dar uma ficha 

para ela. 

(C): CENTRO - pintar na sua própria folha, colocar uma ficha no centro da mesa e receber 

um conteúdo pré-escolhido; sugerimos as Estratégias Oblíquas de Brian Eno & Peter 

Schmidt; material tão rico que Ana Zagatti da Academia do Cérebro preparou uma 

tradução. Pensamos nesta ação de receber um conteúdo, como uma maneira de trazer 

um ganho para o processo como um todo, ao invés de simplesmente perder uma ficha; e 

nada melhor do que ativar o Pensamento Lateral, através das Estratégias Oblíquas. 

(Fb): FEEDBACK - momento de contar como se sente no jogo, fazer alguma observação 

sobre uma ação acontecida, partilhar um sentimento. 
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(2 FACES NEUTRAS): 

Uma face neutra, pintar de olhos fechados na própria folha. 

Duas faces neutras, trocar de papel, ou trocar uma cor de tinta com alguém. 

  

Número de dados a serem lançados: 

O número de dados lançados está diretamente relacionado a quantidade de fichas: 

- 3 ou mais fichas: lançar 3 dados. 

- 2 fichas: lançar 2 dados. 

- 1 ficha: lançar 1 dado. 

- Sem ficha: permanece no jogo, passa a vez sem lançar dado. 

Importante também, levar em conta o tempo disponível que se tem para o jogo, pois 

quanto maior a quantidade de fichas, mais longo o jogo será. Utilizamos três fichas e foi 

uma boa quantidade, ou seja, permitiu um número grande de ações (pinturas) nos papéis. 

  

Faces Neutras: 

Ao lançar o(s) dado(s) e obtiver apenas face(s) neutra(s) é o momento de fazer uma 

“troca”, que pode ser: 

- de tinta: troco uma cor que tenho com outra pessoa e pego uma cor dela. 

OU 

- de papel: troco a minha pintura pela pintura de outra pessoa. 

Ou seja, a troca acontece quando: 

Lançar 3 dados e sair 3 faces neutras. 

Lançar 2 dados e sair 2 faces neutras. 

Lançar 1 dado e sair 1 face neutra. 

Outra combinação possível é: 

Face(s) Neutra(s) com D, E, C e Fb. 

Este é o momento de pintar no seu papel com os olhos fechados. 

  

Objetivo: 

Ser a única pessoa a ter fichas na mão. 

Este é o momento do fim de jogo e a pessoa ganha o papel de liderança ao apresentar o 

Projeto Colaborativo (pinturas) com as suas observações, reflexões e comentários. 
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Ana Alice comenta o nosso jogo: 

 
Esta atividade promove a interação tanto entre os participantes, como entre cada 

participante e o que é construído, uma vez que o projeto vai se estruturar a partir das 

‘pinceladas’ que são feitas. 

Exercita-se também a capacidade de entrega ao outro, bem como a 

responsabilidade com a continuidade da construção do outro, além da capacidade de criar 

e recriar a partir das próprias criações e das criações das outras pessoas. 

Experimenta-se a capacidade de dar espaço e tempo à expressão do outro, bem 

como o gerenciamento da ansiedade inerente ao tempo de espera de uma nova 

oportunidade de ação, e pode ser aproveitado para reavaliações e replanejamentos.

 Interessante pensar também na mistura entre uma produção artística e um jogo, 

que traz consigo regras. Este é justamente o desafio criativo: como criar o novo, o 

ilimitado, mesmo submetido a regras e interação com o outro? Não é assim no nosso dia 

a dia? 
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Importante também o espaço para a intuição (pintar de olhos fechados) bem como 

o intercâmbio de habilidades e conhecimentos com os demais que acontece 

simbolicamente durante a ação de “troca” de tintas ou de papéis. 

 

 
  A troca de papéis, além de simular literalmente a experiência de troca de papéis, 

possibilita a empatia com o papel exercido pelo outro, como também pode simular tanto o 

exercitar da entrega da condução de um projeto já em andamento a um colega, como a 

responsabilidade pela continuidade de um projeto que nos é entregue já iniciado. 
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Resumo 
Neste artigo, pretendemos demonstrar como as dificuldades de projeto promovidas pelo 

enfrentamento a demandas de extrema carência podem estimular a criatividade dos 

projetistas, ao invés de reprimi-la. Para tanto, são apresentadas algumas ponderações 

resultantes do desenvolvimento de projeto de extensão universitária, vinculado a 

Pontifícia Universidade Católica de Campinas. As atividades de apoio à autoconstrução, 

principal metodologia aplicada no projeto de extensão, se configuraram como importante 

instrumento de estímulo à criatividade dos alunos, por meio da apresentação de 

problemas reais. Objetivou-se também fomentar uma maior participação das famílias 

assistidas, com o intuito de que esta participação seja estrutural para uma compreensão 

global e desalienante do processo de construção. Acreditamos que as ações 

desenvolvidas neste trabalho configuraram-se como um rico processo dialógico que 

englobou estudantes, poder público e moradores. 

Palavras-chave: habitação de interesse social; arquitetura e urbanismo; projeto de 

extensão; limeira. 

  
Abstract 
On this paper, we aim to demonstrate how project difficulties caused by the confrontation 

of extreme need demands can stimulate the creativity of designers, rather than repressing 

it. Therefore, we present here some ponderations resulting from the university extension 

project, associated with the Pontifícia Universidade Católica de Campinas. The supporting 

of self-construction activities, main methodology applied on the extension project, turned 

into an important encouragement to the student’s creativity by presenting real problems. 

Another aim of the project was to promote the involvement of the assisted families, as 
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means to enlighten them in the complexion of the construction process. We believe that 

the actions developed on this work were a rich dialogical process which involved students, 

government and residents. 

Keywords: housing of social interest; architecture and urbanism; extension project; 

Limeira. 

 
Introdução 

A Declaração Universal dos Direito Humanos, elaborada em 1948, inclui o direito à 

moradia em seu artigo XXV: 

 
Todo homem tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua 

família, saúde e bem0estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados 

médicos e os serviços sociais indispensáveis (...). 

 

No Brasil, a luta por moradia é uma das questões fundamentais na constituição de 

sua atual realidade, porém, por maiores que tenham sido os esforços realizados no intuito 

de equacionar o déficit habitacional no país, é evidente que este equacionamento está 

cada vez mais distante. 

A busca por habitação digna possuiu diversos capítulos na história brasileira. 

Dentre eles, destacaram-se o período de atuação dos Institutos de Aposentadoria e 

Pensões (IAPs) durante o governo Vargas, as atividades do BNH nos anos de ditadura 

militar e as ações alternativas de luta por moradia, exercidas no período de 

redemocratização do país. 

Os capítulos mais recentes foram escritos a partir da promulgação em 2008 da Lei 

nº 11.888 - que assegura, às famílias de baixa renda, assistência técnica pública e 

gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse social – e o Programa 

Minha Casa Minha Vida, instituído em 2009, que se configura como a principal atuação do 

poder público no enfrentamento das questões relativas ao direito à moradia. 

Durante os anos de 2016 e 2017, um grupo formado por docente e alunos da 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Pontifícia Universidade Católica de Campinas 

tem desenvolvido um projeto de extensão universitária, direcionado à temática da 

habitação. Intitulado “Habitação de Interesse Social na região de Campinas: 
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fortalecimento dos processos participativos”[1], este projeto apoiou-se em práticas 

efetuadas pela Secretaria da Habitação de Limeira, mas procurou introduzir novas 

metodologias aos procedimentos já consolidados, buscando suprimir carências, flexibilizar 

processos e ampliar o atendimento às famílias assistidas. 

Compreendendo que a questão da moradia possui grande abrangência política e 

não se restringe a esfera técnica, a meta deste trabalho de extensão foi de gerar 

contribuições por meio do estimulo ao maior contato entre teoria e prática - entre 

abstração e realidade - através da aproximação dos saberes acadêmicos às urgentes 

demandas da população menos favorecida. Conforme descreve Ermínia Maricato, a 

questão da moradia ainda é tratada sem a devida importância por diversos setores da 

sociedade brasileira: 

 
No Brasil, como na grande maioria dos países latino-americanos, a questão da 

moradia social é a questão da moradia, pois se refere à maior parte da população. 

O acesso ao mercado privado é tão restrito e as políticas sociais são tão 

irrelevantes que à maioria da população sobram apenas as alternativas ilegais ou 
informais. Não obstante, nas escolas de arquitetura e urbanismo estuda-se 

“arquitetura”, estuda-se “urbanismo” e “planejamento urbano”, e apenas em 

algumas lacunas ou disciplinas especiais, dependendo da sensibilidade e 

engajamento de um ou outro professor, estuda-se a “moradia social”, vista como 

algo à parte da grande arquitetura e do grande urbanismo. O mesmo acontece na 

elaboração dos atualmente desmoralizados Planos Diretores. A moradia social, 

quando está presente, é um capítulo à parte. Quando muito um apêndice. 
(MARICATO, 2000:16) 

 

Sendo assim, procurou-se edificar uma ponte entre diferentes realidades, buscando 

formas de se atravessar o vão historicamente estabelecido entre a academia, o mercado, 

o poder público e a sociedade. Acreditamos que a produção do conhecimento só se dará 

de maneira mais completa ao romper com os muros da escola e enfrentar de maneira 

mais franca os desafios da realidade. 

Buscaremos demonstrar como, de maneira criativa, os trabalhos vinculados a este 

Projeto de Extensão lançaram novos olhares sobre práticas historicamente consolidadas, 

sempre objetivando extrair o máximo proveito dos poucos recursos disponíveis.  Esta 
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atitude projetiva evidenciou que a criatividade em arquitetura inexiste sem atenção e 

respeito ao contexto em que se insere. 

 

 

 
O contexto 

Responsável pelo gerenciamento de toda a política habitacional de interesse social 

do município de Limeira, a Secretaria de Habitação da Prefeitura Municipal de Limeira 

(SEHAB) planeja e viabiliza a construção de conjuntos habitacionais, através de 

convênios e parcerias com os governos federal e estadual. Atua, também, no atendimento 

a questões específicas, relacionadas à construção ou reforma de unidades habitacionais 

unifamiliares. 

A partir de análise prévia do território e dos programas desenvolvidos na SEHAB 

Limeira, foram definidas ações socioeducativas a serem realizadas em conjunto entre as 

equipes da secretaria e do projeto de extensão. 

Os territórios definidos para as intervenções são bairros atendidos pela SEHAB na 

entrega de moradias, lotes urbanizados ou atendimento a demandas de reformas e 

manutenção de imóveis existentes, cujos moradores são familias de baixa renda e de 

diferentes indices de vulnerabilidade. O bairro Geada e o Jardim Antonio Simonetti foram 

as regiões que receberam o maior número de ações vinculadas ao projeto de extensão, 

mas também foram atendidas outras localidades, como os bairros Belinha Ometto e 

Ernesto Kuhl. 

Estes setores urbanos de Limeira, apesar de suas qualidades e particularidades, 

não se diferenciam de uma descrição abrangente que pode ser aplicada a maioria dos 

territórios periféricos das cidades brasileiras. Resultado de uma urbanização predatória 

que trata a terra como mercadoria, as periferias são destinadas as camadas populares e 

configuram-se como depósitos de força de trabalho, favorecendo a manutenção de oferta 

de mão-de-obra abundante e consequentemente barata. 

Mesmo com a instauração, em 2009, do Programa Minha Casa Minha Vida fica 

claro que a atuação do mercado ignorou valores sociais, arquitetônicos e urbanísticos, 

atendendo apenas aos interesses do capital e potencializando a construção de guetos e 

de territórios apartados da cidade. 
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O capital – isso está definitivamente constatado – não quer eliminar a escassez de 

moradia, mesmo que possa. Restam apenas dois recursos: a ajuda mútua dos 

trabalhadores e o auxílio do Estado. (ENGELS, F. 2015:90) 

 

 Pequenas casas, pequenos lotes, enormes distâncias em relação aos centros 

consolidados. Infraestruturas inexistentes e precariedades extremas que muitas vezes 

são amenizadas somente com os esforços dos proprios moradores. São nesses contextos 

que a autoconstrução se apresenta de maneira mais explícita. 

 
É principalmente através da autoconstrução que a maioria da população 

trabalhadora resolve o problema da habitação, trabalhando nos fins de semana, ou 

nas horas de folga, contando com a ajuda de amigos ou parentes, ou contado 

apenas com a própria força de trabalho (marido, mulher e filhos). (Maricato, E. 

1982: 73) 

 

No Brasil, a grande maioria das moradias - principalmente aquelas destinadas às 

famílias de menor poder aquisitivo - são edificadas sem nenhuma participação de 

arquitetos, engenheiros ou profissionais de outras especialidades. Desnecessário 

descrever quais são os possíveis malefícios que podem resultar desta prática. Para tentar 

amenizar estes problemas, no ano de 2008 foi promulgada a Lei nº 11.888 - que assegura 

às famílias de baixa renda assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a 

construção de habitação de interesse social. 

Em Limeira, a Secretaria de Habitação vem se empenhando na ampliação da 

aplicação da Lei da Assistência Técnica e na construção de um caminho que aproxime os 

saberes profissionais das reais demandas dos moradores das regiões mais carentes do 

município. Junto com a assistência técnica, são também executadas ações para 

acompanhamento e gestão de moradias autoconstruídas. Um destes programas 

caracteriza-se pelo oferecimento de material, ferramentas e local apropriado para que as 

famílias cadastradas possam construir tijolos de solo-cimento a serem utilizados na 

construção de suas residências. Este processo é acompanhado pelos servidores públicos 

e a participação do grupo vinculado ao projeto de extensão se originou do desejo de 

oferecer suporte para esta e outras práticas já desenvolvidas pela SEHAB.  Nosso intuito 
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era o de fortalecer processos que já estavam em andamento, reduzindo o tempo de 

atendimento e ampliando o número de famílias atendidas. 

  

 

  
As ações 

A partir do reconhecimento do território e dos programas estabelecidos em Limeira, 

as atividades do projeto de extensão iniciaram-se em 2016, por meio da definição de duas 

ações principais a serem desenvolvidas, cujos conteúdos foram definidos nos planos de 

trabalho dos alunos bolsistas. O projeto Olaria ecológica: utilização de alvenaria de solo 

cimento para a produção de Habitação de Interesse Social em Limeira foi desenvolvido 

pela aluna Beatriz Barbutti Gonçalves e o projeto Banco de tipologias de habitação de 

interesse social: ampliação, sistematização e consolidação, ficou sob responsabilidade do 

aluno Murilo Negri Cecolin, ambos graduandos da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 

(FAU) da PUC-campinas. 

A Olaria Ecológica é uma das ações da Secretaria de Habitação de Limeira para 

promover o direito à moradia digna no município. A olaria atende as famílias de baixa 

renda, que recebem entre 0 e 3 salários mínimos. Os interessados em participar da olaria 

são atendidos por uma equipe de assistentes sociais e, logo em seguida, recebem 

atendimento dos arquitetos da SEHAB. Cada família pode produzir a quantidade 

necessária de tijolos para a finalização da sua obra, sendo que a doação de 15% do total 

produzido configura-se como a contrapartida solicitada pela Prefeitura, para que outras 

famílias sem condições de trabalhar possam também ser beneficiadas através de 

doações.  

Definiu-se, como objetivo para o projeto Olaria Ecológica, o desenvolvimento de 

uma cartilha sobre a utilização da mesma, com conteúdo didático sobre a produção dos 

tijolos de solo-cimento, seu armazenamento e manutenção. Para isso, foram realizadas 

pesquisas bibliográficas e iconográficas com o intuito de ampliar os conhecimentos 

técnicos sobre o tijolo de solo-cimento além da participação em oficinas para, de forma 

prática, analisar o sistema de produção e constatar suas dificuldades. 
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A primeira etapa deste trabalho constituiu-se pela elaboração de um diagnóstico da 

situação atual da olaria, das características dos usuários e das principais fragilidades e 

dificuldades encontradas pelos técnicos e pelas famílias. 

Em seguida, iniciou-se a etapa de elaboração da cartilha, que levou em 

consideração a escolaridade reduzida da maioria dos usuários do programa, além das 

dificuldades da própria SEHAB em arcar com custos de impressão do material. A cartilha 

foi elaborada com imagens didáticas, textos simples e definida em formato A4, que 

possibilita a impressão dos volumes dentro da própria secretaria. 

 
Figura 1: Uma das páginas da cartilha, contendo informações sobre os moldes e a prensagem dos tijolos. 

 

As ações vinculadas ao Banco de Tipologias foram propostas com o intuito de 

ampliar um precário modelo de moradia que servia de base para o trabalho dos técnicos 

da SEHAB. Vinculada ao programa Olaria Ecológica, foi estabelecida a concepção de 

tipologias habitacionais que se utilizassem da técnica construtiva do tijolo de solo cimento. 

Sendo assim, todos os projetos foram elaborados a partir das medidas dos tijolos, 

resultando em uma tipologia modulada, evitando desperdícios. Outro conceito que 
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norteou o desenvolvimento deste trabalho foi a definição de uma tipologia expansível, 

assimilando a possibilidade de ampliação futura das residências. 

Todas as tipologias desenvolvidas foram projetadas a partir de uma análise das 

características mais presentes nos lotes entregues e ainda vagos nos territórios de 

estudo. Foram elaborados projetos para diferentes situações de insolação e com áreas e 

programas distintos, ampliando as opções de escolha por diferentes perfis familiares. 

 

 

Figura 2: primeira tipologia ensaiada - modulação dos tijolos, unificação das áreas hidráulicas, possibilidade 
de expansão e pequeno pátio para ventilação. 

 

Além dos trabalhos vinculados à ampliação do banco de tipologias, fomos 

convidados pela SEHAB a participar de projetos específicos, cujas características não 

possibilitavam a utilização de nenhum padrão. Este trabalho, que a princípio não estava 

planejado, mostrou-se extremamente positivo, pois possibilitou aos alunos maior 

proximidade com a realidade local, por meio das visitas aos locais e do convívio mais 

direto com as famílias. 
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Figura 3: registro das condições de habitação encontradas durante as visitas dos alunos. 

Esta relação influenciou, muitas vezes, a revisão de soluções para as tipologias 

padrão, agora alimentadas pela experiência dialógica e pela assimilação da realidade e 

cultura dos moradores. Foram realizadas quatro destas ações, que possuíam como 

característica mais comum a pequena testada dos lotes (entre 3 e 5 metros) e a 

coabitação, com diferentes famílias dividindo  o mesmo lote ou imóvel. 

Para o desenvolvimento destes trabalhos, o partido adotado baseou-se na opção 

pela manutenção das estruturas atuais que, apesar de precárias, eram as únicas formas 

de habitação destas famílias, já que a prefeitura não dispunha de instrumentos como o 

aluguel social.  Sendo assim, os projetos definiram formas de construção por etapas, que 

preservavam as moradias existentes até o momento em que os moradores pudessem ser 

transferidos para as novas residências executadas com tijolos de solo cimento. 
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Figura 4: sequencia de plantas demonstrando as etapas de implantação: Na fase1 foi preservada a 

construção original (em vermelho) e ocupado o fundo do lote. As fases seguintes seriam implantadas após 
demolição do cômodo atual. 

 

Durante 2017, uma nova ação tem sido desenvolvida, com a participação da aluna 

Marcela Faria Silva, também aluna da Faculdade de Arquitetura. Para este trabalho, 

objetiva-se a realização de projetos de edifícios de uso misto; destinando a atividade 

comercial no térreo e usos habitacionais nos pavimentos superiores. Estuda-se, no 

momento da elaboração deste artigo, a possibilidade de utilização destes projetos como 

modelos para a locação social. Os territórios de estudo são os definidos na legislação 

urbana de Limeira como Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), cuja oferta no 

município tem sido ampliada desde a implantação, em 2016, do instrumento urbanístico 

denominado “Cota Solidariedade”, que consiste na doação de áreas de novos 

loteamentos para a formação de banco de terras, destinado para a produção pública de 

habitação social. 

Por tratar-se de um trabalho em andamento, ainda são distantes as possibilidades 

de apresentação de resultados definitivos. Sabemos, porém, que a interlocução entre 

academia e poder público está sendo extremamente produtiva para todos os envolvidos. 

As reuniões de integração com os técnicos da SEHAB e o convívio com suas demandas, 

apresentaram aos estudantes questões que jamais enfrentariam no interior das salas de 
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aula. O reconhecimento de dificuldades reais e a busca por soluções de projeto para 

enfrentar diferentes carências se configuraram como condicionantes fundamentais em 

todos os processos criativos. Os resultados, mesmo que parciais, se apresentam como 

uma busca a solução de problemas, função primordial à criatividade em arquitetura. 

 

A escassez de recursos na América Latina nos obriga a fazer muito 

com o pouco de que dispomos. Qualquer solução “criativa” -no 

sentido de elementos não justificados por uma rigorosa lógica de 

projeto- significará maiores custos sem garantia de aumento de 

qualidade.(...) A verdadeira criatividade em arquitetura reside em 

resolver seus problemas específicos por meio da síntese formal do 

programa, do lugar e da técnica, resultando em objetos dotados de 

identidade formal intensa, a qual deriva do emprego de critérios tais 

como a economia de meios, o rigor, a precisão, a universalidade e a 

sistematicidade. (Mahfuz, 2013). 

 

Acreditamos que as experiências produzidas neste Projeto de Extensão 

demonstrem que a arquitetura não nasce de uma inventividade hermética e que o 

processo de projeto configura-se como um verdadeiro caminho entre as ideias, cujo ponto 

de chegada resulta da dialética entre diferentes questões. 

  
Considerações Finais 

O Projeto de Extensão apoiou-se em tripé formado pela a Academia, o Poder 

Público e a Sociedade Civil Organizada objetivando contribuir minimamente para a 

construção de moradias e cidades mais justas, dignas e inclusivas. 

Confiamos que as atividades de extensão destinadas à produção da Habitação de 

Interesse Social possam contribuir de maneira significativa para a formação de alunos 

conhecedores da honrosa missão social do arquiteto e urbanista, por meio do contato 

direto com a práxis, com a troca entre conhecimentos acadêmicos e populares e com a 

difícil e obrigatória luta pela construção de uma sociedade mais justa. 

Como afirma Ermínia Maricato, em texto fundamental para a produção deste artigo 

e de todas as atividades do projeto de extensão, “(...) a autoconstrução é a arquitetura 
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possível para a classe trabalhadora, dadas as condições em que se dá a sua reprodução 

em meio urbano.” 

O projeto de Extensão ensaiou possibilidades de ação vinculadas à Lei de 

Assistência Técnica, buscando semear hipóteses de atuação conjunta para a 

configuração de formas de autoconstrução assistida, minimizando os problemas 

resultantes da construção realizada pelos moradores sem nenhum apoio técnico. Outra 

importante função exercida pelo projeto foi a de instrumentalizar as famílias assistidas, 

fornecendo subsídios para sua maior participação nos processos decisórios. Deste modo, 

a criatividade popular foi também potencializada, e a participação dos moradores atuou 

como ação estrutural para uma compreensão global e desalienante do processo de 

construção. 

Acreditamos que as ações desenvolvidas neste trabalho configuraram-se como um 

rico processo dialógico que englobou estudantes, poder público e moradores. Esta troca 

entre saberes almejou estimular a criatividade e a participação coletiva buscando 

fortalecer, desta maneira, a luta por uma arquitetura possível. 
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O presente trabalho busca divulgar possibilidades e técnicas para a produção de material 

didático digital por parte de professores e alunos, no ensino significativo e inclusivo.  

Palavras-Chave: material didático digital, AppInventor, Informática Educativa, inclusão. 

  
Abstract 
The present work seeks to divulge possibilities and techniques for the production of digital 

didactic material by teachers and students in meaningful and inclusive teaching. 

  
Introdução 

A produção de material didático é fundamental para um ensino significativo, 

sobretudo na atual política da Educação Inclusiva, quando o professor é, muitas vezes, 

desafiado a atender alunos com necessidades individuais que exigem adaptação desse 

material. Sabemos atualmente, que alunos privados do sentido da visão, ou com visão 

subnormal, por exemplo, precisam de atenção especializada na formação de conceitos. 

Cerqueira e Ferreira (1996) afirmam que “Talvez em nenhuma outra forma de educação 

os recursos didáticos assumam tanta importância como na educação especial de pessoas 

deficientes visuais”. 

A atual Política Nacional de Educação, feita na perspectiva da educação inclusiva, 

reafirma princípios adotados pelo país em acordos internacionais, como a Declaração de 

Salamanca e a Convenção de Nova York. Segundo tais princípios, a educação é direito 

de todos, deve ser inclusiva para alcançar os resultados exigidos, e a escola precisa 

garantir os recursos necessários para atender às necessidade individuais. A própria Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394/96, no seu Art. 59, preconiza 

que os sistemas de ensino devem assegurar aos seus estudantes currículo, métodos, 

recursos e organização específicos para atender às suas necessidades (BRASIL, 1996). 

O surgimento e generalização das Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TIC’s), com o impacto que exercem em todos os campos da atividade humana, oferece 

imensos recursos para a formulação de materiais pelos próprios professores. Produção 

de multimídias que exigiam expertise técnica e equipamentos caríssimos, hoje podem ser 

produzidos em nossa própria casa, nas estações de trabalho ou mesmo em notebooks, 

tablets ou celulares (GOMES, 2012). A usabilidade dos softwares aumentou 

consideravelmente nos últimos anos. Atividades que antes exigiam capacitação, hoje 
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podem ser realizadas com facilidade. Muitos ainda não se deram conta, mas é possível 

mesmo produzir aplicativos sem conhecer linguagens de programação. 

Embora o computador pessoal – ou estação de trabalho – ainda seja o mais 

apropriado para atividades pesadas, repetitivas e prolongadas, é o uso do celular que 

vem tornando-se mais comum entre os estudantes. Novaes (2012), chama a atenção para 

o fato do celular oferecer maior ubiquidade computacional – conforto e segurança no uso 

da tecnologia. Já Almeida (2013) registra o movimento crescente de introdução do 

computador portátil com conexão à internet nas escolas, nas práticas pedagógicas. 

  Essa generalização no uso do celular como recurso pedagógico, porém, nem 

sempre se caracteriza como inovação educativa, posto que não basta utilizar as novas 

tecnologias em uma perspectiva conservadora, com o professor e mesmo essas 

tecnologias como o centro da aprendizagem, é preciso adaptações curriculares, 

inovações e atendimento às necessidades dos alunos (ALMEIDA, 2013). Em Gomes 

(2014), vemos que o ensino de programação para alunos de ensino médio é uma 

oportunidade para o desenvolvimento do pensamento lógico, e que a produção de 

softwares em sala de aula, feita com uso de estratégias que envolvam resolução de 

problemas e desafio individual, pode ser uma ótima estratégia de aprendizagem 

significativa.   

O presente estudo propõe difundir ferramentas para a produção de material 

didático digital por professores, bem como, recursos pedagógicos para a produção 

material autoral por parte dos próprios alunos. Não perderemos de vista a perspectiva da 

educação inclusiva, que exige a adaptação dos processos e meios às necessidades 

individuais. Além de apresentarmos as bases sólidas que o uso das TIC’s deve manter 

com os paradigmas da Informática Educativa, para que a computação seja de fato uma 

ferramenta inovadora na Educação. 

  
Breve histórico da Informática Educativa e a formação de suas bases 

Em seu marcante artigo na revista do Institute of Radio Engineers (IRE) 

Transactions, “A simbiose homem-computador” (tradução nossa), Licklider (1960) reflete 

no campo da Ciência da Computação aspectos importantes já observados na relação do 

ser humano com máquinas e ferramentas mais antigas. Ele cita North no que diz respeito 

à maneira como as máquinas funcionam como extensões dos humanos - “man-machine 
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systems”. Entretanto, observa que no caso dos computadores, ao contrário de 

ferramentas e máquinas simples, como um martelo ou uma pá, ou mais complexas, como 

um elevador, a relação homem máquina transforma-se totalmente.      

Se, em North (APUD LICKLIDER, 1960), as máquinas aparecem como extensões 

dos homens – seus braços, seus olhos -, estando o homem como o centro das decisões e 

iniciativas, Licklider (1960) aponta que em certas áreas tecnológicas as máquinas já 

vinham substituindo os homens, e, os que ainda mantinham-se presentes, assumiam uma 

posição auxiliar. O homem mecanicamente estendido, estava dando lugar à uma máquina 

humanamente estendida. 

Para Licklider (1960), essa relação ainda não era totalmente proveitosa, visto que 

ocorria uma falta de interface que coligasse um sistema, o homem, com outro, o 

computador. Entende-se por interface, o mecanismo que fornece interação entre dois 

sistemas, no caso, computador e ser humano. Conseguida essa ligação, alcançaríamos o 

que ele define como uma subclasse da relação homem-máquina: a simbiose entre o 

homem e o computador. Simbiose, justamente por tratar-se de sistemas dissimilares 

trabalhando em conjunto, em benefício mútuo. Nessa relação, ambos os sistemas seriam 

maximizados, com o cérebro humano e a inteligência virtual trabalhando conjuntamente 

na solução de problemas – ou mesmo, na formulação do problema necessário a 

determinado contexto. 

Os computadores desse período trabalhavam de maneira embarcada, ou dedicada. 

Os sistemas eram lineares e inflexíveis, uma vez carregados na máquina pelo operador, 

os programas seguiam o algoritmo até o fim, quando emitiam os resultados ou 

aguardavam novas instruções. Porém, Licklider (ISAACSON, 2014) acumulou 

experiências ao participar do projeto SAGE, a construção de um sistema de defesa 

antiaérea baseado em uma rede de radares conectados por rede telefônica a 

computadores e terminais a bordo de aviões ou em centros de comandos. Esses 

terminais eram munidos de displays que exibiam as informações necessárias para seus 

operadores tomarem decisões. Podemos afirmar que o SAGE inaugurou a computação 

em rede e a interface homem-computador, exatamente o tipo de interface que Licklider 

imaginaria mais tarde como o canal de simbiose entre o homem e a máquina cognitiva, o 

computador: um monitor de vídeo tomado por símbolos para uso interativo do operador. 
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Também trabalhou no SAGE o engenheiro Douglas Engelbart. Foi ele quem 

conseguiu realizar os ideais da simbiose humano-computador: interatividade por interface 

gráfica através de periféricos de entrada de dados – teclado e mouse, computadores 

conectados em rede, múltiplas janelas, hipertexto, edição formatação de texto, vídeo 

conferência, e-mail, dentre outros recursos hoje tão comuns e necessários. 

Em 1962, Engelbart iniciou seu projeto de pesquisa “Augment of Human Intellect”, 

na Universidade de Stanford. Partia do princípio de que a tomada de decisões ocorre 

através de um sistema composto pelo indivíduo e suas ferramentas, conceitos e métodos, 

em relação de proporcionalidade ante os problemas que lhe são impostos. Para superar 

os complexos problemas do pós segunda guerra mundial, Engelbart apontava o 

computador como a ferramenta imediatamente mais promissora. Através dele, máquina 

cognitiva por natureza, realizar-se-ia o incremento da capacidade humana em abordar 

problemas complexos, compreensão mais rápida, melhor compreensão, soluções mais 

rápidas para problemas antes insolúveis. 

Para tanto, Engelbert desenvolveu o NLS (oN-Line System), sistema baseado na 

interface gráfica do usuário, conectado em rede, contando com ferramentas colaborativas 

na produção de textos. Esse sistema foi apresentado à comunidade acadêmica em 1968, 

no que ficou conhecido como a “mãe de todas as demonstrações”, a primeira vídeo 

conferência de que se tem registro. Na introdução de sua apresentação, Engelbert cogita 

o que hoje é tão comum e imagina um trabalhador intelectual que, em seu escritório, 

dispõe de um monitor de vídeo baseado em um computador inteiramente disponível e 

instantaneamente responsivo a nossas ações. Ele encerra esse quadro com a ainda 

instigante pergunta: “o quanto você produziria assim?” 

Lick e Doug são exemplos dos pioneiros que lançaram as bases atualmente 

utilizadas na Informática Educativa. Pierre Levy (1993) define-os como “homens políticos 

de um tipo um pouco especial” que, ao contrário de técnicos puros, trabalham “na escala 

molecular das interfaces [...] lá onde os microfluxos são desviados, acelerados, 

transformados, as representações traduzidas, lá onde os elementos constituintes dos 

homens e das coisas se enlaçam.”   

 Essas bases encontram-se em todos os principais teóricos do uso da Informática 

na escola. O computador como extensão do intelecto humano (KERCKHOVE, 1997), as 

interfaces do usuário (LEVY, 1993), a solução de problemas (PAPERT, 1980). 
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Kerckhove (1997), utiliza o conceito antropológico de totemismo e pensa a relação 

humano-computador bem além de uma simbiose. Se o totemismo caracteriza-se por 

negar a ruptura entre a cultura – o humano – e a natureza – o não-humano -, a aplicação 

desse conceito por Kerckhove, como totemismo cibernético, denota a continuidade entre 

mente e computador. 

Pierre Levy (1993), fala da importância do que chamou “política das interfaces”. 

Quando ressalta que os “informatas” precisam manter uma perspectiva sociológica, ou 

seu trabalho seria tão estéril quanto ao de um arquiteto apenas preocupado com 

resistência dos materiais e propriedades do concreto. Assim como o arquiteto deve levar 

em conta questões estéticas e da vida da cidade, o informata precisa considerar 

características sensoriais e intelectuais daqueles que usarão os softwares e 

computadores. 

Mas foi Papert o grande pai da Informática Educativa. Discípulo de Piaget, dedicou-

se ao estudo do impacto dos computadores no ensinar e aprender. Desenvolveu o 

software Logo, ferramenta educacional voltada ao aprimoramento da maneira como as 

crianças pensam e resolvem problemas.   

  
Política das Interfaces e Produção de Material Didático Digital 

Vimos que, em Levy (1993), o informata precisou mergulhar em uma 

interdisciplinaridade que levou-o a explorar o campo da psicologia e sociologia para 

desenvolver interfaces mais amigáveis, com base nos sentidos humanos e em projetos de 

conectividade e trabalho cooperativo, que permitissem ao público em geral aproveitar-se 

da generalização no uso do computador. Johnson (2013), demonstra como os parâmetros 

para o desenho de interfaces gráficas interativas são todos derivados de pesquisas no 

campo da psicologia perceptual - sobretudo Gestalt - e cognitiva. Tudo isso com vistas a 

alcançar uma usabilidade que ofereça conforto, segurança e baixa margem de erros. 

Se a preocupação anterior era fazer com que os informatas se sensibilizassem com 

questões sociais de inclusão e acessibilidade aos computadores – tanto para o público 

em geral, como para pessoas com necessidades especiais, visto ser o computador uma 

ferramenta complexa e desafiadora para todos – não estaríamos agora em outra 

conjuntura da política das interfaces? Não seria o momento dos “especialistas puro em 

ciências humanas” (LEVY, 1993) aprofundar-se mais no uso dos computadores? 
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Se assumirmos que a política das interfaces favoreceu a interface gráfica amigável, 

desenhada em função das necessidades e facilidades do usuário, podemos afirmar que o 

informata fez sua parte, não manteve-se puramente voltado à Computação, ao estudo da 

máquina, mas explorou os campos da psicologia ao desenhar máquinas e softwares. Eles 

não limitaram-se a desenhar interfaces amigáveis e interativa, eles também forneceram 

ferramentas que permitem aos não iniciados em programação a produzirem seus próprios 

aplicativos. O AppInventor, desenvolvido pelo Instituto Tecnológico de Massachusetts é 

um bom exemplo dessas iniciativas. 

   Sendo uma das principais missões do professor atuante na Informática Educativa 

propor as melhores práticas no uso dos recursos tecnológicos de informação e 

telecomunicações na Educação (NASCIMENTO, 2007), promover o uso do App Inventor 

na elaboração de material didático em sala de aula é de grande proveito para o uso das 

plataformas moveis - tablets e celulares – nas escolas, sobretudo ao utilizarmos 

abordagem construcionista e resolução de problemas (GOMES, 2012). O AppInventor é 

uma ferramenta online criada pelo Google e o Instituto Tecnológico de Massachusetts, 

com o objetivo de subsidiar e incentivar a aprendizagem da programação por alunos do 

ensino médio norte-americano. Seu princípio básico é a simplificação e popularização do 

processo de criação de aplicativos, de maneira que mesmo umas pessoas sem 

conhecimento algum de programação consiga criar seus aplicativos já nos primeiro 

contato com a ferramenta (ABELSON, 2009). É, portanto, uma ferramenta de tipo REA - 

recurso educacional aberto, cujo conceito pode ser visto em OKADA (2010, p. 23) - e 

pode ser usado na produção de material didático pelo professor. 

A ferramenta pode ser acessada no site http://ai2.appinventor.mit.edu, através de 

qualquer navegador. Ela exige o login, que pode ser realizado através de uma conta 

Google ou Facebook. É um serviço gratuito, voltado à Educação, que exige habilidades 

mínimas do usuário e, portanto, permite produzir aplicativos para Android em diversos 

níveis de complexidade. 

  
Conclusão 

 Ao analisar a política de informatização das escolas na França nos anos 80, Levy 

(1993) registra que o processo envolveu aplicação pesada de recursos financeiros na 

capacitação dos professores – inclusive com rudimentos de programação – e 

http://ai2.appinventor.mit.edu/
http://ai2.appinventor.mit.edu/
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aparelhamento das escolas. Não obstante, afirma nosso autor, os resultados globais 

foram decepcionantes. Um dos fatores a que ele atribui esse fracasso é o fato da escola 

ser uma instituição antiga, fundada no instrucionismo emanado do professor, baseada no 

falar/ditar. O peso do passado é sempre muito difícil de equalizar e muitos são os 

professores que não conseguem fazer outro uso do computador que não o de uma 

máquina de escrever melhorada – em conjunto com a impressora, claro. 

Prensky (2001) afirma que os alunos de hoje não mudaram apenas 

incrementalmente, como vinha ocorrendo naturalmente nas sucessivas gerações 

anteriores, com suas gírias, roupas, adornos ou estilos próprios em conflitos com 

gerações anteriores. Uma grande descontinuidade ocorreu, uma singularidade. Ele afirma 

que a geração atual, crescida no decorrer da revolução tecnológicas das TICs, apresenta-

se como “nativos digitais”, vivenciando em todas as fases de crescimento os efeitos que 

as novas tecnologias exercem sobre o cognitivo humano – a simbiose humano-

computador de Licklider (1960). Já os professores, ainda em Prensky (2001), seriam os 

“imigrantes digitais”, membros da geração que desbravou o Novo Mundo da Informática, 

porém, preso à tecnologias anteriores e, como qualquer imigrante, guardará para sempre 

o peso de suas origens. 

Lidar com esse conflito singular de gerações é parte importante para o uso eficaz 

das novas tecnologias em sala de aula. Ao professor, cabe entender que seu aluno 

prefere manter-se conectado às redes sociais e à Web, gosta de aprender fazendo, é 

habituada à múltiplas tarefas, aprende jogando, procura recompensas instantâneas e 

constantes (Prensky, 2001). Assim como uma empresa alcança o sucesso pensando nas 

necessidades de seu público consumidor, o professor deve levar em conta as 

necessidades individuais de seus alunos e preparar aula e material que atendam a essas 

necessidades. O presente artigo procurou trazer a proposta de utilização das ferramentas 

de programação para elaboração de material pelo próprio professor, uma maneira de 

atender as especificidades de seus alunos através das técnicas que garantem usabilidade 

e acessibilidade no uso do computador. 
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Resumo 
Este artigo fundamenta-se em três Trabalhos de Extensão desenvolvidos pela PUC-

Campinas, com a participação de professores e estudantes universitários, e tem como 

objetivo destacar a criatividade e a inovação existente nos processos de aprendizagem e 

desenvolvimento social. A metodologia emprega procedimentos socioeducativos que 

fundamentam e propiciam o relacionamento e o diálogo nas próprias comunidades para a 

busca de soluções. A interação dialógica entre estudantes bolsistas dos Trabalhos de 

Extensão e os participantes da comunidade, leva os envolvidos a descobrir oportunidades 

ou soluções até então invisíveis, que promovem a melhoria das condições de vida. As 

diretrizes de cada Trabalho de Extensão, com os seus objetivos próprios, possibilitam a 

inovação de processos comunitários ao viabilizar ações e transformações na própria 

comunidade e na sociedade como um todo. São apresentados resultados dos três 

Trabalhos de Extensão realizados na cidade de Campinas, SP. 

Palavras-chave: Extensão Universitária, Criatividade, Soluções Inovadoras, Trabalhos de 

Extensão. 

  
Abstract 
This article is based on three Extension Works developed by PUC-Campinas, with the 

participation of professors and university students, and aims to highlight creativity and 
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innovation in the processes of learning and social development. The methodology employs 

socio-educational procedures that support and facilitate the relationship and dialogue in 

the communities themselves to find solutions. Dialogic interaction among scholarship 

students from Extension Works and community participants leads those involved to 

discover previously unseen opportunities or solutions that promote improved living 

conditions. The guidelines of each Extension Work, with its own objectives, enable the 

innovation of community processes by enabling actions and transformations in the 

community itself and in society as a whole. Results of the three Extension Works carried 

out in the city of Campinas, SP are presented. 

  
Introdução 

Muitas das soluções originais são frutos dos trabalhos coletivos decorrentes de 

processos criativos e inovadores que promovem a participação e a responsabilidade 

conjunta. Soluções inovadoras podem reduzir custos, empoderar segmentos sociais e 

possibilitar melhores alternativas de execução das atividades cotidianas. 

Este artigo fundamenta-se em três Trabalhos de Extensão desenvolvidos pela 

PUC-Campinas, com a participação de professores e estudantes universitários, e tem 

como objetivo destacar a criatividade e a inovação existente nos processos de 

aprendizagem e desenvolvimento social. 

As diretrizes de cada Trabalho de Extensão, com os seus objetivos próprios, 

possibilitam a inovação de processos comunitários ao viabilizar ações e transformações 

na própria comunidade e na sociedade como um todo. São apresentados os resultados 

dos três Trabalhos de Extensão realizados na cidade de Campinas, SP. Destaca-se que a 

criatividade e a inovação presentes nos procedimentos passam a ser um legado para a 

comunidade, um processo de diálogo e de questionamento de soluções. 

O Trabalho de Extensão “Sustentabilidade Ambiental de projetos e/ou construções 

diante das Energias Renováveis”, desenvolve atividades na forma dialogada e material de 

cunho pedagógico, com a participação de trabalhadores da construção civil, sobre a 

sustentabilidade ambiental de projetos e/ou construções diante das Energias Renováveis, 

e com isso contribui para a qualificação profissional de trabalhadores da construção civil. 

A Linha Temática é “Meio Ambiente e Recursos Naturais”. 
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Outro Trabalho de Extensão, “Promoção da Inclusão Social/Digital de Deficientes 

Visuais através de Soluções de Engenharia Elétrica”, busca a promoção da inclusão 

social e da mobilidade autônoma de deficientes visuais é uma das áreas onde projetos de 

extensão fundamentados em Engenharia Elétrica podem causar um grande impacto 

social. Isto se deve porque as ferramentas, dispositivos e os ambientes das instituições 

cuidadoras, exceto por eventuais laboratórios de informática, raramente empregam 

soluções tecnológicas nos seus processos de apoio ao deficiente. Esta situação 

descortina um cenário muito fértil para o desenvolvimento de soluções criativas e 

inovadoras que introduzam novas funcionalidades e capacidades às soluções já 

existentes. 

O terceiro Trabalho de Extensão tem como foco o apoio às atividades de produção 

e consumo sustentáveis envolvendo os arranjos produtivos locais, clusters e a cadeia da 

Construção Civil. O papel fundamental na realização dos objetivos globais do 

desenvolvimento sustentável na sociedade, alinhado à ação social deste projeto, urge 

maior comprometimento com o mercado de trabalho atendendo a demanda crescente nas 

diversas frentes das atividades construtivas. Na contextualização do tema, considera-se 

impactos danosos os relacionados ao consumo de matéria e energia relacionada a 

geração de resíduos, inadequação do uso, reuso, descarte de materiais. Este Trabalho de 

Extensão foi desenvolvido nas comunidades da Paróquia Jesus Cristo Libertador, no 

Jardim Florence, em Campinas, SP. Tem como objeto precípuo inovar os processos sócio 

educativos, e demais procedimentos de aprendizagem, formas de educar, conscientizar e 

motivar o público alvo das comunidades parceiras a disseminar as necessidades básicas 

da sustentabilidade e preservação ambiental. 

  
Metodologia 

A metodologia, nos três Trabalhos de Extensão, emprega procedimentos 

socioeducativos que fundamentam e propiciam o relacionamento e o diálogo nas próprias 

comunidades para a busca de soluções. As atividades socioeducativas possibilitam o 

diálogo e facilitam a criatividade para as soluções da comunidade. A interação dialógica 

entre estudantes bolsistas dos Trabalhos de Extensão e os participantes da comunidade, 

leva os envolvidos a descobrir oportunidades ou soluções até então invisíveis, que 

promovem a melhoria das condições de vida. 



 

207 

A intervenção na comunidade através de procedimentos socioeducativos e das 

demais atividades voltadas para o desenvolvimento do conhecimento conjunto, de um 

tema de comum interesse, promove também o crescimento em outros campos, 

concorrendo para a autonomia da comunidade e, futuramente, para soluções ou troca de 

ideias em outros temas. 

No Trabalho de Sustentabilidade diante das Energias Renováveis, o método de 

intervenção privilegia atividades com a participação do público-alvo, trabalhadores da 

construção civil, através de atividades quinzenais socioeducativas de maneira a contribuir 

para a qualificação profissional dos participantes. As pessoas participam de forma 

colaborativa com questionamentos, colocações e depoimentos, de modo que possam 

interagir e encontrar maneiras de efetivamente contribuir, de participar e de assimilar os 

temas. Exercitam a criatividade para a busca de novas soluções, exercitam coletivamente 

e de modo espontâneo a colaboração de ideias e a busca de outras possibilidades. 

Alunos bolsistas têm reuniões semanais de orientação com o professor coordenador. O 

público alvo conta com a participação de trabalhadores, homens e mulheres, da 

construção civil, vinculados às Comunidades das Paróquias Jesus Cristo Libertador, 

Santo Afonso Maria de Ligório e ao Centro de Assistência Social Copiosa Redenção, da 

região do Campo Grande em Campinas, SP. 

O método utilizado no Trabalho de “Soluções Inclusivas de Engenharia Elétrica” 

baseia-se na aplicação do Modelo de Apropriação de Conhecimentos, descrito em outra 

publicação. (LAMAS, 2017). Este modelo fundamenta-se na aplicação de três dimensões: 

1) rodas de conversa, 2) trabalho colaborativo e 3) apropriação de informação. Estas 

dimensões promovem a inovação por estimularem a troca de saberes popular e técnico 

num ambiente criativo, propício para a cocriação e o codesenvolvimento de soluções 

concebidas durante um processo colaborativo. Neste método cíclico os participantes 

reinventam as tecnologias enquanto executam os seis passos do modelo: captura, 

desenvolvimento, validação, orientação, apropriação e devolutiva. 

No Trabalho relacionado à Construção Civil, a indissociabilidade Ensino, Pesquisa 

e Extensão, através das intervenções sócias educativas e interações dialógicas, facilitam 

a aprendizagem sem que se desconsidere a cultura e características da população 

envolvida. Prima-se pela motivação, a autoestima, valor das pessoas e pelos 

transmissores de conhecimentos que repassam às demais integrantes da comunidade. 
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São aplicados procedimentos socioeducativos tais como: oficinas, cartilhas, palestras, 

visitas técnicas e demais recursos pedagógicos nos encontros. É fundamental que o 

projeto envolva: o clima da região, menos consumo de energia e ênfase às condições de 

confortos térmico, lumínico e acústico bem como o uso das cores para melhor refletância 

da luz solar, bem como técnicas de demolição, uso, reuso e descarte adequados em todo 

o processo construtivo. 

  

Desenvolvimento dos Trabalhos 
Com a ação intervencionista, os Projetos de Extensão possibilitam compartilhar 

realidades diferentes e fomentar o ensino e a aprendizagem mútua, que levam a 

mudanças e a ações transformadoras, propiciando autonomia na comunidade e 

despertando nos estudantes maior consciência para as questões sociais, “nos tornamos 

capazes de intervir na realidade” (FREIRE, 1996, p.77). 

Os temas do Trabalho de Sustentabilidade Ambiental e sobre as Energias 

Renováveis têm grande interesse, apresentam novidades e despertam curiosidades, ao 

mesmo tempo estão relacionados com ações individuais e as soluções globais. Na 

medida do possível são utilizados exemplos corriqueiros vividos pelos participantes como 

utilização de lâmpadas, chuveiros elétricos e outros que, aliados aos conceitos dos temas 

apresentados ficam próximos da realidade de cada um, facilitam a compreensão dos 

temas e podem ter desdobrados para ações práticas. Nas atividades socioeducativas na 

forma dialogada, cada um coloca o seu ponto de vista e colabora com o tema, 

possibilitando a criatividade para o entendimento. 

As atividades do Trabalho de Soluções Inclusivas de Engenharia Elétrica foram 

realizadas em conjunto com duas instituições parceiras: o Centro Cultural Louis Braille de 

Campinas (CCLBC) e a Sociedade Campinas de Atendimento ao Deficiente Visual (PRÓ-

VISÃO). Nestas duas entidades a equipe de trabalho composta pelo professor 

extensionista, alunos bolsistas, técnicos sociais especialistas e deficientes visuais definiu 

a promoção da mobilidade autônoma dos deficientes visuais como foco da ação de 

extensão. Os membros acadêmicos da equipe negociaram que esta promoção fosse 

realizada com o emprego de estímulos visuais, sonoros e hápticos, enquanto que o 

restante da equipe contribuiu incluindo, como requisito, que as provas de conceito fossem 



 

209 

baratas e de fácil construção, adequadas, portanto, para apropriação pelas instituições 

parceiras. 

No Trabalho com atividades de produção e consumo sustentáveis voltado à 

Construção Civil, como objeto precípuo no desenvolvimento do trabalho acadêmico, a 

intervenção procedeu-se de forma espontânea com os trabalhadores que, através dos 

transmissores de conhecimentos e alunos bolsistas, contribuíram para inovar os 

processos sócios educativos e demais procedimentos de aprendizagem, formas de 

educar, conscientizar e motivar o público alvo das comunidades parceiras. Também, 

proporcionaram a disseminação das necessidades básicas da sustentabilidade e 

preservação ambiental. 

  

Resultados 
Nos três Trabalhos de Extensão, as atividades desenvolvidas possibilitaram bons 

resultados práticos e também possibilitaram um processo para soluções em comunidade, 

que passou a ser um legado para a comunidade. As atividades socioeducativas 

favoreceram um clima de diálogo que gerou um ambiente criativo e colaborativo, no qual 

as ideias eram colocadas, respeitadas e “melhoradas”, isto é, geravam outras ideias e 

outras soluções. 

No Trabalho sobre Sustentabilidade Ambiental e Energias Renováveis, tivemos 

como resultados, a criação e o desenvolvimento de materiais de cunho pedagógico ou 

informativos sobre os temas tratados. Prezou-se pela linguagem de fácil acesso e obteve-

se, assim, um efeito multiplicador, já que os participantes manifestavam o desejo de 

entregar às pessoas do seu círculo de amizade. Mas a grande ação transformadora da 

Extensão foi intensificada por meio de uma aprendizagem em conjunto, na forma 

dialogada, na qual a comunidade discute um tema e propõe soluções, com a participação 

de todos num processo criativo que leva a ver de modo crítico alternativas para a 

comunidade. Os alunos exercitam a criatividade ao proporem novos caminhos para um 

público heterogêneo para obterem melhor resultados de aprendizagem e do trabalho 

realizado. 

A execução do Trabalho de Soluções Inclusivas de Engenharia Elétrica resultou em 

diversas provas de conceito aplicadas a ferramentas pré-existentes (LAMAS, 2017), 

algumas delas descritas a seguir. No caso de dispositivos para desenvolvimento da 
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lateralidade, por exemplo, a intervenção demonstrou a cocriação de um sinalizador 

eletrônico construído com material de sucata. Este dispositivo amplia a gama de 

exercícios físicos em piscina por indivíduos com baixa visão (HUBERT, 2015). Um outro 

exemplo de inovação realizada no mesmo projeto fundamenta-se na aplicação de 

sensores baseados em NFC (Near Field Communication) na modernização da biblioteca 

pública de Campinas. Neste caso demonstrou-se, pela primeira vez, o uso desta 

tecnologia para apoio de deficientes visuais na formulação de rotas de navegação 

(GOMES, 2016). Atividades recentes neste Trabalho resultaram na concepção coletiva de 

um dispositivo flexível, adaptável a qualquer ferramenta ou objeto de uso por deficientes 

visuais, que, quando acoplado a uma bengala branca, permite a detecção de obstáculos 

acima do nível do solo, promovendo assim a redução de acidentes e ferimentos 

(DOMINGUES, 2017). 

No âmbito da Construção Civil, entende-se como resultados: pertinência e 

benefícios do projeto ao clima local, ao consumo de energia e otimização da ventilação 

cruzada, a iluminação e o aquecimento solar; a acessibilidade para pessoas com 

mobilidade reduzida. Houve repercussão muito positiva do público alvo ao estudo e 

desenvolvimento dos projetos da eclíptica solar, evitando-se a repetição de projetos de 

intervenções anteriores. Assim foi possível, em conformidade aos anseios dos 

trabalhadores participantes, alcançar os objetivos com relação às atividades de produção 

e consumo sustentáveis através de metodologia flexível, possibilitando a autonomia das 

comunidades, criando e inovando os valores de conceitos que possam inovar paradigmas 

de crescimento e auto realização. 

  

Considerações Finais 
As atividades socioeducativas favoreceram o diálogo e possibilitaram a criatividade 

e a inovação. As ideias simples foram questionadas e começaram a alavancar outras 

ideias, dando origem a um processo inovador, auxiliando na criação de novos produtos e 

de novos processos. 

No Trabalho sobre Sustentabilidade Ambiental e Energias Renováveis, além dos 

temas abordados, houve por parte do público alvo, nesse processo de intervenção 

socioeducativo, uma transformação para o diálogo da comunidade, para o exercício da 

criatividade e para o senso crítico diante de novas questões. Na realização dos materiais 
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informativos, a criatividade muito importante, ao colocar de modo simples e atraente os 

temas abordados, proporcionando conquistas por parte dos alunos e do público alvo. A 

participação em Congressos motivou os alunos levando a superações e a busca de novas 

alternativas para a obtenção das conquistas. 

A metodologia utilizada no Trabalho de Soluções Inclusivas de Engenharia Elétrica 

permitiu uma alteração semântica e adaptação do uso de tecnologias apropriadas com 

vistas a promoção da mobilidade autônoma de deficientes visuais. Nesses resultados 

foram usadas tecnologias flexíveis que permitiram uma violação do uso originalmente 

proposto, caracterizando uma inovação e apropriação tecnológica pelos parceiros. Isto 

demonstra criatividade de olhar além das funções tecnológicas previstas e vislumbrar 

novas funções para as tecnologias. Atividades mais recentes, além do projeto de 

extensão, tratam da aplicação da tecnologia de Internet das Coisas (IoT) para o 

desenvolvimento das capacidades motoras de deficientes físicos. Esses trabalhos são 

desenvolvidos em parceria com a Therapies Reabilitação Intensiva, uma empresa de 

Campinas especializada na recuperação física de pessoas com severas restrições de 

mobilidade. 

O Trabalho relacionado à Construção Civil tem o compromisso com a sociedade 

em torno de questões fundamentais sobre sustentabilidade, aprimorando o conhecimento 

dos diversos materiais construtivos, estudando fenômenos térmicos e acústicos, 

buscando o equilíbrio entre qualidade, economia e bem estar ambiental da sociedade. 

Não se trata de um assistencialismo, mas ser o elo de ligação entre o Ensino, Pesquisa 

com a Sociedade nos segmentos do saber, dar e receber. A conscientização da influência 

dos trabalhos sociais, tanto para a comunidade assistida quanto para cada indivíduo, 

permite e favorece o crescimento pessoal, profissional e humano de todos os 

participantes. (...) promover todos os homens e o homem todo (...) “Encíclica Populorum 

Progressio, do Papa Paulo VI. 
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Resumo 
Foi realizado um estudo de caso de caráter naturalístico: a coleta de material ocorreu a 

partir de uma atividade em sala de aula. As fontes de evidência foram constituídas a partir 

da narrativa de uma menina durante uma atividade de desenvolvimento da criatividade no 

projeto de doutorado, por nós classificado como uma evidencia criativa na constituição 

sócio-histórica e cultural a respeito da atividade de escrita. A análise narrativa mostrou a 

importância de estudar o processo de elaboração e compreensão das capacidades de 

escrita criativas que se apresentam na escola. Ou seja, esta capacidade como provedora 

de um ambiente culturalmente estruturado, em que os múltiplos elementos e linguagens 

nela se apresentam e podem propiciar o desenvolvimento criativo. 

Palavras-chave: Criatividade; educação, jogo; linguagem. 

 
Abstract 
A case study of a naturalistic nature was carried out: the collection of material occurred 

from an activity in the classroom. The sources of evidence were constituted from the 

narrative of a girl during an activity of development of the creativity in the doctoral project, 

by us classified as an evidence of creativity in the socio-historical and cultural constitution 

regarding the activity of writing. The narrative analysis showed the importance of studying 

the process of elaboration and understanding of the creative writing abilities that are 

presented in the school. That is, this capacity as a provider of a culturally structured 

environment, in which the multiple elements and languages are presented and can foster 

creative development. 

Keywords: Creativity; Education, play; language. 
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Considerações iniciais 

Vovó é poetiza e desde que aprendi escrever me fala: quando for escrever algo, você 

deve tentar escrever tudo o que vier a sua cabeça e ao seu coração! 

Este trabalho reconstrói a partir da narrativa o encontro que tivemos com 

crianças/jovens numa proposta de produção criativa a partir do jogo. É importante 

salientar que as crianças como nos diz Vygotsky (2014), são os artífices da cultura 

contemporânea, quando brincam apropriam-se da imaginação em contextos 

expressamente inusitados, de tal modo, que podemos dizer que suas brincadeiras têm 

sido permeadas pelo contexto sócio-histórico e cultural. Não se apresentam apenas como 

uma repetição, mas como um processo de recriação da realidade, uma vez que trazem 

consigo todas as suas especificidades e singularidades. Elas vivenciam e experienciam 

tudo o que um percurso escolar pode apresentar como um caminho ou um “passeio”, uma 

“história”, “experiência” permeada por aventuras, previsões, desconhecimentos ou 

imprevistos que por ela fluem, deslizam ou mesmo se instalam nos espaços e nos tempos 

pedagógicos. 

         Diante da realidade e desse “viver cotidiano” que se apresenta, buscamos nessa 

atividade objeto de estudo, entender a partir dos conceitos de experiência e de vivência 

em Benjamim, o esclarecimento sobre essas concepções. O autor escreve que a vivência 

(Erlebnis) refere-se a uma ação/reação que se esgota no momento de sua realização e 

por isso é finita. Já a experiência (Erfahrung) diz respeito ao vivido que é pensado, 

narrado. Isto é, uma ação que é contada a outro, compartilhada e, por isso, coletiva e 

infinita, com um caráter histórico, de permanência, de ir além do tempo vivido 

(BENJAMIN, 1989). Desse modo, revelar uma experiência significativa representa muito 

mais que a ressignificação do já vivido, para torna-se uma ação presente. Retomar as 

memórias é o contato com a experiência do passado marcada e inserida pela perspectiva 

da atualidade. 

         A partir desses conceitos, procuramos trazer neste artigo, algumas experiências, 

que nos permitem ligar o presente ao passado de sala de aula que nos tocam e 

permanecem em nossa memória. A partir da leitura da obra de Vygotsky, Imaginação e 

Criação na Infância (2009), no grupo de pesquisas Psicologia Histórico-cultural e as 
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Práticas Sociais- UFF do qual participamos, relembramos um fato vivido e o destacamos 

como narrativa na epígrafe do texto. 

         Esse relato é o elo que nos liga à recriação através da narrativa, questões 

importantes envolvendo o desenvolvimento das funções psicológicas superiores como o 

pensamento, a linguagem e a escrita, nos deslocam para a capacidade de contar a 

experiência. Desse modo, a narrativa se associa com a memória, com a possibilidade de 

deixar marcas. 

         O fio condutor desse texto é a proposta de Vygotsky especialmente aquela que 

inverte as noções de que aprender depende unicamente de processos maturacionais ou 

aquele em que o ser humano tenha atingido determinados estágios de desenvolvimento. 

Também no fenômeno criativo ocorre a inversão dos conceitos de que precisamos estar 

desenvolvidos para criar/aprender, mas sim criamos e aprendemos e a criação-

aprendizagem promove o desenvolvimento. Além disso, nossa proposta se coaduna com 

a advertência do autor que este processo não necessariamente ocorre de forma linear. 

         Assim sendo, esse artigo foi organizado em duas seções. Na primeira seção 

discutimos a criatividade como inerente ao ser humano e a relacionamos aos processos 

de aprendizagem enquanto “força motriz” do desenvolvimento. Somado a isso 

destacamos os postulados de Vygotsky (2009) para pensarmos a criação como uma 

condição necessária da existência humana e que se configura com aquilo que ultrapassa 

os limites da rotina, seja algo que se imagina, combina, modifica e se constitui como novo.  

         Na segunda seção discutimos a construção simbólica a partir do jogo 

sociodramático como uma atividade inerente à infância e como instrumento para 

compreender o funcionamento interno da aprendizagem-criação a partir da premissa da 

zona de desenvolvimento proximal ou iminente e a construção do pensamento simbólico. 

O uso da imaginação e da fantasia na criação resgatando as narrativas como objeto de 

estudo ou como instrumentos metodológicos na construção desse trabalho 

fundamentando-nos aos saberes teóricos tratados nos grupos de pesquisa, abordando 

narrativas, criação e imaginação. 

  
Criatividade: os rastros que nos constituem 
         Primeiramente, nesse estudo nos propomos a resgatar nossas 

memórias/recordações das pessoas que historicamente marcaram nossas vidas dando-
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lhes um lugar também no nosso texto. Lugar este que será mediado por suas narrativas, 

pois aprendemos em Benjamin (1993) que o declínio da narrativa se vincula à perda 

gradativa da memória e à incapacidade de deixar rastros. O rastro do qual partimos é a 

narrativa de uma menina. O que essa narrativa de criança tem a nos dizer no momento 

presente? Algumas palavras proferidas há tanto tempo conseguem invocar no presente 

inúmeras reflexões sobre o que as crianças têm a nos dizer sobre a arte de escrever? 

Esse é o tema inicial do nosso texto. Foi a narrativa da menina-escritora que nos apontou 

as peculiaridades do pensamento criativo. 

         Arriscamo-nos, então, na possibilidade de narrar a experiência com 

desenvolvimento da criatividade escrita e o jogo sociodramático atravessada por 

acontecimentos imprevisíveis com as crianças e suas narrativas, ampliando as 

discussões a respeito desses saberes produzidos na prática com os sujeitos envolvidos. 

         O fato se deu no cotidiano da sala de aula. Ao iniciarmos o estudo de 

desenvolvimento da criatividade na classe. Sugerimos aos alunos que escrevessem um 

texto livre a partir de uma frase aberta cujo começo era: Se eu fosse.... todos fizeram uma 

“redação”. Após a leitura dos textos escritos observamos que uma das alunas apresentou 

maior fluência de ideias ao narrar a história que criou. Além disso, percebemos que a sua 

escrita se distinguia das dos demais alunos por apresentar elementos de fantasia. 

         Assim, no encontro seguinte perguntamos aos alunos sobre suas experiências de 

escrita e a respeito de suas formas de escrever e se recebiam alguma orientação fora da 

escola, considerando que alguns alunos participavam de oficinas de leitura e escrita. 

         A menina/autora em questão não participava das referidas oficinas, mas comentou: 

- Vovó é poetiza e desde que aprendi escrever me fala: quando for escrever algo, você 

deve tentar escrever tudo o que vier a sua cabeça e no seu coração! Não se preocupe! 

(Relato de N. do 6º ano do Ensino Fundamental) 

         O fato nos coloca diante da questão em estudo. Seria a criatividade uma dádiva 

dos deuses ou uma realização humana geradora do novo? Nos registros-rastros da 

história da humanidade pode-se evidenciar a evolução humana associada aos momentos 

de inovação. Pode-se dizer que na história da humanidade, a evolução e a criação estão 

sempre articuladas. 

         Wechsler et al (2010) indicam que os estudos sistemáticos sobre criatividade 

iniciaram por volta de 1950 com Guilford, apontando teorias distintas das que a 
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consideravam uma dádiva divina ou mesmo loucura. A partir desta época surgem 

posições teóricas diversas, inclusive, opostas. Freud (1958) relacionando-a com um 

processo inconsciente, Skinner (1974) como resultante de uma cadeia de associação de 

ideias. Outros mais simplistas associando-a com inteligência que segundo estudos de 

Wechsler et al (2010) confirmam serem construtos independentes. 

         A criatividade é apresentada como um fenômeno multifacetado, aparece, 

associada a imaginação, a inspiração, o gênio, a arte, a invenção, a originalidade, o 

talento, a novidade, a inovação, a criação, e outras terminologias com significado 

semelhante. No entanto, estas palavras são componentes da criatividade, sendo que 

nenhuma delas abarca por si só o conceito de criatividade, que pode ser abordado do 

ponto de vista da pessoa, do produto e do contexto sócio histórico. 

Da mesma forma Vygotsky (2014) em seus estudos de “Imaginação e criatividade 

na infância” chama atividade criativa a atividade humana criadora de algo novo. Aponta 

como uma realização humana geradora do novo, fundamentada na imaginação que se 

revela de modo claro em todos os aspectos da vida cultural, como a abertura à criação 

artística, científica e técnica. “A cultura, a técnica e a ciência são nesse sentido, produto 

da imaginação e da criatividade, ”toda a descoberta grande ou pequena antes de se 

concretizar e de se consolidar esteve unida na imaginação como uma estrutura mental 

mediante novas combinações ou correlações” e pode se manifestar em pessoas comuns. 

(Vigotsky, p. X, 2014) 

         Retomamos nosso relato da menina-autora considerando a narrativa de uma 

história passada que ecoa no presente e da qual apontamos duas importantes 

considerações: a primeira remete-nos à lembrança de um fato “passado” ou seria “vivido” 

(?) e a segunda destaca a concepção de Larrossa sobre a experiência (aquilo que nos 

toca) em que afirma: “Ler, escrever e pensar não pode acontecer separadamente.... E 

entre esse ler e escrever, às vezes acontece algo, acontece algo conosco. Talvez isso 

que chamamos “pensar”, seja a experiência desse “entre” “ que é a voz da narrativa da 

criança que provoca hoje essa reflexão. (LARROSSA, p. 139, 2016) 

         Tanto para a aluna que escrevia suas ideias sem censuras ou limites, apenas 

como uma atividade criadora guiada pela narrativa da vó, “escreva tudo o que vier a sua 

cabeça...”  que abre possibilidades a essa aluna/autora voltar-se para um futuro, todavia 

modificando o presente que vivencia (VIGOTSKI, 2009), quanto para nós pesquisadores 
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que hoje debruçamo-nos para essa experiência vivida já há alguns anos, mas que ficou 

gravada em nossa memória como algo que transcendeu o tempo vivido. Esse ENTRE 

abre novos sentidos e parece que algo novo vai sendo descortinado em nós. Interrogamo-

nos, não seria dessa forma que se manifesta o fenômeno criativo? Temos lembranças de 

nossa infância e podemos reproduzi-las como afirma (VIGOTSKI, 2014). Essa atividade 

limita-se apenas a repetir com maior ou menor precisão coisas já existentes. Ainda que 

essa experiência anterior seja apenas uma repetição, é de suma importância, pois, pode 

facilitar nossa adaptação ao mundo. Porém, o que observamos é a segunda habilidade da 

memória humana apontada por Vigotski (2014): a capacidade de combinar e criar. 

Vigotski (2014) dá como exemplos a possibilidade de imaginar, habilidade essa pela qual 

podemos nos projetar no passado ou no futuro. Por exemplo: pensar no homem pré-

histórico e da vida humana nessa sociedade, ou ainda projetar-nos no futuro. Não 

estivemos nesses tempos e lugares, mas formamos imagens, é essa a segunda função 

criadora ou combinatória da nossa memória. “É justamente a atividade criadora humana 

que faz do homem um ser que se projeta para o futuro, um ser que cria e modifica o seu 

presente” (VIGOTSKI, 2014, p.3,). 

Frente a essas considerações questionamo-nos: seria isso que distinguiria a escrita 

da menina dos demais alunos/autores? Foram as leituras dos textos de Vigotski que nos 

permitiram refletir, pensar? Estaríamos também nós nesse entre ler, pensar e algo que 

nos aconteceu, ou será que está acontecendo, pois estamos escrevendo, dando sentido 

às nossas experiências, sejam elas de leitura, de escrita ou de memória/pensamento? 

Inferimos que, enquanto a escrita está sendo criada.... Estamos aqui pensando não 

apenas sobre essa atividade criadora, contudo também pensamos sobre nós. 

         Parece-nos, então, que o que essa aluna narrou de sua experiência de escrita 

relaciona-se com o pensamento, na medida em que aprendeu a escrever, como no ofício 

da vó, tudo que vem a sua cabeça ou ao coração. Seria esse o uso da imaginação que 

segundo Vigotsky (2014) pode ser aquilo que é contado de memória ou uma repetição. 

Certamente naquilo que é contado há algo novo que é o processo de criação. Na 

imaginação distinguem-se duas direções uma ligada à memória e a outra criativa, que 

ultrapassa a memória. 

Para complementar essa ideia julgamos necessário destacar a importância do 

pensamento verbal ainda em Vygotsky para sustentar o que é proferido pela linguagem 
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oral: “O significado duma palavra representa uma amálgama tão estreita de pensamento e 

linguagem que é difícil dizer se se trata de um fenômeno de pensamento, ou se se trata 

de um fenômeno de linguagem” (2009, p.119). 

         Para o autor, a linguagem envolve o aspecto semântico e esse está carregado de 

experiências vividas, que é o sentido das palavras. Assim sendo, inferimos que o escrever 

com o coração (narrado pela vó) refere-se às características afetivas, culturais e sócio-

históricas da linguagem numa perspectiva vigotskiana. 

Molon (2015) apontando os signos enquanto criações artificiais, instrumentos 

psicológicos, socialmente construídos, que na convivência social são introduzidos no 

psicológico pelo homem e, portanto, não são nem orgânicos nem individuais. Para a 

autora (2015, p. 95) “os signos são a linguagem, as formas numéricas e cálculos, a arte e 

técnica de memorização, o simbolismo algébrico, as obras de arte, a escrita, os gráficos, 

os mapas, os desenhos, enfim todo gênero de signos convencionais”. 

A autora acima citada também afirma a constituição da subjetividade a partir das 

mediações sociais, dentre as quais a linguagem, já que o signo é, ao mesmo tempo, um 

produto que designa a realidade objetivamente e a construção subjetiva compartilhada. 

Isto significa que a criança controla a sua conduta através da linguagem, que são signos 

submetidos às normas sociais e às regras convencionais. Nesse sentido, as funções 

psicológicas superiores são mediadas, isto é, nascem e vivem pela mediação dos 

instrumentos psicológicos, dos signos, sendo assim, “quase sociais”. 

         Destacaremos a seguir será o jogo sociodramático sob a perspectiva do mesmo 

autor desde a origem psicogenética dos aspectos internos do jogo associado à gênese 

dos processos da criação, da mesma forma que ocorre com o processo de 

desenvolvimento do pensamento simbólico da fala e a passagem para a escrita. Em 

suma, significa refletir sobre processos psicológicos superiores como o pensamento e a 

linguagem para compreendermos os processos de criação na criança. 

          

Da Imaginação Simbólica à Criação 
         Vigotsky (2014), afirma que a compreensão da singularidade do jogo 

sociodramático pode nos levar ao entendimento de como a criança avança de um nível 

para outro de desenvolvimento. A utilização de exemplos de modalidades expressivas 

como desenho, leitura e escrita criativa são apreciadas por crianças. Essas modalidades 



 

221 

que a criança no seu desenvolvimento elabora e a escola promove, potencializam as 

funções psicológicas superiores e são importantes para a educação. 

         Partimos do princípio que o jogo é atividade inerente à infância, aqui tomado como 

instrumento para compreender a aprendizagem-criação a partir da premissa da zona de 

desenvolvimento proximal ou iminente que, segundo Vygotsky (1991), permite entender o 

curso interno do desenvolvimento, ou seja, os ciclos que estão em processo de 

desenvolvimento e não se completaram ainda. 

         O autor tomará o brinquedo como um avanço nos processos de satisfação de 

necessidade da criança, parafraseando o autor, 

Acredito que, as necessidades não realizáveis imediatamente não se desenvolvessem 

durante os anos escolares, não existiriam os brinquedos, uma vez que eles parecem ser 

inventados justamente quando as crianças começam a experimentar tendências 

irrealizáveis (VYGOTSKY, 1991, p.62). 

         Na afirmativa, faz uma distinção entre a criança pequena e a que está em estágio 

pré-escolar, evolutivamente suas necessidades não são mais as mesmas e, 

diferentemente da criança pequena que necessita de satisfação imediata, quando se 

depara com necessidades irrealizáveis, é capaz de transformá-las a partir de recursos 

internos utilizando a imaginação, a fantasia, pertinentes ao mundo simbólico, ao 

brinquedo ou, também chamado jogo simbólico, jogo dramático, brincar de “faz-de-conta”. 

O fato de criar uma situação imaginária não é uma novidade, esta última refere-se ao fato 

de ser uma característica definidora do brincar em geral. Isto é, o brincar pode ser 

definido pela imaginação, assim o que define o jogo dramático é que ele deve criar uma 

situação imaginária, descolando a percepção imediata de objetos e de situações 

associando-os a novos significados e fins. 

         Além disso, vai modificando as premissas de níveis ou fases do brincar, que 

separam o jogo com regras como característico do uso de abstração e o jogo 

sociodramático com a imaginação. Vygotsky (1991) comprova que o jogo sociodramático 

também tem regras implícitas, qual seja, cada pessoa que a criança “imita” na brincadeira, 

contem regras de comportamento relacionadas. Além disso, ocorre a imaginação, que é o 

uso da regra mais aquilo que a criança constrói a partir dessa regra e utiliza quando 

brinca de imitação. Nesse caso é a interpretação da criança e “ação” sobre essa regra. 

“Sempre há uma situação imaginária no brinquedo, há regras - não as regras previamente 
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formuladas e que mudam durante o jogo, mas aquelas que têm sua origem na própria 

situação imaginária” (VYGOTSKY, 1991, p.63-64). 

         Outro aspecto importante no âmbito da percepção e ação é o estudo de Vigotski 

(2014), em relação à ação da criança sobre os objetos e significado do brinquedo. 

Observa que durante a brincadeira há um momento em que a criança se descola da 

percepção imediata do objeto e age independente daquilo que vê, o que indica, no caso, 

que os objetos perdem sua característica definidora. Cita o exemplo da brincadeira de 

cavalinho de pau na qual, o cabo de vassoura é transformado imaginariamente em um 

cavalinho. Significa que a situação imaginária lhe permite fazer algo novo, criar, dar um 

outro significado ao objeto. Avançando mais em seus estudos dos processos internos do 

brincar, o autor nos mostra que a criança vai construindo a ideia desse descolamento da 

percepção imediata dos objetos, somado a disso, também compreender diferentes 

significados que dá a situação.  “No brinquedo, o pensamento está separado dos objetos 

e a ação surge das ideias e não das coisas”. (VYGOTSKY, 1991, p.65) 

         Da mesma forma a nossa menina-autora, sua escrita está descolada da realidade 

imediata, não há compromisso com a realidade, combina ideias na poesia, usa o recurso 

das analogias, fazendo uso de toda a fantasia dos contos de fadas e dos seres 

imaginários. 

         A partir desses pressupostos, fica em evidencia o salto significativo na forma de 

pensar que ocorre através da brincadeira, pois a criança realiza uma inversão na 

percepção da realidade imediata. Quando o objeto, cabo de vassoura - definido pelo autor 

como “pivô” - substitui o cavalo, significa que a criança precisa de um objeto, mas um 

objeto que de algum modo possa representar um cavalo. Não é qualquer objeto, pois ela 

ainda não consegue simbolizar sem o objeto, por isso usa o brinquedo. Dessa forma, 

Vygotsky (1991) aponta que, “[...] devido a essa falta de substituição livre, o brinquedo e 

não a simbolização é a atividade da criança” (p.66). Isso significa que o processo de 

simbolização pode ocorrer sem um objeto concreto, mas mais adiante. 

         Isso pode ser evidenciado no momento em que Vygotsky apresenta a passagem 

da linguagem ao pensamento: 

Mesmo nas crianças em idade escolar o uso funcional de um novo signo é precedido por 

um período de aprendizagem durante o qual a criança vai dominando progressivamente a 

estrutura externa do signo. De forma correspondente, só ao operar com as palavras, que 
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começou por conceber como uma propriedade dos objetos, a criança descobre e 

consolida a sua função como signo. (VYGOTSKY, 1991, p. 54) 

         Como no processo de desenvolvimento da linguagem, primeiro a criança entra em 

contato com a linguagem externa, para posteriormente tornar-se linguagem interna e 

transformar-se em um fenômeno do pensamento. De forma similar ocorre com o jogo. A 

criança aprende através dessa relação com os objetos do mundo e da cultura, que são 

externos a ela e os internaliza. Essa passagem do mundo intersubjetivo para o mundo 

intrasubjetivo também ocorre no jogo. A criança evolui e substitui um objeto por outro 

simbólico, um objeto externo que o autor denomina de “pivô”, seja o cabo de vassoura ou 

o brinquedo, para poder agir, posteriormente sem o objeto e no plano das ideias ou do 

pensamento. 

         Como assinala Molon (2015) através da internalização dos signos, o homem tem a 

possibilidade de repetição e pela plasticidade cerebral evidencia a capacidade não só de 

adaptação, mas também de criação, pela imaginação, combinação, fantasia, elementos 

esses, que facilitam ao homem a projeção para o futuro, para o passado e de modificar o 

presente. Além disso, comprova-se que desde as ações do jogo, a internalização não é 

uma cópia do mundo externo. A criança não precisa de um cavalo, ela imagina, cria, 

transfere para um cabo de vassoura ou um pedaço de pau, de ferro. O processo de 

internalização não há somente a cópia, mas a transformação a partir da singularidade de 

cada criança, de sua constituição ontogenética, embora a maioria das crianças brinque de 

cavalinho de pau, as crianças e suas ideias, fantasias e imaginação são distintas. Isso 

que evidencia o maior fenômeno de criação, a originalidade de cada ser humano. 

  

Conclusão 
         Nosso estudo é a releitura de uma experiência ocorrida em um projeto de 

desenvolvimento da criatividade a luz da união de algumas ideias de Vigotski sobre 

imaginação e criação, considerando a correspondência entre as mesmas, somado às 

considerações de Benjamin (1993) sobre o uso da narrativa. Destaca como ponto de 

partida a criatividade na escrita através da narrativa de uma experiência pedagógica que 

nos propicia compartilhar saberes, além de possibilitar a produção de conhecimento novo 

a partir do próprio processo de conhecimento que a escrita promove, pois como refere 

Benjamin (1993), a arte de contar uma história é um acontecimento infinito, para além 
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daquele concluído no vivido. Para ele, um “acontecimento” que é lembrado é infinito e 

permite a construção de tudo que veio antes e depois. 

          Desse modo, o presente trabalho pode ser entendido como uma obra aberta ou 

uma produção criativa desenvolvida a partir das rememorações. Através delas foi possível 

ultrapassar as barreiras do tempo, tornamos o passado presente, e nossas memórias 

continuam potencializando nossa experiência e produzindo novos efeitos e novos 

sentidos. 

         Além do mais, as vivências com o uso do jogo sociodramático e da linguagem 

escrita servem para evidenciar que não nos limitamos apenas em reproduzir as 

experiências temos capacidade de imaginar, criar ou combinar idéias. 

         Assim, a imaginação e a ação alargam as capacidades humanas. Ambos, jogo e 

criação fazem uso da simulação, imaginação e, através dessas habilidades, a 

humanidade vem superando suas limitações criando instrumentos para alargar suas 

funções físicas e psíquicas, o que nos permite dizer que por trás de um fenômeno criativo 

há um sujeito que ousou brincar, combinar e simular, usando “tudo que vier a sua cabeça 

ou ao seu pensamento”. 
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Resumo 
O talento criativo feminino ainda é pouco estudado no meio científico nacional e 

internacional, apesar da relevância da identificação e desenvolvimento de mulheres que 

apresentam iminência criativa para os diferentes países. Diante do exposto, o intuito desta 

pesquisa foi o de avaliar os fatores psicológicos e ambientais que influem no talento 

criativo de mulheres brasileiras de diferentes áreas. A amostra foi composta por seis 

mulheres reconhecidas por talento criativo por meio de premiações nas suas áreas de 

atuação. O instrumento utilizado foi o Roteiro de Entrevista formado por questões 

semiabertas relacionadas à infância, adolescência, carreira, características pessoais, 

administração da vida pessoal e profissional. Por meio da análise de conteúdo foram 

verificadas as categorias de respostas das participantes. Conclui-se sobre a significância 

de entender os aspectos psicológicos e as condições ambientais que favorecem o talento 

criativo em mulheres. 

Palavras-chave: Mulher, gênero, talento, criatividade, excelência. 

  
Abstract 
Female creative talent is still little studied in the national and international scientific 

community, despite the relevance of the identification and development of women who 

have creative imminence for the different countries. Therefore, the purpose of this 
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research was to analyze the psychological and environmental factors that influence 

creative brazilian women talent of in different areas. The sample was composed of six 

women recognized for their creative talent through awards in their areas of expertise. The 

instrument was an Interview Guide composed by semi-open issues related to childhood, 

adolescence, career, personal characteristics, personal and professional life 

administration. The content analysis of the participants' responses indicates the categories 

of their responses. On conclusion it is important to understand psychological aspects and 

the environmental conditions that favor women’s creative talent. 

Keywords: Woman, gender, talent, creativity, excellence. 

 

No Brasil, o crescimento da participação feminina no mercado de trabalho é 

resultante de diferentes fatores, dentre eles o significativo crescimento do nível de 

escolaridade das mulheres (IBGE, 2011). Porém, o estereótipo de gênero e as 

consequências geradas por este estereótipo para a execução de papéis femininos 

impossibilitam que muitas mulheres alcancem a notoriedade com contribuições relevantes 

em diversas áreas (ALENCAR & VIRGOLIM, 2001). Consequentemente, há carência de 

estudos acerca do talento criativo feminino nas diversas áreas, tornando o tema 

pertinente. 

Por talento entende-se a aptidão ou o desempenho para uma área, resultando em 

uma potencialidade para fazer algo (GUENTHER & RONDINI, 2012). Desse modo, os 

talentos são variados e, dentre eles, destaca-se o criativo. Assim sendo, a pessoa 

talentosa criativa é reconhecida por suas ideias e produtos sincronicamente úteis e 

originais em um determinado momento sócio-histórico (RUNCO, 2007; RUNCO & 

JAEGER, 2012). 

Quanto ao talento criativo feminino, este é determinado por diferentes fatores, 

como por exemplo, o ambiente familiar (WALTON & KEMMELMEIER, 2012; WECHSLER, 

2008). Os pais tem papel importante no estímulo para a autoafirmação, independência e 

curiosidade da criança colaborando assim com o  seu desenvolvimento criativo 

(ALENCAR & FLEITH, 2003). Embora para Piirto (2004) e Runco (2006), a criança 

potencialmente criativa já apresente indicadores comportamentais tais como a 

independência de pensamento, a autonomia, o comportamento original e espontâneo. 

Além disso, a associação de traços de temperamento de extroversão e intuição ao 
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desempenho criativo de pré-adolescentes e adolescentes é sugerido no estudo de 

Nakano e Castro (2013). 

A mentoria também tem papel importante para a realização criativa, pois propicia 

aprendizagem e desenvolvimento profissional do indivíduo (KEINÄNEN & GARDNER, 

2006; TORRANCE, 1983). Nolna, Mekongo e Leke (2017), por exemplo, observaram o 

desenvolvimento de mulheres líderes em pesquisa na área da saúde por meio de 

mentoria. 

Similarmente, a escola e o auxílio dos professores são fundamentais para o 

progresso intelectual e acadêmico das estudantes (SILVA, FERREIRA & FERREIRA, 

2014). Cabe ao professor o papel fundamental na descoberta e estímulo tanto do 

pensamento quanto do comportamento criativos (WECHSLER & SOUZA, 2011), embora 

as alunas experimentem discriminação quando optam por áreas acadêmicas 

predominantemente masculinas de acordo com Alencar e Fleith (2008). 

A distinção sofrida pela mulher em campos profissionais específicos acaba por 

fazer com que ela prefira diversificar seus esforços criativos, ao invés de expor devoção 

ao seu trabalho (REIS, 2002a). Por conseguinte, as mulheres tendem a aparecer em 

menor número em estudos sobre pessoas talentosas (LANDAU, 2002), bem como falta 

reconhecimento de suas contribuições ao longo da história (REIS, 2005). 

Outro aspecto que interfere no estímulo ou na inibição da criatividade é o contexto 

cultural que repercute no julgamento e nos níveis da manifestação criativa em cada área 

(LUBART, 2007). Logo, o fenômeno da criatividade pessoal pode ser explicado por meio 

das interferências da própria cultura sob o indivíduo, o que diferencia a expressão criativa 

entre diferentes culturas (CSICKZENTMIHALYI, 2005). 

As mulheres continuam sendo impactadas de maneira distinta no que refere à 

remuneração e à precariedade das condições no mercado de trabalho (KREIN & 

CASTRO, 2015). Prado e Fleith (2012), por exemplo, verificaram que pesquisadoras de 

destaque de diferentes áreas enfrentavam dificuldades para conciliar a vida profissional 

com a pessoal, o estereótipo de gênero ao longo da carreira, além das condições e 

estrutura do trabalho desfavoráveis. Por outro lado, há barreiras internas tais como 

conferir mais o sucesso à sorte, do que ao talento inerente além do temor do sucesso 

(PEARCE, 2013; REIS, 2002a, 2002b). 
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Por sua vez, a motivação intrínseca refere-se à dedicação e ao contentamento do 

indivíduo por determinada atividade, independente de reforços ambientais, sendo este 

aspecto psicológico importante para a criatividade (AMABILE, 1996). A necessidade que o 

indivíduo demonstra em trabalhar pelo prazer proporcionado com o trabalho por um 

grande período de tempo, denominado por estados de flow por Csikszentmihalyi (1997), é 

constantemente observado em pessoas criativas. 

Estudos sobre pessoas com excelência criativa de ambos os gêneros tem conferido 

certas características afetivas e cognitivas comuns a elas (TORRANCE, 1995; 

WECHSLER, 2006). Deste modo, atributos tais como a flexibilidade, a fluência, a abertura 

ao novo, a atração pela complexidade, a predileção pela linguagem metafórica 

(GUILFORD, 1967; STARKO, 2010) estariam relacionados à produção criativa. Também 

segundo estes autores as características psicológicas como, por exemplo, a 

autoconfiança, a persistência, a sensibilidade interna e externa, a preferência por 

situações de risco, a liderança, o sentido de destino criativo aparece em ambos os 

gêneros, sugerindo o conceito de “androgenia psicológica”.   

A flexibilidade, tem função importante para a pessoa criativa, pois possibilita que a 

mesma esteja aberta às novas ideias e à mudança (SMITH & AMNER, 1997). Para o 

surgimento de ideias e descobertas originais durante o processo criativo, a incubação 

também tem papel relevante (SIO & RUDOWICZ, 2007). Durante a incubação pode surgir 

maior quantidade de soluções ao problema, pode haver o insight, despontar ideias novas 

e originais através da casualidade (serendipidade) ou de analogias (PATRICK, 1986). 

Considerando a relevância da expressão criativa feminina para os vários setores 

sociais, este estudo objetivou analisar os aspectos psicológicos e ambientais que influem 

no talento de mulheres brasileiras reconhecidas por sua criatividade em diferentes áreas 

de atuação. Para tanto, considerou-se informações fornecidas por mulheres de destaque 

com o intuito de analisar os fatores biográficos que influenciaram a expressão criativa. 

 

Método 
Participantes 

Participaram deste estudo 6 mulheres brasileiras reconhecidas socialmente como 

talentosas criativas em diferentes áreas de atuação, residentes no Estado de São Paulo. 

A idade média destas mulheres foi de 48 anos, com desvio padrão de 6,79, sendo que a 
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idade mínima foi de 36 anos e a máxima de 55 anos. O critério de inclusão foi a produção 

profissional reconhecida por meio de pelo menos uma premiação (nível local, regional, 

nacional ou internacional) nas suas áreas de atuação – relações públicas (N=2), negócios 

(N=1), defensoria pública (N=1), jornalismo (N=1) e artes cênicas (N=1). 

A média de sua atuação profissional foi de 25 anos, com desvio padrão de 3,25. Já 

a média de produção criativa reconhecida foi de 2,83, sendo o desvio padrão de 2,04. 

Quanto ao estado civil das participantes, a maioria era casada, uma divorciada e uma 

solteira. A quantidade de descendentes entre elas variou em dois filhos (N=2), um filho 

(N=2) e ausência de filhos (N=2). 

 

Instrumento 

         Este Roteiro de Entrevista (WECHSLER & GUERREIRO, 1986), é baseado na 

literatura sobre as características de mulheres criativas. É composto por quinze questões 

semi-abertas relacionadas à infância, adolescência, carreira, processo e evolução do 

trabalho, características pessoais cognitivas e de personalidade, obstáculos/bloqueios 

pessoais, mentoria, administração da vida pessoal e profissional. 

 

Procedimento 

As informações a respeito de mulheres com destaque e premiações em suas áreas 

de atuação foram obtidas através de contatos pessoais e indicações. Após identificar 

essas mulheres, os pesquisadores mantiveram contato para proceder as entrevistas. 

Todas assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) aceitando 

participar, espontaneamente, do estudo. As entrevistas foram realizadas individualmente 

em seus locais de trabalho e com uma hora de duração em média 

         As respostas obtidas com o Roteiro de Entrevista foram consideradas através da 

análise de conteúdo segundo Bardin (2011). Assim sendo, as respostas foram 

categorizadas pela frequência de incidência de itens. Posteriormente, foram agrupados os 

temas encontrados em categorias mais amplas. Estas categorias foram dispostas para 

verificar as categorias de respostas entre as participantes. 

 
Resultados 
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         A seguir são apresentadas na Tabela as categorias e subcategorias da análise do 

conteúdo das respostas. São elencados também alguns exemplos de respostas 

equivalentes a estas categorias das mulheres talentosas. 

 

 

 

Tabela. Frequência de respostas das participantes nas categorias e subcategorias da 

análise de conteúdo 

TEMÁTICA FREQUÊNCIA 
DE 

RESPOSTAS 

EXEMPLOS DE RESPOSTAS 

1- Brincadeiras na infância 

- Com bonecas 3 “Quando criança eu adorava brincar 
de casinha...” (empresária) 

- Brincadeiras de rua 3 “Brincadeiras de rua – bolinha de 
gude...” (jornalista) 

2- Comportamento na adolescência 

- Rebelde 2 “Eu fui uma adolescente muito 
revoltada, muito adolescente padrão 
mesmo...” (relações públicas A) 

3- Interesse pela área de atuação 

- Na adolescência 5 "Olha, foi uma coisa muito por acaso. 
Estava no colegial e precisava definir 
uma profissão e existia até uma 
pressão em casa pelas carreiras 
tradicionais. Lendo uma revista 
científica vi a descrição de Relações 
Públicas e falei “é isso que eu quero 
fazer”". (relações públicas B) 

4- Mentores 
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- Pai 1 “Tem horas que eu procuro frases, 
situações, comportamento dele (pai) e 
tem horas que eu tento realmente 
copiar.” (relações públicas A) 

5- Características pessoais cognitivas 

- Flexibilidade 3 “Quando eu não sei sair do problema 
o que eu faço é contar a mesma 
história 15 vezes, pra eu ouvir o 
problema, pra ver se acabo vendo de 
outra forma.” (relações públicas B) 

6- Características pessoais de personalidade 

- Abertura ao novo 5 “Você tem que ir pro mundo, tem que 
investigar pra depois retornar e ver se 
isso é o que vc...” (atriz)                

- Persistência 6 “Acho que teimosia. Ah sei lá as 
coisas acontecem, sou muito curiosa.” 
(empresária) 

- Atração pela 
complexidade 

1 “Eu preciso estar fazendo muitas 
coisas ao mesmo tempo, quanto mais 
coisas eu faço ao mesmo tempo, mas 
eu tenho noção de que as coisas se 
encaixam..” (relações públicas B) 

- Inconformismo 1 “O incômodo me tira do lugar e me faz 
criar alguma coisa que me faça 
contribuir e terminar com aquele 
incômodo.” (relações públicas A) 

7- Motivação 

- Intrínseca/Missão 
criativa 
  

 6 “Vejo mais ainda como obrigação de 
que isso (teatro) tem que levar pro 
mundo!” (atriz) 

8- Processo criativo 
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- Condições 
ambientais 

3 “O café do domingo e o jornal, eu 
curto isso, muito...” (relações públicas 
A) 

- Processo de 
incubação 

3 “...muitas vezes as idéias se 
desdobram em algo que só se tá 
incubando, foi fechado e eu retomo a 
ideia, né! As temáticas ás vezes estão 
paralelas e circulando, só que há um 
ano sem mexer naquela e agora sim 
ela vem a tona e acontece.” (atriz) 

- Insight   
5 

“Surge de pensar muito nos 
problemas...” (advogada/defensora 
pública) 

- Fluir (Flow) 1 “Acho que a área que eu trabalho ela 
é tão rica, que mesmo quando você 
está no momento de lazer, está 
colecionando dados, experiências...” 
(relações públicas A) 

9- Barreiras 

- Familiar 2 "Meu marido não me apoiou, ninguém 
na verdade me apoiou, então fui 
teimosa." (empresária) 

- Profissional 2 “Na defensoria o excesso de trabalho! 
Isso prejudica a qualidade do 
trabalho.” (advogada/defensora 
pública) 

- Social/cultural 2 “O fato de ser mulher, tem que provar 
sempre. Provar que pode concorrer, 
fazer parte.” (jornalista) 

10- Administração vida pessoal com profissional 

- Suporte familiar 4 "Toda a minha família na época foi 
contra, disseram não, hoje eles me 
apoiam em tudo." (empresária) 

  
 



 

234 

 
 
 
Discussão e Conclusão 
         Este estudo visou observar os fatores ambientais e psicológicos que favorecem o 

talento criativo do gênero feminino por meio de entrevistas com mulheres reconhecidas 

socialmente como talentosas criativas em diferentes áreas de atuação. As categorias da 

Análise do Conteúdo (BARDIN, 2011) foram feitas de acordo com as respostas das 

participantes. 

Na categoria brincadeiras na infância as participantes mostraram atração tanto por 

brinquedos tradicionais femininos relacionados com bonecas e de casinha quanto por 

brincadeiras de rua. É comum durante a infância feminina a oferta e o estímulo de 

brinquedos que imitam as tarefas domésticas, entretanto a criança potencialmente criativa 

apresenta indicadores comportamentais, como por exemplo, a independência de 

pensamento e a autonomia, que irão repercutir nas brincadeiras, fazendo com que não 

reproduzam nenhuma prática sexista (PIIRTO, 2004; RUNCO, 2006). 

Quanto aos comportamentos na adolescência, uma pequena quantidade das 

participantes revelou ter tido atitude de rebeldia ou de transgressão que são próprios 

desse período de desenvolvimento. Em estudo de Nakano e Castro (2013) foi averiguada 

a relação entre traços de temperamento de extroversão e intuição ao desempenho criativo 

de pré-adolescentes e adolescentes. 

Quanto ao interesse pela área de atuação, a maioria das mulheres reveloua 

inclinação ao acaso pela profissão durante a adolescência. Assim sendo, durante essa 

fase elas já viam sentido de uma carreira, sob a influência ou não de um mentor. De 

acordo com Keinänen e Gardner (2006) e Torrance (1983) o mentor exerce função 

fundamental para a realização criativa por prover aprendizagem e suporte na carreira 

profissional da pessoa. 

No que refere à categoria características pessoais cognitivas, a flexibilidade 

sobressaiu, seja para as participantes perceberem algum problema de modo diferente ou 

para tomarem uma decisão diante de uma variedade de possíveis soluções. A 

flexibilidade tem papel relevante para a pessoa criativa por proporcionar a abertura às 

novas ideias e às mudanças (SMITH & AMNER, 1997). 
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Já na categoria características pessoais de personalidade, a abertura ao novo, a 

atração pela complexidade, a persistência e o inconformismo foram destacados. Estes 

resultados condizem com as características das pessoas criativas descritas na literatura 

por Guilford (1967), Starko (2010), Torrance (1995) e Wechsler (2006). 

Na categoria motivação, a motivação intrínseca foi evidenciada pelas mulheres seja 

como uma necessidade interna ou como uma missão criativa. A motivação intrínseca está 

relacionada à dedicação e ao prazer do indivíduo ao executar atividade específica, 

independente de reforços ambientais (AMABILE, 1996). 

Quanto ao processo criativo, o insight, a incubação e o flow foram manifestados 

pelas mulheres, lembrando que a incubação tem papel relevante para o aparecimento de 

ideias novas e descobertas durante o processo criativo (SIO & RUDOWICZ, 2007), em 

que podem surgir maior número de ideias originais por meio do insight, serendipidade ou 

analogias (PATRICK, 1986). É nesse momento que aparece o flow, ou seja, a 

necessidade demonstrada pela pessoa em trabalhar pelo prazer proporcionado com o 

trabalho por um grande período de tempo e que é também é observado no indivíduo 

criativo (CSICKZENTMIHALYI, 1997). 

Várias barreiras foram relatadas, tais como o excesso de trabalho, a falta de apoio 

por parte do esposo e a dificuldade enfrentada no ambiente de trabalho pelo fato de ser 

mulher. Para Lubart (2007) a cultura pode intervir sob a criatividade de um indivíduo, 

estimulando ou inibindo sua expressão criativa. 

Sobre a categoria administração da vida pessoal com a profissional, a maioria das 

participantes mencionou a colaboração do apoio familiar. A mulher ainda é constrangida 

pelo modo distinto ao qual é tratada em comparação ao homem no mercado de trabalho, 

impactando tanto em sua vida particular como na profissão (KREIN & CASTRO, 2015). 

A limitação deste estudo foi a quantidade reduzida de participantes. Por se tratar de 

um estudo exploratório acerca de um tema pouco pesquisado, indicam-se amostras 

maiores para que resultados mais fidedignos sob o enfoque estatístico possam ser 

encontrados. Todavia, neste estudo podem ser ressaltados os fatores que têm sido 

demonstrados na literatura sobre a excelência criativa feminina e que podem suscitar 

reflexões e ações que incentivem as lideranças femininas com potencial criativo a 

ampliarem seu desenvolvimento e posicionamento junto a sociedade. 
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Resumo 
O presente artigo traz o relato de experiência da oficina de Diário Gráfico realizada com 

pais de alunos que frequentaram o Curso de Verão, oferecido pelo Programa de 

Atendimento a Alunos com Altas Habilidades/Superdotação, da Escola de Inclusão, da 

Universidade Federal Fluminense (UFF), em janeiro de 2017. O objetivo foi apresentar 

uma vivência prática, demonstrando como essa ferramenta pode ser utilizada por 

diversas disciplinas ministradas em sala de aula. Foi apresentada teoria com o auxílio de 

projeção de slides, com a exemplificação de artistas que utilizam o Diário Gráfico, e 

vivências práticas de construção do Diário Gráfico, com a utilização de recortes de 

revistas, desenho e pintura. A oficina mostrou como o ensino voltado para o estímulo da 

criatividade pode proporcionar um ambiente mais favorável ao envolvimento dos alunos, 

tornando as aulas mais atrativas do que a forma como são lecionadas no ensino 

tradicional na maioria das escolas. 

Palavras-chave: Criatividade, Altas Habilidades, Superdotação, Educação. 

  
Abstract 
This article presents an experience report from the Graphic Diary workshop realized with 

parents of students who attended the Summer Course offered by the High School Student 

Attendance Program of the School of Inclusion of the Universidade Federal Fluminense 

(UFF), in January 2017. The objective was to present a practical experience, 

demonstrating how this tool can be used by several disciplines taught in the classroom. 

Theory was presented with the aid of a slide projection, with the exemplification of artists 
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who use the Graphic Diary, and practical experiences of construction of the Graphic Diary, 

with the use of magazine clippings, drawing and painting. The workshop showed how 

creativity-oriented teaching can provide a more conducive environment for student 

involvement, making classes more attractive than the way they are taught in traditional 

teaching in most schools. 

Keywords: Creativity, High skills, Giftedness, education. 

  

Introdução 
Diante da realidade educacional que nos cerca tem-se constatado que os modelos 

tradicionais de ensino não colaboram para o enriquecimento educacional dos alunos com 

Altas Habilidades ou superdotação. Faz-se necessário que aulas mais contextualizadas e 

criativas encontrem espaço nas escolas. 

Neste sentido compartilhamos com a proposta pedagógica educacional para 

alunos superdotados que atende toda a escola, como preconiza o Modelo de 

enriquecimento escolar (SEM). 

O SEM focaliza o enriquecimento para todos os estudantes por meio de elevados 

níveis de engajamento e o uso de experiências de aprendizagem desfrutáveis e 

desafiadoras que são construídas em torno dos interesses, estilos de aprendizagem e 

modos de expressão preferidos dos estudantes.  (RENZULLI, p.539,2014) 

Não só a escola deve fazer parte desse processo, mas a participação da família é 

fundamental, pois “a escola não é o único sistema que merece atenção quando 

analisamos a situação dos alunos superdotados. Vale lembrar que a família, é um 

contexto crítico e essencial no desenvolvimento dos superdotados.” (Fleith,2016). 

 
A criatividade e o Diário Gráfico 

Embora seja um tema de interesse relativamente recente, tornando-se mais 

significativo a partir da década de 1950 (Alencar, Fleith e Bruno-Faria, 2010),  diferentes 

concepções foram estabelecidas a respeito da criatividade, tanto no âmbito da psicologia 

quanto no educacional. Novaes (1972), no livro “Psicologia da Criatividade”, já apontava 

as diferentes definições estabelecidas por diversos autores, mas identificando um ponto 

comum entre elas: a originalidade. 
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Landau (1986) aborda a criatividade como “o denominador comum dos processos na 

ciência, na arte ou em qualquer outra esfera.” Entretanto, a autora não considera esta 

como uma definição única, afirmando que a criatividade é individual. 

Um ambiente estimulante favorece o desenvolvimento da criatividade, 

principalmente para as crianças e jovens com altas habilidades/superdotação (Landau, 

1990); dessa forma, a escola, ambiente de aprendizagem e grande interação social, deve 

apresentar processos e métodos que favoreçam o estímulo à criatividade. Alencar (2002, 

apud Fleith, 2010), afirma que a criatividade deve ser estimulada no contexto escolar, já 

que ela será responsável pelo bem-estar individual, favorecendo a qualidade de vida e 

auxiliando a futura formação profissional. 

Hoje, um tempo em que se questionam as práticas escolares vigentes que 

privilegiam as competências cognitivas baseadas na inteligência formal, lógico-

matemática e linguística, impõe-se a valorização da emoção, da afetividade, para a 

promoção da autoestima, da criatividade e da autonomia. O desenho, conhecimento, 

linguagem e expressão, poderá ajudar o aluno a adquirir as capacidades necessárias às 

situações de aprendizagem que conduzem ao sucesso educativo. (Soares, 2015). 

A utilização de um diário para registrar ideias, experiências, imagens de viagens, 

desenhos da natureza, é uma estratégia que vem sendo usada por grandes artistas e 

cientistas ao longo dos anos: as invenções de Leonardo da Vinci, por exemplo, foram 

amplamente registradas em cadernos, para que, posteriormente, saíssem do papel para a 

realidade (Figura 1) 
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Figura 1: Invenção de Leonardo da Vinci representada em um diário. Fonte: 
http://www.capacitaopee.com.br/da-vinci-um-genio-que-inspira-a-educacao/. Acesso em 
28 de janeiro de 2017. 
 

         A utilização de recursos como o Diário Gráfico pode despertar nos alunos diversos 

caminhos para o conhecimento e os pais que participaram da experiência puderam 

perceber o quanto as atividades artísticas contribuem para o desenvolvimento de diversas 

habilidades. Segundo Rocha (2010) “os chamados cadernos, escritos ou diários de 

artistas é uma forma de diálogo entre o artista e seu trabalho, bem como, seu processo 

criativo.” 

Esse tipo de registro assume diversas definições quanto à sua nomenclatura: no 

caso deste estudo adotar-se-á a definição que mais se aproxima da proposta da oficina 

de Diário Gráfico: 

É caderno por ter formato historicamente definido, como folhas brancas 

aguardando interferências, um espaço gerador de conhecimento. É “de artista” e não“do 

artista”, pois aponta para um sujeito indefinido: é de qualquer sujeito que se expresse por 

meio da arte e não de um indivíduo especificamente. (Suzuki, 2014) 

 
A oficina 

O Diário Gráfico, também chamado de Caderno de Artista foi analisado pelos pais 

de alunos com altas habilidades ou superdotação como uma das ferramentas possíveis 

para tornar as atividades educacionais mais prazerosas, permitindo que os alunos se 

envolvam no processo de aprendizagem sem deixar o pensamento criativo de lado, como 

acontece com as denominadas aulas tradicionais. A atividade também contribuiu para um 
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modelo de intercâmbio de ideias, conhecimento, colaboração e trabalho em equipe, tendo 

em vista que todos os trabalhos se transformarão em um caderno que chamamos de 

Diário Gráfico coletivo. 

Hoje, um tempo em que se questionam as práticas escolares vigentes que 

privilegiam as competências cognitivas baseadas na inteligência formal, lógico-

matemática e linguística, impõe-se a valorização da emoção, da afetividade, para a 

promoção da autoestima, da criatividade e da autonomia. O desenho, conhecimento, 

linguagem e expressão, poderá ajudar o aluno a adquirir as capacidades necessárias às 

situações de aprendizagem que conduzem ao sucesso educativo. (SOARES, 2015, p.45) 

         Antes da realização da oficina propriamente dita foi aplicado um pré-teste aos 

participantes, com questões referentes à criatividade e ao uso de recursos criativos 

utilizados nas escolas dos filhos. Os pré-testes apuraram a opinião dos participantes 

sobre a compreensão do conceito de criatividade e sobre o papel da escola para o seu 

desenvolvimento. 

A aplicação da oficina foi iniciada por uma parte teórica, com a projeção de slides, 

apresentando diferentes concepções a respeito da criatividade e de uma explanação 

sobre o Diário Gráfico e o uso deste ao longo da história por diversos artistas e cientistas, 

a partir das imagens de cadernos dos pintores Leonardo da Vinci, Le Corbusier, Pablo 

Picasso e Frida Kahlo, mostrando a importância do recurso no processo criativo dos 

mesmos. 

A parte prática da oficina foi iniciada com a leitura da letra da música “Comida”, da 

banda Titãs. A partir do tema gerador “Você tem fome de quê?”, os participantes da 

oficina fizeram representações, tendo como suporte folhas de tamanho A4 de diversos 

tipos e cores, materiais para colagem e pinturas, como linhas, fitas, sprays, stencil, 

aquarelas, entre outros elementos que pudessem ser utilizados no exercício da 

criatividade. Após a realização das colagens e desenhos individuais foi aberto um 

momento para que cada participante pudesse apresentar seu trabalho e para que fosse 

discutida a importância de uma atividade manual, que pode ser utilizada em diversas 

aulas e atividades na escola, no desenvolvimento da criatividade de crianças e 

adolescentes. 

Ao final da oficina, um pós-teste foi aplicado para que fosse possível uma avaliação 

a respeito da impressão sobre o Diário Gráfico como agente estimular da criatividade. 
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Todas as respostas se mostraram positivas, sendo ressaltado o caráter motivador da 

proposta e de como a experiência de expressar um sentimento através da arte pode ser 

enriquecedora. 

  
Resultados e Considerações Finais 

Dentre os relatos registrados, em que 100% dos participantes consideraram a 

proposta positiva, selecionamos quatro pós-testes e transcrevemos parte das perguntas 

formuladas e das respostas correspondentes: 

1.         Descreva como foi sua experiência com a Oficina. 

R: A oficina trouxe a tona muitos sentimentos que muitas vezes não conseguimos 

externar. 

2.         Você recomendaria essa oficina para ser realizada na escola do seu filho? Por quê 

R: Sim, acredito que a instituição não explora e nem incentiva a criatividade dos alunos. 

  

1.    Descreva como foi sua experiência com a Oficina. 

R: Uma excelente experiência. Uma deliciosa oportunidade de expressar sentimentos de 

forma “muito” diferente. (para mim). 

 2.   Você recomendaria essa oficina para ser realizada na escola do seu filho? Por quê 

R: Recomendaria. Todos deveriam passar por experiência semelhante. 

  

1.    Descreva como foi sua experiência com a Oficina. 

R: Foi estimulante e me deu maior motivação para interagir com meu filho em situações 

que promovam seu desenvolvimento. 

2.         Você recomendaria essa oficina para ser realizada na escola do seu filho? 

R: Por quêCom certeza ajudaria extremamente a desenvolver seu potencial criativo. 

  

.1.   Descreva como foi sua experiência com a Oficina. 

R: Me deu pensamentos para buscar mais minha criatividade. 

2.   Você recomendaria essa oficina para ser realizada na escola do seu filho? 

R: Sim, para elas terem a mesma informação que eu tive. 
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Selecionamos algumas páginas do diário que foi produzido pelos participantes da 

oficina que elencaremos para ilustrar: muitas leituras surgiram a partir da interpretação da 

letra da música “Comida” e foram expressas por meio das imagens. 

           

  

         

             

 

              

Fonte: Arquivo Pessoal.  

 

Podemos concluir que um contexto educacional em que o professor estimula o 

potencial criativo dos alunos e promove a interação de suas vivências com os conteúdos 

teóricos ensinados, além de favorecer a transmissão dos conceitos das disciplinas, 

permite que os alunos passem a desempenhar um papel mais ativo no processo 

cognitivo. Esse processo pôde ser experimentado pelos pais de crianças com Altas 

Habilidades ou Superdotação, proporcionando pensar estratégias de envolvimento dos 

seus filhos com atividades escolares em que estes podem deixar de ser apenas 
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receptores de conteúdos de aprendizagem para serem protagonistas na busca por 

conhecimentos. 
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Resumo 
O presente estudo apresenta os resultados de ações relacionadas à introdução dos 

conceitos de inovação e propriedade intelectual na educação básica e técnica em 

algumas instituições de ensino da região do Estado de São Paulo e sul de Minas Gerais. 

Atualmente no Brasil o ensino de conceitos de inovação e propriedade intelectual não é 

uma prática totalmente difundida para crianças e adolescentes. No início de sua formação 

educacional, os estudantes do país têm pouca oportunidade de conhecer, praticar e 

desenvolver esses conceitos. Diante desta conjuntura, o NIT Mantiqueira elaborou o 

projeto “Educar para Inovar” que tem por objetivo incentivar crianças e adolescentes, 

desde o ensino básico e algumas áreas do ensino técnico, a conhecer conceitos básicos 

relacionados à inovação e propriedade intelectual. Como um dos principais resultados, o 

projeto criou duas cartilhas, a “Turma da Inovação" e a "Síntese para estudos sobre 

Propriedade Intelectual". 

Palavras chaves: inovação, propriedade intelectual, educação, lei de inovação 

  

Abstract 
The present study presents the results of actions related to the introduction of the 

concepts of innovation and intellectual property in basic and technical education in some 

educational institutions in the São Paulo and southern Minas Gerais region. Currently, in 

Brazil, the teaching of concepts of innovation and intellectual property is not a totally 
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widespread practice for children and adolescents. At the beginning of their education, 

students in the country have little opportunity to know, practice and develop these 

concepts. Given this situation, NIT Mantiqueira elaborated the project "Educate to 

Innovate" that aims to encourage children and adolescents, from basic education and 

some areas of technical education, to know basic concepts related to innovation and 

intellectual property. As one of the main results, the project created two booklets, the 

"Innovation Class" and the "Synthesis for Studies on Intellectual Property". 

Keywords: innovation, intellectual property, entrepreneurship, education, innovation law 

  
Introdução 

Este artigo trata de questões para a disseminação dos conceitos relacionados à 

inovação, propriedade intelectual e empreendedorismo para os alunos da educação 

básica e técnica, a partir das discussões que cercam a Ciência e Tecnologia. A literatura 

consultada e as discussões e levantamentos já realizados por vários estudos, indica a 

concentração do ensino sobre o tema em cursos superiores.  

Estudos realizados e publicados pela Organização Mundial da Propriedade 

Intelectual (OMPI) e pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE) tem evidenciado que o principal fator de riqueza para as nações são os avanços 

conquistados em Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I). Além disso, diversos 

economistas tentam elucidar como as economias crescem de maneiras diferentes, umas 

com mais intensidade e outras não. Neste contexto, tem-se aceito, geralmente, que o 

conhecimento e a inovação exercem um papel importante no crescimento econômico, 

especialmente nas últimas décadas (IDRIS, 2003). 

Entretanto, não é apenas o domínio do conhecimento que distingue uma economia 

da outra, mas principalmente como ele é apreendido, difundido e principalmente aplicados 

para a sociedade. Sendo assim, o desenvolvimento do conhecimento técnico-científico, 

amplo e variado, com sua transformação em produtos, processos, bens e serviço, 

aparece como fator fundamental para as nações participarem ativamente da fronteira da 

tecnologia e inovação. 

Desta maneira, podemos entender que o processo de domínio do conhecimento 

relacionado à CT&I, deve ser difundido entre a sociedade desde a sua base educacional. 

Pensando assim, a equipe do Arranjo NIT Mantiqueira idealizou o Projeto Educar para 
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Inovar, que tem por objetivo incentivar crianças e adolescentes, desde o ensino básico e 

algumas áreas do ensino técnico, a conhecer conceitos básicos relacionados à inovação 

e propriedade intelectual. 

 
Conceitos de inovação e propriedade intelectual 

Torna-se imperativo entender a dinâmica da inovação, bem como analisar 

conceitos que fazem parte deste processo, como a propriedade intelectual. A palavra 

inovação dispõe de muitos significados, mas todos levam ao mesmo sentido, que é o da 

aplicação econômica de alguma invenção. Segundo Freeman & Soete (1997), a inovação 

tem origem na palavra latina innovatione, que significa renovação, mas que atualmente 

engloba um processo que inicia com atividades de concepção, desenvolvimento e gestão 

de produtos novos e termina na sua utilização inicial.  

Na visão de Schumpeter (1912), a inovação é uma forma de garantir os lucros 

extraordinários por meio da criação de monopólios temporários, no âmbito da 

concorrência capitalista. A expressão “destruição criadora” foi utilizada para explicar a 

essência do capitalismo e sua forma de concorrência, movida por novas e diferentes 

combinações. Portanto, as inovações são entendidas como novas combinações, novas 

mercadorias, novas tecnologias, novos métodos de produção, novas fontes de oferta de 

matéria prima ou de bens semimanufaturados e os novos tipos de organização. 

A concorrência com base nessas novas combinações, segundo Schumpeter (1942) 

é aquela que realmente determina uma superioridade decisiva no custo ou na qualidade, 

e que ataca não apenas a margem de lucros e a produção das firmas existentes, mas 

afeta os seus alicerces e a sua própria existência– destrói criando ou cria destruindo. 

Esse tipo de concorrência seria muito mais eficaz do que a de preços, do mesmo modo 

que seria muito mais eficiente bombardear uma porta do que arrombá-la (SCHUMPETER, 

1942). 

Entende-se, assim, que os agentes econômicos agem consolidados em dois 

pilares estruturais: (i) os paradigmas e trajetórias tecnológicas e os seus graus de 

oportunidade, cumulatividade e apropriabilidade; e (ii) o conjunto de instituições, visando o 

estabelecimento de restrições e de possibilidades de ação. Esses pilares – tecnológicos e 

institucionais – contribuem para a relativa estabilidade do comportamento dos agentes 

(MENDES, 2006, p. 14). 
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Segundo Dosi (1984), existem três conceitos que merecem atenção: “a 

cumulatividade do progresso técnico, a oportunidade tecnológica e a apropriabilidade 

privada dos efeitos da mudança técnica”. Porém, neste trabalho, abordaremos apenas a 

questão da apropriabilidade. 

A apropriabilidade está relacionada com as possibilidades de proteção de alguma 

inovação contra imitadores, permitindo que as firmas inovadoras alcancem retorno 

econômico através de seu esforço inovativo. Conforme o grau de dificuldade ou de 

facilidade de inovação, as condições de apropriabilidade serão maiores ou menores. As 

firmas poderão gerar e proteger os seus direitos de propriedade intelectual por meio de 

segredos industriais e de patentes, por exemplo. Entende-se que “baixas condições de 

apropriabilidade denotam ambientes econômicos caracterizados pela existência 

generalizada de externalidades” (MALERBA; ORSENIGO, 1996). 

Para que se consiga entender como a propriedade intelectual pode influenciar no 

processo econômico, é importante que ela seja vista como um instrumento que garanta a 

apropriação dos resultados obtidos com os esforços inovativos, na medida em que se 

garanta o direito exclusivo de uso das invenções. Seguindo esta visão, a propriedade 

intelectual favorece que as vantagens competitivas oriundas da inserção de inovações 

possam ser prolongadas. 

A propriedade intelectual é um privilégio exclusivo da criação, concedido pelo 

Estado, que só se justifica com o fato de colaborar para estimular a criação, de forma a 

multiplicar as obras intelectuais ao alcance da sociedade. Segundo Barbosa (2003), a 

OMPI define como Propriedade Intelectual, “a soma dos direitos relativos às obras 

literárias, artísticas e científicas, às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções 

dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão, às invenções 

em todos os domínios da atividade humana, às descobertas científicas, aos desenhos e 

modelos industriais, às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas 

comerciais e denominações comerciais, à proteção contra a concorrência desleal e todos 

os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, 

literário e artístico.” 

Neste viés, ao entendermos que a propriedade intelectual é um instrumento 

jurídico-institucional necessário para a proteção e o resguardo de direitos, além de ser 

responsável pela facilitação e valorização econômica dos ativos intangíveis, favorecendo 
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a criação de um ambiente de atividades inovativas (MENDES, 2006), a questão da 

apropriabilidade torna-se mais complexa no contexto da “Economia Baseada em 

Conhecimento”. Nota-se o crescimento e a complexidade dos conhecimentos 

desenvolvidos e a acelerada agregação de conhecimentos nos bens e serviços 

produzidos e comercializados (LASTRES et al., 2002). 

Assim sendo, entende-se que a importância da proteção à propriedade intelectual 

como mecanismo de garantia dos direitos e de estímulo aos investimentos tem crescido 

em decorrência de alguns fatores, como: da intensificação do desenvolvimento científico e 

tecnológico; da aproximação da ciência com o mercado; da redução do ciclo de vida dos 

produtos; do aumento dos custos de P&D e dos riscos que envolvem a opção tecnológica;  

da incorporação da inovação como elemento de ampliação da competitividade 

(BUAINAIN; CARVALHO, 2000). Também é possível acrescentar mais um fator, qual seja 

o do novo papel da universidade e das instituições de ensino e pesquisa no século XXI 

(GIMENEZ, 2012). 
 
Os conceitos de inovação e propriedade intelectual na base educacional 

Com o advento da dinâmica da inovação entre as relações comerciais e industriais, 

a inovação passou a ser conceito e prática aplicada nas diretrizes curriculares 

educacionais de diversos países, como forma de preparar os estudantes para as 

demandas do setor produtivo. Segundo Gomes (2015), os currículos das escolas 

brasileiras não incorporam as novas demandas, já que ainda estão pautados em diretrizes 

elaboradas no início da década passada. 

Ainda em tramitação no senado brasileiro, o projeto de Lei nº 246/2015, do senador 

Ciro Nogueira, busca reverter o atraso dos currículos educacionais, propondo uma 

renovação que inclua os conceitos de inovação nos programas do país. O texto do projeto 

de lei argumenta que “a infância e a juventude, fases da vida caracterizadas por 

questionamentos e experimentações, constituem momentos ideais para o 

desenvolvimento de habilidades empreendedoras que se mostrarão fundamentais no 

futuro profissional de nossos jovens e, consequentemente, no desenvolvimento 

econômico e social do Brasil”. 

Este projeto de lei vai ao encontro do estudo realizado pela National Academy of 

Engiennering (2015), que mostra que um dos fatores que podem influenciar a inovação 
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em um país é o estabelecimento de um script de responsabilidade federal que incentive a 

educação para a inovação. Segundo o artigo supracitado, com esse script uma série de 

iniciativas poderiam ser aplicadas, tais como o desenvolvimento e distribuição de 

materiais específicos do nível de ensino, vinculados aos padrões científicos e com um 

fator de atividade para o aluno e um outro fator de desenvolvimento profissional para o 

professor. 

Para a ONU (2011), além das habilidades de desenvolvimento requeridas no 

século XXI, as políticas e programas de educação para o empreendedorismo podem 

contribuir para gerar empregos e promover a inovação através do empoderamento de 

membros da comunidade. 

Tais programas poderiam ser aplicados por instituições de ensino e pesquisa, já 

que - como produtores, repositórios e difusores de conhecimento e tecnologia - estas 

desempenham um papel central nos sistemas que trabalham a inclusão de conhecimento 

e informações que permeiam a cultura de inovação e o empreendedorismo (ONU, 2011). 

Segundo a UNESCO (2013), a cultura, a inovação e o conhecimento são altamente 

"contextuais". Somente uma combinação única de ações e medidas, juntamente com um 

esforço sério para continuar o processo de aprendizagem, pode garantir um resultado 

positivo e verdadeiramente inovador. 

É neste ínterim que o NIT Mantiqueira vislumbrou a oportunidade de desenvolver 

um projeto que atendesse a necessidade de difundir os conceitos de inovação e 

propriedade intelectual para além dos Institutos de pesquisas e os atores do fazer 

científico. 

 

Resultados Projeto Educar para Inovar 
O Núcleo de Inovação Tecnológica Mantiqueira[1], criado em junho de 2010, é um 

Arranjo de NITs das Instituições de Pesquisa do Estado de São Paulo e sul de Minas 

Gerais, vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 

(MCTIC). Nas suas atribuições estão incluídas a disseminação da cultura de inovação, 

proteção da propriedade intelectual (PI) e da transferência de tecnologia, por meio da 

promoção de eventos em conjunto com as Instituições associadas e instituições parceiras, 

realização de apresentações e elaboração de materiais em formato digital e impresso 

relacionados ao tema. 
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O Arranjo NIT Mantiqueira, através do Projeto “Consolidação do Arranjo Regional 

de Núcleos de Inovação Tecnológica das Unidades de Pesquisa do MCTI no Estado de 

São Paulo e Sul de Minas Gerais – NIT Mantiqueira” visa promover atividades conjuntas 

para fins das competências definidas na Portaria MCTI nº 251/2014, relacionados à 

inovação. 

Dentro destas diretrizes, o NIT Mantiqueira desenvolveu um projeto intitulado 

“Educar para Inovar”, que visa a disseminação e a difusão de boas práticas de inovação, 

levando o conhecimento em inovação e PI de forma lúdica às crianças e adolescentes, e 

de forma básica aos pesquisadores, universitários e técnicos. Este projeto tem como 

objetivo a educação, para incentivar crianças, adolescentes e técnicos a conhecer 

conceitos básicos sobre o processo de inovação, tais como desenvolvimento e proteção 

de criações. 

As principais atividades realizadas dentro do Projeto são: Elaboração e Distribuição 

de cartilhas sobre temas relacionados à Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I); Palestras 

e dinâmicas sobre Inovação e Propriedade Intelectual; Capacitação de docentes; Visita 

aos laboratórios de Instituições de Pesquisa; Palestras de pesquisadores, com temas 

específicos (tecnologia 3D, astronomia e outros). 

Dentre os materiais desenvolvidos até o momento podemos destacar duas 

cartilhas, a “Turma da Inovação” e a “Síntese para Estudos sobre Propriedade Intelectual” 

(Figura 1). Durante as atividades realizadas até o momento pelo Projeto Educar para 

Inovar, foram distribuídas mais de 5.600 cartilhas nos estados de SP, RJ, MG, PR, DF, 

AM, AL e PB. 
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Figura 1 – Cartilha Turma da Inovação e Síntese para Estudos sobre Propriedade 
Intelectual 

Fonte: NIT Mantiqueira (2017). 

 

As ações de disseminação e difusão de boas práticas e conhecimentos em 

inovação é de alta relevância para a melhoria das questões relacionadas à ciência e 

tecnologia e inovação, principalmente para o ensino das crianças e adolescentes, 

estimulando o surgimento de futuros autores de criações intelectuais, passíveis de se 

tornar inovações. 

Algumas atividades do Projeto foram realizadas no Centro Municipal de Ensino 

Profissionalizante Osmar Passarelli Silveira (CEMEP Paulínia), no Curso Técnico em 

Informática, no primeiro trimestre de 2017. Os professores foram os responsáveis em 

distribuir as cartilhas e relatar a experiência dos alunos, desenvolvendo estudos sobre 

invenção, patente, propriedade industrial, marca, direitos autorais (software), entre outros 

conceitos relacionados à inovação. 

Em suas considerações, os professores descreveram a importância do material 

fornecido pelo NIT Mantiqueira, que desenvolveu de forma didática, os conceitos, que 

foram apropriados de forma significativa pelos alunos. Por ser ilustrativo e bastante 

acessível em sua linguagem, os materiais foram usados coletivamente e permitiram pela 

troca de experiências, discussão e debate que conceitos tão importantes fossem 

abordados. 

Além da leitura e interpretação foi possível desenvolver um trabalho, com os alunos acima 

citados, de pesquisa sobre inventos, marcas, direito autoral, solidificando os estudos 

realizados sobre os conceitos destacados no material enviado ao CEMEP Paulínia. 

Ainda, buscando estimular a interação e a criatividade, o projeto foi levado para as 

salas de aula do ensino médio do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de 

São Paulo (IFSP), campus Campinas, do segundo ano do curso de eletroeletrônica, que 

aplicaram os conhecimentos em uma oficina de ideias, atividade na qual tiveram que 

apresentar projetos inovadores e dizer como fariam a proteção das tecnologias que 

estavam propondo. Como resultado da oficina, os alunos mostraram o potencial criativo e 
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trouxeram ideias que envolveram novos dispositivos tecnológicos, energia renovável e 

soluções urbanísticas para o melhor uso do espaço das cidades. 

Outro resultado de ações realizadas pelo Projeto Educar para Inovar aconteceu em  

novembro de 2016, em que o tema educação e exemplos de como introduzir conceitos de 

inovação para os estudantes foi levado a debate na 1ª Conferência Brasil no eixo da 

Inovação, evento promovido pelo Arranjo NIT Mantiqueira em parceria com a Escola 

Preparatória de Cadetes. No painel foram discutidas e apresentadas diversas formas de 

introduzir inovação no conteúdo escolar, a importância de trazer essa cultura para as 

escolas e faculdades, projetos de educação. 

A importância de levar o projeto para dentro das escolas do país, seja pública ou 

privada, visa estimular o potencial criativo das crianças e adolescentes e, ainda, 

apresentar alternativas para o desenvolvimento profissional dos futuros adultos. 

Atividades e ações realizadas nas escolas do município de Campestre (MG), que através 

da distribuição e estudos das cartilhas despertaram o interesse dos alunos de ensino 

fundamental em conhecer mais aspectos do processo de inovação e por outro lado, a 

experiência com o Colégio Nova Ordem, em parceria com equipe do Instituto Superior de 

Inovação e Tecnologia (ISITEC), desenvolveu atividades visando fortalecer a criatividade 

nas crianças e estudar as reações e decisões delas frente ao desafio proposto. 

Outra forma de disseminar os conceitos de inovação e propriedade intelectual na 

educação básica e técnica foi a participação na “Feira Educacional - Expo Ensino 2016”, 

realizado em Campinas/São Paulo, interagindo e propondo atividades com as crianças, 

com idade de 6 a 10 anos. 

Com o Laboratório Nacional de Astrofísica (LNA), Instituição associada ao Arranjo 

NIT Mantiqueira, a equipe do Projeto apresentou conceitos de inovação e propriedade 

intelectual de forma lúdica para as crianças da cidade de Itajubá (MG) durante a 

programação da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT). 

Uma conclusão importante a reter é que o Projeto Educar para Inovar almeja 

disseminar os conceitos básicos de inovação para crianças e adolescentes desde os 

primeiros anos escolares, de forma a despertar o senso crítico dos alunos para a criação 

de ideias inovadoras na solução de problemas comuns e na vida profissional futura. 

  

Conclusão 
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A importância da criação da cultura de inovação e da propriedade intelectual nas 

estruturas curriculares é uma das questões centrais apresentadas no presente trabalho. É 

importante que a base educacional acompanhe as transformações rápidas e dinâmicas 

que vêm ocorrendo devido à crescente valorização do conhecimento. 

Sendo assim, o NIT Mantiqueira, através de seu Projeto Educar para Inovar, 

entende a necessidade de se envidar esforços para a idealização de uma abordagem 

interdisciplinar que valorize o crescente papel da inovação e da propriedade intelectual, 

oriundas de diversas áreas do conhecimento, refletindo as mudanças contextuais 

provocadas pela valorização da criatividade e dos ativos derivados do saber. 
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Resumo 
Este artigo apresenta as experiências e reflexões sobre o Projeto de Extensão 

Universitária intitulado “Projeto Capivari Mirim: uma metodologia para o desenvolvimento 

de projetos urbanos em áreas de fragilidade socioambiental”  realizado na FAU PUC-

Campinas  em parceria com a Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável de Campinas. O projeto têm como predicado central a capacitação e 

aperfeiçoamento dos técnicos do poder público e através da troca de conhecimento entre 

a academia e secretaria pública apresentar aos bolsistas alternativas de atuação 

profissional onde o exercício da arquitetura se faz necessário e urgente como uma prática 

capaz de gerar transformação social e espacial de regiões urbanisticamente precárias. 

Através de uma metodologia que promove a compreensão dos diferentes atores e forças 

da construção da cidade os alunos e técnicos, através de dinâmicas coletivas, 

transformam as demandas sociais em programas que fomentam a qualificada apropriação 

e uso do espaço público. 

Palavras-chave: Arquitetura, Extensão Universitária, Desenho Urbano, Espaço Público. 

 
Abstract 
The article presents experiences and reflections about the University Extension Project 

named “Capivari Mirim Project: a methodology for urban projects development in areas 

with social and environmental fragility”, made in PUC-Campinas in the course of 

Architecture and Urbanism, in association with the Municipality of Campinas, SP. The 

project’s principal aim is enable and refine representatives from public management and, 

through knowledge exchange between the academy and the municipality, present to the 

students alternatives for the professional acting, where architecture is needed and urgent 
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as a practice that is able to create social and spatial transformation in urbanisticaly 

unstable places. The methodology used promotes the comprehension of the function of 

different agents in city development, through collective dinamics, which transform the 

social demand in programs that foment a better use and appropriation of public space. 

  
Introdução 
Conceitos Preliminares 

As margens dos rios são, para a vigente legislação urbana e ambiental brasileira, 

consideradas “APPs” – Áreas de Proteção Permanentes, que são por definição áreas com 

restrição para o uso e ocupação. Estas áreas apresentam-se como importante 

instrumento de proteção e preservação dos sistemas de fauna e flora e, portanto, devido à 

sua restritiva legislação de uso e ocupação do solo, o desenvolvimento de quaisquer 

atividades de caráter cultural, esportivo, e de lazer que demandam pequenas construções 

de apoio, pisos acessíveis, entre outras intervenções devem ser equacionadas com 

critério e atenção ás questões ambientais. 

O processo de urbanização contemporâneo das metrópoles brasileiras, orientado 

por interesses individuais relacionados à reprodução do capital por parte de agentes 

privados, (HARVEY, David, 2012) é pautado no valor da terra urbana e da propriedade 

privada. Este processo, sem o devido controle da função social da propriedade e do 

direito à cidade, contribuiu para a reprodução e ampliação da segregação sócio espacial e 

degradação (ou até mesmo a inexistência) de espaços públicos e de proteção de 

mananciais, recursos hídricos e de proteção ambiental. 

O processo de parcelamento e loteamento do solo urbano pautado, como dito 

anteriormente, no valor da terra e da propriedade privada somad0 à incapacidade do 

poder público em prover a devida qualificação dos espaços públicos previstos na lei de 

uso e ocupação do solo urbano – (Lei 6766) acabam por transformar as áreas cuja 

reprodução do capital não se faz possível, como, por exemplo, margens de rios urbanos e 

demais áreas públicas previstas em lei em áreas abandonadas, sem desenho e função 

qualificada, passiveis de ocupação desordenada pela clientela excluída do mercado 

imobiliário formal. (MARICATO, 1995.) 
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Função social e proteção ambiental 

Há um crescente pensamento contemporâneo que preconiza que os parâmetros de 

desenvolvimento e ocupação das áreas de proteção ambiental devam ser repensados, a 

fim de estimular o uso dos parques urbanos pela população como artificio “motivador de 

adoção e proteção do espaço” conforme indica Sousa e Campos (2006). Em outras 

palavras, pode-se dizer que está em curso um rompimento de paradigma, que propõe o 

entendimento das áreas de preservação ambiental e margens de rios não somente com a 

função ambiental de preservação, mas também com função social com importante papel 

de estimulação e geração de cidadania. 

A apropriação destas áreas pela população eleva seu significado de bem comum 

público e agrega interesses e usos antrópicos complementares, que promovem a adoção 

e proteção do espaço público, estimulando com isso interações sociais. 

 Estes fenômenos sociais são aspectos motivadores da diversidade, da tolerância e 

fomentadores de cidadania. Jordi Borja (2005) define estes lugares como “lugar de 

intercâmbio”, onde acontece o intercâmbio de ideias, de informação, de experiências, e 

afirma que cada vez mais o melhor urbanismo na cidade contemporânea é aquele que 

promove e estimula a existência destes espaços. 

  

Parques Urbanos e Projetos de Extensão Universitária na FAU PUC-CAMPINAS 

A Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Prefeitura 

Municipal de Campinas, em 2014, elaborou um plano de reconhecimento de áreas verdes 

que objetiva “assegurar a qualidade, quantidade e distribuição das Áreas Verdes, 

garantindo suas funções sociais e ecológicas, visando à melhoria dos ecossistemas e 

qualidade de vida da população no município de Campinas” (PMC - SVDS). Para tal, 

qualificou as possíveis áreas e parques lineares em cinco distintos graus de prioridades 

de implantação para que intervenções pudessem ser elaboradas a fim de transformar e 

qualificar áreas verdes degradadas. Foram diagnosticadas ao todo 49 áreas com 

diferentes escalas e graus de prioridade, com funções ambientais e antrópicas, 

localizadas  em todo o território urbano resultando em um documento denominado, pela 

Prefeitura, de Plano Municipal do Verde. 
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Paralelamente ao trabalho elaborado pela Prefeitura Municipal de Campinas, um 

convênio firmado em 2014 entre Prefeitura e Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 

PUC-Campinas possibilitou que parte desses Parques e Áreas Verdes com Função Social 

e Ambiental pudesse ser estudada em projetos de Extensão Universitária com bolsistas 

de graduação sob orientação de um professor do quadro docente da Faculdade. Em 

Março de 2016 iniciou-se o Projeto de Extensão intitulado “Projeto Capivari Mirim: uma 

metodologia para o desenvolvimento de projetos urbanos em áreas de fragilidade 

socioambiental” sob orientação do Prof. Ms Fabio Boretti Netto de Araujo  aos moldes do 

convênio firmado e que será apresentado nos próximos tópicos deste artigo. 

O Projeto de Parques Lineares, a partir da aplicação deste plano, tornar-se um 

importante marco para o desenvolvimento urbano da cidade, e a interlocução entre 

gestores públicos municipais e universidade cria um contexto favorável para a formação e 

capacitação tanto dos técnicos e gestores públicos quanto dos alunos bolsistas em 

processo de formação acadêmica. 

Esta interação entre o conhecimento e a prática possibilita o desenvolvimento de um 

projeto com maior solidez e coerência e pode contribuir para que demandas sociais e 

diferentes realidades do exercício profissional qualifiquem o curso de graduação em 

Arquitetura e Urbanismo fortalecendo assim o papel social da Faculdade de Arquitetura 

da PUC-Campinas no município e Região Metropolitana. 

  
Metodologia 

Para o desenvolvimento do referido Projeto de Extensão foi utilizada uma 

metodologia de analise territorial buscando o cruzamento dos dados demográficos, 

caracterização dos aspectos sociais, físicos, ambientais, econômicos e infraestruturais 

que possibilita um melhor entendimento do complexo sistema que caracteriza o território 

urbano. 

Este entendimento permite sistematizar relações de causa e efeito, oferta e 

demanda, carências e potencialidades, que fundamentam a elaboração de estratégias e 

ações projetuais. O exercício desta metodologia possibilita que projetos locais e de 

planejamento territorial urbano e regional sejam elaborados de uma maneira eficiente e 

coerente com as efetivas condições financeiras do município  instrumentalizando , 

portanto, o poder público a buscar alternativas de financiamento nas esferas estaduais, 
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federais e em parecerias com a iniciativa privada, para a realização das necessárias 

melhorias urbanísticas. 

Preconiza-se, portanto, com a utilização desta metodologia a valorização de uma 

prática que estimule a intersetorialidade dos órgãos da gestão pública estimulando assim 

a multidisciplinaridade na compreensão do território e na posterior formulação de políticas 

publicas urbanas, que agencie conflitos e interesses de diferentes agentes – públicos, 

privados, sociedade civil organizada envolvendo para isso  instituições de ensino e 

pesquisa do município ampliando assim  o olhar e compromisso em propor soluções para 

locais de vulnerabilidade social e ambiental. 

Essa proposta metodológica de capacitação envolvendo “conteúdos relacionados ao 

planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento de projetos urbanos; 

estruturação de propostas ao governo federal e captação de recursos para o 

financiamento do desenvolvimento urbano municipal” caracteriza o projeto de extensão 

aqui exposto conforme linha temática prevista no Edital PROEXT MEC-SESu 2016: 

Desenvolvimento Urbano sub-tema: Gestão de Projetos Urbanos – Programa de 

Extensão Universitária MEC- SESu. 

  

Desenvolvimento 
Urgência – um contexto favorável à criatividade 

Foi eleito, em acordo com os técnicos e gestores da Secretaria do Verde Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, como objeto de estudo para elaboração de um 

projeto de intervenção urbana e qualificação das áreas de proteção ambiental com 

potencialidade para uso antrópico,  um trecho do parque linear do córrego Viracopos 

pertencente à bacia hidrográfica do Capivari Mirim e que configurou o objeto de estudo do 

atual projeto de extensão em andamento na FAU PUC-Campinas com prevista conclusão 

em Dezembro de 2017. 

Iniciou-se, portanto, uma analise do território urbano e do imediato entorno ao 

córrego elaborada pelos alunos bolsistas de extensão da FAU PUC-Campinas a fim de 

caracterizar e qualificar sistemas urbanísticos fundamentais para posterior embasamento 

de ações projetuais, tais como sistema de mobilidade urbana, espaços livres e 

equipamentos de lazer  públicos que atendem (ou deixam de atender) a população local, 

equipamentos institucionais , levantamento e caracterização dos  recursos hídricos e 
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demais dados referentes às problemas ambientais além de sistematização de demandas 

sociais e carências fundamentais para a digna vida em um território marginalizado, 

periférico, característico das metrópoles brasileiras. 

Convencionou-se dividir o desenvolvimento do trabalho em quatro etapas para que 

as questões pudessem ser criteriosamente trabalhadas entre bolsistas e técnicos e para 

que a compreensão dos problemas e a posterior capacidade crítica e criativa de 

elaboração das soluções e alternativas projetuais pudessem ser efetivamente concebidas. 

Estas etapas coincidem com as fases comumente previstas para a elaboração de 

projetos arquitetônicos e urbanísticos e  com um cronograma previsto para dois anos de 

desenvolvimento convencionou-se denomina-las de: 

1)    LEVANTAMENTO/ DIAGNÓSTICO 

2)    PROGNÓSTICO / ESTUDO PRELIMINAR 

3)    CONSOLIDAÇÃO DO ESTUDO PRELIMINAR 

4)    DIRETRIZES PARA ANTE PROJETO 

Para cada etapa citada acima, coube aos bolsistas a elaboração de  pranchas de 

desenhos onde cada sistemas urbano pudesse ser estudado isoladamente e em 

associação à outros de modo a compreende-los como um sistema único e completo. 

Foram selecionadas sub áreas de intervenção, após a compreensão do completo 

sistema do espaço público, e para cada trecho, elencadas e hierarquizadas as principais 

ações projetuais que atendessem às demandas previamente observadas. 

Esta metodologia permite segmentar o território sem desconsidera-lo como um todo 

e sem desconfigurar o sistema de relações que o qualifica. Desta maneira torna-se 

possível agir pontualmente executando as ações prioritárias sem descontrole, 

coerência.e, sobre tudo atendendo às contingencias econômicas do município conforme 

própria orientação dos técnicos envolvidos no desenvolvimento do trabalho. 
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Imagem 01 IMPLANTAÇÃO GERAL 

Em destaque os trechos com características especificas e intervenções pontuais  

(Acervo do autor) 

 

Para cada etapa prevista um produto gráfico foi gerado com o predicado de 

possibilitar reuniões e debates entre os envolvidos e, portanto soluções ao cenário 

diagnosticado pudessem ser coletivamente almejadas. Há nestes encontros e reuniões 

um episódio de fundamental importância para a formação dos alunos bolsistas e que cabe 

aqui importante inserção: 

Devido ao fato de nestes encontros promovidos para o desenvolvimento do trabalho 

ocorrer a troca de conhecimento entre os saberes da academia representados pelos 
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alunos e professor orientador e a realidade apresentada pelos técnicos da Secretaria 

parceira neste projeto de extensão as soluções projetuais e a maneira de encarar as 

prioridades de intervenção transformam-se em um elemento educador complementar aos 

exercícios didáticos propostos da graduação e explicita aos alunos a realidade econômica 

vivida pela população de áreas periféricas e a dificuldade e muitas vezes incapacidade 

técnica que muitas prefeituras vivem em seu cotidiano no desenvolvimento e proposição 

de ações urbanas eficientes e transformadoras. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Corpos técnicos que compõem Secretarias Municipais nem sempre têm a específica 

formação acadêmica e técnica necessária para o desenvolvimento de politicas e projetos 

urbanos adequados às circunstancias encontradas nas cidades. Esta inadequação, em 

muitas vezes, dificulta a compreensão e leitura do território urbano de forma sistêmica. 

Secretarias públicas que lidam com específicos sistemas urbanos como mobilidade 

ou parques e jardins têm enorme dificuldade em estabelecer propostas em conjunto com 

Secretarias cujos objetos de gestão poderiam complementar ações e politicas de outras 

pastas públicas construindo assim uma efetiva ação urbanística. 

Imagem 02: IMPLANTAÇÃO TRECHO A | Em destaque: TRECHO A1 | Acervo do autor. 
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Durante o desenvolvimento do trabalho tornou-se evidente aos integrantes da 

equipe da Secretaria Pública parceira a importância de uma intersetorialidade entre os 

técnicos das demais pastas.  Devido a uma agenda de ações incompatível ao proposto 

por este projeto a multiplicação do conhecimento coletivamente gerado não pôde ser, com 

eficiência, multiplicada para outras secretarias afins. No entanto a desejada capacitação 

dos técnicos diretamente ligados ao trabalho pôde se iniciar e a consciência da 

necessidade de um amplo reconhecimento do território para posterior formulação de 

ações públicas pôde gradualmente concretizar-se. 

Para os alunos, no entanto este contato com a árdua realidade social econômica e 

ambiental vivida na área de estudo faz com que a proposta urbanística e arquitetônica, 

mesmo que singela e em pequena escala, tenha de ser elaborada com a 

responsabilidade de quem reconhece a urgente necessidade que determinadas áreas 

urbanas de fragilidade social e ambiental apresentam. 

Esta demanda imprime nos projetos e no desenho do arquiteto (e do aluno de 

arquitetura) um compromisso com a criatividade e com as soluções técnica e 

economicamente viáveis capazes de transformar territórios com justas, adequadas e 

responsáveis ações pontuais multiplicadores de desenvolvimento. 

  

3.2 Arquitetura de um espaço público 

Concomitantemente ao levantamento das características e qualidades do espaço 

físico e da infraestrutura urbana do território estudado, foram sistematizados os anseios e 

necessidades que a população residente no entorno do futuro equipamento público 

relataram. 

  Demandas como áreas de manifestações culturais que subsidiassem os grupos e 

organizações não governamentais que desenvolvem na região atividades culturais, 

viabilizar uma pista de caminhada, com devido mobiliário urbano e iluminação pública 

adequada, espaço para atividades de esporte que ficassem abertos em horários 

ajustados aos dos moradores foram sistematizados e transformados em programas de 

arquitetura e paisagismo que abrigassem livremente a vasta e imprevisível ocupação do 

espaço publico pela população. 

A transformação de desejos, anseios e necessidades em programas de 

equipamentos públicos de arquitetura e urbanismo precisa de uma inevitável reflexão 
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critica e criativa para que, mesmo com claras dificuldades econômicas, politicas e 

administrativas, a totalidade dos anseios pudesse ser equacionada. 

Cabe ao projeto de arquitetura diante deste cenário de ampla necessidade, baixo 

recurso financeiro e específica legislação das áreas de preservação ambiental possibilitar 

e abrigar criativamente as demandas sociais. Praças que se utilizam do desnível 

topográfico para criarem plateias e arquibancadas que abrigam manifestações teatrais, 

danças e demais atividades corporais, arrimos estrategicamente inseridos para remodelar 

topografia e que também sirvam de bancos e permitam amplitude visual - fator essencial 

para qualidade do espaço público, acabam por cumprir funções complementares às que 

tecnicamente respondem e desta maneira contribuem para a livre apropriação atendendo 

ao conjunto de solicitações e necessidades sociais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagem 03: IMPLANTAÇÃO TRECHO A1 | Em destaque: CENTRO COMUNITÁRIO | Acervo do autor. 



 

270 

Métodos construtivos racionalizados e o correto uso dos materiais certificam que 

equipamentos de apoio sejam gentilmente integrados às áreas de preservação. 

Utilizando-se, por exemplo, dos mesmos blocos de concreto que constituem as 

alvenarias estruturais dos arrimos e do centro comunitário e assentados de maneira a 

possibilitar ventilação e iluminação, reduz-se a necessidade do uso de caixilhos 

envidraçados de custo e manutenção elevados às condições encontradas pôde-se de 

maneira inventiva qualificar os equipamentos necessários para a almejada transformação 

das áreas degradadas. 

Pisos permeáveis adequados à acessibilidade universal ou revestimentos simples de 

brita e terra batida, desenham percursos e áreas de permanecia de modo à permitir o uso 

antrópico adequado às áreas de proteção ambiental viabilizando com isso a desejada 

pista de caminhada conforme solicitação da população. 

A arquitetura neste momento é a arquitetura possível e adequada às reais situações 

encontradas no território de intervenção. Há um compromisso firmado com a necessidade 

e não com os anseios e desejos do arquiteto. Firma-se assim um compromisso com a 

urgência de ver qualificada uma área degrada. 
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Resultados Obtidos 

Embora o projeto ainda não esteja finalizado, pois o prazo de sua conclusão é de 

Dezembro de 2017, já é possível perceber os impactos gerados nos envolvidos em seu 

desenvolvimento. 

Aos gestores e técnicos da secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento 

sustentável do Município de Campinas o contato com um exercício acadêmico 

responsável com as demandas reais do território e o compromisso que ações desta 

natureza devem ter com os diferentes e complementares atores e sistemas que compõem 

o território urbano foi muito rico e motivador. 

A manifestação favorável à continuidade do convenio e do enfrentamento de outros 

trechos previstos no Plano Municipal do Verde e sobre tudo a formulação de licitações 

públicas para o desenvolvimento de trechos previstos no plano para serem desenvolvidos 

pela iniciativa privada que seguirão a metodologia proposta neste trabalho foram 

resultados observados que demonstram a capacitação e aperfeiçoamento conforme 

objetivo central deste Projeto de Extensão Universitária. 

Cabe ressaltar que dos cinco técnicos envolvidos no projeto apenas um tem  

formação de arquitetura e urbanismo. E equipe formada por geógrafos, engenheiros e 

biólogos contribuiu intensamente para a formulação das ações projetuais, cada qual com 

visões específicas e de valiosa importância. No entanto, assuntos relativos às 

complementares pastas da administração pública onde a intersetorialidade pudesse de 

fato ser explorada, houve pouca eficácia devido à própria dificuldade burocrática do órgão 

e à agenda compromissada com as respectivas questões especificas e que pouco 

interagem para uma busca conjuntas às problemáticas urbanas 

           

Imagem 04/05: CENTRO COMUNITÁRIO. Planta e Perspectiva. Acervo do autor. 
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Para o aluno, entretanto a participação na elaboração deste projeto onde questões 

referentes a pratica profissional em contextos de fragilidade sociais, econômicas e 

ambientas e onde ações criativas e responsáveis são imprescindíveis para formulação de 

projetos e ações transformadoras, gerou significativa complementação  em sua formação 

critica e técnica ampliando também a visão politica do desenvolvimento da cidade e da 

formação da excluída periferia urbana. 

O trabalho também apresenta ao aluno outra possibilidade de atuação profissional 

onde o exercício de pensar e fazer arquitetura assume um papel social compromissado 

com a realidade urbanística social ambiental e onde a criatividade não é lida como uma 

busca vaidosa pelo novo, sem um compromisso com as circunstancias de cada território e 

sim como uma condição essencialmente necessária para o desenvolvimento de uma 

arquitetura capaz de produzir transformações sociais reais e duradouras. 
 

 

 

 
 
 
Ref
erê
nci
as 
AR

AN

TE

S, 

Otíl

ia 

Beatriz Fiori; VAINER, Carlos; MARICATO, Ermínia “A cidade do pensamento único – 

Desmanchando consensos” Vozes, Petrópolis, 1ª Edição, 2000 
Imagem 06:  PERS        



 

273 

BATTLE, Enric “El jadín de la metrópoli. Del paisaje romantico al espacio libre para una 

ciudad sostenibile” Barcelona, Editorial Gustavo Gilli AS, 2002 

BORJA, Jordi. Espacio público, condición de la ciudad democrática: la creación de um 

lugar de intercambio. Foro Internacional Espacio Público y Ciudad. 2005. 

DAGNINO, Ricardo de Sampaio “Riscos ambientais na Bacia Hidrográfica do Ribeirão das 

Pedras” Tese de Mestrado apresentada ao Instituto de Geociências da UNICAMP, 

Campinas/SP, 2007 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – Plano Urbanístico Gleba A2, Campinas, SP 

GEHL, Jan; GEMZOE, Lars “Novos espaços urbanos” Barcelona, Editorial Gustavo Gilli 

AS, 2002 

HARVEY, David. Rebel Cities. Verso, 2012. 

HUTCHISON, Edward “El dibujo em el proyecto del paisaje” Barcelona, Editorial Gustavo 

Gilli AS, 2002 

MARICATO, Ermínia. Metrópole na periferia do Capitalismo. São Paulo: Hucitec, 1995 

OLIVEIRA, Paulo Sérgio Garcia de “Estudos das Várzeas visando o controle de cheias 

urbanas e a restauração ecológica: o caso do parque linear do Ribeirão das Pedras, 

em Campinas/SP” Tese de Doutorado submetida à banca examinadora para a 

obtenção de título de Doutor em Engenharia Agrícola, na Área de Concentração 

Planejamento e Desenvolvimento Rural Sustentável, UNICAMP, Campinas/SP, 2004 

RELATÓRIO DAS OFICINAS PARTICIPATIVAS DE RECURSOS HÍDRICOS – Secretaria 

do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SVDS) 

SANTOS, Humberto, CAMPOS Yara. Um parque ao longo do caminho: Parques lineares 

são alternativa para ocupação das margens dos rios sem degradação. Jornal 

Manuelzão. Belo Horizonte. 11 jul. 2006. Caminhos do Mundo.p.6 

SANTOS, Milton “Por uma outra globalização” RECORD, São Paul 

THEODORE, Nik, PECK, Jamie, BRENNER, Neil. Cities and the rule of markets. 

Blackwell Publishing, 2012 

  

  



 

274 

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL, PROTAGONISMO E AMBIENTE ESCOLAR: O 
POTENCIAL CRIATIVO EM MOVIMENTO 

 

Hérica Maria Saraiva Melo  

(Colégio Técnico de Teresina / Universidade Federal do Piauí) 

Dayanne Batista Sampaio  

(Universidade Federal do Piauí) 

Jairane Escócia Silva Aquino  

(Colégio Técnico de Teresina / Universidade Federal do Piauí) 

Rosana Rodrigues de Sousa  

(Colégio Técnico de Teresina / Universidade Federal do Piauí) 

 
Resumo 
Este relato de experiência expõe intervenções realizadas no Colégio Técnico de Teresina 

(CTT) ao acompanhar 150 estudantes contemplados com bolsas de auxílio. Objetivando 

valorizar o potencial criativo e o protagonismo cultural e social, os estudantes 

desenvolveram atividades multiculturais na escola, sob a supervisão da equipe do 

Programa de Assistência Estudantil (PAE). As temáticas escolhidas demonstraram o 

reconhecimento daquilo que era comum e significativo ao público estudantil, reforçando a 

importância da criatividade como potencializadora da ação de cuidado. Assim, o 

envolvimento e o protagonismo juvenil na produção de um ambiente mais acolhedor 

passaram a ser garantidos. Os resultados indicaram que o estímulo à realização criativa, 

além de inovar como estratégia de cuidado e reflexão-ação, tornou-se um elemento 

facilitador do processo ensino-aprendizagem, com uma participação mais ativa dos 

estudantes na construção do conhecimento e do ambiente escolar. Almeja-se 

desencadear novas possibilidades de contribuição à formação humana, autônoma e 

responsável pela transformação social. 

Palavras-chave: Assistência Estudantil. Potencial Criativo. Protagonismo Juvenil. 

Ambiente Escolar. 
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Abstract 
This experience report exposes interventions performed in the Colégio Técnico de 

Teresina involving 150 students with grants. Aiming to valorize the creative potential and 

the social and cultural protagonism, the students develop multicultural activities in the 

school under the supervision of the Student assistance Program (PAE). The chosen 

thematics showed the recognition of what was common and meaningful to the student 

audience, which reinforce the importance of creativity as a potentiating in the caring action. 

Thus, the young involvement and protagonism in the generation of a cozier environment 

were guaranteed. The results indicated that the incentive to the creative achievement has 

become a facilitator element in the teaching-learning process where there is a more active 

of the students in the Knowledge building and school environment. It is expected to initiate 

new possibilities of contribution to an autonomous and responsible human formation by 

the social transformation. 

Key-words: student assistance. Creative potential. Young protagonism. School 

environment. 

  
 Introdução 

A criatividade tem sido apontada como uma das habilidades humanas mais 

transformadoras. Desde quando o homem conseguiu desenvolver estratégias e recursos 

para sua subsistência e bem-estar, pode-se dizer que a criatividade passou a ser a força 

impulsionadora de desenvolvimento humano. É cada vez mais comum sua associação à 

resolução de problemas presentes e futuros, sendo requisito no mercado de trabalho e 

diferencial nas atividades de ensino-aprendizagem, bem como sua presença na 

tecnologia. O homem criativo é, pois, o homem do futuro, capaz de lidar com as 

adversidades e as inovações da humanidade.  

Nas discussões sobre um modo de vida mais sustentável, por exemplo, o processo 

criativo passa a ser o grande foco em todas as dimensões: individual, social, econômica, 

política e ambiental. Nessa perspectiva, a educação e os ambientes educacionais devem 

assumir tal direcionamento, uma vez que se constituem instrumentos de formação 

humana. Por isso, “o âmbito educacional deve ser o propulsor de seu desenvolvimento, 

no intuito de formar cidadãos com nova postura criativa” (OLIVEIRA, 2010, p. 1). Assim, a 

própria criatividade servirá como instrumento do ensino-aprendizagem. 
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Em vista disso, este trabalho relata uma experiência de facilitação do processo 

criativo em um ambiente escolar, associando-se ao desenvolvimento e fortalecimento do 

protagonismo juvenil. Partiu-se da seguinte reflexão: Como valorizar o potencial criativo e 

o protagonismo cultural e social no ambiente escolar? Pretende-se expor intervenções 

realizadas no Projeto “Ocupação Cultural”, desenvolvidas pelos jovens, por meio de 

atividades multiculturais. Ao focalizar o jovem, manifesta-se uma uma perspectiva de um 

potencial criativo único e em constante movimento. As ações se configuraram como 

atividades capazes de desenvolver, no Ser que são e nos saberes que sabem, um “Ser-

sendo”, no dizer de Heidegger (1995), singular, particular e, ao mesmo tempo, social e 

coletivo. 

  

Criatividade como potência e experiência de ser humano 
Originada dos termos latino (creare - que significa fazer) e grego (krainen - que 

significa realizar) (OLIVEIRA, 2008), criatividade expressa o potencial humano de criação 

e transformação. Como explicita Ostrower (1997), o criar é um agir integrado em um viver, 

por isso só pode ser visto no sentido global. A autora fala de um “Ser-consciente-sensível-

cultural” para enfatizar a integralidade do Ser criativo. Criar é condição humana, “onde 

reinam conflitos e apaziguamentos. Um jogo permanente de estabilidade e instabilidade, 

altamente tensivo. O produto desse processo é uma realidade nova que está 

permanentemente sendo experienciada e avaliada” (SALLES, 1998, p. 28).  Criação é 

movimento e também potência de vida. 

Tal perspectiva permite ampliar o que muitas vezes é entendido como geração de 

novas ideias ou capacidade artística. Criatividade deve ser enfatizada nos múltiplos níveis 

do ser-consciente-sensível-cultural do homem. Este se faz presente nos múltiplos 

caminhos em que procura captar e configurar suas realidades. Nesse sentido, a 

criatividade como potência se refaz sempre. Na criação, a ulterior finalidade do fazer 

humano é poder ampliar a experiência de vitalidade (OSTROWER, 1997). Isso significa 

que cada ser humano, à medida que tem internamente uma referência acerca das coisas, 

do modo como as experimenta, as conhece e as recria, busca continuamente um 

despertar para o redescobrimento de sua potência vital. 

Contudo, Lubart (2007) afirma que, ao avaliar o processo de escolarização, 

dependendo do que as instituições de ensino tendem a valorizar, também podem se 
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tornar um freio à criatividade. Isso ocorre porque as escolas objetivam uma aprendizagem 

focada na reprodução do conhecimento. Portanto, considerando a necessidade de buscar 

instrumentos que fundamentem novos percursos e bases para a educação, os quais 

viabilizem o sentido criar-viver, deve-se valorizar a criatividade como um instrumento de 

formação, educação e transformação. 

Partindo disso, assumiu-se a possibilidade de criar espaços facilitadores do 

processo criativo em que a liberdade criadora e o protagonismo juvenil fossem os 

conceitos norteadores no ambiente escolar. Nesse cenário, paralelamente às atividades 

educacionais comuns, os jovens puderam empreender a construção de seu ser-fazer. 

  
Assistência estudantil, protagonismo e potencial criativo: um diálogo possível 

A Política de Assistência Estudantil desenvolvida pelo Colégio Técnico de Teresina 

(CTT), escola técnica vinculada à Universidade Federal do Piauí (UFPI), segue os 

princípios e diretrizes estabelecidos pelo Plano Nacional de Assistência Estudantil 

(PNAE), que tem como objetivo viabilizar a igualdade de oportunidades entre todos os 

estudantes e contribuir para a melhoria do desempenho acadêmico, a partir de medidas 

que buscam combater situações de retenção e evasão escolar (BRASIL, 2010). Seguindo 

esses princípios e diretrizes, a equipe do Programa de Assistência Estudantil (PAE) do 

CTT/UFPI busca explorar possibilidades de formação a partir do ponto de vista do 

estudante.  O PAE foi criado em Maio de 2014 a fim de ampliar as condições de acesso, 

permanência e êxito formativo do aluno. Possui uma equipe multidisciplinar composta 

atualmente por assistente social, nutricionista, pedagoga e psicóloga. 

A partir da discussão sobre assistência estudantil e educação, delineou-se um 

modelo de intervenção, operacionalizado através de um projeto piloto, denominado 

projeto “Ocupação Cultural”. A pretensão foi circunscrever o acompanhamento a 

estudantes contemplados com bolsas estudantis, permitindo que se assumissem sujeitos 

ativos na experiência de aprendizagem. Este projeto buscou contribuir para a 

compreensão do lugar ocupado pelos jovens no ambiente escolar. Ao entender esse 

jovem como protagonista de seu desenvolvimento, cumpre-se a efetivação do direito de 

participação: 

(i) manifestar sua opinião, (ii) intervir com sua ação e (iii) garantir com sua avaliação que 

as políticas a eles destinadas pelos serviços, programas e benefícios sejam estruturadas 
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de acordo com suas necessidades e interesses. Essa participação implica um processo 

de diálogo permanente em que o que deve prevalecer não é uma opinião isolada [...] mas 

o resultado de diferentes visões acomodadas num consenso construído com respeito de 

ambos (UNICEF, 2002, p. 61). 

Costa e Vieira (2006) consideram o protagonismo juvenil como uma possibilidade 

concreta do desenvolvimento e exercício da cidadania, ao mesmo tempo em que se volta 

ao sujeito, em relação à formação da identidade, autoconceito e autoestima, que são 

componentes importantes para a formação da identidade e autonomia. Tal conceito 

encontra base na própria condição humana de criar e construir o próprio ser, de 

desenvolver potências, de transformar-se. No ambiente escolar, a valorização do 

potencial criativo do jovem, enquanto protagonista, faz emergir a retomada ativa da 

experiência, decorrendo em uma aprendizagem mais significativa, tomada de sentidos. 

É primordial compreender que o processo educativo não está separado do contexto 

do educando e que este não está afastado do ambiente educativo. Este ambiente deve 

apresentar-se como facilitador de condições para o existir e o agir criativo e coletivo, de 

maneira a instigar a construção de soluções ou estratégias de construir coletivamente 

uma vida e um ambiente mais saudáveis. Para Migliori (2002, p. 20), “é um compromisso 

profundo e integral com a ação amorosa através de uma perspectiva ética e criativa, 

recuperando na construção do conhecimento e da realidade, a reverência pela vida”. O 

sentido de pertencimento à escola deve ser foco das ações educativas, pois fortalece o 

compromisso do jovem consigo e com o outro, contribuindo para a promoção de relações 

mais saudáveis com o ambiente e com as pessoas que nele estão inseridas. 

  

Metodologia 
Este trabalho trata-se de um relato de experiências desenvolvidas no CTT/UFPI, no 

ano de 2016. As intervenções foram realizadas por 150 estudantes contemplados por 

bolsas de auxílio estudantil. Os jovens se organizaram em grupos de quinze integrantes 

responsáveis por desenvolver atividades multiculturais. 

O delineamento das propostas foi definido com cada grupo de alunos, priorizando 

suas percepções e desejos sobre a temática escolhida. O grupo definia, junto à equipe do 

PAE, o roteiro de execução da temática, com objetivos e metodologia. As atividades 

ocorreram durante uma semana ou em dias específicos. A seguir, serão detalhadas as 
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atividades realizadas pelos alunos, reforçando a importância da atitude criadora como 

agente potencial da ação de cuidado. 

 

Potencial Criativo em movimento: jovens protagonistas 
Parte-se do reconhecimento, segundo Silva (2009), que o protagonismo juvenil 

pressupõe uma relação dinâmica entre formação, conhecimento, participação, 

responsabilização e criatividade como mecanismo de fortalecimento da perspectiva de 

educar para a cidadania. Foram esses os resultados reconhecidos com o Projeto 

“Ocupação Cultural”. As atividades serão descritas de forma sucinta e, para facilitar a 

apresentação, foram agrupadas de acordo com a semelhança de temas. 
·         Semana do amor e Semana da amizade. O primeiro grupo de alunos 

incentivou relações de cuidado no ambiente escolar, por meio de manifestações 

de carinho entre os estudantes, utilizando cartazes, correio do amor e 

momentos lúdicos, onde os casais puderam manifestar seus sentimentos. Ao 

final, houve entrega de cesta de doces e almofadas (confeccionada por uma 

aluna do grupo).  O segundo grupo propôs dinâmicas no intervalo das aulas 

(correio da amizade e músicas cantadas pelos alunos). 

·         Semana de paz no trânsito. Competição de charges; distribuição de materiais 

sobre o tema, em frente ao colégio; aplicação de questionário para identificar o 

panorama de mobilidade (de que bairro são, como chegam à escola) dos alunos 

do CTT/UFPI. Ao final, foi ministrada uma palestra sobre o tema e expostos os 

resultados das atividades anteriores. 

·         Semana da árvore. Esse grupo propôs uma palestra no auditório, intitulada 

“Reflexão sobre desmatamento”. Houve plantio de árvores por um estudante 

representante de cada série/turma. 

·         Gincana Junina e Semana Junina. O primeiro grupo propôs uma gincana 

junina com diversas brincadeiras ao longo da semana. O segundo grupo 

montou uma barraca para venda de comidas típicas feitas pelos próprios alunos 

e/ou familiares. O dinheiro arrecadado possibilitou a compra de bebedouro e 

espelho para um dos quartos do alojamento do CTT/UFPI. 

·         Campeonato de dama e Campeonato de Games. O primeiro grupo organizou 

o campeonato de dama no pátio da escola, com o objetivo de promover a 
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interação entre os alunos dos diversos cursos. O segundo grupo propôs a 

realização de um campeonato de games, realizado no laboratório de 

informática. 

·         Curso de estampa manual, Word e Violão. Aluno do curso técnico em 

informática ministrou o curso de estampa manual, com a finalidade de ensinar 

técnicas para pintura em camisa. Participaram da atividade alunos, funcionários 

do CTT/UFPI e pessoas da comunidade. O objetivo foi incentivar o aluno e 

apoiá-lo em uma atividade que ele já executa para si mesmo. Vislumbrou-se, 

ainda, o compartilhamento de saberes, inclusive visando uma possível inserção 

no mercado de trabalho a partir dessa atividade. O curso de word  foi realizado 

pelos estudantes do curso técnico em informática. O grupo preparou atividades 

voltadas para digitação e conhecimento do programa Word. Teve como público 

os alunos do 1º ano do ensino médio. Já o curso de violão foi ministrado por 

estudantes do curso técnico em agropecuária, para alunos do alojamento. Ao 

final, os alunos fizeram uma apresentação cultural.   

·         Câncer de mama, Câncer de Próstata e Semana de valorização da saúde.  O 

primeiro grupo de alunas do curso técnico em enfermagem realizou uma 

palestra sobre prevenção ao câncer de mama e uma oficina para alunas e 

funcionárias do CTT/UFPI, com o objetivo de ensinar o autoexame de mamas. 

O segundo grupo realizou uma roda de conversa sobre câncer de próstata com 

alunos e funcionários e o terceiro grupo sobre autoestima e saúde, 

conjuntamente com a verificação de sinais vitais de alunos e funcionários. 

·         Bullying na escola. Os alunos apresentaram um documentário sobre a 

temática em duas turmas do 1º ano do ensino médio. Em seguida, abriu-se uma 

roda de conversa para discussão do enfrentamento da temática no cotidiano 

escolar. Desses encontros, surgiram comissões de combate ao bullying para 

dialogarem com a equipe do PAE/CTT e com as coordenações de curso sobre 

possíveis casos de violência escolar. 

·         Uso de álcool e outras drogas. Entendendo a necessidade de obter dados 

sobre o uso de drogas pelos estudantes, os alunos aplicaram em Agosto/2016, 

um questionário estruturado, baseado no instrumento ASSIST (Alcohol, 

Smoking and Substance Involvement Screening Test), elaborado pela 
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Organização Mundial de Saúde (OMS). Posteriormente, o grupo realizou uma 

palestra para apresentar o panorama local e discutir estratégias de prevenção, 

a partir do diálogo com os demais alunos e professores. O trabalho possibilitou 

à equipe do PAE fortalecer os vínculos com os estudantes, facilitando um 

diálogo distante da postura proibitiva que geralmente perpassa o discurso sobre 

drogas. 

·         Prevenção ao Suicídio. Foi realizada uma programação para o “Setembro 

Amarelo”, considerado mês de prevenção ao suicídio. Realizaram-se rodas de 

conversa no pátio da escola, palestra, debate de filme e oficina. Duas rodas de 

conversa tiveram a finalidade de dialogar com os jovens sobre significados, 

sentimentos, pensamentos e lembranças que a temática desperta, assim como 

foi possível discutir sobre mitos e verdades criados em torno do suicídio. Na 

terceira roda, alunos compartilharam as próprias experiências, possíveis fatores 

que levam o adolescente a tentar suicídio e refletiram sobre a importância da 

rede de apoio e formas que encontraram (e encontram) de valorizar a vida. A 

palestra “Educação para a morte e valorização da vida” foi ministrada por uma 

psicóloga. O filme “Elena” objetivou mostrar a angústia da personagem e o 

sofrimento frente ao suicídio de todos que a circundavam. Na oficina “Árvore da 

vida”, os alunos escolheram uma árvore próxima ao pátio, com a finalidade de 

expor atos de cuidado e afeto para com o próximo através de mensagens 

escritas em bilhetes e em balões amarelos que, em seguida, foram colocados 

na árvore para simbolizar o valor da vida. 

·         Feira de artesanato. Alunas que confeccionam brincos e diversos materiais 

em feltro realizaram uma exposição no CTT/UFPI, onde na oportunidade 

puderam ser valorizadas pelo seu trabalho e comercializaram seus produtos. 

·         Visita a uma instituição de animais abandonados. Esta atividade 

proporcionou refletir sobre a situação de animais abandonados e disponíveis 

para adoção. 

·         Enquetes e Pesquisa sobre alimentação. Foram aplicados questionários no 

Restaurante Universitário com o objetivo de identificar a opinião dos alunos 

sobre os alimentos servidos no horário do almoço. 
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As atividades desenvolvidas retratam, pois, o reconhecimento daquilo que era 

comum e significativo ao público estudantil, reforçando a importância de tornar mais 

presente a participação juvenil na construção do ambiente escolar. Argumenta-se a favor 

de um currículo em movimento, com múltiplas linguagens, ancoradas na valorização dos 

elementos da vida cotidiana, na compreensão ou interpretação do “estar no mundo” e do 

“ser do mundo” circundante, em que os jovens, além de terem garantidos seus espaços 

de atores protagonistas, sejam incluídos como autores participantes nos projetos 

educacionais (FERREIRA, 2012). 

Isso reafirma o que Freire (1996), com a pedagogia da autonomia, visava construir: 

uma metodologia de aprender-ensinar-aprender. Precisa-se partir do que os sujeitos 

sabem e do que eles podem fazer por si mesmos.  À apreensão crítica da realidade, 

Freire (2001) dá o nome de conscientização, que possibilita aos sujeitos apoderarem-se 

de sua situação, intervir e transformá-la. 

Os resultados indicaram que é necessário possibilitar uma parceria dialógica com 

os educandos para entender as vivências desses jovens e estimular o desenvolvimento 

de suas potencialidades, a partir do interesse e do potencial criativo em explorar temas 

diversos e cotidianos, intrínsecos à própria realidade. 

Aqui foi possível, ainda, presentificar uma proposta de cuidado de si, do outro e do 

ambiente à medida que os estudantes se expandiam em saberes e sentidos vivenciados 

intimamente e os tornaram experiências de aprendizado coletivo, fazendo a leitura do 

mundo e participando de forma ativa e transformadora no cenário da vida estudantil. 

Ao longo da realização do Projeto “Ocupação Cultural”, os jovens exercitaram as 

habilidades de convivência e de criação coletiva, fortalecendo a possibilidade de escuta e 

de fala, mediante a troca de saberes e a apropriação de novas informações. Tais 

aspectos corroboram com o relato de experiência de Nogueira e Araújo (2016), que 

objetivou a criação de ações de conscientização para que jovens aprendessem a respeito 

do seu lugar na sociedade, seus direitos e deveres, levando a uma maior reflexão sobre o 

atual contexto socioeconômico e cultural. 

Ficou evidente que o estímulo à realização criativa, além de inovar como estratégia 

educativa, concretiza-se em ato de cuidado e reflexão crítica sobre o processo ensino-

aprendizagem. Como reconhece Ostrower (1997), é mais fundamental e gratificante para 
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o indivíduo que está criando, os sentimentos de reestruturação, de enriquecimento e de 

maior amplitude do ser, que se libera no ato de criar. 

Com uma participação mais ativa dos estudantes na construção do conhecimento e 

do ambiente escolar, a criatividade, o envolvimento e o protagonismo juvenil na produção 

de um ambiente mais acolhedor passam a ser garantidos. 

  
Considerações finais 

O Projeto “Ocupação Cultural” possibilitou aos bolsistas e demais estudantes 

envolvidos nas atividades, a oportunidade de desenvolver o aprendizado, as habilidades 

comunicativas, a criatividade, o espírito crítico e de cidadania, justificando a função social 

da educação. A experiência vivenciada almejou desencadear novas possibilidades de 

contribuição à formação humana, autônoma e responsável pela transformação social. 

Soma-se a isso a oportunidade de estimular os estudantes a atuarem como 

multiplicadores na família e na sociedade. 

Este trabalho, enfocado no diálogo entre assistência estudantil, criatividade e 

protagonismo, possibilitou à equipe do PAE fortalecer os vínculos com os estudantes, 

facilitando a construção coletiva de um ambiente mais significativo e cheio de vida. 

Almeja-se a continuidade das ações ampliando-as para a comunidade externa. Seguindo 

o curso transformador da criatividade e da educação, já se inicia mais um voo alçado na 

parceria entre estudantes, equipe, professores e demais funcionários. O Projeto 

“Ocupação Cultural”, agora como extensão, ganha ASAS (Afetividade, Saúde, Ambiente e 

Saberes) e pretende-se potente. 
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O “PEER LEARNING” NO ÂMBITO DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA: 
POTENCIALIZANDO PROCESSOS METACOGNITIVOS NO CONTEXTO ESCOLAR 
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(PUC - Campinas) 

Introdução 
A atuação da universidade junto à escola básica é tema que frequentemente nos 

traz reflexões sobre as práticas no âmbito acadêmico, seja na formação de professores, 

como nas atividades de pesquisa e extensão universitária. No âmbito institucional o MEC 

estabelece no texto das Diretrizes Curriculares da Educação Básica - 2013 trechos nos 

quais vislumbram-se ações da Universidade na formação e/ou complementação curricular 

para que o professor da escola básica possa atuar de forma plena sobre temas 

diversificados como Educação Ambiental, Direitos Humanos, bem como em ambientes 

escolares diversificados como População em Regime de Restrição, Comunidades 

Indígenas e Quilombolas. Lemos: “... Tais carências comprovam a necessidade imediata 

dareformulação de currículos dos cursos de Pedagogia e licenciaturas, introduzindo 

temas diversos das ciências sociais e políticas sociais, bem como da Pedagogia Social e 

que as Universidades incentivem e invistam em projetos de extensão e pesquisas que 

possibilitem a maior compreensão destes espaços, inacreditavelmente, ainda tão 

invisíveis na nossa sociedade.”[...] “Os processos de formação continuada poderão ser 

realizados por meio da oferta de oficinas, cursos de atualização, extensão, 

aperfeiçoamento e especialização, presenciais e a distância, que correspondam às 

principais demandas de formação dos professores.” 

Havemos de reconhecer a necessidade de termos ações que possam intensificar o 

diálogo com o professor da escola básica. Todavia, não se trata apenas de possibilitar 

que escola e professores tenham acesso ao que se desenvolve no âmbito acadêmico ou 

ao que a Universidade pode proporcionar. Tal diálogo é fundamental por se tratarem de 
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partes com práticas e saberes mais do que complementares, saberes que se integram em 

um único 

complexo processo, o de educar. Ludke e Cruz(2005) por exemplo, apontam a 

necessidade e caminhos no sentido da pesquisa universitária estabelecer diálogo amplo e 

pleno com a escola básica. 

“... a opção por trabalhos “híbridos”, isto é, elaborados em 

conjunto por docentes da escola básica e seus professores 

nos cursos de mestrado.... De um lado, crescem a escola 

básica e seus 

professores, recebendo estes uma complementação da 

formação 

obtida na licenciatura, e ao longo de toda a sua carreira, por 

certo. De outro lado, cresce a universidade, pelo contato 

direto com os problemas vitais da educação básica...” Lüdke 

e Cruz, 2005 

 

Neste trabalho faremos uma reflexão acerca da possibilidade da extensão 

universitária trazer novas formas de diálogo e atuação junto à educação básica, para além 

das propostas explicitadas no documento das Diretrizes Curriculares da Educação Básica 

supracitado. Para embasar nossa discussão apresentamos relatos de duas experiências 

de Planos de Extensão em áreas distintas do conhecimento, a Matemática e a Psicologia. 

Serão analisadas estas duas atividades de extensão que têm objetivos distintos (Jogos de 

Tabuleiro Matemáticos e Oficinas com Mulheres Jovens), mas ambos no contexto da 

Escola e no Ensino Fundamental II, e por esta distinção reafirmam a aplicabilidade e a 

efetividade da metodologia no contexto escolar. 

 
A extensão universitária 

A Extensão Universitária caracteriza-se por promover “... interação transformadora 

entre a universidade e outros setores da sociedade…”. Segundo o edital PROEXT 2015-

MEC/SESu 
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“1.2.1 Entende-se como Extensão o processo interdisciplinar, 

educativo, cultural, científico e político que promove a 

interação 

transformadora entre a universidade e outros setores da 

sociedade, mediados por alunos de graduação orientados por 

um ou mais professores, dentro do princípio constitucional da 

indissociabilidade com o Ensino e a Pesquisa.” 

 

No contexto escolar devemos pensar em transformações, atuando em parceira 

com as escolas na formação das competências desejáveis para o ensino básico. No 

BNCC (Banco Nacional de Componentes Curriculares) a respeito destas competências a 

serem trabalhadas destacamos: 

“... comunicar-se, ser criativo, analítico-crítico, participativo, 

produtivo e responsável”[...] ”aprender a aprender, saber lidar com 

a informação cada vez mais disponível, atuar com discernimento e 

responsabilidade nos contextos das culturas digitais, aplicar 

conhecimentos para resolver problemas, ter autonomia para tomar 

decisões, ser proativo para identificar os dados de uma situação e 

buscar soluções...” 

 

Ações pensadas na universidade que impulsionem a edificação de tais 

competências devem necessariamente estar sendo estabelecidas em parceria com a 

escola, na medida em que gestores, docentes e os próprios alunos nos trazem 

informações objetivas e subjetivas acerca da realidade escolar, em toda complexidade 

que a concerne, informações estas que se nos escapam e que fogem inclusive à cada 

uma das partes envolvidas. Não se trata de pesquisa-ação, na medida que não 

estabelecemos um objetivo a partir de linhas desejáveis de pesquisa e com 

implementações metodológicas específicas, para que à medida que temos o “feedback” 

das ações repensarmos junto aos pares a necessidade de reajustes para validação do 

método, como é caracterizado por Tripp (2005) 
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“pesquisa-ação é uma forma de investigação-ação que utiliza 

técnicas de pesquisa consagradas para informar a ação que se 

decide 

tomar para melhorar a prática”, e eu acrescentaria que as 

técnicas de pesquisa devem atender aos critérios comuns a 

outros tipos de pesquisa acadêmica (isto é, enfrentar a revisão 

pelos pares quanto a procedimentos, significância, 

originalidade, validade etc.)” 

 

As estratégias na extensão universitárias moldam-se de forma preponderante ao 

público alvo exigindo muitas vezes que se abra mão de pressupostos paradigmáticos para 

construirmos uma forma própria de diálogo com o público alvo, com a finalidade de 

promovermos o empoderamento dos conteúdos apresentados ganhando então 

significação própria em seu universo, diferenciando dos processos de enculturamento 

como ressalta Davis, Nunes e Nunes. 

 

“...enculturar refere-se ao processo de apropriação de uma 

cultura, que se dá por meio de exposição a modelos aceitos 

(via imitação), explicações, interações e feedbacks que 

forneçam informações úteis para a aprendizagem em 

curso...” Davis, Nunes, Nunes, 2005 

 

No contexto escolar a extensão universitária prima por ações que potencializem as 

competências desejáveis na formação do aluno trabalhando em temas que sejam de seu 

interesse, mas também com aderência aos conteúdos escolares. Esta característica de 

escolha temática possibilita termos flexibilidade suficiente para que a adesão ao programa 

seja voluntária, e possibilita também empreendermos um aprofundamento no tema, por 

ser de interesse do grupo, aprofundamento este que raramente consegue-se atingir em 

sala. Neste ponto mencionamos outra importante característica das ações da extensão 

universitária: aliada à desejável autonomia, o público alvo passe a atuar enquanto 

multiplicadores do trabalho desenvolvido, de forma que não nos restringimos apenas a 

trabalhar junto aos jovens os temas/conteúdos propostos, mas também a promovermos 
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para que sejam protagonistas na multiplicação deste saber. Neste trabalho analisaremos 

como a aplicação da metodologia de Aprendizagem por Pares pode ser uma estratégia 

adequada e efetiva para este propósito. 

 

 

 
Peer Learning (Aprendizagem por Pares) 

Em Aprendizado entre Pares a metodologia parte de três princípios: 

(I) Empoderamento: Um grupo cresce com o desenvolvimento do potencial individual de 

seus participantes. É preciso valorizar e utilizar a experiência e o conhecimento de cada 

pessoa do grupo enquanto se respeita as diferenças de forma fundamental para se viver 

em sociedade. 

(II) Segurança: Estabelecer regras de convivência ao se iniciar as atividades buscando 

combinar algumas normas para que as discussões não percam o foco evita que 

comentários preconceituosos ou excludentes, além de julgamentos possam interferir no 

processo ensino-aprendizagem. Além disso o desenvolvimento de mecanismos que 

permitam criar acordos sobre a divulgação de assuntos particulares ou que dizem respeito 

à dinâmica do grupo são tidas como boas técnicas de facilitação. 

(III) Participação: Encorajar a participação de todos nesse processo pode ser alcançada 

através do uso de uma ampla variedade de atividades de aprendizado. Muitos 

participantes desse processo se sentem mais confortáveis em discussões em pequenos 

grupos, mas apresentam alguma dificuldade em manifestar-se em grupos maiores. 

Em Portal de Jovem para Jovem, Educação entre Pares lemos: 

“A educação entre pares ou educação de pares, como o 

próprio nome já diz, é a troca de saberes entre semelhantes, 

ou seja, entre pessoas ou grupos que têm o mesmo perfil e 

compartilham as mesmas vivências, o que facilita muito o 

intercâmbio de conhecimentos e práticas.” 

 

Atuando em grupos reduzidos de alunos que, por afinidade, aderem aos projetos 

propostos, trabalhamos os temas/conteúdos em atividades que sejam significativas. 

Assim como nas atividades curriculares, o educador extensionista deve estar atento ao 
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planejamento das atividades de forma que possam ter um sentido para a pessoa que a 

realiza. Nessa perspectiva, toda a tarefa que a pessoa desempenha tem sempre um 

objetivo e um motivo, o sentido é dado pela relação entre o motivo e o objetivo - ou 

resultado - previsto para a tarefa (Mello, 2004). Assim, para que a atividade tenha sentido 

deve haver uma coincidência entre motivo e objetivo, dessa forma a pessoa atua porque 

está interessada, motivada pelo resultado que alcançará. Desta forma garante-se, então, 

os dois importantes princípios já mencionados, fundamentais para o projeto: o 

empoderamento destes conteúdos (e não a enculturação) e o aprofundamento na reflexão 

sobre tais temas. Neste ponto é importante entrarmos nos processos de metacognição. 

Como apontam Davis, Nunes, Nunes (2005): “Investir nessa cultura do pensamento 

significa tentar ampliar e aprimorar as possibilidades de sucesso, levando os alunos a 

conquistar aprendizagens mais profundas e duradouras.  

 

Inúmeros estudos (Goodrich, 1996, Dolly, 1999) apontam a necessidade de 

articular a escola da informação com a escola da formação e, talvez, isso possa ser mais 

bem feito, incentivando a metacognição (Grangeat, 1999).”  

 

[...] “Experiências metacognitivas designam: os processos pelos quais 

se é capaz de exercer controle e auto-regulação durante a tarefa de 

resolução de um problema, permitindo ao sujeito tomar consciência do 

desenrolar da sua própria atividade.” [...] “Fica patente, então, que a 

metacognição é aspecto central na implementação de uma cultura do 

pensamento, uma vez que é por seu intermédio que se pode: construir 

conhecimentos e habilidades que tenham maior possibilidade de 

sucesso e de transferência; aprender estratégias de solução de 

problemas que sejam passíveis de serem autorreguladas; adquirir 

autonomia na gestão das tarefas e nas aprendizagens, autorregulando-

se e se auto-ajudando; construir uma autoimagem de aprendiz 

produtivo e, com isso, obter motivação para aprender” 

 

Tais características vão de encontro com as desejáveis no BNCC, e que podemos 

trabalhar de forma efetiva nos grupos de afinidade nas atividades da extensão. Todavia, 
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além do aprofundamento nos temas/conteúdos trabalhados, as reuniões em grupos de 

afinidade também levam os envolvidos a uma reflexão com relação ao seu próprio 

processo de apropriação destes temas/conteúdos. Por tratarmos de temas de seu 

interesse, mas também com aderência ao conteúdo escolar (produzindo textos, utilizando 

raciocínio lógico-matemático, p.ex) o trabalho realizado implica também no apoio ao 

processo de aprendizagem dos conteúdos desenvolvidos em sala de aula, podendo 

inclusive a levar a um processo de ressignificação por parte do aluno da sua própria 

identidade no contexto escolar, que pode reverberar de forma positiva entre seus pares e 

de forma mais ampliada no ambiente escolar. Deve ser considerada, outrossim, a 

importância dos processos mediados por pares mais experientes, quando o grupo tem 

integrantes em diferentes níveis de desenvolvimento e com habilidades heterogêneas, 

vemos oportunidades de mediação variadas, sendo não só o educador o responsável por 

identificar o que o aluno ainda não é capaz de realizar sozinho, mas pode ser capaz de 

realizar com a ajuda de um outro (no caso, também um colega mais experiente), e 

possibilitando uma mediação entre o sujeito e o conhecimento. 

Desta forma, se estabelecermos um diálogo com a escola, podemos reafirmar os 

aspectos desejáveis no processo educacional, promovendo o jovem enquanto 

protagonista na apropriação dos temas trabalhados, e concomitante a este processo, 

incentivando-os para que estes atuem enquanto multiplicadores junto a outros jovens, de 

uma forma que talvez para nós não fosse possível atingir na profundidade desejada, mas 

que por atuarem nas zonas proximais, garantam maior efetividade, como se espera na 

metodologia de Peer Learning. Discutiremos então duas experiências efetivas de projetos 

de extensão. 

 
Desenvolvimento 
 
I - o grupo de jogos: a aplicação de jogos matemáticos na promoção do conhecimento 

matemático 

Pr. Dr. Alex Shimabukuro 

De forma geral, jogos são instrumentos eficazes para o ensino de temas 

diversificados, e em particular no ensino de matemática, são grandes auxiliadores na 

estruturação do raciocínio lógico-matemático e até mesmo na assimilação e fixação de 
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certas estruturas formais que são comuns no processo de resolução de problemas 

matemáticos conforme estudos de Barbosa, Carvalho, Costa. 

Neste projeto trabalhamos com jogos de tabuleiro por se caracterizarem pelo uso 

do raciocínio lógico, tanto indutivo como dedutivo, a capacidade de concentração e 

tomadas de decisão. Podem ainda conduzir o jogador a pensamentos de alta 

complexidade, pela necessidade de analisar o efeito das jogadas já efetuadas, se foram 

efetivas com relação ao objetivo do jogo. Ou seja, durante o jogo necessita-se pensar 

sobre o que se pensou para redirecionar ações. Tal fato é discutido por por Smole, Diniz, 

Cândido (2007); Smole, Diniz, Milani (2007); Smole, Diniz, Pessoa, Ishihara (2008) no 

âmbito da metacognição: 

 

“... processo metacognitivo, isto é, quando se pensa sobre o que se 

pensou ou se fez. Esse voltar exige uma forma mais elaborada de 

raciocínio, esclarece dúvidas que ficaram, aprofunda a reflexão feita 

e está ligado à ideia de que a aprendizagem depende da 

possibilidade de se estabelecer o maior número possível de relações 

entre o que se sabe e o que se está aprendendo...” 

 

Além destas capacidades analíticas os jogos trabalham intrinsecamente 

habilidades sociais como a resiliência e estando em um ambiente de grupo a 

sociabilidade. Outro objetivo é que os alunos participantes do grupo se sintam motivados 

a divulgar os conhecimentos adquiridos no grupo de jogos dentre seus pares. 

 

Metodologia de trabalho 
Alternaram-se encontros semanais onde: 

a. No âmbito acadêmico discutimos, os jogos, o conhecimento subjacente na estrutura do 

jogo e nas estratégias, a estruturação e organização do Grupo de Jogos, as Oficinas e 

dinâmicas: objetivos, formato, materiais e logística. 

b. Na escola, no Grupo de Jogos: jogamos e analisamos as estratégias, pensamos 

conjuntamente a organização do Grupo desde a disposição na sala, atribuição de tarefas, 

planejamos e preparamos as oficinas e dinâmicas a serem oferecidas para os pares 

(outros alunos), o preparo dos materiais, do Blog e de recurso s midiáticos. 
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Para citar algumas mudanças estruturais que resultaram em mudanças 

comportamentais, no início, pela diversidade de idade, separamos (através de sorteio) em 

grupos que misturassem os jovens. Alguns manifestaram insatisfação em tal estrutura. 

Embora os jovens tenham concordado com a organização proposta, resolvemos 

experimentar não apenas quebrar a estrutura de separação em grupos, mas reunirmos 

em círculo. Tal disposição não apenas funcionou melhor, como trabalhou sobre um 

paradigma que necessitávamos romper: nossos encontros não eram aulas. Com isto 

conseguimos trabalhar dois outros aspectos: regras (pois desejávamos que o próprio 

grupo gestasse suas regras internas), engajamento (pois enquanto perceberam de se 

engajarem para que as potencialidades de cada um, ao serem exploradas cada vez mais 

faria com que o grupo como um todo crescesse). Pudemos vivenciar de forma concreta a 

dualidade liberdade/responsabilidade impulsionando o comportamento mais autônomo e 

maduro em oposição à condição escolar (muitas vezes necessárias) 

cerceamento/dependência. 
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No Grupo de Jogos sempre deixou-se clara a missão de atuar como multiplicador 

dos jogos estudados: gostando de jogar e aprender a jogar, os jovens podem passar mais 

propriamente aos seus pares seu entusiasmo. Todas estas observações corroboram com 

a ideia inicial que a metodologia de “aprendizagem por pares” seria a mais adequada na 

condução do projeto para alcançarmos seus objetivos. 

 
Resultados 
i) A formação do Grupo de Jogos: Formar o grupo, como vimos, não ser refere 

simplesmente ao fato de termos jovens que por afinidade agruparam-se, mas que pela 

afinidade estavam agrupados e paulatinamente foram quebrando paradigmas até 

conseguirmos constituirmos um Grupo. 
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ii. Criação do Blog – The Math Never Ends: o nome para o Blog “The Math Never Ends”, 

foi escolhido dentre outras sugestões em processo de votação. O blog está disponível em: 

https://mathneverends.wordpress.com. 

 

 
 

iii. Oficinas de Jogos: Foram realizadas duas Oficinas (17/06/2016 e 24/11/2016). 

Ressaltamos que as Oficinas foram as atividades que os jovens mais gostaram de fazer, 

https://mathneverends.wordpress.com/
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pela interação que tiveram com seus colegas e de poder expor algo em que vinham 

trabalhando durante todo esse tempo. 

 

 
 

Considerações sobre os resultados 
Como mencionado, o uso dos Jogos de Tabuleiro são certamente um instrumento 

muito eficaz na formação do raciocínio lógico matemático. Mais ainda, os esforços em 

formar um grupo que, além de estudar e praticar tenha dentro dos seus objetivos a 

difusão dos jogos é certamente um veículo de promoção da Cultura dos Jogos muito 

eficiente por atingir também jovens que por espontânea vontade não buscariam conhecer 

e apropriar-se dos Jogos. E com este objetivo, não duvidamos que, além das oficinas 

feitas pelos jovens do grupo, investirmos na produção de material digital dá ao grupo um 

caráter mais abrangente, que valoriza a ação destes jovens, incentivando-os a serem 

autores interessados, responsáveis e autônomos. 
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II - OFICINA DO OLHAR: Cidadania e Saúde, trabalhando com mulheres jovens na 

escola 

Profa. Dra. Mônica Gobitta 

Resumo 
Este projeto de Extensão tem como objetivo desenvolver atividades que possibilitem o 

envolvimento de mulheres jovens, no contexto educacional, em questões relacionadas à 

saúde e cidadania, com vistas a ampliar a consciência, promover a apropriação, pelo 

sujeito, de sua história, de sua vida de suas possibilidades, opções e escolhas. Tem ainda 

como objetivo desenvolver a autonomia em relacionamentos com familiares, com seus 

parceiros íntimos, no ambiente de trabalho e nas relações do cotidiano de mulheres 

jovens. Tem-se como perspectiva o fato da juventude ser o momento que se iniciam os 

primeiros relacionamentos e experiências significativas na transição para o mundo adulto. 

Momento ideal para promover discussões sobre as possibilidades de constituição de 

relações mais equitativas no que diz respeito às questões de cidadania e saúde, tais 

como violência, drogas, trabalho, sexualidade. Nesse sentido, pretende-se oferecer 

subsídios para o desenvolvimento autônomo de estratégias de trabalho com grupos de 

jovens, a partir de oficinas, a serem planejadas previamente e adequadas ao público alvo, 

de acordo com a demanda e características levantadas junto ao público alvo, durante o 

processo de planejamento. O projeto se baseia no desenvolvimento dos temas: 

Adolescência e Cidadania, Identidade e Relações, Violência, Drogas, Corpo e 

Sexualidade, Maternidade e Trabalho. O intuito destas atividades é constituir material 

artístico produzido pelas jovens que seja divulgado por mídia digital (curta-documentário) . 

 

Objetivos 
Desenvolver atividades que possibilitem o envolvimento de mulheres jovens, no 

contexto educacional, em questões relacionadas à saúde e cidadania, com vistas a 

ampliar a consciência, promover a apropriação, pelo sujeito, de sua história, de sua vida 

de suas possibilidades, opções e escolhas. 

 
Específicos 
ii. Planejar, desenvolver e coordenar um modelo de intervenção, por meio de oficinas, 

junto à mulheres jovens, professora e/ou gestora de uma escola pública. 
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iii. Contribuir para o aprimoramento teórico metodológico dos profissionais da educação 

que atuam com mulheres jovens. 

iv. Promover por meio de debates e expressão artística, um pensamento crítico e o 

aperfeiçoamento da compreensão das relações de gênero e orientação sexual, 

notadamente na- quilo que se expressa neste contexto educacional 

v. Colaborar para a formação de um grupo de mulheres jovens que possa multiplicar o 

trabalho na comunidade escolar, de maneira autônoma ao trabalho ora proposto 

vi. Colaborar para a formação de gestora e/ou professora que possa multiplicar o trabalho 

na comunidade escolar, de maneira autônoma ao trabalho ora proposto 

vii. Elaborar em conjunto com o público-alvo dessa proposta, material artístico (curta-

documentário) que sintetize as atividades desenvolvidas. 

viii. Fortalecer e consolidar a parceria entre a PUC Campinas e a Escola Pública, com 

vistas a abrir o espaço para a atuação do psicólogo escolar, dentro de uma perspectiva 

emancipadora. 

 

Metodologia 
Foi tomada como base teórico-metodológica a psicologia histórico-cultural, que 

postula o sujeito como ser complexo, constituído nas e pelas relações empreendidas no 

contexto. Trata-se de lançar o olhar para além do evidente, do que se expressa, rumo à 

explicação dos fenômenos e não apenas à descrição do observável (SOUZA, 2004). 

Assim, as OFICINAS TEMÁTICAS entendidas como estratégias grupais, tendo como 

público alvo mulheres jovens, foram espaços de discussão reflexiva de temas que 

circunscrevem a cidadania e a saúde da mulher na juventude, visando delinear 

estratégias de trabalho favorecedoras das mudanças necessárias para a otimização do 

processo educativo e coordenação de atividades direcionadas ao desenvolvimento 

integral das alunas. Dessa forma foi possível oferecer contribuição para a caracterização 

da população estudantil com o objetivo de subsidiar o processo de ensino aprendizagem. 

(MARTINEZ, 2010). 

O trabalho foi desenvolvido em duas Escolas Estaduais de Campinas, sendo no 

primeiro semestre na Escola Estadual Professor Aníbal de Freitas e no segundo semestre 

na Escola Estadual Professor Carlos Alberto Galhiego. A mudança da escola ocorreu 
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devido a não adesão das alunas na primeira escola, devido a outras atividades 

desenvolvidas no mesmo período como, por exemplo, reforço escolar. 

 

Detalhamento das oficinas temáticas 
As oficinas são realizadas na própria escola, em atividades semanais por módulos 

que contemplarão sete temas (Adolescência e Cidadania, Identidade e Relações, 

Violência, Drogas, Corpo e Sexualidade, Maternidade e Trabalho), com previsão de 

atividades para o desenvolvimento de cada tema (Ver tabela 1 abaixo). É previsto que os 

módulos sejam desenvolvidos em atividades semanais e consecutivas, com vistas a 

manter uma regularidade que garanta continuidade dos temas por módulos. Entre os 

módulos poderá haver intervalos para férias escolares e sínteses avaliativas, ou para 

conciliar atividades escolares. 

Foram previstos encontros de avaliação e síntese por módulos, para que sejam 

discutidas as estratégias e atividades, bem como sejam recolhidos os materiais 

audiovisuais que irão compor o curta-documentário. Para a condução das oficinas foram 

utilizados recursos metodológicos tais como: dinâmicas de grupo, discussão e reflexão 

acerca de filmes, textos, ou outro produto cultural. 

 
Considerações sobre os resultados parciais 

Acredita-se que a apropriação dos conhecimentos e informações, auxiliam 

adolescentes a refletir sobre suas escolhas, possibilidades, facilitando o empoderamento 

e a re-significação do que a sociedade considera dever de uma adolescente mulher. A 

possibilidade de diálogo e orientação possibilitou às participantes refletirem suas relações, 

suas atitudes e percebe-se que padrões de violência que eram aceitos e naturalizados, 

estão sendo questionados e desconstruídos. 

Destaca-se também a importância do vínculo entre a docente extensionista, a 

bolsista e as participantes. Quanto mais fortalecido foi o vínculo entre elas, mais as 

participantes relataram suas dúvidas e situações por qual haviam passado. Assim, 

podiam ser orientadas e poderiam conhecer redes de apoio para ajudá-las.  

O projeto ainda está em andamento e no ano de 2017, contará com outra bolsista 

para desenvolver as demais oficinas e iniciar o processo de gravação do curta-

documentário. 
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Resumo 
Há consenso teórico de que criatividade é recurso necessário para inovações em diferentes 

campos profissionais favorecendo o bem-estar e contemplação de necessidades da vida 

contemporânea. O presente trabalho objetiva caracterizar uma experiência inovadora no 

campo profissional da beleza resultante do projeto idealizado por um participante da pesquisa 

de doutorado intitulada O desenvolvimento da criatividade no campo profissional à luz da 

perspectiva da subjetividade que pressupõe uma nova concepção de beleza. Pela via da 

educação profissional investe na produção de serviços caracterizados pela implementação de 

novidades que por seu valor qualitativo impactam sobre a formação e atuação profissional no 

campo da beleza contemporânea, enfatizando a integração de conhecimentos teórico-práticos 

à dimensão humana e relacional. Conclui-se que a experiência em foco corresponde ao 

conceito de inovação entendida como ações novas e valorosas que visam aprimorar 

processos e solucionar problemas relevantes ao campo de conhecimento beneficiando a 

qualidade de vida humana em sociedade.  

 
Abstract 
Considering  that consensually  creativity is   a necessary  resource  for innovations  in   

different   professional   fields,   favouring  the welfare and  the  fulfilment of  contemporary  life  

needs, the  present  work  aims at  sheding light on an innovative experience in the 

professional  field of  beauty  based on  a project  designed  by  a  doctorate research  entitled  

The development of creativity in the professional  field  under   the perspective of subjectivity,  

focusing  on a  new  conception of beauty.  The professional  education  process  would serve 

as a means to fostering  the creation of services  with  high  quality innovations that would 
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greatly  impact  the professional  training and performance in this  field, facilitating the practical  

and theoretical integration aspects of  knowledge into the relational  and human dimension.  

Finally,  the experience concerned corresponds to  the concept of innovation,  by which  new 

and  valuable actions would  improve  processes conducive to  the solution of relevant 

problems  in the field of knowledge,  enhancing  the quality of human life in society. 
 
Introdução 

Estudos sobre criatividade e inovação têm abordado de forma fragmentada a 

complexidade dos processos envolvidos no desenvolvimento de pessoas criativas e 

produções inovadoras nos mais diversos campos do conhecimento e atuação humana. 

Reconhecidamente, a dominante tendência das pesquisas da área focaliza ora os processos, 

ora o produto e ora a dimensão social e individual da criatividade e inovação sem considerar a 

dimensão subjetiva destes fenômenos. Décadas de estudos nesta referida perspectiva 

demonstram que a criatividade pode ser desenvolvida mediante cursos e treinamentos de 

técnicas específicas, sendo inúmeros os programas voltados para o desenvolvimento de 

habilidades de pensamento criativo implementados no campo educacional e empresarial, nos 

quais a dimensão subjetiva não aparece focalizada.  

De acordo com perspectiva teórica da subjetividade que fundamenta este trabalho, o 

sujeito se constitui como criativo a partir do processo de subjetivação de suas experiências de 

vida, em meio aos diferentes espaços sociais aos quais se integra no curso de seu 

desenvolvimento (GONZÁLEZ REY, 2005; MITJÁNS MARTÍNEZ,1997, 2000, 2008, 2009). O 

processo de desenvolvimento subjetivo e criativo se caracteriza pela não linearidade, pela 

ausência da relação de causa e efeito entre experiências e expressão criativa, e pela 

recursividade entre a subjetividade individual e social no processo de constituição subjetiva da 

pessoa. Os processos simbólicos e emocionais que participam dos processos 

personológicos/psicológicos (conscientes ou inconscientes) é que possibilitam a constituição 

subjetiva do sujeito criativo (GONZÁLEZ REY, 2012).  

Com base nesta concepção de criatividade, compreendemos a inovação como 

processo que implica na modificação de atitudes, comportamentos, procedimentos, modos de 

fazer que impacta em mudanças de ordem prática ou teórica, isto é, sobre a forma de 

compreender ou realizar uma atividade no âmbito de vida e da ação individual ou de um 

grupo, contribuindo com algo que seja novo e melhor em termos de processos e resultados do 
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trabalho ou produto realizado (CAMPOLINA; MITJÁNS MARTÍNEZ, 2013). 

Assim, em nossa concepção, a criatividade emerge da intricada relação do sujeito com 

múltiplos contextos sociais, a partir dos quais se constitui histórica e culturalmente, 

influenciada tanto pelas condições internas, não inatas ou inerentes à condição humana, 

como também pelos contextos sociais, onde são estabelecidas interações, associadas ao 

sistema de atividade-comunicação, capazes de promover transformações no sujeito e no 

próprio ambiente (MITJÁNS MARTÍNEZ, 1997). 

Neste trabalho apresentaremos um caso que dá visibilidade e amplia espaços de 

inteligibilidade de formas de expressão da inovação no campo profissional da beleza 

articulado ao campo formativo modificando processos e resultados neste domínio. 

 

A produção brasileira no mercado global da beleza 
O Brasil ocupa o terceiro lugar no ranking de negócios do mercado global da beleza, 

sendo superado somente pela China e EUA. De acordo com levantamento recente da Anabel 

- Associação Nacional do Comércio de Artigos de Higiene Pessoal e Beleza (ANABEL, 2016) 

existem 600 mil salões de beleza no Brasil, e muitas são as estratégias que estão sendo 

desenvolvidas para o incremento ainda maior deste crescente setor produtivo que tem 

superado as expectativas do mercado mesmo diante de crises econômicas do país. 

Uma das hipóteses do crescente desenvolvimento do mercado da beleza, que na 

atualidade corresponde aos mais fortes do mundo, é a valoração social do embelezamento 

que torna as pessoas cada vez mais desejosas de se apresentarem esteticamente bem diante 

do espelho e dos outros. Além disso, há também a acentuada elevação da expectativa de 

vida da população dos grandes centros urbanos, a partir da qual as pessoas passam a 

integrar o valor da qualidade de vida e bem-estar no seu cotidiano, incluindo os cuidados com 

a beleza e saúde. Estima-se que, em 2050, 30% da população brasileira (64 milhões de 

pessoas) terão mais de 60 anos de idade o que aumenta ainda mais a expectativa de avanço 

deste mercado, uma vez demandará a oferta de serviços e recursos para manter a jovialidade 

e a beleza da população (CERTIFICDIGITAL, 2017).  

O setor produtivo de produtos e serviços de beleza no Brasil vem avançando em sua 

organização em decorrência do empenho e união dos profissionais da área representados 

pelas associações. A exemplo disso, a ABSB (Associação Brasileira de Salões de Beleza), 

com a forte participação do líder e idealizador da experiência focalizada neste trabalho, 
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mobilizou as diversas categorias de profissionais atuantes no campo da beleza e alcançou no 

poder público a aprovação da Lei do Salão Parceiro em vigor a partir de janeiro de 2017. Com 

isso, inaugura-se um novo momento de negócios e crescimento para o setor, contribuindo 

para a segurança jurídica dos empresários da área e regulamentando o exercício profissional 

autônomo dos profissionais de salão de beleza. Além deste avanço, o setor organizou em 

parceria com o SEBRAE a vinculação dos salões de beleza do Brasil às normas da ABNT – 

Associação Brasileira de Normas Técnicas. A partir dessa ação, passam a ser certificados os 

salões que atenderem aos padrões de qualidade em boas práticas no atendimento ao cliente, 

higienização de instalações, esterilização de utensílios e treinamento profissional, por 

exemplo (REVISTAPEGN, 2016). 

O evento nacional que tem alcançado êxito na mobilização de profissionais do setor da 

beleza contribuindo para a troca de experiências, atualização profissional e divulgação de 

serviços e produtos inovadores deste mercado é a Beauty Fair – Feira Internacional de Beleza 

Profissional referenciado como o maior evento de beleza profissional das Américas. O referido 

evento integra a dimensão produtiva da indústria (fábricas/marcas/produtos) e dos serviços 

(Experts, empresários e profissionais) além dos consumidores do setor, comunicando as 

inovações, o compartilhamento de conhecimentos e ideias deste setor produtivo. Em sua 12ª 

edição/2016 realizada no Expocenter Norte, São Paulo-Brasil, contou com 160 mil visitantes, 

500 expositores, 1.000 marcas nacionais e internacionais, movimentou R$ 600 milhões em 

volume de negócios, somando a isso a oferta de 100 eventos educacionais paralelos 

associados à atividade profissional da beleza (VIVABELEZA, 2016).  

O programa VIVABELEZA EXPERTS, circuito educacional pioneiro que contou com 

10 renomadas academias (instituições formadoras de profissionais da beleza em nível de 

excelência) do país, ministrou cerca de 60 workshops em diversas áreas da beleza. Uma 

nova proposta de formação profissional no campo da beleza foi apresentada neste evento 

com um Workshop que integrou o novo conceito - Personal Beauty ao campo formativo da 

beleza conforme explicitado nos tópicos a seguir.  

Trata-se de uma experiência que chamou a atenção da primeira autora deste artigo ao 

procurar conhecer como se desenvolvia o cenário profissional de um dos participantes da 

pesquisa de doutorado que investiga o desenvolvimento subjetivo de profissionais criativos.  

Neste contexto surge um novo perfil do profissional da beleza denominado Personal Beauty 

que atualiza o conceito de beleza agregando valores essenciais humanos numa 
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contraposição à mera vaidade e comportamentos estereotipados ditados pelo consumismo 

desenfreado. Em consequência dessa nova visão, a empresa localizada em Brasília-Brasil, 

vislumbra sua expansão no mercado internacional da beleza, tem cerca de 400 profissionais 

parceiros distribuídos em suas 10 unidades, uma delas integrada ao Centro de Formação 

Profissional de Beleza que oferta cursos de formação inicial e continuada aberto à população 

como também de aperfeiçoamento contínuo dos profissionais parceiros da empresa. 

A concepção e formas de expressão da beleza é um dinâmico processo histórico-

cultural que se modifica no curso do desenvolvimento da sociedade exercendo recursivas 

alterações no modo de vida humana (ALVES, CERQUEIRA, 2014). Essas novas concepções 

transcendem a “maestria do saber técnico” e passam a vincular o conceito de beleza ao bem-

estar da pessoa, tal qual Thá (1995) enfatiza: 

Quando o bem-estar se transforma em imperativo ele só faz gerar mais 

mal-estar, por situar-se no nível do ideal em que a insuficiência humana 

e sua impossibilidade de satisfação total ficam elididas. Não há 

satisfação absoluta para o sujeito, e ninguém está nem nunca estará, à 

altura dos ideais propostos, pois a falta é de estrutura e incide tanto no 

real como no simbólico (p. 397). 

 
Personal Beauty: o novo conceito do profissional da beleza 

O perfil profissional do cabeleireiro da contemporaneidade deve compatibilizar 

conhecimentos e habilidades de base técnica ao desenvolvimento de habilidades de gestão 

da própria carreira profissional e comunicação relacional. O Personal Beauty pressupõe o 

conjunto de diferentes habilidades e atitudes diante do/a cliente que requer do profissional da 

beleza uma percepção para além da capacidade técnica apurada no campo estético, 

contemplando suas expectativas e necessidades humanas essenciais relacionadas à imagem 

pessoal e bem-estar.  

A concepção do tradicional cabeleireiro se converteu no novo conceito Personal Beauty 

a partir da percepção aguçada do líder (participante da pesquisa) e sua peculiar forma de 

conduzir sua equipe de trabalho no curso de mais de três décadas de intensa atividade 

profissional em salão de beleza. Sempre atento e disposto a servir clientes e parceiros 

profissionais, o líder deste projeto se caracteriza por afirmar-se no campo da beleza como 

profissional que, de modo funcional, original e criativo, busca compreender, atender e 
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contemplar as necessidades de seus clientes em meio ao mundo que exige cada vez mais 

qualidade e inovação nos serviços e produtos. 

Para tanto, a estrutura do processo formativo deste novo perfil profissional prioriza a 

compatibilização entre experiências práticas e conhecimentos teóricos  enfatizados pelo 

contínuo processo de aprimoramento pessoal e profissional que integra o âmbito técnico-

formativo ao pessoal-relacional, favorecendo condições para o desenvolvimento profissional 

em nível de excelência. Neste sentido, o conceito de Personal Beauty impacta na metodologia 

de formação profissional da beleza do centro de formação profissional da empresa com 

influência sobre os demais centros formadores de beleza do país.  Nesta nova visão, os eixos 

norteadores da atividade de formação e da prática profissional da beleza integra 

conhecimentos técnicos e aprimoramento pessoal, como o autoconhecimento e relações 

interpessoais.   

 
A implicação do Personal Beauty no propósito educativo profissional 

O compromisso da educação profissional, assumido pelo centro de formação é educar 

pessoas para que se capacitem nos parâmetros técnicos e relacionais necessários à 

atuação qualificada no campo profissional da beleza, favorecendo o equilíbrio dinâmico da 

dimensão técnica e humanística permeadas pelos conhecimentos e emoções essenciais 

humanas. Neste sentido, tanto os profissionais formadores do centro de formação como os 

aprendizes são incentivados a investir em ações de aprimoramento pessoal e profissional, 

sendo o coaching uma ferramenta utilizada para essa finalidade no âmbito da formação 

inicial e também do aprimoramento profissional continuado. Essa ferramenta é 

complementar ao processo formativo do Personal Beauty podendo ser com ênfase em 

Business, relação dinheiro-carreira, educação financeira, liderança e desenvolvimento de 

talentos pessoais. Em outras palavras, a implicação maior do conceito de Personal Beauty 

no campo formativo profissional da beleza é a integração da dimensão técnica-formativa à 

humana-relacional, aspecto que acentua o caráter inovador desta metodologia. 

 
Processo de formação integrado ao campo de atuação profissional 

Esta metodologia aplicada na perspectiva formativa profissional inverte o fluxo 

tradicional das formações que tendem a partir do objetivo da aprendizagem como etapa 

anterior à prática profissional que se desvincula da dimensão prática e real do cotidiano 
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profissional. Neste novo contexto, o aprendiz passa a ser imerso no campo profissional já 

desde o início de sua formação, não havendo descontinuidade entre o momento de aprender 

e o momento de praticar a atividade profissional. Assim, a ações educativas e formativas 

focalizam a promoção das melhores condições para a aprendizagem na qual o trabalho 

representa parte fundamental da formação estando relacionado ao propósito de vida da 

pessoa, como forma de promover o seu desenvolvimento mais amplo e integral.  

Nessa metodologia de ensino, a atividade profissional passa a ser o ponto de partida e 

também de chegada, sendo a aprendizagem concebida como processo contínuo de 

aprimoramento dos conhecimentos técnicos articulados às habilidades pessoais e sócio-

relacionais, meio para se atingir os melhores resultados nos serviços. 

 

Processo contínuo de aprimoramento Pessoal-profissional 
A ênfase nos aspectos da comunicação e da relação no processo de formação e 

aprimoramento profissional permite caracterizar essa metodologia como teórico-prática de 

base humana e relacional. Dessa forma, o processo formativo profissional não negligencia o 

desenvolvimento pessoal, efetivamente porque o Personal Beauty requer a harmonização 

entre emoções e atitudes pressupondo um contínuo aprimoramento que aponte para as 

dimensões do sentir/perceber, do ser/expressar, do fazer/criar e do saber/aprender. 

Como parte do programa de aprimoramento pessoal e profissional, a empresa como 

um todo promove continuamente o trabalho no campo das ações sociais, desenvolvendo 

campanhas de corte e doação de cabelos para confecção de perucas para pacientes em 

tratamento de câncer, visitando comunidades carentes e cuidando da beleza para elevação 

da autoestima de pessoas em situação social de risco. Na agenda anual de ações sociais 

totalmente gratuitas e com finalidade solidária, a empresa incentiva a participação voluntária 

de aprendizes e parceiros profissionais fiel ao seu propósito de contribuir para o 

desenvolvimento da qualidade de vida das pessoas e fortalecendo, na ação concreta e 

cotidiana da equipe, os valores da solidariedade, da humanidade e do bem servir.  

 
Expert- Educador Profissional 

Por compreender que a formação no campo da beleza requer que o aprendiz tenha 

como referência profissionais da mais elevada competência, o centro de formação profissional 

designa os próprios profissionais experts que já atuam em nível de excelência nas unidades 
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de atendimento da empresa para atuarem como professores das formações nas 

especificidades de corte, penteado, modelagem, coloração, maquiagem entre outras. 

A importância dada ao nível de qualificação profissional do professor demarca um 

ponto que diferencia qualitativamente a formação do referido centro em relação às demais 

formações na área da beleza.  
Cabe salientar que a formação em pauta está vinculada à modalidade de educação 

profissional, mas restrita aos cursos de formação inicial e continuada, exclusivamente, não se 

configurando como curso técnico e sim, como curso livre de qualificação profissional que 

dispensa correspondência aos parâmetros da legislação vigente e autorização dos conselhos 

estaduais de educação para seu funcionamento. Como se vê os parâmetros da legislação 

brasileira que norteiam o funcionamento do curso de Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio na área da beleza privilegiam a dimensão técnica, não fazendo menção à dimensão 

humanista, fato que revela a extrema diferenciação em termos qualitativos da oferta da 

formação do centro em foco em comparação com o que se exige e se espera dos demais 

cursos de formação no campo da beleza atualmente disponíveis no mercado de oferta de 

educação profissional pública e particular do nosso país. 

 
Considerações Finais 

Considerando os aspectos dos estudos sobre criatividade e inovação, o presente 

trabalho objetivou caracterizar uma experiência inovadora no campo profissional da beleza. 

Esta experiência consiste na criação de um novo perfil de formação profissional no campo da 

beleza denominado Personal Beauty que concebe trabalho e educação de modo integrado ao 

projeto de vida da pessoa, considerando que a formação profissional no campo da beleza não 

pode prescindir do contínuo processo de aprendizagem e desenvolvimento que perpassa o 

campo das experiências profissionais e do aprimoramento contínuo no âmbito pessoal e 

relacional.  

Merece destaque a iniciativa desta empresa, cuja criatividade e inovação se expressa 

com força em seu cotidiano, sendo reconhecida no mercado de serviços de beleza nacional 

pelo valor qualitativo de seus serviços e impacto de suas ações que modificam, 

simultaneamente, tanto o processo de formação quanto o estilo de atuação profissional no 

campo da beleza condizente aos valores humanos do mundo contemporâneo. Para 

Campolina e Mitjáns Martínez (2013), a inovação é enfatizada pelo caráter complexo do 
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fenômeno humano e pelo forte vínculo com os comportamentos, atitudes, procedimentos e 

formas diversas de operar e utilizar instrumentos com a finalidade de melhor ensinar e 

aprender. Frente ao caso apresentado buscou-se evidenciar o caráter inovador desta 

iniciativa, uma vez que incentiva no âmbito do trabalho cotidiano, o constante 

desenvolvimento de comportamentos, procedimentos e formas de utilização de instrumentos 

em prol do aprimoramento pessoal e profissional de seus aprendizes e parceiros profissionais. 

Conclui-se, portanto, que a experiência relatada pode ser concebida como inovadora 

visto que evidencia produção consoante com pressupostos teóricos relacionados ao conceito 

de inovação entendida como ações novas e valorosas que visam aprimorar processos e 

solucionar problemas relevantes, favorecendo o desenvolvimento do campo de conhecimento 

e atividade profissional para benefício da qualidade de vida humana em sociedade 

(CAMPOLINA, 2012).  

Acreditamos que investigações alinhadas à perspectiva teórica histórico-cultural da 

subjetividade no campo da criatividade e inovação possam representar fértil caminho rumo ao 

aprofundamento do conhecimento científico destes fenômenos. Sendo assim, este artigo 

contribui para ampliação de estudos focalizados na compreensão do processo criativo gerado 

por intuições inovadoras nos diferentes campos de atuação profissional, como também, 

enseja novas e mais aprofundadas investigações sobre o papel da inovação no processo de 

desenvolvimento de uma empresa ou grupo de pessoas.  
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CRIATIVIDADE E SUSTENTABILIDADE NA CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDO: AS 
TECNOLOGIAS SOCIAIS EM MARAVILHA- AL. 

  
Urbano José dos Santos 

(PUC- Campinas) 

  
Resumo 
As tecnologias sociais têm sido umas das inovações sustentáveis utilizadas pela 

população rural da cidade de Maravilha na região semiárida do Estado de Alagoas, como 

ação de mitigação dos efeitos da seca e da desertificação em que estão condicionadas. 

Neste sentido este trabalho objetiva analisar as tecnologias sociais utilizadas pela 

comunidade da zona rural para a redução dos fatores climáticos referentes à seca e a 

desertificação. Metodologicamente classificamos esta pesquisa inicialmente como 

bibliográfica-exploratória, pois utiliza como fonte primária referências bibliográficas 

produzidas sobre tal temática e secundárias sendo apresentadas no site da Articulação 

Semiárido Brasileiro- ASA. Os resultados evidenciam as mudanças ocasionadas no meio 

rural a partir do uso das tecnologias sociais, fortalecendo a convivência com o semiárido e 

a mitigação dos efeitos da seca e da desertificação com novas formas de utilização do 

solo e o surgimento de novas oportunidades de inclusão produtiva para os sertanejos. 

Palavras-chaves: Criatividade; Sustentabilidade; Tecnologias Sociais; Mitigação dos 

Efeitos da Seca; Desertificação 
  
Abstract 
Social technologies have been one of the sustainable innovations used by the rural 

population of the city of Maravilha in the semi-arid region of the State of Alagoas, as a 

mitigation action of the effects of drought and desertification in which they are conditioned. 

In this sense, this work aims to analyze the social technologies used by the rural 

community to reduce climatic factors related to drought and desertification. 

Methodologically we classify this research initially as a bibliographical-exploratory, since it 

uses as primary source bibliographical references produced on such subject and 

secondary being presented in the website of the Articulation Semiarid Brazilian-ASA. The 

results show the changes in the rural environment from the use of social technologies, 
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strengthening the coexistence with the semi-arid region and mitigating the effects of 

drought and desertification with new forms of land use and the emergence of new 

opportunities for productive inclusion the sertanejos. 

Keywords: Creativity; Sustainability; Social Technologies; Mitigation of the Effects of 

Drought; Desertification 
  
Introdução 
         O município de Maravilha localizado na região sertão do Estado de Alagoas, 

fazendo parte do semiárido brasileiro. Compreendido em uma extensa área do Brasil o 

semiárido ocupa 18,2% (982.566 Km²) do território nacional, abrangendo mais de 20% 

dos municípios brasileiros (1.135) e abriga cerca de 11,84% da população do país. Mais 

de 23,8 milhões de brasileiros/as vivem na região, segundo estimativa do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2014), sendo aproximadamente 61,97% na 

área urbana e cerca de 38,03% no espaço rural (IBGE, 2010). Em Alagoas o semiárido 

compreende 45,6% de sua área. 

         Caracterizado pela irregularidade na distribuição da chuva, esta região apresenta 

precipitação pluviométrica em média de 200 a 800mm anuais, concentrada em poucos 

meses do ano e mantendo um irregularidade na distribuição em toda a área. Outro fator a 

ser considerado desta área é o índice de evaporação sendo de 3.000mm por ano. 

Condicionando a um déficit hídrico que desafia a sobrevivência dos moradores que vivem 

da agricultura e pecuária de médio e pequeno porte. Com isso as famílias agricultoras 

enfrentam este desafio com o uso de tecnologias sociais diversas de armazenamento de 

água da chuva, servindo tanto para o consumo humano, quanto para a criação animal e 

uso na agricultura. (ASA, 2017) 

         As tecnologias sociais de acordo com Lassance Jr. e Pedreira (2004, p. 66-67), 

trata-se de um “conjunto de técnicas e procedimentos, associados a formas de 

organização coletiva, que representam soluções para a inclusão social e melhoria da 

qualidade de vida”. Destaca-se ainda a apresentação das seguintes características: 

“simplicidade, baixo custo, fácil aplicabilidade e impacto social”. Sendo assim, ideias que 

relacionam-se ao contexto de quem a utilizará com um baixo custo. No contexto de 

aplicação na região semiárida brasileira faz parte de um longo processo histórico em que 
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novas perspectivas de desenvolvimento passam a serem traçadas para diminuição dos 

efeitos da seca e mitigação da desertificação que afetam o sistema produtivo da região. 

         Destacando a importância da participação das Organizações Não Governamentais 

e os Movimentos Sociais como impulsionadores da aplicação, implantação e 

disseminação destas tecnologias para a população agricultora nordestina, residente na 

região semiárida do Brasil. Temos a Articulação do Semiárido Brasil- ASA Brasil, teve 

início na década de 1990, compreendendo uma rede de atuação a nível regional e dentro 

do contexto local destacamos a atuação do Centro de Desenvolvimento Comunitário de 

Maravilha- CDECMA, criado em março de 1987. 
          
Objetivos 
·         Identificar as tecnologias sociais presente na cidade de Maravilha-AL; 

·         Analisar as tecnologias sociais utilizadas pela comunidade da zona rural para a 

redução dos fatores climáticos referentes à seca e a desertificação; 

·    Apresentar o percentual da população da zona rural de Maravilha-AL que utiliza as 

tecnologias sociais descritas. 
 
Metodologias 
         Metodologicamente classificamos esta pesquisa inicialmente como bibliográfica-

exploratória, pois utiliza como fonte primária referências bibliográficas produzidas sobre 

tal temática e secundárias sendo apresentadas no site da Articulação Semiárido 

Brasileiro- ASA e a partir de informações do Centro de Desenvolvimento Comunitário de 

Maravilha- CDECMA. 

         Quanto aos objetivos propostos classificamos a seguinte pesquisa de acordo com 

Gil (2008), como exploratória, pois propomos após o levantamento bibliográfico e 

documental relacionar conceitualmente temas específicos as questões objetivamente 

apresentadas no esclarecimento e sistematização dos fatores relacionados a temática de 

tecnologias sociais aplicadas na zona rural de Maravilha- AL. 

         Sendo assim, o objeto de estudo um contingente populacional delimitado, pois 

temos o espaço de coleta de dados definido sendo eles: agricultores que até o presente 

momento utilizam as tecnologias sociais em Maravilha- AL, bem como, informações do 

Centro de Desenvolvimento Comunitário de Maravilha- CDECMA. 
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 Resultados 
         De acordo com os dados coletados sobre as tecnologias sociais encontradas em 

Maravilha- AL tomando por base as informações da ASA-Brasil, bem como, a quantidade 

construída são as seguintes: Cisterna Escolar de 52 mil litros- 4 unidades atendendo a 4 

escolas da comunidade; Tanque de Pedra/Caldeirão- foram construídos 3; Barragem 

Subterrânea- 2 unidades construídas; Cisterna Enxurrada- foram 30 unidades 

construídas; Barreiro-Trincheira- 16 unidades; Cisterna Calçadão de 52 mil litros- 63 

unidades; e Cisternas de 16 mil litros- 424 unidades. 

 

 

Figura 1. Relação do tipo e quantidade de tecnologias construídas em Maravilha- AL.   FONTE: ASA- Brasil. 

Mapa de Tecnologias Sociais, 2017.  
 

         Quanto a quantidade de pessoas beneficiadas, temos os seguintes valores: 

Cisterna Escolar de 52 mil litros- por trata-se de uso coletivo foi impossível realizar a 

mensuração da quantidade de pessoas atendidas; Tanque de Pedra/Caldeirão- 19 

pessoas são beneficiadas; Barragem Subterrânea- 7 pessoas; Cisterna Enxurrada- 129 

pessoas são beneficiadas pelas 30 unidades construídas; Barreiro-Trincheira- 72 pessoas 

atendidas pelas 16 unidades construídas; Cisterna Calçadão de 52 mil litros- 63 unidades 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Tipos de Tecnologias Sociais e a quantidade construidas em 
Maravilha-AL. 

Cisterna Escolar 52 mil litros

Tanque de Pedra/ Caldeirão

Barragem Subterrânea

Cisterna Enxurrada

Barreiro-Trincheira

Cisterna Calçadão de 52 mil
litros
Cisterna 16 mil litros



 

319 

que atendem a 279 pessoas; e Cisternas de 16 mil litros- 424 unidades atendendo a 

1.992 pessoas. (Figura 2). 
 

 

Figura 2.  Relação das Tecnologias Sociais existente em Maravilha- AL e a quantidade de pessoas 
beneficiadas. 

FONTE: ASA- Brasil. Mapa de Tecnologias Sociais, 2017. 
 
         Estas tecnologias sociais fazem parte de três programas específicos, sendo: 

Cisternas nas escolas- que faz parte do Programa Nacional de Apoio à Captação de Água 

de Chuva e outras Tecnologias Sociais – Programa Cisternas, financiado pelo MDSA 

desde 2003, instituído pela Lei Nº 12.873/2013 e regulamentado pelo Decreto N° 

8.038/2013, tendo como objetivo a promoção do acesso à água para o consumo humano 

e para a produção de alimentos por meio da implementação de tecnologias sociais 

simples e de baixo custo. Estas cisternas destina-se as escolas rurais; P1+2- O Programa 

Uma Terra e Duas Águas (P1+2) é uma das ações do Programa de Formação e 

Mobilização Social para Convivência com o Semiárido da Articulação no Semiárido 

Brasileiro (ASA), o 1 significa terra para produção, o 2 corresponde a dois tipos de água– 

a potável, para consumo humano, e água para produção de alimentos; P1MC- Programa 

de Formação e Mobilização Social para Convivência com o Semiárido: um Milhão de 

Cisternas Rurais, objetivando a integração da comunidade em torno da construção 

coletiva e controle social este programa tem como meta a construção de 1 milhão de 

cisternas rurais na região do semiárido. 
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Conclusão 
         Consideramos que a presença das tecnologias sociais dentro do contexto do 

semiárido tem possibilitado o desenvolvimento desta população, criando alternativas para 

a convivência com os efeitos da seca e a mitigação da desertificação. Destacamos ainda 

que a produção agroecológica têm sido uma alternativa na diversificação da atuação 

produtiva dos agricultores. 

         Consequentemente vemos que se torna fundamental a participação do Estado na 

construção de alternativas de financiamento e apoio técnico para que estes projetos 

possam se desenvolver e serem disseminados para uma quantidade maior de 

beneficiários. 
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Resumo 
A Pitaya é uma fruta conhecida por sua coloração intensa, devido a presença de 

betalaínas, que têm ação antioxidante. Os antioxidantes têm sido amplamente utilizados 

nas áreas Cosmética e Dermatológica, para a prevenção do fotoenvelhecimento cutâneo. 

Dessa forma, considerando esse efeito e também a coloração rósea intensa dessa 

substância, o objetivo desse trabalho foi a obtenção e aplicação de extrato liofilizado de 

casca de Pitaya (Hylocereus polirhyzus) em cosméticos. Foram obtidos extratos brutos 

(aquosos e etanólicos) por turboextração da casca com os respectivos solventes. Os 

extratos foram filtrados à vácuo e secos ou liofilizados. O extrato aquoso apresentou a 

coloração esperada e foi considerado o mais adequado. O liofilizado obtido apresentou-se 

de coloração intensa. O extrato foi adicionado em formulações de gel, protetor labial, 

sombra em pó e esmalte para unhas. Os resultados indicaram que a estabilidade do 

liofilizado foi melhor nas formulações que apresentavam menor conteúdo aquoso. 

Concluiu-se que a sombra em pó para área dos olhos foi o produto no qual o extrato 

obtido apresentou o melhor desempenho. Assim, este estudo indica que a obtenção de 

pigmento funcional a partir da casca de pitaya é uma forma de aproveitamento de um 

subproduto pouco utilizado que se mostra promissor para o uso em cosmética decorativa 

multifuncional. 

Palavras chaves: Pitaya, maquiagem, antioxidante, coloração 

 
Introdução 

A Pitaya (Hylocereus sp) é um vegetal originária da América, pertencente à família 

das cactáceas, subfamília Cactaceae, podendo ser encontrada em duas espécies: 
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Hylocereus polyrhizus a qual possui a polpa e a casca rosa e Hylocereus undatu que 

possui a casca rosa e a polpa branca. 

A família Cactaceae possui distribuição neotropical, sendo que no Brasil 

encontram-se pequenos plantios da fruta localizados principalmente no Estado de São 

Paulo durante os meses de dezembro e maio. Cresce comumente sobre arvores ou 

pedras, o caule é classificado morfologicamente como cladódio, com forma triangular e 

espinhos de 2 a 4 mm de comprimento, estes são suculentos, de coloração verde, com 

pouco mais de 20 cm de comprimento e de 5 a 7 cm no segmento transversal, Figura 1. 

 

 

Figura 1. Árvore e frutos da Hylocereus polirhyzus 

 

O fruto, apresentado na Figura 2, é constituído pelos carpos dos ovários e pelo 

pericarpo que se fundem e formam um só corpo ocasionando a elevação da zona 

peduncular que desenvolverá funículos que produzem grandes quantidades de água e 

açúcares constituindo a polpa comestível do fruto; assim podem ser consumidos: suco, 

polpa fresca, sorvete, mousse, etc. e podendo também ser utilizada como corante de 

doces. Tem valor medicinal pela presença de captina no fruto, que é considerada um 

tônico cardíaco; as sementes têm efeito laxante, sendo eficazes no controle de gastrite e 

infecções dos rins. Em sua polpa e casca encontram-se as betalaínas, podendo ser roxa 

(betacianinas) ou amarelas (betaxantinas). 

A betalaína é a substância responsável pela ação antioxidante e tanto a polpa 

quanto a casca são ricas em polifenóis. Esta atividade antioxidante tem se mostrado 

como importante critério na avaliação da qualidade de frutas, uma vez que as substâncias 

naturais responsáveis por esta propriedade estão associadas à redução de doenças 

crônicas e degenerativas e combate o envelhecimento, pelo fato desses compostos 

serem capazes de diminuir a concentração de radicais livres. 
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São conhecidos em torno de 70 pigmentos hidrossolúveis, que estão localizados 

dentro dos vacúolos. Apresentam estruturas de glicosídeos que se dividem em duas 

classes: betacianinas, de coloração roxa; e as betaxantinas, de coloração amarela. 

Ambas são encontradas em vários gêneros das Cactaceaes. 

A coloração sofre influência do pH, de altas temperaturas, luz, oxigênio e atividade 

da água. Sua fórmula geral é representada pela condensação de uma amina primária e 

secundária com o ácido betalâmico. 

Além das betacianinas retiradas da casca e polpa da fruta, pode-se extrair o látex que tem 

a função de limpar e hidratar a pele, prevenindo o envelhecimento e ajudando, assim, na 

característica antioxidante juntamente com a substância citada acima que, além de 

fornecer a coloração permite a mesma atividade tendo, portanto aplicações na indústria 

de cosméticos. 

 
OBJETIVOS 

O objetivo do presente trabalho foi a obtenção de pigmento a partir da casca da 

fruta Hylocereus sp para a finalidade de uso como colorante para maquiagens. 

  
Parte experimental 
Material 

Batom hidratante com fotoproteção; protetor labial à base de manteiga de cacau; 

esmaltes branco leitoso; esmalte transparente para as unhas; maquiagem para a área dos 

olhos; gel copolímero de acrilato e frutas de Pitaya (Hylocereus polirhyzus). 

 

Métodos 
A figura 2 mostra as principais etapas do método. As frutas utilizadas foram 

adquiridas em três locais diferentes, sendo: supermercado localizado na cidade de Itatiba 

– SP; fazenda na cidade de Itatiba-SP; e no CEAGESP em São Paulo. Em seguida, foram 

armazenadas em freezer a temperatura constante e o descongelamento ocorreu 

imediatamente antes do uso. 

A extração ocorreu por um único método utilizando dois solventes diferentes. Para 

a realização do turbo extração com água destilada, descongelou-se a quantidade 

necessária de frutas e estas foram descascadas e fatiadas, descartando-se a polpa. As 
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cascas foram transferidas para liquidificador com quantidade suficiente de água destilada, 

e a turbólise foi realizada até liquefazer o conteúdo total. 

 

 

 

Figura 2. Fluxograma dos métodos utilizados para obtenção do pigmento e sua aplicação 

 

 

O extrato bruto líquido assim obtido foi filtrado a vácuo em filtro de nylon com o 

auxílio de funil de porcelana, e recolheu-se o filtrado em Kitassato, o qual foi subdividido e 

congelado em freezer em potes próprios para posterior liofilização o processo durou 
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aproximadamente 15 dias e após este período, armazenou-se o extrato liofilizado dentro 

de um béquer em aparelho dessecador. 

Na realização da turbo extração com etanol 96%, o procedimento da extração foi 

semelhante ao realizado com água trocando somente o solvente, porem a obtenção do 

extrato seco foi de forma diferente devido o solvente utilizado. O extrato obtido foi levado 

ao rotavapor para início da evaporação do etanol. Após todo o álcool excedente ser 

evaporado, colocou-se o extrato liquido em placa de Petri e levou-o a estufa com 

temperatura de 45ºC por 24 horas para secagem total do etanol. O extrato obtido foi 

mantido em aparelho dessecador. 

 

 

Figura 3. Aspecto dos extratos obtidos – note a diferença de coloração. 

 

Os extratos obtidos foram avaliados quanto ao pH e por espectrofotometria no UV-

visível. Mediante a comparação com dados da literatura as amostras foram diluídas em 

água destilada e submetidas a varredura espectral de 200 a 700 nm para identificação de 

picos de absorbância máxima em comprimentos de onda nos quais as betalaínas 

apresentam absorbância. 

O pH dos extratos diluídos a 10% em água destilada, foi determinado 

potenciometricamente a fim de melhor caracterizá-los e subsidiar sua aplicação em 

produtos cosméticos. 

Após a avaliação preliminar dos extratos obtidos incorporamos estes à diversos 

cosméticos (maquiagens) como batom de manteiga de cacau, esmaltes para unha (base 

e branco leitoso) e sombra para olhos (coloração branca e cinza) após o liofilizado ser 

triturado e tamisado em tamis nº80, para diminuição do tamanho das partículas. 
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Na avaliação destes cosméticos após incorporação consideramos os seguintes 

fatores: cor, sedimentação e permanência da coloração na pele. 

Além da incorporação em produtos comercias realizamos a manipulação de gel 

base aniônico onde também incorporamos o extrato liofilizado obtido após trituração e 

tamisação. 

Em cada forma cosmética um padrão diferente foi analisado.  Assim, em esmaltes 

e protetores labiais realizou-se a incorporação deste na formulação previamente pronta 

verificando o comportamento após determinados tempos; e em sombras e gel verificou-se 

a aderência da pigmentação na pele. Os resultados estão apresentados nas Tabelas 1, 2 

e 3. 

  

Tabela 1. Aspecto do Extrato Liofilizado após incorporação em diferentes esmaltes em 

diversos períodos de tempo 

Amostras T0 T7 T90 

Base Seda Homogêneo Homogêneo Homogêneo 

Base Cetim Homogêneo Sedimentação Sedimentação 

Branco 

Puríssimo 

Homogêneo Sedimentação Sedimentação 

Branco Homogêneo Homogêneo Homogêneo 

  

 

Tabela 2. Aspecto do Extrato Liofilizado após incorporação em protetores labiais após 90 

dias. 

Amostras T0 T7 T90 
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A Homogêneo Homogêneo Homogêneo 

B Homogêneo Homogêneo Homogêneo 

C Homogêneo Homogêneo Homogêneo 

  

 

 

Tabela 3. Avaliação da aderência da sombra na pele apos adição do extrato liofilizado 

contendo ou não óleo mineral 

Amostras Aderência na pele 

Sombra Prata Baixa 

Sombra Branca Baixa 

Sombra Prata com Óleo Mineral Alta 

Sombra branca com Óleo Mineral Alta 

  

Outro experimento com este extrato liofilizado foi realizado a fim de verificar a 

adesão deste a pele após ser incorporado em estearato de magnésio; e após verificar o 

comportamento deste extrato a pele somente com o estearato de magnésio adicionou-se 

a formulação o óleo de silicone, onde se verificou a adesão do extrato liofilizado a pele 

com esta nova formulação. Na tabela 4 apresenta-se o resultado do pH da formulação gel 

aniônico com extrato liofilizado. 

  

Tabela 4. pH da formulação Gel Aniônico com Extrato Liofilizado em função do tempo 
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  T0 T7 T15 

Gel Aniônico 

com extrato 

liofilizado 

6,0 4,5 4,0 

 

Além do pH da formulação, foi observado também a coloração e  o aspecto deste 

em temperatura ambiente por 15 dias, onde  houve alteração na coloração da formulação. 

Devido à instabilidade da formulação com o passar dos dias, acrescentou-se a esta EDTA 

e metabissulfito de sódio solubilizados em quantidade suficiente de água destilada e 

propilenoglicol; com a finalidade de aumentar a estabilidade da formulação. 

O propósito deste trabalho foi utilizar as cascas da Pitaya que são descartadas 

quando se consome a fruta, por razões de sustentabilidade e, além disso, valer-se da 

ação antioxidante do pigmento, que poderá atuar nos radicais livres e na prevenção do 

envelhecimento. 

Apesar das frutas utilizadas no estudo serem aparentemente idênticas, houve 

variação da tonalidade entre os diferentes lotes de extratos obtidos a partir da extração 

com água destilada. Isto foi confirmado quando se realizou a varredura em 

espectrofotômetro UV-visível, pois houve variação nos picos de máxima absorbância. O 

valor de referência era de 538nm, enquanto que o valor obtido no lote 1 foi de 534nm e no 

lote 2 foi de 200nm (tabela 4). Essa variação pode ter ocorrido devido ao solo onde as 

frutas foram produzidas, uma vez que estas necessitam de uma adubação rica em 

matéria orgânica e de nutrientes para o seu desenvolvimento. Outra hipótese acerca da 

origem da variação é quanto à modificação da quantidade de água destilada utilizada para 

lote, pois no segundo lote, devido à uma dificuldade durante a filtração utilizou-se maior 

proporção de água. 

 
Conclusão 

Nas condições experimentais do presente trabalho, o melhor método de extração 

dos pigmentos oriundos dos frutos de Pitaya foi o realizado com água destilada seguido 

de liofilização, que produziu um pó fino, de coloração intensa e de fácil manuseio e 
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incorporação em preparações cosméticas diversas. Assim, nos esmaltes para unhas, o pó 

liofilizado forneceu a coloração desejada às preparações, tendo sedimentado em algumas 

destas, de modo que se conclui que pode ser empregado, desde que haja um agente 

suspensor para aumentar o tempo de permanência em suspensão. Nas maquiagens em 

pó, o liofilizado doou a coloração desejada, sendo sua aderência à pele dependente da 

presença de agentes emolientes na formulação. O liofilizado apresentou boa incorporação 

nos protetores labiais, cuja coloração final ficou constante ao longo do período de estudo, 

o que indica estabilidade e compatibilidade com este tipo de veículo. Este resultado não 

se repetiu nos testes com formulações de gel, indicando que veículos aquosos não 

propiciam a estabilidade do liofilizado. Concluiu-se que a sombra em pó para área dos 

olhos foi o produto no qual o extrato obtido apresentou o melhor desempenho. Assim, 

este estudo indica que a obtenção de pigmento funcional a partir da casca de pitaya é 

uma forma de aproveitamento de um subproduto pouco utilizado que se mostra promissor 

para o uso em cosmética decorativa multifuncional. 
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Resumo 
Frente ao mercado competitivo as pequenas empresas e seus líderes vêm se mobilizando 

na busca do alinhamento de práticas empresariais com valores socioambientais mais 

justos, procurando introduzir uma gestão responsável ancorada por instrumentos e 

princípios de governança corporativa. A aplicação do planejamento estratégico por meio 

das diretrizes estabelecidas no Balanced Scoredcard a partir da missão, visão e objetivos 

da empresa, podem promover o alinhamento, suporte e controle estratégico em todos os 

níveis organizacionais, gerando habilidades e conhecimentos para a pequena empresa, 

agregando valor competitivo, os quais contribuirão para a expansão da sustentabilidade 

da empresa. O resultado obtido evidencia como a metodologia do Balanced Scorecard 

equilibra o planejamento estratégico e a gestão estratégica da pequena empresa e 

fortalece a estratégia empresarial promovendo a responsabilidade social e a 

sustentabilidade econômica empresarial. 

Palavras-chave: Planejamento estratégico, Balanced Scorecard, Pequenas empresas, 

Responsabilidade socioambiental, Sustentabilidade empresarial. 

  
Abstract 
In the face of the competitive market, small companies and their leaders have been 

mobilizing in the search for the alignment of business practices with fair social-
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environmental values, seeking to introduce responsible management anchored by 

corporate governance principles and instruments. The application of strategic planning 

through the guidelines established in the Balanced Scoredcard from the mission, vision 

and objectives of the company can promote alignment, support and strategic control at all 

organizational levels, generating skills and knowledge for the small business, adding 

Competitive value, which, eventually, expand company sustainability. The result obtained 

evidences how the Balanced Scorecard methodology balances the strategic planning and 

strategic management of the small company and strengthens the corporate strategy 

promoting social responsibility and economic sustainability. 

Key words: Strategic Planning, Balanced Scorecard, Small Business, Socio-environmental 

Responsibility, Business Sustainability 

  
Introdução 

A aplicação da metodologia de planejamento estratégico começou a ser utilizada 

pelas empresas na década de 1950, sendo o primeiro passo na evolução da 

administração estratégica. Esta administração está dividida em duas etapas a formulação 

da estratégia e o planejamento estratégico (ANSOFF, 1993). 

A formulação da estratégia segundo Tachizawa e Rezende (2000) está inserida em 

um único processo, sendo de extrema importância para o planejamento estratégico. Por 

esta razão a organização deverá prever o modo como as estratégias planejadas serão 

traduzidas em ações, por meio do alinhamento de políticas, habilidades pessoais, 

recursos financeiros e materiais para a elaboração do planejamento estratégico 

(TAVARES, 2005). 

Na década de 1990 com o objetivo de alinhar planejamento e gestão surge o 

Balanced Scorecard (BSC) como uma ferramenta de administração estratégica capaz de 

traduzir a missão e a estratégia em objetivos e medidas. Para isso, é preciso que a 

empresa tenha definida a visão, a missão e a estratégia empresarial. Nesta etapa, os 

gestores podem e devem usar o mapa estratégico como ferramenta de auxílio no 

consenso entre a gestão e os colaboradores da organização. Outro benefício do BSC está 

na definição das metas e dos processos, no planejamento financeiro, no aprendizado e 

crescimento, eixos importantes para a sua execução; caso contrário não ocorre êxito. É 

importante ressaltar que todo este planejamento deve ser feito de acordo com as 
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capacidades reais da empresa e com a projeção de desempenho do mercado (PORTER, 

2000; KAPLAN; NORTON, 1997). 

O alinhamento do BSC e o planejamento estratégico acontecem no momento em 

que os objetivos e metas estratégicas são definidos; na sequência é feita a elaboração do 

plano para a sua implantação e a escolha de seus indicadores usados na avaliação do 

resultado obtido (KAPLAN; NORTON, 2000; CASSOL, 2006). 

A proposta de planejamento estratégico para pequenas empesas não é algo novo 

na literatura, entretanto, o presente trabalho tem o objetivo de estudar como é aplicado o 

conceito de planejamento estratégico em pequenas empresas e como a metodologia do 

BSC pode promover o alinhamento, suporte e controle estratégico para as pequenas 

empresas gerando habilidades e conhecimentos para a organização (BELLI et al., 2013).  

Busca-se correlacionar o conceito de planejamento estratégico com a responsabilidade 

socioambiental e sustentabilidade empresarial e aplicação em pequenas empresas. 

 
Metodologia 

Trata-se de uma pesquisa de natureza aplicada descritiva. Utilizou-se das palavras 

Planejamento Estratégico, BSC, responsabilidade socioambiental e sustentabilidade 

empresarial como palavras chaves para a pesquisa de literatura por meio de pesquisa em 

artigos científicos, livros e revistas disponíveis na base de dados. 

 
Referencial Teórico 

Nesta seção apresenta-se o referencial teórico relacionados ao Planejamento 

Estratégico, BSC, responsabilidade socioambiental e sustentabilidade empresarial. 

 

Planejamento Estratégico 

É comum imaginar que o planejamento estratégico é apenas aplicado a grandes 

incorporações. Entretanto, como afirmam Chiavenato e Sapiro (2009), planejamento 

estratégico é um processo de formulação de estratégias que direciona o caminho para 

chegar a um determinado objetivo. Os mesmos autores acrescentam que o planejamento 

estratégico está relacionado aos objetivos de médio e longo prazo e atrelado a identidade 

da marca/empresa que afetam a sustentabilidade econômica empresarial. Oliveira (2010) 

destaca que planejamento estratégico é uma metodologia gerencial que permite 
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estabelecer a direção a ser seguida pela empresa. Por outro lado, planejamento 

estratégico não deve ser confundido como previsão ou projeção de algo, pois o 

planejamento estratégico corresponde ao estabelecimento de um conjunto de 

providências a serem tomadas pelo gestor. 

O planejamento estratégico é um ponto crucial para as pequenas empresas. É 

comum encontrar empresas em que os proprietários são os próprios gestores e no 

momento de estabelecer objetivos e ações estratégicas relativas ao desempenho da 

empresa, cometem o erro de fazer o uso indevido da ação estratégica para o benefício 

próprio. Segundo Costa (2004), neste momento ocorrem os conflitos e posteriormente os 

problemas das pequenas empresas. 

Nesse sentido, Kaplan e Norton (2000) acrescentam que medidas de desempenho 

devem ser desenvolvidas a partir da estratégia organizacional e devem englobar 

indicadores tanto financeiros como não financeiros, desde que estabelecidos uma ligação 

com os objetivos da organização. Os mesmos autores acrescentam que a avaliação de 

desempenho é um método que busca, continuamente, acompanhar os desafios 

propostos, corrigindo os rumos, quando necessário, e avaliar os resultados conseguidos. 

Nesse sentido, os indicadores de desempenho podem identificar o desempenho entre o 

resultado estabelecido e o resultado realizado. 

 

Balanced Scorecard 

Para atuar num ambiente que se torna cada dia mais complexo, os estrategistas, 

gerentes e colaboradores necessitam de ferramentas que possam dar alinhamento, 

suporte e controle estratégico em todos os níveis, gerando habilidades e conhecimentos 

para a organização (ANSOFF, 1993). 

Neste sentido, Kaplan e Norton (1992, p.191) mencionam: 

Hoje, na maioria dos setores, é possível comprar no mercado 

internacional máquinas e equipamentos comparáveis aos das 

principais organizações globais. O acesso a itens do ativo fixo não 

mais representa o fator diferenciador. Atualmente, a distinção resulta 

da capacidade de usar esses recursos com eficácia. A organização 

que perder todos os seus equipamentos, mas preservar as 

habilidades e conhecimentos da força de trabalho retornará aos 
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negócios com razoável rapidez. A organização que perder sua força 

de trabalho, mas mantiver seus equipamentos, jamais se recuperará 

(KAPLAN; NORTON, 1992, p. 191). 

  

Lobato et al.  (2003) afirmam que na gestão estratégica competitiva, o alinhamento 

e controle estratégicos são suportados pela ferramenta BSC. No BSC os “indicadores 

balanceados de desempenho” permitem elaborar medidas financeiras e não financeiras 

que possibilitam o desdobramento das estratégias a serem implementadas. Os 

estrategistas podem avaliar melhor o desempenho corporativo e as unidades estratégicas 

de negócio, desenvolvendo o processo constante de aprendizado de toda a cadeia de 

valor da organização. 

 

Conceitos do Modelo BSC 

As medidas adotadas pelo BSC derivam da visão de futuro, da missão e da 

estratégia da organização. O BSC é um sistema de integração da gestão estratégica a 

curto, médio e longo prazo que visa ao aprendizado e ao crescimento organizacional. 

Diretrizes complementam as demais ferramentas existentes na organização e assegura à 

mesma, a implantação da estratégia, permitindo a correção dos rumos quando 

necessário. 

Como metodologia de medição de desempenho do negócio, o BSC é uma 

ferramenta para o controle e o alinhamento estratégico da organização. Várias são as 

razões que levam os estrategistas a implantar o BSC: 

·         Obter clareza e consenso sobre a estratégia do negócio; 

·         Proporcionar foco ao negócio; 

·         Desenvolver a liderança da alta direção; 

·         Educar a organização; 

·         Alinhar programas e investimentos; 

·         Tornar a estratégia clara para toda a organização; 

·         Direcionar o processo de alocação de recursos e capital; 

·         Promover o aperfeiçoamento. 

Para Kaplan e Norton (2001) o BSC é um eixo norteador do caminho da empresa, 

e neste caminho as pessoas e os processos da organização estão envolvidos, sendo os 
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fatores chaves do sucesso da empresa, e por isto deve ser usado em qualquer empresa 

independente do seu tamanho. Para o alinhamento do planejamento estratégico e BSC 

em pequenas empresas é preciso definir os ciclos em apenas três fases: crescimento, 

sustentação e colheita. O principal eixo do BCS está em fazer o alinhamento estratégico e 

a atividade operacional relacionada às empresas que visa utilizar esta ferramenta como 

parte de sua estratégia competitiva. A Figura 1 apresenta as perspectivas do BSC. 

 

 

Figura 1: Perspectivas operacionais do BSC. 

Fonte: Adaptada de Kaplan e Norton (2001, p. 10). 

 

Klapan e Norton (2001) assinalam que as perspectivas do BSC objetivam desenhar 

de forma clara o desempenho da empresa englobando os quatro principais indicadores de 

uma empresa: cliente, financeiro, processo interno e aprendizado e crescimento. 

Perspectiva dos Clientes – direcionada por meio da visão estabelecida no negócio 

da empresa, prevendo as situações do mercado externo onde a empresa deseja competir. 

Perspectivas Financeiras – as medidas financeiras adotadas são de grande 

importância para nortear as ações financeiras, mostrando os resultados obtidos por meio 

de sua implantação e execução. 

Perspectiva dos Processos Internos – relacionada aos processos internos da 

empresa. Nesta etapa é possível identificar os processos críticos (gargalos que possam 
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estar prejudicando o final do processo). Nesta perspectiva cria-se uma visão de processo 

que permite aos gestores identificar erros e novos caminhos para melhorar a performance 

da empresa, objetivando os resultados econômicos. 

Perspectivas de Aprendizado e Crescimento: – relacionada ao desenvolvimento e 

crescimento da empresa conforme sua visão estabelecida, adotando a estrutura a ser 

seguida. 

 

Implantação do BSC 

A implantação do BSC se divide em três etapas: 

Primeira etapa: definição clara dos objetivos e estratégias empresariais, com devido 

alinhamento de toda a organização quanto às metas e diretrizes; 

Segunda etapa: revisão dos processos existentes, avaliando sua adequação aos novos 

propósitos; 

Terceira etapa: criação do mapa estratégico da empresa, o qual deverá mostrar como as 

relações de causa e efeito se relacionam ao  macro objetivos definidos. 

Belly et al. (2013) descrevem que para uma boa implementação do BSC é 

imprescindível que os fatores “Que, Como, Quando, Quanto, Onde e Quem” estejam 

claramente definidos para serem implementados os indicadores de desempenho que 

melhor atendam os objetivos levantados durante a elaboração do planejamento 

estratégico. 

A Figura 2 ilustra um modelo de mapa estratégico do BSC, o qual pode ser 

facilmente adaptado para os diversos modelos de negócios empresariais, permitindo à 

gestão desenvolver seu Planejamento Estratégico cobrindo todas as quatro perspectivas 

(Financeira, Cliente, Processos Internos e Aprendizado/ Crescimento). 
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Figura 2: Estrutura Funcional do Mapa Estratégico Balanced Scorecard. 

Fonte: Adaptado de Kaplan e Norton (2004). 

 

  

Na figura 3, é exemplificado como desdobrar e elaborar um plano de metas e 

objetivos dentro de cada perspectiva, os quais conduzirão a empresa para a expansão de 

sua sustentabilidade sócio-econômica-ambiental. 

 As metas e objetivos poderão ser continuamente reavaliados e adaptados de 

acordo com a visão e missão de cada organização. 

 

 

 

Visão Produtividade
Lucro Bruto/Custo M.Obra

Perspectiva Financeira

Perspectiva do Cliente

Perspectiva 
Interna

Perspecitva de
Aprendizado e
Crescimento

Liderança no Produto
Confiança do Cliente

Adição de Valor para 

Crescmto

Novos 
Produtos 

Aumento 
valor para 

Excelência 
Operacional

Novas 
Fontes 

aumento 
Valor ao 

Melhoria 
Estrutura 

Melhoria 
Uitlização 

Competências 
Estratégicas

Tecnologias 
Estratégicas

Cultura e 
Liderança

Mão de Obra Treinada e Motivada

Comunidade e 
M.Ambiente

Produtos/ Serviços/ Atributos Relacionamento Imagem
Excelência Operacional

Preço Qualid Prazo Funcion Serviç Relac. Marca

Proposição de valor ao Cliente

METAS
Perspectiva Fiinanceira

METAS
Perspectiva do Cliente

METAS
Perspectiva Interna

METAS
Perspectiva Aprendizado

e Crescimento
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   Figura 3:  Exemplo de Desdobramento de Metas do Mapa Estratégico Balanced Scorecard.  

   Fonte: Adaptado de Kaplan e Norton (2004). 

 

Responsabilidade Socioambiental e Sustentabilidade Empresarial 

A pequena empresa apresenta forte participação na economia, sendo o gerador de 

maior número médio de empregos e fomento à economia.  Pereira (2007) defende que 

responsabilidade socioambiental não são apenas ações desenvolvidas por grandes 

Metas Indicadores Objetivo Resultado  Mês Ação

Maximização do 
Valor x Custo Relação Custo/Gastos  %

Redução de 
Custo Economia Gerada %

Pagamento no 
Prazo Penalidade por Inadimplência ZERO

Metas Indicadores Objetivo Resultado  Mês Ação

Oportunidade Entrega no Prazo 100%

Qualidade Produto/Serviço conforme 
Definido pelo Cliente Zero Reclamação

Serviços/ 
Parcerias Eficiência no Atendimento 100%

Metas Indicadores Objetivo Resultado  Mês Ação
Excelência 
Operacional Redução do ciclo de produção Tempo de Ciclo

Redução 
Defeitos Redução de Defeitos Quant. Defeitos

Redução 
Desperdícios Redução Custos Max. Quant. Retrabalho

Metas Indicadores Objetivo Resultado  Mês Ação

Treinamento Horas de Treinamento Hs
Redução 
Turnover Percentual Turnover % 

Cumprimento 
Metas

Auto-avaliação para Melhoria 
Contínua % Meta

Perspectiva do Cliente

Perspectiva Financeira

Perspectiva do Interna 

Perspectiva de Aprendizado e Crescimento
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empesas, e cada vez mais as pequenas empresas estão construindo outro paradigma, 

“(...) as micro e pequenas empresas percebem que também podem fazer parte desse 

processo. E mais: estão muito perto de serem as protagonistas na transformação dos 

negócios em iniciativas sustentáveis.” (PEREIRA, 2007 p. 38). 

A responsabilidade socioambiental e sustentabilidade econômica estão pautadas 

pela ética dos negócios no tripé Econômico, Social e Ambiental, ou seja, está pautada na 

ética dos negócios e ocorre quando as decisões de interesse da empresa também 

respeitam os direitos, os valores e os interesses relacionados aos impactos gerados por 

ela, seja na sociedade, no meio ambiente ou no futuro da própria independente do porte 

de uma empresa, ela pode ser sustentável (MAGALHÃES, 2009; PEREIRA, 2007). 

As relações entre a sustentabilidade organizacional e responsabilidade social 

empresarial, onde se deve buscar uma harmonização dos objetivos econômico-

financeiros (Lucro), sociais (Pessoas) e meio ambiente (Planeta), apresentado na Figura 

4. 

 

 

 

 

Sustentabilidade Ambiental 

O termo sustentabilidade tem se tornando tema chave em discussões na literatura 

e no cotidiano das empresas. A sustentabilidade das empresas está relacionada ao 

aspecto econômico que busca promover a lucratividade e a remuneração do capital aos 

seus Stakeholders, termo em inglês que traduzido para o português significa Pessoas 

Importantes (ASULEY, 2003). Conforme apresentado abaixo a Figura 5 apresenta a 

interpretação do BSC sustentável: 

Figura 4:  As relações da sustentabilidade organizacional e responsabilidade social empresarial. 
Fonte: adaptado de Kaptein e Wempe (2002) e Savitz e Weber (2006). 
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Resposabilidade Ambiental 

Responsabilidade 
Social 

Empresarial 

Sustentabilidade 

Organizacional 
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Figura 5: Perspectivas operacionais do BSC na visão sustentável 

Fonte: Adaptada de Kaplan e Norton (2001) 

 

A legislação tem sido um forte aliado no desenvolvimento sustentável. O 

pesquisador Azapagic (2003) afirma que empresas que aderem ao desenvolvimento 

sustentável fortalecem oportunidades e benefícios em prol da sustentabilidade 

empresarial do negócio, e do outro lado neutralizam possíveis ameaças e efeitos 

indesejáveis. O Quadro 1 apresenta algumas oportunidades e benefícios; ameaças 

potenciais e efeitos indesejáveis dentro dos aspectos técnicos, legislativos, ambientais e 

sociais: 

  

Quadro 1: Oportunidades para negócios sustentáveis e ameaças para negócios 

insustentáveis 

 Oportunidades e 

Benefícios Ameaças Potenciais 

Ameaças Potenciais e Efeitos 

Indesejáveis 
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e Efeitos Indesejáveis 

Aspectos 

Técnicos 

Aumentar a eficiência produtiva 

e a qualidade dos produtos por 

meio da utilização de 

tecnologias limpas, o que 

conflui no aumento de lucros e 

redução respectiva de custos; 

Uso continuado de tecnologias 

antigas e ineficientes, situação que 

gera uma insuficiência financeira e 

prejuízos ambientais; 

 

 

 

O não entendimento da função e 

importância da ciência e da tecnologia 

para auxiliarem a organização a se 

tornar sustentável; 

 

Aumentar a eficácia na 

utilização de matéria-prima e 

energia por meio de processos 

de otimização e utilização de 

tecnologias limpas, ações que 

levam a benefícios financeiros; 

 

 

O desconhecimento de esforços 

externos de pesquisas e 

desenvolvimentos de tecnologias 

mais sustentáveis; 

 

Aspectos 

Legislativos 

Melhorar a habilidade de 

responder e influenciar 

mudanças legislativas por meio 

de previsões acertadas e 

melhores planejamentos; 

O contínuo aumento dos custos 

devido as taxas verdes (carbon tax); 

 

 

 

Melhor relacionamento com 

governo e órgãos reguladores 

por meio de uma contabilidade 

social e ambiental 

comprovada; 

Falta de conhecimento de novas 

legislações e a impossibilidade de 

participar da estruturação das 

mesmas; 

 

 

 

Aspectos Redução dos riscos ambientais Pobre desempenho ambiental, o que  
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Ambientais (incluindo a redução do risco 

de incidentes poluidores) 

levando a possíveis reduções 

de valores de seguros; 

pode atrair má publicidade para a 

empresa e dívidas altíssimas; 

 

 

Aumento nos incidentes ambientais 

devido a falta de um melhor 

planejamento e ausência de melhores 

práticas de gestão; 

 

Identificação da ineficiência 

produtiva por meio de 

monitoração ambiental, o que 

pode confluir em um melhor 

controle de processos, 

conservação de recursos e 

melhores taxas de retorno 

financeiro; 

 

 

Ausência de dados que informem o 

desempenho ambiental da empresa o 

que a torna frágil mediante críticas e 

reivindicações sociais; 

 

 

 

Aspectos 

Sociais 

Aumento da motivação da 

equipe, a qual se torna hábil 

para enxergar e mensurar reais 

conquistas; 

A incapacidade de atrair ou reter uma 

força de trabalho talentosa devido a 

uma imagem externa comprometida 

da empresa. 

 

 

 

Habilidade de atrair e reter 

uma força de trabalho melhor 

qualificada por meio do 

comprometimento com o 

desenvolvimento da equipe 

comprovado por ações efetivas 

de responsabilidade social; 

 

 

 

 

 

Melhoras em comunicar e em 

comprometer os stakeholders 

externos com a 

 

 



 

344 

sustentabilidade (relatórios de 

sustentabilidade). 

 

 

Fonte: Azapagic (2003, p. 307).     
  

Conclusão 
Conforme verificado através dos autores, é possível aplicar o planejamento 

estratégico em pequenas empresas. 

As empresas já têm se mobilizado para o novo cenário de compromisso com as 

gerações futuras, onde a busca do equilíbrio social e ambiental pode ser introduzida nos 

processos organizacionais como meio de gerir suas atividades, minimizando os seus 

impactos sobre a natureza de modo ético e sem a perda da eficiência.  A utilização de 

ferramentas de gestão que permitem a medição e monitoramento de indicadores de 

performance que correlacionam as dimensões sócio-econômica-ambiental poderá 

contribuir efetivamente para a sustentabilidade das empresas. Apurar os resultados 

obtidos por uma empresa é muito importante, pois permite evidenciar a performance e a 

evolução da organização. 

 Dado a complexidade da definição de objetivos que possam abranger todas as 

dimensões de um processo de sustentabilidade (econômico, social, ambiental e 

perspectivas do âmbito financeiro, necessidade dos clientes, melhoria contínua de 

processos internos e desenvolvimento do aprendizado), este trabalho apresenta o BSC 

como uma ferramenta que auxilia a gestão no alinhamento dos objetivos e tratamento da 

complexidade de conduzir uma empresa para a sustentabilidade. Percebe-se que através 

da implementação do mapa BSC, a gestão poderá estabelecer objetivos e metas 

alinhados de forma que o conceito de sustentabilidade empresarial possa ser evidenciado 

e monitorado continuamente, a cada novo planejamento estratégico, com o devido 

envolvimento de toda a comunidade corporativa. 
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Resumo  
As áreas verdes urbanas são uma necessidade em cidades sendo um requisito 

imprescindível para a drenagem de águas, além de suas funções ecológicas e sociais, 

porém existem inúmeras definições para esse conceito o que dificulta a quantificação 

desses espaços e a análise de sua qualidade ambiental. Nesse sentido, o presente 

trabalho teve como objetivo levantar os conceitos existentes para áreas verdes públicas e 

aplicar na quantificação desses espaços na bacia hidrográfica do Ribeirão das Anhumas 

no município de Campinas/SP. O Sistema de Informações Geográficas por meio do 

software Arcgis forneceu suporte necessário para a análise e manipulação de ortofotos 

que permitiram a interpretação dos dados. Pela análise dos resultados pode-se concluir a 

importância da preservação das áreas já existentes e também da inclusão de outras áreas 

permeáveis que representarão uma melhora substancial em relação à atual situação na 

qualidade de vida urbana. 

Palavras-chave: áreas verdes, conceituação, bacia do ribeirão das Anhumas. 

 

Abstract 
Urban green areas are a necessity in cities as an essential requirement for water drainage, 

in addition to their ecological and social functions, but there are many definitions for this 

concept, which makes it difficult to quantify these spaces and analyze their quality 

environmental. In this sense, the present work had as objective to raise the existing 

concepts for public green areas and to apply in the quantification of these spaces in the 

watershed of Ribeirão das Anhumas in the city of Campinas / SP. The Geographic 

Information System through the Arcgis software provided the necessary support for the 

analysis and manipulation of orthophotos that allowed the interpretation of the data. 
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Through the analysis of the results it is possible to conclude the importance of the 

preservation of the already existing areas and also of the inclusion of other permeable 

areas that will represent a substantial improvement in relation to the current situation in the 

quality of urban life. 

Key words: green areas, conceptualization, Anhumas river basin 

 
Introdução 

Atualmente os espaços livres de uso públicos, também genericamente chamados 

de áreas verdes, são considerados indicadores de qualidade ambiental. Porém existem 

divergências entre os pesquisadores quanto a como conceituar esses espaços e suas 

funções. Tem-se como áreas verdes, espaços livres, áreas de lazer, são utilizados como 

sinônimos. Morero, Santos e Fidalgos (2007, p. 20) entendem que: “[...] as áreas verdes 

englobam locais onde predominam a vegetação arbórea, praças, jardins e parques, e sua 

distribuição deve servir a toda população, sem privilegiar qualquer classe social e atingir 

as necessidades reais e os anseios para o lazer, devendo ainda estar de acordo com sua 

estrutura e formação (como idade, educação, nível socioeconômico).”. 

Embora não haja uma definição consensual, o termo mais utilizado para designar a 

vegetação urbana é “área verde”. Mas ainda essa falta de consenso traz dificuldades 

sobre a definição, classificação e função exata desses espaços. Segundo Bargos e 

Matias (2011) as áreas verdes, embora não exista uma definição consensual, 

compreendem, de maneira geral, praças, jardins públicos, parques urbanos e áreas com 

vegetação arbórea reservada para uso futuro. Outros autores incluem nessa classificação 

os canteiros de avenidas e a própria arborização viária. 

Segundo Toledo e Santos (2008) a inexistência de uma linguagem única para estes 

termos traz dificuldade ao meio científico quanto ao planejamento e gestão destes 

espaços. Lima et al. (1994) reconhecem a necessidade de um esforço para se buscar 

uma convergência quanto a classificação dos espaços livres e áreas urbanas vegetadas. 

Consideram espaço livre mais adequado e abrangente e propõem a seguinte 

classificação para esses espaços: Área verde: onde há o predomínio de vegetação 

arbórea. Incluem as praças, os jardins públicos, os parques urbanos, os canteiros centrais 

e trevos de vias públicas, que têm apenas funções estéticas e ecológicas; Parque Urbano: 

são áreas verdes maiores que as praças e jardins, com função ecológica, estética e de 
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lazer; Praça: pode não ser considerada uma área verde caso não tenha vegetação e seja 

impermeabilizada. Quando apresentar vegetação é considerado jardim, e sua função 

principal é de lazer; Arborização Urbana: são os elementos vegetais de porte arbóreo tais 

como árvores e outros no ambiente urbano. Arfelli (2004) classifica as áreas verdes em 

dois tipos: típicas e mistas. As típicas seriam as com predominância de vegetação 

exuberante, voltadas para a conservação, permitindo somente atividades de baixo 

impacto. As mistas, onde não haveria predominância de cobertura vegetal permitindo a 

implantação de equipamentos de recreação e lazer. 

Nesse sentido, o presente trabalho teve como objetivo levantar os conceitos 

existentes para áreas verdes públicas e aplicar esses conceitos na quantificação desses 

espaços na bacia hidrográfica do Ribeirão das Anhumas no municio de Campinas/SP. 

 
Materiais e métodos 

Para a conceituação de áreas verdes públicas foi realizado uma extensa revisão na 

literatura nacional e internacional, buscando trabalhos em revistas científicas, congressos 

e simpósios, além de livros, teses e dissertações na área. Para a realização do 

mapeamento e a obtenção de dados como a localização e o número de áreas verdes e 

suas respectivas áreas total da zona urbana e verde na bacia do ribeirão das Anhumas no 

Município de Campinas, foram utilizados arquivos vetores de Campinas e Ortofotos 

EmplasaGEO 2011 abrangendo todo o mosaico de estudo. 

Por meio de um software para Sistemas de Informações Geográficas (SIG, ArcGis 

versão 10.5) as cartas e plantas serão sobrepostas às imagens orbitais para permitir a 

identificação, visualização e avaliação de cada área. Utilizando-se das ferramentas do 

software foram calculadas a área total urbana da bacia do ribeirão das Anhumas e das 

áreas verdes, para se obter a proporção de áreas verdes com a área urbana e com o 

número de habitantes para permitir a comparação com índices de áreas verdes 

consagrados na literatura e estabelecidos pela legislação. 

 
Resultados e discussão 

Visando a definição das áreas verdes adotadas como material desse estudo foi 

realizado uma extensão revisão na literatura. No Quadro 1 encontram-se um resumo dos 

principais conceitos adotados para áreas verdes públicas. 
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As áreas verdes com função higiênica e de defesa e recuperação com vocação 

voltada para o lazer com predominância de vegetação densa e contínua, livre de 

edificações podendo no entanto possuir caminhos naturais utilizáveis para a apreciação 

de sua beleza e sua preservação. 

 

Resolução Conjunta SMA IBAMA/SP n. 2 (1994) 

Áreas verdes, aquelas com cobertura vegetal de porte arbustivo-arbóreo, não 

impermeabilizáveis, visando a contribuir para a melhoria da qualidade de vida urbana, 

permitindo-se seu uso para atividades de lazer.  

Milano (1993)  

Áreas livres na cidade, com características predominantemente naturais, 

independente do porte de vegetação.  

 

Nogueira e Gonçalves (2002)  

Podem ser de propriedade pública ou privada e que devem apresentar algum tipo 

de vegetação (não somente árvores) com dimensão vertical significativa e que sejam 

utilizadas com objetivos sociais, ecológicos, científicos ou culturais.  

 

Loboda e Angelis (2005, p. 133)  

Espaço livre: conceito mais abrangente, integrando os demais e contrapondo-se ao 

espaço construído em áreas urbanas. Área verde: Onde há o predomínio de vegetação 

arbórea, englobando as praças, os jardins públicos e os parques urbanos. Os canteiros 

centrais de avenidas e os trevos e rotatórias de vias públicas que exercem apenas 

funções estéticas e ecológicas, devem, também, conceituar-se como área verde. Parque 

urbano: área verde com função ecológica, estética e de lazer, no entanto com uma 

extensão maior que as praças e jardins públicos. Praça: É um espaço livre público cuja 

principal função é o lazer. Pode não ser uma área verde, quando não tem vegetação e 

encontra-se impermeabilizada. 
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Nucci (2008, p. 120) 

Deve haver: ―predominância de áreas plantadas e que deve cumprir três funções 

(estética, ecológica e lazer)‖ e apresentar Uma cobertura vegetal e solo permeável (sem 

laje) que devem ocupar, pelo menos, 70% da área‖. 

 

Andrade (2004, p. 27) Áreas verdes são quaisquer áreas plantadas 

 

Grey e Deneke (1986) 

Compostas por áreas de rua, parques e áreas verdes em torno de edifício público e 

outros tipos de propriedades públicas e privadas. 

 

Jim e Chen (2003, apud BARBIRATO; SOUZA; TORRES, 2007, p. 109) 

Áreas verdes urbanas são ―universalmente avaliadas como locais de recreação, 

refúgio de vida selvagem e ingrediente essencial para uma cidade habitável. 

 

Cavalheiro et al. (1999) 

tipo especial de espaços livres onde o elemento fundamental de composição é a 

vegetação. 

 

Lima et al. (1994, p. 549) 

Categoria de espaço livre, desde que haja predominância de vegetação arbórea. 

Os canteiros centrais e trevos de vias públicas, que têm apenas funções estética e 

ecológica, devem, também, conceituar-se como Área Verde. Entretanto, as árvores que 

acompanham o leito das vias públicas, não devem ser consideradas como tal. 

 

Spirn, 1995, p. 71 

Como todo Espaço Livre, as Áreas Verdes também devem ser cidade – pequenas 

ilhas de calor, microinversões, bolsões de grave poluição atmosférica e diferenças locais 

no comportamento dos ventos. 
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Romero, 2011 

São exemplos de microclimas urbanos, as ruas margeadas por edifícios altos, 

praças e parques urbanos, sendo que estes últimos podem influenciar climaticamente até 

ruas adjacentes, dependendo do seu porte. 

 

Daltoé, Cattoni, Loch (2004, p. 3- 4), 

Áreas verdes do sistema viário - Predominam vegetações de porte arbustivo e 

herbáceo. Representam os canteiros, trevos e rotatórias - baixo valor social. Áreas verdes 

de uso particular - Predominam vegetações de porte arbóreo - inacessíveis para uso 

público - valor ecológico é médio. Áreas verdes residuais - Áreas herbáceo-arbustivas 

com ou sem cobertura arbórea. – áreas verdes em loteamentos recentes ou em fase de 

implantação - instáveis. Áreas verdes institucionais - jardins, áreas verdes de uso 

institucional, campos de futebol etc. Áreas verdes públicas e/ou de uso coletivo - 

composição mista com arborização significativa (espécies exóticas e nativas). São as 

praças, parques e bosques urbanos, assim como áreas arborizadas dentro dos 

complexos históricos. - Áreas livres não arborizadas (vazios urbanos) são as coberturas 

herbáceas arbustivas (predominantemente gramíneas). 

 

Llardent, L. R. A. , 1982 

Sistemas de espaços livres - considerados como o conjunto de espaços urbanos 

ao ar livre destinados ao pedestre para o descanso, o passeio, a prática esportiva e em 

geral, ao recreio e entretenimento em suas horas de ócio; espaços livres: quaisquer das 

distintas áreas verdes que formam o sistema de espaços livres; zonas verdes, espaços 

verdes, equipamentos verdes: quaisquer espaços livres em que predominem as áreas 

plantadas de vegetação, correspondendo, em geral, ao que se conhece como parques, 

jardins e praças. Zonas verdes, espaços verdes, áreas verdes, equipamento verde: 

Qualquer espaço "livre no qual predominam as áreas plantadas de vegetação, 

correspondendo, em geral, o que se conhece como parques, jardins ou praças.” 
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Carvalho, L. M. de. , 2001. 

locais com vegetação contínua, livres de edificações, mesmo que recortadas por 

caminhos e vielas ou com a presença de brinquedos infantis e outros divertimentos leves, 

desde que se destinem ao uso público. 

 

Oliveira, C. H., 1996. 

“áreas verdes urbanas” como conjunto composto por três segmentos, que são 

individualizados, mas estabelecem relações notáveis entre si. Esses segmentos são 

constituídos pelas: áreas verdes públicas - constituídas pelos logradouros públicos que se 

destinem ao lazer e recreação ou oportunizem ocasiões de encontro e convívio direto com 

espaços não construídos e arborizados; áreas verdes privadas - constituídas de 

remanescentes vegetais significativos incorporados à malha urbana, podendo ter sua 

utilização normatizadas por legislação específica que possa garantir ao máximo a 

conservação; arborização de ruas e vias públicas - constituída pela vegetação que 

acompanha as ruas e localizada principalmente nas calçadas e pavimentos. 

 

Lima, A. M. L. P.et al. , 1994. 

Áreas verdes são espaços livres de construção onde o elemento fundamental de 

composição da vegetação, juntamente com o solo permeável, deve ocupar no mínimo 

70% da área. Incluem as praças, os jardins públicos e os parques urbanos. Também os 

canteiros centrais de avenidas, os trevos e rotatórias permeáveis das vias públicas e 

áreas que exercem funções estéticas e ecológicas. 

 

Mazzei;colesanti; Santos, 2007, p. 39 

necessariamente voltadas para recreação e lazer objetivos básicos dos espaços 

livres, porém devem ser dotadas de infraestrutura e equipamentos para oferecer opções 

de lazer e recreação às diferentes faixas etárias, a pequenas distâncias da moradia (que 

possam ser percorridas a pé). 

 

Zanin, et al., 2007, p.1. 

“[...] os Espaços Livres de Uso Público, com cobertura vegetal predominantemente 

arbórea ou arbustiva, excluindo-se as árvores e leitos dos passeios públicos que 
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apresentem funções potenciais capazes de proporcionar um microclima distinto no 

ambiente urbano em relação à luminosidade, temperatura e outros parâmetros 

associados ao bem-estar humano (funções de lazer); com significado ecológico em 

termos de estabilidade geomorfológica e amenização da poluição e que suporta fauna 

urbana (funções ecológicas), representada também por elementos esteticamente 

marcantes na paisagem (função estética), necessariamente com estruturas e 

equipamentos para lazer instalados; as funções ecológicas, sociais e estéticas poderão 

redundar entre si e/ou em benefícios financeiros (funções econômicas)”. 

 

Morero, et al., 2007, p.19  

“[...] locais onde predominam a vegetação arbórea, praças, jardins e parques, e sua 

distribuição deve servir à toda a população, sem privilegiar qualquer classe social e atingir 

as necessidades reais e os anseios para o lazer, devendo ainda estar de acordo com a 

sua estrutura e formação (como idade, educação, nível socioeconômico).” 

 

Benini (2009) 

“[...] todo espaço livre (área verde / lazer) que foi afetado como de uso comum e 

que apresente algum tipo de vegetação (espontânea ou plantada), que possa contribuir 

em termos ambientais (fotossíntese, evapotranspiração, sombreamento, permeabilidade, 

conservação da biodiversidade e mitigue os efeitos da poluição sonora e atmosférica) e 

que também seja utilizado com objetivos sociais, ecológicos, científicos ou culturais”. 

 

Campinas (2015) 

aquela que possui funções ecológicas e sociais, ou pelo menos uma delas; que 

seja permeável, ou que a área permeável ocupe, no mínimo, 70% de sua área total, 

possuindo vegetação em qualquer porte (herbácea, arbustiva e/ou arbórea), podendo 

ocorrer em áreas públicas ou privadas, rurais ou urbanas 

 

Guirao, et al., (2009). 

De acordo com a análise do Quadro 1 considera-se área verde pública como todo 

espaço livre (área verde/lazer) que foi afetado como de uso comum e que apresente 

algum tipo de vegetação (espontânea ou plantada), que possa contribuir em termos 
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ambientais (fotossíntese, evapotranspiração, sombreamento, permeabilidade, 

conservação da biodiversidade e mitigue os efeitos da poluição sonora e atmosférica) e 

que também seja utilizado com objetivos sociais, ecológicos, científicos ou culturais. O 

fato de se considerar área verde pública, como de uso comum do povo, tem respaldo no 

preceito constitucional que determina, 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público 

e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações. (BRASIL, 2005) 

A Constituição Federal impõe ao Poder Público, neste caso à Administração 

Municipal, bem como à coletividade (a sociedade como um todo) o dever de defender e 

preservar tais espaços (áreas verdes públicas), visto que os mesmos podem contribuir 

para a sadia qualidade de vida e, consequentemente, para a qualidade ambiental. 

Segundo Benini e Martin (2010) esta abordagem conceitual de áreas verdes 

públicas contribui de forma sistematizada para a construção de um conceito mais 

unânime, que procura eliminar a subjetividade das definições, permitindo assim, aferir o 

índice de áreas verdes públicas para construção de referenciais comparativos entre entes 

Municipais. No Quadro 2 observa-se a caracterização de área verde publica adota no 

presente trabalho. 
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Com a delimitação da bacia somadas as informações obtidas junto a SVDS e as 

ortofotos EMPLASA foram identificadas as áreas verdes públicas nos parâmetros 

estabelecidos nessa pesquisa, ou seja, áreas maiores de 200m² públicas com taxa de 

permeabilidade de no mínimo 70% conforme padrão adotado no Plano Diagnóstico do 

Verde (PMC, 2015). Na figura 1 pode-se visualizar a imagem da área estudada. No 

quadro 3 tem-se a seleção das áreas verdes públicas a serem analisadas. 
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De acordo com os resultados observados, além das áreas verdes levantadas foram 

identificados espaços apropriados para expansão, de forma que possa assegurar as 

condições necessárias para preservação do sistema ecológico do sítio urbano e melhorar 

a recreação ao ar livre para todas as faixas etárias e classes sociais. 

A partir dessas análises pode-se propor o redirecionamento das cidades para áreas 

mais adequadas (SPERANDELLI, 2010) e, ainda, elaborar um zoneamento da área a ser 

ocupada, com vista à redução de danos ambientais e riscos de desastres, pensando nos 

limites impostos pelo relevo, hidrografia e necessidade de conexão da vegetação nativa. 

A criação de parques deve ser articulada com outras políticas locais (planejamento, 

obras, desenvolvimento urbano), contar com investimentos e participação da população. 

Segundo pesquisa Datafolha, sobre os parques da cidade de São Paulo, o grau de 

disposição para colaborar voluntariamente é alto, representando 70% das pessoas 

entrevistadas (WHATELY, 2008). Em cidades como São Paulo ou outras de menor porte, 

a criação de parques pode amenizar as mudanças climáticas, pois os parques, além de 

representarem expansão de áreas verdes, podem melhorar a permeabilidade do solo, 1 

FES: floresta estacional semidecidual. minimizando as enchentes, além de proteger os 

cursos d’água ainda não canalizados (WHATELY, 2008, NOBRE et al., 2010). 

Analisando os dados de áreas verdes públicas acima e confrontando com a 

projeção de população na bacia do ribeirão das Anhumas tem-se a proporção de 13,83m² 
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por habitante de áreas verdes. De acordo com Jesus e Braga (2003), o índice de áreas 

verde expressa à relação entre a área dos espaços verdes de uso público, em Km² ou 

m2, e a quantidade de habitantes de uma determinada cidade. Neste cálculo estão 

incluídas as praças, os parques e similares, ou seja, aqueles espaços cujo acesso da 

população é livre. Essa proporção é um instrumento importante que no planejamento 

urbano de uma cidade, fornecendo parâmetros que permitem avaliar a qualidade de vida 

urbana da população, por estarem intimamente ligadas ao lazer e recreação da população 

e por se constituírem em locais de convívio social e de manifestação da vida comunitária 

(Nucci, 2008). 
 
Conclusão 

Diante das análises até o momento apresentadas, ressalta-se a necessidade de 

ser incentivada a criação de novos projetos paisagísticos e áreas verdes, como 

corredores verdes, parques lineares, praças, parques e arborização de acompanhamento 

viário, pois alguns locais considerados como praças públicas não apresentam nenhuma 

espécie vegetal arbórea ou arbustiva. A recomposição vegetal desses locais priorizando a 

utilização de espécies ocorrentes na fisionomia de vegetação natural da região, 

favorecendo a biodiversidade. 

Há necessidade de um plano de áreas verdes urbanas que considere todo o 

patrimônio verde da cidade para superar as deficiências diagnosticadas em algumas 

áreas. Tal ação justifica-se em função da necessidade de melhorar a qualidade da vida 

urbana e do direito ao entorno. 
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Resumo 
A busca pela sustentabilidade em um mundo cada vez mais urbanizado coloca as cidades 

no centro das atenções, sendo que um dos maiores problemas enfrentados pelos países 

atualmente é a geração de resíduos sólidos. O gerenciamento destes se remete à 

destinação adequada e a minimização através da redução na fonte geradora e reciclagem 

destes resíduos. O primeiro grande passo brasileiro quanto à gestão dos resíduos foi à 

criação da Lei nº 12.305 (2010), instituindo a Política Nacional de Resíduos Sólidos. A 

partir disso, o presente trabalho visa promover a redução e reutilização dos resíduos com 

o público-alvo, alunos do sétimo ano do ensino fundamental do Colégio de Aplicação Pio 

XII, localizado em Campinas - SP. As oficinas foram confeccionadas acerca de conceitos 

Coleta Seletiva e a Reciclagem. Com a ajuda dos materiais informativos confeccionados, 

foi possível a compreensão desses temas de forma criativa, despertando grande interesse 

por parte do público-alvo. 

Palavras-chave: Extensão Universitária; Resíduos Sólidos; Educação Ambiental; Coleta 

Seletiva, Reciclagem. 

  
Abstract 
The search for sustainability in an increasingly urbanized world places cities in the 

spotlight, and one of the biggest problems facing countries today is the generation of solid 

waste. The management of these is referred to the appropriate destination and the 

minimization through the reduction in the generating source and recycling of this waste. 

The first major Brazilian step in waste management was the creation of Law 12305 (2010), 

establishing the National Policy on Solid Waste. From this, the present work aims to 
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promote the reduction and reuse of waste with the target audience, students of the 

seventh year of elementary school of the Pio XII Application College, located in Campinas 

- SP. The workshops were made on the concepts of Selective Collection and Recycling. 

With the help of informative materials, it was possible to understand these themes in a 

creative way, arousing great interest on the part of the target audience. 

Keywords: University Extension; Solid Waste; Environmental education; Selective 

Collection, Recycling. 

  
Introdução 
    Com a Revolução Industrial no século XVIII, a capacidade da humanidade de 

interferir na natureza dá um grande e crescente salto. Isso provocou grandes danos 

ambientais, principalmente no uso de recursos finitos como os combustíveis fósseis e, 

como não havia uma ameaça imediata de esgotamento dos recursos, fez com que 

retardasse a adoção de técnicas e procedimentos mais sustentáveis (GUIMARÃES & 

CAMARGO, 2011). 

    Conforme Leite e Araújo (s/d), justamente no período do século XVIII houve o 

aumento da produção de diversos bens, intensificando o consumo e trazendo consigo a 

grande geração de resíduos que há atualmente, em que a maioria é de difícil 

decomposição. 

    Em meados de 1970, aumentou-se a preocupação com o esgotamento dos 

recursos naturais e com produção excessiva, impulsionada pelo consumo desenfreado, 

gerando grande parte da poluição do planeta (Guimarães & Camargo, 2011). Esse 

consumo desenfreado resulta em um dos maiores problemas enfrentados em todo o 

mundo atualmente, a geração de resíduos sólidos de todas as classes. 

    No Brasil, o primeiro grande passo acerca dos resíduos sólidos é recente. Em 

2010, foi instituída a Política Nacional dos Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305 de 2010) que é 

definida como: “um instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por 

um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a 

restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo 

ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada. ” 

    Conforme a PNRS (2010), “resíduos sólidos” são definidos como: “Material, 

substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em sociedade, 
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cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos 

estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas 

particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em 

corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou economicamente inviáveis em 

face da melhor tecnologia disponível” (Brasil, 2010). 

    Além do conceito de resíduo, é importante destacar também a definição de rejeito 

também que segundo a PNRS (2010): “resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas 

as possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e 

economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a disposição final 

ambientalmente adequada”. Com isso, estes deveriam ser os únicos tipos de resíduos 

destinados aos aterros sanitários (Brasil, 2010). 

    A temática dos resíduos sólidos urbanos (RSU), hoje, constitui um desafio 

importante para a gestão das cidades em direção à sustentabilidade. Entretanto, os 

fenômenos e os impactos relacionados à prevenção, geração, coleta, disposição e 

reaproveitamento dos RSU têm sido tratados setorialmente, de maneira desarticulada, 

obstruindo uma visão sistêmica do problema e refletindo-se em políticas públicas 

fragmentadas. Para os gestores públicos de todo o mundo, o gerenciamento de resíduos 

sólidos tornou-se, nas últimas décadas, um tema de preocupação. Segundo a 

Organização das Nações Unidas (ONU), a atual geração de resíduos no mundo gira em 

torno de 12 bilhões de toneladas/ ano e, até 2020, o volume previsto é de 18 bilhões de 

toneladas/ano (Dias, 2012). 

    A gestão e a disposição inadequada dos resíduos sólidos são um dos principais 

causadores dos impactos socioambientais, entre eles a degradação do solo, a exposição 

dos corpos d’água e mananciais, enchentes, contribuição para a poluição do ar, 

proliferação de vetores de importância sanitária nos centros urbanos e catação em 

condições insalubres nas ruas e nas áreas de disposição final (Jacobi & Bensen, 2011). 

    Desta forma, o debate sobre o tema “Educação Ambiental” se torna uma 

importante ferramenta para conscientizar os humanos que a manutenção da 

biodiversidade é fundamental para a nossa sobrevivência, para que ajam de modo 

responsável, conservando o meio ambiente para presente e o futuro, assim trazendo o 

equilíbrio da relação humana em conjunto com a natureza (Pereira, 2014). 
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     Para que de fato a Educação Ambiental faça a transformação de valores nocivos, 

que contribuem para degradação do meio ambiente através da falta de gerenciamento 

dos resíduos sólidos, é necessária uma educação permanente e continua. Logo, a 

preparação para as mudanças necessárias consiste na compreensão coletiva do 

funcionamento do meio ambiente, de como dependemos dele, como o afetamos, como 

podemos promover a sustentabilidade e esclarecer que a natureza não é fonte 

inesgotável de recursos, conjuntamente nas crises que ameaçam o futuro do planeta 

(Dias, 1992). 

    Desta forma, o presente Projeto de Extensão implica no mapeamento dos resíduos 

sólidos gerados no Colégio de Aplicação Pio XII, seguido de uma gestão ambiental 

adequada através do desenvolvimento de novos mecanismos, enfatizando o 

reaproveitamento dos mesmos, na qual são capazes de auxiliar quanto às adaptações as 

legislações e políticas ambientais, fazendo com que haja o compartilhamento de 

realidades diferentes e de fomentar o ensino e a aprendizagem mútua de forma criativa, 

que levam a mudança e a ação transformadora, propiciando autonomia na comunidade e 

despertando nos envolvidos maior consciência para as questões sociais. 

    O Projeto de Extensão conta com a participação de um professor extensionista e 

uma aluna bolsista extensionista da Faculdade de Engenharia Ambiental, em que a 

Gestão de Resíduos Sólidos está interligada e relacionada com o projeto pedagógico do 

curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da PUC Campinas. Além disso, tem a 

participação direta do público-alvo, aproximadamente 10 alunos do sétimo ano do Ensino 

Fundamental Colégio de Aplicação Pio XII de Campinas - SP com a preocupação de 

melhorar o seu conhecimento e o meio em que vivem, proporcionando uma maior 

conscientização sobre o Gerenciamento de Resíduos Sólidos, trazendo contribuições de 

suas vivências e experiências e que de forma geral, atuem como multiplicadores, ao 

estender as práticas às suas residências ou comunidades do entorno. Isso segue um 

pensamento de Freire (2006), em que diz: “Ensinar não é transferir conhecimento, mas 

criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção”. 

    O objetivo é desenvolver atividades socioeducativas com o público-alvo de forma 

criativa e inovadora para que estes fiquem cada vez mais interessados com os temas 

abordados, visando ampliar a conscientização e percepção em relação à gestão integrada 

de resíduos sólidos gerado pelo consumo desenfreado. 
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Material e metodos 

Foram realizadas oficinas quinzenais com duração de duas horas com a 

participação do público-alvo em que houve a preocupação do desenvolvimento de 

atividades de mobilização e participação comunitária visando uma maior conscientização 

da comunidade para a questão dos resíduos sólidos no Colégio, principalmente, 

viabilizando a implantação de um sistema de gestão integrado para todos os resíduos 

gerados, sejam eles orgânicos ou recicláveis. 

As oficinas se iniciaram com a realização da pegada ecológica individual (Figura 1), 

uma metodologia de contabilidade ambiental que avalia a pressão do consumo das 

populações humanas sobre os recursos naturais, para análise de consumo e reflexão 

acerca de conceitos relacionados ao seu cotidiano como, por exemplo, a reciclagem em 

suas residências. Além disso, as lixeiras do colégio onde o trabalho está sendo 

desenvolvido foram analisadas e registradas por meio da fotografia pelos envolvidos no 

trabalhocom a orientação da aluna extensionista e supervisionada pelo professor 

responsável. 

     

  
Figura 1: Os envolvidos do Projeto fazendo a Pegada Ecológica e o  registro fotográfico das lixeiras de 

Coleta Seletiva, respectivamente, no Colégio Pio XII. Fonte: SEIXAS, 2016 (própria) 
 

Após isso, o tema Coleta Seletiva foi desenvolvido com o público-alvo, em que 

estes desenvolveram individualmente um organizador utilizando caixas de papelão e 

tecidos (Figura 2), materiais estes que seriam descartados, fazendo com que fossem 

reaproveitados de forma educativa, criativa e simples. 
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Figura 2: Alunos participantes do Projeto de Extensão desenvolvendo o organizador de objetos e este   

finalizado. Fonte: SEIXAS, 2016 (própria) 
 

    Após a finalização do organizador de objetos, o público-alvo com a orientação da 

aluna bolsista extensionista com a supervisão do professor responsável, os alunos foram 

conduzidos ao laboratório de informática onde, a partir de pesquisas nos computadores, 

foi possível a elaboração de um material-informativo simples, de fácil entendimento e de 

caráter pedagógico acerca do tema Coleta Seletiva (Figura 3). Neste material há 

informações referentes a todo o processo, desde o conceito básico de Coleta Seletiva, 

como separar os resíduos (de acordo com as lixeiras de diferentes cores) a dicas básicas 

para manter a separação dos resíduos em seu cotidiano.  Isso irá ajudá-los na 

compreensão desse tema no futuro, além de ter um forte motivador para a continuidade 

do trabalho. 
 

 
Figura 3: Capa do material informativo (Cartilha) sobre o tema Coleta Seletiva. Fonte: SEIXAS, 2016 

(própria) 
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Além do organizador, também foi realizada a oficina de reciclagem de papel, em 

que os alunos reduziram estes resíduos a partir da trituração do material em um 

liquidificador industrial com água, coloração e moldagem deste material, seja esta em 

peneiras para a confecção de folhas de papel ou em formas de silicone, tornando-o um 

material decorativo, dando assim outro destino final aos resíduos (Figura 4). 

        

        
Figura 4: Reciclagem de papel – trituração, coloração e moldagem do resíduo em folhas de papel coloridas. 

Fonte: SEIXAS, 2016 (própria) 
 
Resultados obtidos 

Após a realização das oficinas foi feito um levantamento em relação à mudança de 

comportamento por parte do público-alvo. De 20 alunos participantes, 13 apresentaram 

mudanças significativas no seu comportamento em relação aos temas abordados. Esses 

dados foram obtidos a partir de uma nova realização da análise de consumo “pegada 

ecológica”, comparando o primeiro resultado dos alunos com o novo resultado obtido, foi 

possível realizar a montagem de um gráfico a respeito do comportamento do público-alvo 

(Gráfico 1). 
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Gráfico 1: Gráfico em pizza referente à mudança de comportamento do público-alvo 

 
Considerações finais 

A partir da realização das oficinas ao longo do Projeto de Extensão, está sendo 

possível a conscientização dos envolvidos desde a infância, sendo de extrema 

importância para seu processo de socialização e para a formação de um pensamento 

crítico acerca do meio ambiente, do consumo e da importância de preservá-lo pelo bem 

da coletividade. Este Projeto permitiu que, as crianças, no futuro, tenham consciência e 

responsabilidade nos seus atos, tornando pessoas mais críticas, capazes de refletirem 

sobre as realidades e sobre os fatos para melhorar a qualidade de vida, pessoal e da 

comunidade, podendo ser transmitido para as presentes e futuras gerações. 

Por isso, a Educação Ambiental é fundamental para a formação do indivíduo. A 

partir do incentivo na infância de pequenos atos de sustentabilidade é possível mudar o 

pensamento do indivíduo, fazendo com que ele reflita antes de consumir algo de forma 

desenfreada, por exemplo. 

Além disso, o material informativo gerado, com informações práticas, além de ser 

um fator desafiador para o público-alvo, estão permitindo um efeito multiplicador ao serem 

divulgados aos conhecidos dos participantes. 

A Extensão Universitária é de extrema importância para o desenvolvimento 

profissional e humano do indivíduo que participa, seja este em forma de aluno bolsista 

extensionista ou como público-alvo, pois a partir dessa vertente paralela a graduação é 

possível absorver conceitos que não podem ser aprendidos em sala de aula e realizar um 

grande trabalho de ensino e conscientização no público-alvo. Além disso, a participação 
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em eventos como Congressos, Encontros e Simpósios é possível uma maior autonomia 

acerca do tema, através de artigos, resumos expandidos e apresentações além de ser 

muito importante para a formação acadêmica. 
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Resumo 
Acredita-se que os problemas com as questões ambientais e sociais tendem a gerar a 

necessidade de investimento em tecnologias limpas. A busca por inovação tem como 

intuito a conscientização social e construtiva; seja através de oficinas elaboradas na 

universidade, averiguação do campo ou mesmo reconhecimento temático. Baseado no 

raciocínio exposto pelos Projetos de Extensão do ano de 2016 e 2017 planeja-se a 

utilização de recursos bibliográficos, para auxiliar na definição de requisitos para o 

desenvolvimento do projeto que expressará o acompanhamento da metodologia. 

Ademais, o programa prima-se pela confiança e união do público alvo com suas 

habilidades motoras e compreensíveis. Assim, as ideias de tecnologia limpa e estudo da 

arquitetura bioclimática serão examinadas para que o Trabalho de Extensão esteja apto a 

identificar as possíveis aplicações dos recursos naturais, utilizando as diretrizes e as 

principais características inovadoras de uma edificação de baixo custo garantindo o 

conforto ambiental necessário. 

Palavras-Chave: Educação permanente, materiais alternativos. 

  
Abstract 
It is believed that problems with environmental and social issues tend to generate the need 

for investment in clean technologies. The search for innovation aims at social and 

constructive awareness. Whether through workshops at the university, field investigation 
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or even thematic recognition. Based on the rationale set forth by the Extension Projects for 

the year 2016 and 2017, the use of bibliographic resources is planned to assist in the 

definition of requirements for the development of the project, which will express the follow-

up of the methodology. In addition, the program excels by the trust and union of the target 

public with its motor skills and comprehensible. Thus clean technology ideas and study of 

bioclimatic architecture will be examined so that Extension Work is able to identify the 

possible applications of natural resources using the guidelines and key innovative features 

of a low cost building ensuring the necessary environmental comfort. 

Key words: Permanent education, alternative materials. 
  

Introdução 
Segundo Ballard (2000), um dos principais itens a serem repensados no setor da 

construção civil é que diferentemente de outras indústrias, a construção não incorporou 

inovações ao seu processo e continua utilizando técnicas consideradas rudimentares 

frentes ás outras tecnologias. 

Sabe-se que o crescimento do mercado e a falta de mão de obra especializada têm 

ocasionado atrasos significativos. Apesar do crescimento das pesquisas no âmbito da 

construção, muitas empresas permanecem enraizadas com conceitos considerados 

ultrapassados. 

Percebe-se que o setor da construção civil vem sofrendo com a falta de mão de 

obra especializada. O fato é que o acompanhamento da concorrência exigirá treinamento 

e inclusão de uma gama de pessoas, assim como, transmissão do conhecimento. 

Entender o processo de construção tornou-se um critério fundamental. A tradução 

de estratégias advinda de boas práticas, configurando informações para a inclusão de 

pessoas de bairros menos favorecidos, conduzirá o projeto ao melhor caminho para o 

sucesso em termo de sustentabilidade, inclusão social e reintegração de mercado. 

A educação como instrumento de ação e transformação social tem o papel 

fundamental de promover reflexões qualitativas com a consciência de muito mais que 

produzir conhecimento técnico-científico deve despertar o compromisso e 

responsabilidade das indústrias bem como da própria população no que diz respeito do 

impacto ambiental ocasionado pela desenfreada busca da modernidade sem os 
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parâmetros de uma produção e consumo sustentáveis com o fito na essência dos arranjos 

produtivos locais, clusters e na construção sustentável. 

Entretanto, as medidas de prevenção e cuidado andam a passos lentos enquanto a 

destruição está acelerada. A proposta do Plano de Trabalho de Extensão Individual 

Produção e Consumos Sustentáveis contam com o “Desenvolvimento de Projetos e 

Uso de Materiais Alternativos para Construção Sustentável” Têm-se como parceiras deste 

trabalho acadêmico as comunidades da Paróquia Jesus Cristo Libertador e Centro de 

Assistência Social Copiosa Redenção da Paróquia Santo Afonso Maria de Ligório, no 

bairro Campo Grande, Campinas SP. 

Assim, este Plano de Extensão Discente tem como objetivo conscientizar e 

compreender as finalidades de uso de materiais alternativos, construção de casa popular 

de baixo custo, promoção da arquitetura bioclimática, assim como acessórios essenciais 

para a economia financeira e também de recursos já escassos. Na Metodologia e 

materiais utilizados em conformidade com os reais desejos das comunidades, 

primeiramente será um estudo bibliográfico que permita um entendimento do mercado de 

trabalho com parâmetros de melhorias de qualidade tanto na qualificação profissional 

quanto na prestação de serviços. Motivar a prática da iniciativa própria, criatividade, 

inovação e preservação contínua do meio ambiente. 

Por fim, acolhe-se a ideia de tecnologias limpas a qual será examinada 

detalhadamente para que o programa de Extensão esteja apto a identificar as possíveis 

aplicações dos recursos naturais, utilizando as diretrizes e as principais características de 

uma edificação da casa popular de baixo custo. 
 
Objetivos 
Objetivos gerais 

A pesquisa tem como objetivo principal, realizar um levantamento bibliográfico 

sobre métodos de arquitetura bioclimática, com ênfase no conforto ambiental, e desta 

forma possibilitar uma avaliação previa da construção a partir da troca de conhecimento 

entre o público alvo e os transmissores de conhecimento. 
 
Objetivos específicos 

E como objetivos específicos: 
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1.  Levantamento dos pontos de carência da comunidade; 

2. Elaboração de diretrizes para implementação de medidas construtivas que visam 

à sustentabilidade; 

3. Conscientização do público alvo sobre a importância da proteção ambiental; 

4.  Proposição de métodos de conforto ambiental; 

5. Desenvolvimento de um material didático para facilitar a compreensão dos 

tópicos expostos durante o projeto; 

6.  Sistematização dos Encontros de Extensão para gerar um maior raio de alcance 

da transmissão do conhecimento; 

7. Viabilização de excursões para empresas renomadas, com o intuito de mostrar a 

fundo a situação do mercado de trabalho. 

  
Metodologia 

A metodologia específica a ser empregada neste estudo se dá através dos itens 

pontuados abaixo: 

a) Visitas ás sedes das comunidades das Paróquias e reuniões com os seus 

coordenadores e responsáveis para a obtenção de informações sobre as comunidades; 

b)  Reconhecimento dos espaços físicos do local de trabalho; 

c)   Cadastro dos trabalhadores; 

d) Levantamento dos interesses do público alvo de forma consensual através de 

diálogos para obter a situação profissional atual do trabalhador e selecionar os assuntos 

de maior importância; 

e)  Estabelecimento de um cronograma flexível de atividades; 

f)  Incentivo, motivação e confiança da equipe de extensão para os integrantes do 

público alvo; 

g) Explanação do projeto de extensão bem como o levantamento qualitativo dos 

conhecimentos iniciais dos trabalhadores sobre o que é uma construção sustentável; 

h) Realização de oficinas sócio educativas oferecidas aos trabalhadores 

participantes, em encontros realizados tanto nas comunidades, para facilitar a 

participação do público alvo, quanto nos laboratórios da universidade, CEATEC, PUC-

Campinas, para a utilização da infraestrutura que possibilita um número maior de 

participantes e materiais específicos para orientar e esclarecer dúvidas; 
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i) Desenvolvimentos de noções de projetos construtivos com foco voltado à 

construção sustentável e utilização de recursos de fontes de energia alternativa, uso e 

reuso dos materiais, descarte adequado e projeção de canteiros de obras; 

j) Promoção da arquitetura bioclimática, com o desenvolvimento de conceitos do 

conforto ambiental (Térmico, acústico e lumínico); 

k)  Estudos de materiais e acessórios fundamentais para o conforto ambiental; 

l) Realização de um material como quizzes, vídeos e vinhetas para facilitar a 

aprendizagem por parte dos trabalhadores reforçando a necessidade da pratica constante 

do sistema de segurança e sustentabilidade. 
  

Resultados 
Este trabalho acadêmico possui resultados muito satisfatórios. Através da 

colocação do cronograma esperado em pratica, os itens foram desenvolvidos 

detalhadamente. 

 

Visitas à sede da comunidade Campo Grande no ano de 2016 

Acompanhamento de Projeto de Extensão executado no ano de 2016, com o intuito 

de recolher dados necessários para o aprimoramento do trabalho do ano de 2017. Além 

de proporcionar a interatividade da equipe de extensão com os trabalhadores. 

A foto abaixo conta com a presença de um dos trabalhadores voluntários e duas ex 

bolsistas do trabalho de Extensão. 
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Figura 6.1.1: Divulgação do Projeto de Extensão na Comunidade. Campinas, 2016. 

 

Visitas à sede da comunidade Campo Grande 
 Através da visita a comunidade Campo Grande, foi possível realizar a 

apresentação do projeto de Extensão do ano de 2017 ao público alvo, ao modo que, tanto 

os transmissores de conhecimento, quanto a comunidade, foram beneficiados nas 

interações dialógicas. 

Neste mesmo dia foram apresentados assuntos a serem abordados ao longo do 

ano para que todos os participantes pudessem expor suas opiniões a respeito dos temas, 

e também acrescentar possíveis conteúdos que os mesmos considerassem interessantes 

para o trabalho. 

Por conseguinte, foi afirmada a necessidade de uma parceria comprometida na 

valorização humana considerando a sua cultura e características intrínsecas. Por 

conseguinte, a promoção da autonomia de cada um de nós por meio da integração das 

comunidades carentes ás inovações do mercado no âmbito do conforto ambiental e da 

sustentabilidade. 
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Figura 6.2.1: Divulgação do Projeto de Extensão na Comunidade. Campinas, 2017. 

 
Transmissões do conteúdo sobre conforto ambiental 

Este encontro deu-se início a partir do discurso de premissas sobre conforto 

ambiental e suas aplicações práticas. Ainda ressaltando a necessidade de atenção às 

pessoas empregadas, desempregadas e simpatizantes da área, de uma vez que nos 

encontros percebeu-se a necessidade de promover condições para a qualificação 

profissional e reinseri-las no mercado de trabalho. 

Ademais, foi exposto o conceito de conforto ambiental de maneira ampla e 

descomplicada para que fosse criado um panorama da atual situação do mercado. Para 

que assim, o conteúdo sobre conforto acústico fosse inserido de maneira mais detalhada. 

Este último item foi apresentado desde os conceitos iniciais, como a definição de 

conforto e som, até a formulação física de propagação do som no meio sólido, liquido e 

gasoso. 

Dessa maneira, o público alvo pode indicar e mitigar suas dúvidas a respeito dos 

temas e também adicionar comentários ou experiências próprias sobre o mesmo. 
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Figura 6.3.1: Apresentação dos conteúdos. Campinas, 2017 

 

 

A figura acima diz respeito ao planejamento e organização do plano de extensão 

com os transmissores de conhecimento. 

 
Considerações finais 

A partir de uma análise criteriosa do trabalho realizado durante o primeiro 

semestre, é possível notar o envolvimento do público alvo com as questões de 

sustentabilidade e de conforto ambiental. 

A Extensão Universitária continua promovendo a disseminação de conhecimento e 

conscientização da importância dos trabalhos sociais, tanto para a comunidade assistida 

quanto para cada indivíduo, o que possibilitou o crescimento pessoal e profissional de 

todos os participantes. Através de ações como estas, são disseminados e evidenciados 

os valores ambientais e humanísticos. 
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O DIREITO AO SOL NOS ESPAÇOS PÚBLICOS 
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Resumo 
Enquanto que para as edificações existem preocupações com a insolação, para os 

espaços públicos não há, comprometendo o seu acesso ao sol e à iluminação natural. 

Este trabalho propõe a aplicação de diretrizes solares no ambiente urbano para obter 

garantias que permitam aos espaços públicos o direito ao sol. A praça Mário de Andrade 

no bairro da Nova Campinas se encontra apta para a implantação de projetos 

paisagísticos sustentáveis, que podem ser inviabilizados se não se tomarem cuidados 

com a verticalização ao seu entorno. Com a adoção do software Rhinoceros e os 

aplicativos Grasshopper e Diva foram gerados envelopes solares para análises em 

plantas e cortes de alturas e afastamentos das edificações ao seu redor. Com os 

resultados obtidos nestas simulações foi possível determinar alguns parâmetros 

construtivos para as novas edificações. Espera-se que as diretrizes solares tomadas 

possam ser introduzidas nas legislações urbanísticas com novas formas projetuais 

sustentáveis e saudáveis. 

Palavras-chave: direito ao sol, espaços públicos, insolação 
  
Abstract 
While for buildings there are concerns about insolation, for public spaces there is no 

compromising their access to the sun and natural light. This work proposes the application 

of solar directives in the urban environment to obtain guarantees that allow public spaces 

the right to the sun. The Mário de Andrade square in the neighborhood of Nova Campinas 

is suitable for the implementation of sustainable landscaping projects, which may be 

unfeasible if care is not taken with the verticalization of its surroundings. With the adoption 
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of the Rhinoceros software and the Grasshopper and Diva applications, solar envelopes 

were generated for plant analysis and cutting of heights and spacing of the buildings 

around it. With the results obtained in these simulations it was possible to determine some 

constructive parameters for the new buildings. It is hoped that the solar guidelines taken 

can be introduced in urban planning legislation with new sustainable and healthy project 

forms. 

Key-words: Right to the sun, public spaces, insolation 

  
Introdução 

Os tópicos sobre o bioclimatismo urbano continuam sendo tratados pelas legislações 

urbanísticas de forma simplória e genérica, não sendo associados os aspectos ambientais 

com as variáveis do ambiente urbano, o que compromete o acesso dos espaços públicos 

ao Sol e à luz natural pela proximidade com que as edificações são construídas. O direito 

à paz, à qualidade de vida, e a um ambiente são fica institucionalizado no artigo 225 da 

Constituição Brasileira: é um direito coletivo que tem relação com a justiça ambiental e 

com a equidade social, pois entende-se que todos os habitantes temos o mesmo direito à 

mesma qualidade do ambiente. O Plano Diretor Estratégico de Campinas em vigor não 

contempla, nas suas diretrizes gerais, questões relativas ao bioclimatismo, salubridade e 

estratégias energéticas (CASTRO PEREZ, 2017). Mas, há uma maior aproximação entre 

as preocupações com as questões relacionadas ás condições de saúde da população 

com o meio ambiente, com o ambiente urbano, onde a população vive, e para tanto é 

necessário que as edificações e os espaços públicos sejam saudáveis.   

 

Espaços públicos 
Os espaços públicos, como ruas, parques e praças tornaram-se essenciais para que 

uma cidade seja saudável e bem sucedida, já que neles são realizadas atividades 

diversas para o desenvolvimento não só econômico e social, mas, sobretudo de 

cidadania. Entretanto, a construção e manutenção dos espaços públicos por parte dos 

governos municipais ainda não é um tema que se aborda de forma adequada na maioria 

das cidades, nas quais não existem numerosos espaços públicos bem projetados e com 

participação cidadã durante o processo de desenho. Sendo áreas de encontros, de 

desencontros, de reencontros, de conflitos e de negociações, tanto lugares para ficar, 

http://www.archdaily.com.br/br/tag/cidades
http://www.archdaily.com.br/br/tag/cidades
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como pontos de passagem, que, mesmo sendo parcialmente planejados, são também 

parcialmente aleatórios, os espaços públicos de lazer põem em evidência uma 

diversidade de expressões e os mais diversos tipos de usos individuais e coletivos 

(STIGGER et al., 2.009). É nesse sentido que um sem-número de práticas ali realizadas 

acontece dentro de lógicas bastante diferenciadas, que estão vinculadas a protagonistas 

bastante diversificados e que coexistem em inúmeras formas de convivência e de 

organização. 

Pacheco (2006) diz que os grandes aglomerados urbanos ressentem-se da falta de 

espaços públicos para o usufruto do lazer em função do crescimento desordenado, do 

amplo processo de especulação imobiliária, da falta de políticas públicas e sociais e da 

ausência de um planejamento adequado das cidades. O papel estratégico dos espaços 

públicos foi limitado, pela massificação dos automóveis, já que cerca de 70% dos espaços 

públicos dos centros urbanos são as vias públicas para o deslocamento destes. 

A praça, como espaço público, atende a diferentes projetos de ocupação e são 

concebidas e construídas a partir de uma pluralidade de intenções, contribuindo na 

composição das mais variadas funções e formas na paisagem dos espaços públicos.  

Quando os espaços públicos têm áreas verdes, não só estão beneficiando os cidadãos, 

mas também contribuem para o ecossistema local, e, com isso, atenuam os impactos 

ambientais, aumentando a capacidade de recuperação urbana, reduzindo a distância 

entre as pessoas e a vegetação dentro do contexto urbano (GAETE, 2017). 

As praças podem ser muito significativas para seus usuários, devido aos benefícios 

que proporcionam, mas, necessitam ser amparadas por uma infraestrutura organizada 

que possibilite um interesse de utilização pelos usuários. 

 
Infraestrutura urbana 

As infraestruturas como espaços estratégicos na cidade que induzem a 

(re)estruturação do território urbano provocam repercussões na organização das 

dinâmicas metropolitanas e merecem muita atenção nas suas definições. Cada uma tem 

uma dinâmica própria (CARRIÓN, 2013). A infraestrutura é o maior investimento na 

criação de cidades e quando está bem dimensionada é plenamente utilizada 

desempenhando seu papel de forma completa. Nas infraestruturas estão plasmadas as 
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grandes opções do espaço público urbano, intencionais, planejadas e projetadas ou 

espontâneas ou ainda reconhecidas e consagradas. 

A prática de um desenho urbano energeticamente sensível deve explorar o potencial 

de eficiência energética do espaço público, por isso, da necessidade de integração na 

estratégia energético/ambiental do planejamento urbano. Deve-se,  com estudos 

climáticos e microclimáticos obter informações para a melhor implantação e orientação 

dos edifícios a fim de assegurar o conforto nos espaços públicos. 

As novas edificações devem harmonizar os múltiplos parâmetros no desenho e 

gestão de cidades, contemporizando em regime de igualdade o direito ao sol, o sistema 

de espaços públicos, a estrutura ecológica, a questão dos transportes e demais 

infraestruturas. 

O uso do solo deve estabelecer o direito ao sol, no seu cruzamento com o direito de 

propriedade, e deve fomentar a abertura dos espaços urbanos aos parâmetros fornecidos 

pelas condições climáticas. 

 

O direito ao sol e o envelope solar 
A variação da trajetória diária e sazonal do sol em sua relação com a terra pode 

definir o conceito de acesso solar. É possível projetar para obter o acesso solar com muita 

exatidão, se os vizinhos estiverem suficientemente distantes. O direito ao sol contribui 

para atingir o objetivo constitucional de um ambiente saudável para a população, e 

também, para assegurar às edificações e aos espaços públicos o acesso ao sol; e, como 

forma de fazer politica de saúde pública e energética sustentável, deverá possibilitar 

atingir, pelo menos em parte, o direito à cidade. 

O direito ao sol requer planejamento e gestão (FERNANDEZ, 2012). E, o 

planejamento urbano precisa repensar as cidades, não só ao uso do solo na superfície, 

mas em toda a sua dimensão espacial, ou seja, incluindo as alturas, já que para ter 

acesso ao sol e à radiação solar se requer uma harmonia constante no tempo entre 

alturas, geometrias e densidades. 

O Envelope Solar (ES) é uma alternativa de estratégia para o desenvolvimento de 

projetos para edificações que possam receber uma boa insolação e iluminação natural; foi 

conceituado pelo arquiteto americano Ralph Knowles em 1980 e é definido como  o maior 

volume que uma edificação pode ocupar num terreno de forma a permitir o acesso ao sol 



 

388 

e luz natural da vizinhança imediata (Knowles, 2003). Configura um volume imaginário 

sobre o terreno dentro do qual o edifício deve ficar inserido para não projetar sombras 

indesejáveis sobre os vizinhos. 

 
 
Objetivo 

O objetivo deste trabalho é introduzir nas novas legislações, o conceito do direito ao 

sol para as edificações e os espaços públicos, a fim de conseguir garantias de acesso ao 

sol, sem obstruções, de forma a obter salubridade e condições de conversão da energia 

solar em energia elétrica por sistemas fotovoltaicos. 
 
Metodologia 

O ambiente virtual usado foi o 3D Rhinoceros onde foi desenhada a praça com os 

lotes e edificações do seu entorno, com o aplicativo Grasshopper que recebe os dados de 

Latitude (23°S) e horários (4 horas dia, das 10h às 14h) e a ferramenta solar Diva para 

gerar os Envelopes Solares (fig. 01). 

 

 

Fig. 01.  Ambiente Rhinoceros com Grasshopper e Diva 
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Como estudo de caso, foi analisada a Praça Mário de Andrade que se encontra no 

cruzamento da Avenida Hermas Braga com a Rua Dr. Paulo Castro Pupo Nogueira. 

Apresenta uma arborização de porte e o solo mal gramado com trechos em terra batida 

que servem como circulação. Os lotes das quadras do entorno variam em torno de 500,00 

m² de terreno e edificações de alto padrão com mais de 400,00 m² de construção, térreas 

ou assobradadas (fig. 02). Atualmente, algumas edificações têm uso comercial e outras 

uso residencial. Pelos estudos sobre o novo Plano Diretor e a Nova Lei de Uso e 

Ocupação do Solo, apresentados pela SEPLURB – Secretaria Municipal de Planejamento 

e Urbanismo, o uso destes locais será misto e além do Coeficiente de Aproveitamento ser 

maior de 1,0, ainda será permitido verticalizar. 

O Bairro da Nova Campinas tem toda a infraestrutura urbana: água, esgoto, sistema 

viário completo com guias, sarjetas, galerias de águas pluviais, energia elétrica, gás 

encanado, sistemas de telecomunicações etc. Toda esta infraestrutura permite dobrar ou 

triplicar as suas capacidades, e, dobrar ou triplicar a sua população compactando-se com 

maior aproveitamento destas infraestruturas e favorecendo a mobilidade urbana 

reduzindo os deslocamentos a partir do uso misto de suas edificações. 
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Fig. 02. Implantação Atual                                Fig. 03. Implantação com Envelopes 
Solares   

 

Gerados os envelopes solares sobre os lotes (na cor vermelha), pode observar-se 

na planta (fig. 03), no corte AA (fig. 04) e no corte BB (fig. 05), pela volumetria que o ES 

apresenta para os lotes, os limites de altura que as edificações podem ter e os ângulos 

solares que determinam os afastamentos da praça. O ES aberto (na cor verde) sobre a 

praça, também determina a angulação limite para que as novas edificações garantam o 

acesso ao sol de todo o solo da praça e por tanto dos equipamentos urbanos a serem 

construídos sobre ela. A perspectiva (fig. 06) ilustra a simulação mostrando a praça e 

edificações do seu entorno com respectivos Envelopes Solares. 

 

 

Fig. 04. Corte AA 
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Fig. 05. Corte BB 

 

 

 

Fig. 06. Perspectiva 

 

Os projetos para a praça deverão contemplar a infraestrutura existente e a nova 

demanda de atividades, visto que as densidades construtivas e demográficas irão 

aumentar. A concepção de planos urbanos e ocupação dos espaços públicos deve levar 

em consideração o recurso solar nas etapas iniciais do desenho, concomitantemente com 

o planejamento das infraestruturas para se chegar aos resultados positivos de um 

ambiente adequado. As novas edificações não deverão ultrapassar os limites apontados 

pelos ESs, para assegurar o pleno acesso ao sol deste espaço público. 

Os espaços públicos, como as praças, nos mais diversos bairros, nas periferias, nas 

pequenas cidades, e até nos subcentros e vazios urbanos, sem infraestrutura adequada, 

sem as mínimas condições para a sua correta utilização podem usar o Envelope solar. A 

ferramenta solar pode condicionar seus projetos com inteligência, salubridade, mais 

qualidade de vida para a população, e acima de tudo, cidadania. 

  
Conclusão 
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Com o adequado aproveitamento das infraestruturas existentes e o correto 

dimensionamento das infraestruturas à serem implantadas nos espaços públicos, e mais 

a utilização de diretrizes solares com a segurança de ganhos com a radiação solar, sem 

sombreamentos, é possível incorporar nas novas legislações os conceitos de acesso ao 

sol e do envelope solar, garantindo assim, o direito ao sol. 

As praças, em todos os bairros onde forem implantadas, e, todos os espaços 

públicos em geral, com a utilização dos ESs terão garantias de insolação e iluminação 

natural, propiciando saúde à população,  sustentabilidade com o aproveitamento de 

energia limpa, para conversão pelos sistemas fotovoltaicos em energia elétrica. 

Com o uso do Envelope Solar é possível subsidiar as novas legislações que se 

encontram em revisão, como o Novo Plano Diretor Estratégico e a nova Lei de Uso, 

Parcelamento e Ocupação do solo, com o conceito de uma estratégia energia/ambiente 

passível de generalização na escala municipal.  
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Resumo 
A sustentabilidade aplicada à urbanização é uma ferramenta capaz de proporcionar 

desenvolvimento consciente conciliando o progresso urbano com a preservação do meio 

de maneira a poupar os recursos naturais. É um desafio a implantação da 

sustentabilidade no urbano devido a recente ascensão do conceito. Buscar-se-á a 

conceituação de bairro sustentável e proposta de diretrizes para a adequação do bairro 

Parque das Universidades - Campinas-SP para que se enquadre nos parâmetros 

sustentáveis. A caracterização de um bairro como sustentável requer observação de 

indicadores de sustentabilidade, como, mobilidade e acessibilidade, por exemplo. Será 

feito trabalho de campo, e contato com a secretaria de infraestrutura e planejamento para 

o levantamento de dados. Usando-se dos dados e indicadores elaborasse-a proposta 

aumentando-se a qualidade de vida da vizinhança, e criando-se consciência ambiental na 

população. A necessidade da consciência ambiental é evidenciada a cada ano. Diversas 

comunidades já operam de forma sustentável e obtém sucesso. 

 Palavras-chave: bairros, sustentabilidade, Campinas.  

 
Abstract 
Sustainability applied in urban areas works as a tool to provide conscious development, in 

the urban progress preserving the enviroment in a way to save the natural resources. It is 

a challenge to be implanted the concept as sustainability in the urban areas because it is a 

new concept. Seeking the exact context of sustainable neighborhood and proposed 

guidelines that suit the neighbor Parque das Universidades – Campinas-SP so it would fit 

in the sustainable parameters. Distinguishing a neighbor as sustainable requires 

observation of indicators of sustainability, as such, urban mobility and accessibility, for 
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example. It will be done fieldwork, and mantain direct contact with the secretary of 

infastructure to collect data. Using the data and indicators, it will be elaborate a proposal to 

improve the inhabitants’s quality of life. The need of enviromental conscious has been 

pointed as the years passes. Many communities already works in a sustainable and 

succesful way. 

 Key words: neighborhoods, sustainability, Campinas.  

 

Introdução 
            O fato de a região central de uma cidade ter maior valorização com relação 

às demais áreas ocasiona para a população com baixa renda a necessidade da ocupação 

de áreas periféricas em busca de moradia. Estas áreas não oferecem qualidade de vida e 

a infraestrutura básica e adequada (MORAES, 2013). Levando em consideração a 

formação de diversos bairros e cidades carentes de planejamento adequado, atualmente 

muitos são os problemas enfrentados pela população variando desde falta de 

saneamento básico á problemas de mobilidade e segurança. Até 2030, a Organização 

das Nações Unidas estima que 70% da população mundial viverá em áreas urbanas, o 

que acentuará os problemas já recorrentes. 

            A ideia de desenvolver-se de forma sustentável foi lançada pela 

Organização das Nações Unidas como um alternativo ás mudanças climáticas, , durante a 

Comissão Mundial para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, reunião prévia a Rio 92. 

Durante esta comissão desenvolveu-se o relatório de Brundtland – Nosso Futuro Comum, 

que aborda questões sociais, o uso de recursos naturais finitos e gerenciamento do 

crescimento populacional. (BARBOSA, 2008) 

            O termo desenvolvimento sustentável foi consolidado na reunião da Rio-92, 

perante a união de 178 nações alocadas no Brasil para a discussão do tema. Muitos 

foram os produtos desta reunião, como a agenda 21, que oferece instruções de como 

cada país deve se portar para atender às necessidades ambientais mundiais.  Ainda que 

muito comentado, o desenvolvimento sustentável não tem definições e parametrizações 

consistentes, ou seja, não há diretrizes claras para que seja alcançado, qual escala e tipo 

de projeto a ser elaborado e quais objetivos buscar, por exemplo. De acordo com Batista 

e Abulquerque (2007), o desenvolvimento sustentável diferente do que se é imaginado 

busca além da parte ecológica, trazer um equilíbrio entre ambiente e economia e resultar 
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em um local saudável com recursos capazes de atender as atuais necessidades e terem 

capacidade de serem utilizados no futuro. O relatório de Brundtland destaca que não há 

desenvolvimento se não houver melhorias na qualidade de vida. 

            A sustentabilidade aplicada à urbanização é uma ferramenta que pode 

inverter o quadro brasileiro e trazer a qualidade de vida e desenvolvimento consciente a 

partir da conciliação do progresso urbano com a preservação do meio de maneira a 

poupar os recursos naturais utilizados hoje, mantendo-os para uso futuro e 

principalmente, proporcionando oportunidade a equidade social no país. 

            A proposta de aplicar a sustentabilidade no Parque das Universidades na 

cidade de Campinas-SP será uma benesse aos moradores e universitários que 

atualmente enfrentam problemas de acessibilidade, locomoção e falta de áreas públicas 

destinadas ao lazer, por exemplo. 

 
Materiais e métodos 

Segundo a Prefeitura Municipal de Campinas a cidade foi fundada em 14 de julho 

de 1774, devido à formação de um povoado resultante do pouso de viajantes durante o 

caminho principalmente, de São Paulo à Goiás e São Paulo ao Mato grosso. Possui uma 

área de 796,4 km² sendo: 388,90 km² em área urbana e 407,50 km² em área rural. 

O município dista aproximadamente 100 km de São Paulo e tem altitude 680m 

acima do nível do mar e coordenadas de Latitude S 22°53'20"  e Longitude O 47°04'40". 

No ano de 2011 a população foi contabilizada em 1.096.946 habitantes, sendo Campinas 

um município com crescimento demográfico consideravelmente grande quando 

comparado ao restante do país. Segundo o censo do IBGE (2010), estima-se que em 

2016 a população tenha aumentado para 1.173.370 habitantes.(PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CAMPINAS, [s.d.]) 

Campinas possui a cidade dividida em 9 macrozonas, que compreendem todo o 

território municipal e tem como intuito, dar atenção mais detalhada às necessidades 

especificas de cada área, de acordo com as diferentes realidades. O bairro Parque das 

Universidades está incluído na macrozona 3. Para a macrozona 3, o crescimento 

populacional foi de 2,09% ao ano, de 2000 à 2010. (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CAMPINAS, 2006) 
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A cidade possui 637 bairros, dentre eles o Parque das Universidades, objeto de 

estudo do presente trabalho. O bairro localiza-se nas coordenadas latitude 22°51'16"S e 

longitude 47°03'07"W, na região norte de Campinas, e recebeu este nome por se 

encontrar entre o campus I, da PUC Campinas e a UNICAMP. Ao sul do bairro encontra-

se o bairro Jardim Santa Cândida. (SENSAGENT, [s.d.]). 

Segundo a Prefeitura Municipal de Campinas (2017), a região norte tem grande 

desenvolvimento econômico dentro do município, nesta região estão dispostas escolas, 

hospitais, bases policiais e praças para contemplação da população. Trata-se de uma 

área com 200 km² e aproximadamente 200.000 habitantes. 

O censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010), trás no censo 

informações acopladas relativas aos bairros Parque das Universidades e Santa Cândida. 

Desta forma, juntos, os bairros possuem área de 6,33km² e população residente de 2625 

habitantes, tendo em média 2,93 habitantes por residência. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Mapa com delimitação do bairro Parque das Universidades.  Fonte: Google Maps, 2017 

 
O presente trabalho tem como objetivo realizar um levantamento teórico sobre os 

principais indicadores de sustentabilidade a serem analisados em um aglomerado urbano, 

bem como conceituar um bairro sustentável. 
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Resultados e discussão 
Conceito de bairro sustentável 

Para que um bairro seja considerado sustentável precisa-se que este se enquadre aos 

pilares da sustentabilidade e encontre um equilibro entre economia, meio ambiente e 

sociedade, assim proporcionando um desenvolvimento que seja benéfico a ambas as 

esferas. É necessária uma gestão adequada no bairro e que se relacione ainda ao 

entorno deste, o que é um desafio uma vez que os bairros não planejados influenciam 

negativamente o desenvolvimento do bairro esquematizado o que trás a necessidade de 

buscar soluções para a integração.  (MORAES, 2013) 

Visando alcançar equilibro e a integração dentro da cidade, espera-se segundo o Novo 

Urbanismo que a cidade e os bairros possuam serviços acessíveis a no máximo 10 

minutos das residências da população, ruas favoráveis aos pedestres com espaços 

adequados para a caminhada, e abranja a diversidade, atendendo pessoas de todas as 

idades. É importante que tudo seja interligado às tecnologias ambientais, para assim obter 

eficiência energética, sustentabilidade local e financeira do bairro, e principalmente 

poupar recursos. (NEW URBANISM, 2012) 

A implantação de um bairro com características sustentáveis prevê então o ar com sua 

qualidade melhorada, os recursos energéticos e hídricos com uso eficiente e planejado, 

preservação do meio e interação entre os habitantes, prevendo para tanto locais de lazer 

que atendam a toda a diversidade populacional. (DIAS; ÁVILA, 2014) 

É desejável que o planejamento destes bairros idealize-os como locais compactos, no 

que se refere à densidade, isso porque em locais densos tem-se a diminuição do 

consumo de recursos como a energia por habitante. Este fator aperfeiçoa a infraestrutura 

uma vez que otimiza os serviços possibilitando a almejada qualidade de vida. (LEITE; 

AWAD, 2012) 

O planejamento dos bairros é exequível e pode trazer benefícios diversos, e permitir 

que o impacto ao meio seja drasticamente reduzido. Isso visando evitar e diminuir a 

emissão de gases poluentes a partir do aumento da acessibilidade local e planejamento 

no transporte público e vias de acesso a pé, reduzir o consumo hídrico e de energia, e 
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principalmente criar um ambiente agradável para a convivência e proporcionar a 

integração social. (NUNES, 2009). 

 

  Quadro 1 – Comparativo entre aspectos em bairros comuns e sustentáveis, Fonte: 
Autora 

Aspectos Bairro Convencional Bairro Sustentável 

Uso Residencial ou 

comercial ou industrial 

Misto 

Vias Priorização do fluxo de 

automóveis 

Priorização do pedestre e ciclista 

Uso de recursos 

hídricos e 

energéticos 

Para atendimento da 

população 

Para atendimento da população 

com uso racionalizado visando 

atender também às necessidades 

do meio. 

Lazer Privado e/ou divide 

público por classe 

social, 

Locais públicos para todos os 

habitantes visando interação 

social. 

Mobilidade Não planejada, 

normalmente com mau 

funcionamento. 

Planejado, com conectividade 

com principais pontos da cidade e 

infraestrutura no próprio bairro. 

Qualidade de vida Geralmente baixa É um dos focos do bairro 

sustentável 

Resíduos Coleta simples. Coleta seletiva. 

 
Indicadores 

Os indicadores são dados que podem ser interpretados, se tornando então uma 

informação que por sua vez pode ser utilizada como parâmetro que é influenciado pelo 
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espaço em questão (SANTOS, 2004). O uso de indicadores permite que se adotem 

parâmetros quando no momento da elaboração do projeto de um bairro sustentável, por 

isso é importante consolidar quais serão os indicadores que proporcionarão comparação 

e analise no acompanhamento dos resultados. (MELHADO et al., 2013) 
Segundo MORAES (2013) os indicadores de sustentabilidade em bairros são: 

diminuição da emissão de gases do efeito estufa, equilíbrio entre meio ambiente e 

sociedade a partir da acessibilidade e contextualização do projeto, eficiência energética, 

gestão de água, materiais e resíduos e a mobilidade urbana facilitada e conectada. 

         O manual QAB – Qualidade Ambiental do Bairro da certificação AQUA, considera 

os indicadores de sustentabilidade como sendo, aceitação do bairro pela população dos 

bairros vizinhos, existência de polos comuns (lazer, cultura, esporte, comércios), 

facilitação de locomoção interbairros, ciclovias, bicicletários, priorização do pedestre, 

transporte público com uso de combustíveis limpos, respeito ao patrimônio existente, 

redução no consumo de água potável, aproveitamento das águas pluviais, tratamento de 

efluentes, uso de energia renovável, gestão dos resíduos e diminuição dos gases do 

efeito estufa (VANZOLINI, 2011) 

         Para Nunes (2009) para que se alcance o desenvolvimento sustentável é 

necessário limitar o consumo de recursos naturais, obter uma gestão de resíduos que 

pratique redução, reutilização e reciclagem e a garantia da participação da população à 

propriedade, saúde, educação e lazer.  Miana (2012) descreve os indicadores de eco 

bairros como sendo: proximidade entre os usos e funções urbanas, acesso ao transporte 

público, incentivo a locomoção sem automóveis, a pé ou de bicicleta, qualidade dos 

espaços públicos, áreas verdes e acesso do cidadão a essas áreas, eficiência energética 

e hídrica, geração de energia, diversidade de usos, diversidade social e diversidade de 

edifícios. 

         Com base no novo urbanismo Meira e colaboradores (2013) dizem que o que trás 

a sustentabilidade a um bairro são: facilidade aos pedestres para que não dependam de 

outros tipos de transporte, conectividade com o restante da cidade, uso misto e 

diversidade para um bom aproveitamento do espaço, diversidade de moradias com 

diferentes classes sociais, aumento na densidade demográfica, transporte público 

adequado, reuso de águas pluviais, gestão de resíduos sólidos, uso de energia solar e 

bem estar dos usuários visando a qualidade de vida. 
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         Olhando pelo lado político do país Acselrad e Leroy (1999) pontuam que no Brasil 

para que se obtenha sustentabilidade, é necessário à melhoria dos serviços públicos, o 

saneamento e a educação disponível a todos. 

A partir dos indicadores de sustentabilidade com maior índice de sugestão por 

diversos autores, elaborou-se uma planilha que pode ser observada no Quadro 2, 

contendo as temáticas a serem abordadas em um bairro sustentável (MELHADO et al., 

2013), os indicadores, bem como a forma de obtenção desses indicadores. 

 
Quadro 2 – Temáticas e indicadores a serem abordados em um bairro sustentável 

Temáticas * Indicadores Descrição 

1. Zero Carbono -Qualidade do ar - Dados de qualidade do ar da 

CETESB; 

- Análise de liquens. 

2. Gestão de 

resíduos 

-Geração e disposição 

de resíduos sólidos 

- Dados levantados junto a 

prefeitura; 

- Análise das lixeiras no bairro. 

3. Transporte 

sustentável 

-Acessibilidade 

Ciclovias 

- Dados de transporte público 

levantados junto a Emdec; 

- Analise de calçadas, faixas de 

pedestre, e ciclovias e situação 

dos pontos de ônibus. 

4. Uso de materiais 

sustentáveis 

- Construções com uso 

de materiais 

sustentáveis 

- Reformas com uso de 

materiais sustentáveis 

- Dados obtidos a partir de analise 

em campo e diálogo com a 

população. 
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5. Gestão das águas - Abastecimento publico 

- Presença de Rios e 

córregos 

- Qualidade da agua 

- Dados levantados junto à 

prefeitura; 

- Analise da água para obtenção 

da qualidade.. 

- Análise de mapas 

6. Biodiversidade - Arborização 

- Presença de parques e 

jardins 

- presença de áreas de 

APP 

- Dados obtidos a partir de 

levantamento de dados junto á 

prefeitura. 

- Dados levantados a partir da 

contagem de árvores e analise 

dos parques e jardins em campo. 

7. Patrimônio cultural - Presença de escolas, 

universidades, teatros, 

etc 

- Dados levantados junto à 

prefeitura; 

- Analise da presença dos locais 

de educação a partir de visita ao 

bairro. 

8. Qualidade de vida - proximidade de locais 

de trabalho e lazer 

- conectividade 

- Dados levantados com a 

contagem de locais de lazer e 

possíveis locais de trabalho no 

bairro; 

- Dados levantados junto a 

EMDEC. 

9. Edificações 

sustentáveis 

- eficiência energética - Dados obtidos a partir de 

questionários sobre sistemas 

energéticos das construções do 

bairro. 

10. Coesão social - Educação ambiental 

- diversidade social 

- Promoção de eventos e 

palestras para a educação da 

população. 
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- Preço de imóveis variados. 

 
* adaptado de Projetar e Construir Bairros sustentáveis, Melhado et. al, 2013. 
  

• Acessibilidade: será analisado levando em consideração a proximidade das 

residências aos possíveis locais de trabalho e educação, assim como a 

priorização do pedestre inclusive deficiente, no bairro, a partir de analise no 

local com observação da situação das calçadas, faixas de pedestre, e 

arborização para fornecimento de sombra. Será analisado também a 

acessibilidade e conectividade do bairro com os bairros vizinhos e propostas 

melhorias. 

• Biodiversidade: para o aspecto da arborização, que é tão influente na 

qualidade de vida da população também será feita uma analise no local da 

quantidade de árvores existentes e possível necessidade de plantio para 

suprimento das necessidades, ou necessidade de recuperação da 

biodiversidade existente com respeito ao ecossistema local. A arborização 

pode ser grande responsável pela melhoria da qualidade do ar de determinada 

região, por isso a qualidade do ar será inferida a partir da bioindicação de 

líquens, sendo que este dado pode ser também relacionado ao uso de 

transportes no local. 

• Ciclovias: A implantação de ciclovias é parte da introdução do transporte 

sustentável no urbano, sendo importante na redução de gases do efeito estufa 

e possibilitando a eliminação da utilização de veículos automotores, a proposta 

deste aspecto será feita a partir da analise de possibilidade de implantação no 

local e analise da real necessidade a partir da observação do atual uso de 

bicicletas no bairro. 

• Conectividade com a cidade: é uma das principais preocupações quando na 

concepção do projeto de um bairro sustentável, a conectividade se associa a 

mobilidade e a acessibilidade, e devem ser previsto fluxos de acesso às 
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demais áreas da cidade por meio de transporte coletivo ou veículos com baixa 

emissão de carbono. Para a analise da conectividade será analisado as linhas 

de ônibus que atendem ao parque das universidades e o tipo de combustíveis 

utilizado nestes veículos. 

• Mobilidade urbana: é um aspecto ligado à acessibilidade e a conectividade, 

que deve permitir acesso amplo e democrático aos espaços urbanos a partir 

de transporte com baixa emissão de carbono. 

• Gestão de resíduos: a gestão de resíduos diz respeito à minimização da 

produção e destinação adequada de acordo com os tipos e quantidades de 

resíduos gerados para armazenamento, coleta e descarte adequados. É um 

aspecto ligado a educação ambiental, uma vez que os moradores e 

trabalhadores devem ser conscientizados do descarte adequado dos resíduos 

gerados. Para analise deste aspecto serão buscadas informações na 

Prefeitura Municipal de Campinas, sobre a gestão do bairro ou projetos de 

gestão. 

• Áreas públicas: as áreas públicas que podem ser voltadas a lazer, cultura, 

esportes, etc. estão fortemente ligadas a qualidade de vida e devem ser 

facilmente acessíveis à todos os moradores locais, Visando interação entre os 

moradores e sensação de pertencimento ao local onde vivem. As áreas de 

lazer possibilitam que se viva e se divirta em um mesmo núcleo. A ponderação 

destas áreas será feita a partir de pesquisa e visita ao bairro Parque das 

Universidades. 

• Gestão de água: a gestão de água tem como intuito a proteção e recuperação 

dos recursos hídricos existentes no local, é importante que exista e redução do 

consumo de água potável, a partir da educação ambiental e gestão de 

recursos hídricos e que se preservem as redes de água potável, pluvial e 

esgoto existentes. 

• Eficiência energética: A eficiência energética pode ser alcançada a partir da 

escolha de consumo de energia de fontes renováveis, assim possibilitando a 

limitação dos gases gerados na produção de energia para uso no meio 

urbano. É um aspecto que pode ser atingido a partir da analise das fontes 
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atualmente utilizadas a partir de pesquisas no local e proposta de novos meios 

de geração aos moradores existentes. 

• Educação ambiental: A educação ambiental é um aspecto importante, pois 

para que um bairro seja sustentável apenas tecnologias não se fazem 

suficientes, havendo a necessidade de que seus habitantes possuam 

consciência da necessidade de cada aspecto no bom funcionamento da 

sustentabilidade, afinal, é a população a principal responsável pela 

manutenção do sistema implantado. O  aspecto pode ser mensurado a partir 

de pesquisas no bairro, e aplicação de oficinas e palestras caso de faça 

necessário. 

• Diversidade Social: a diversidade social é importante em um bairro 

sustentável, pois dentro do conceito destes está como objetivo a integração da 

comunidade, tanto local, quanto global. As visões e valores que a 

sustentabilidade pode trazer são capazes de dissolver fronteiras entre pessoas 

sem interferir em sua individualidade, o principal objetivo é ampliar a inclusão 

e igualdade social. Para entender a diversidade social atualmente existente no 

parque das universidades, será necessário que seja feita uma pesquisa junto a 

prefeitura referente à renda da população local, ou uma pesquisa com a 

população do próprio bairro, relativa a renda e valores dos imóveis disponíveis 

para aquisição. 

 

De acordo com a analise da atual situação do bairro, e necessidades de 

adequação deve se elaborar a proposta de modificação dos aspectos de maneira a agir 

dentro das possibilidades da Prefeitura Municipal de Campinas.   

  
Conclusão 

A partir da analise e disposição de indicadores de sustentabilidade em bairros, 

nota-se a importância da inclusão da população local com devida educação ambiental nos 

projetos de modificação do local, para que seja possível atingir metas e melhorias assim 

como esclarecer que a qualidade de vida trata-se de um direito de cada habitante. 

Nota-se que é necessário para em um bairro que este possibilite que dentro da 

delimitação e sem uso de automotores os habitantes tenham a possibilidade de encontrar 
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todos os serviços que se fazem necessários no cotidiano, como academia, 

supermercados, farmácias, hospitais, locais de lazer e educação. 

Ressalta-se ainda a importância do transporte público em funcionamento 

adequado, com pontos de ônibus atrativos para que a população não tenha foco em 

automóveis particulares, e quando sim possa trabalhar com caronas englobando também 

a interação dos habitantes. 
  
Referências 
ACSELRAD, H.; LEROY, J.-P. Novas Premissas da Sustentabilidade Democrática. 1. 

ed. Rio de Janeiro - RJ: Editora Fase, 1999. v. 1 

DIAS, M.; ÁVILA, G. M. BAIRRO SUSTENTÁVEL : UMA ALTERNATIVA SUSTENTÁVEL 

OU ESTRATÉGIA DE MARKETING ? SUSTAINABLE NEIGHBORHOOD : A 

SUSTAINABLE ALTERNATIVE OR AN ADVERTISING STRATEGY SOSTENIBLE O 

ESTRATEGIA DE MARKETING . v. 2, n. 2, p. 43–59, 2014. 
LEITE, C.; AWAD, J. D. C. M. Cidades sustentáveis, cidades inteligentes: 

desenvolvimento sustentavel num planeta urbano. Porto Alegre: Bookman, 2012. 

MEIRA, G. et al. Princípios do Novo Urbanismo no desenvolvimento de bairros 
sustentáveis brasileiros. Arqimed, v. 2, n. 1, p. 90–96, 2013. 

MELHADO, A. R. et al. Projetar e Construir Bairros Sustentáveis. São Paulo - SP: 

Editora PINI, 2013. 

MIANA, A. C. Aspectos Da Sustentabilidade Ambiental Urbana Nos Projetos 
Contemporâneos : O Caso Dos Ecobairros. XIV ENTAC - Encontro Nacional de 
Tecnologia do Ambiente Construído, n. 1, p. 3905–3913, 2012. 

MORAES, T. P. DE. Desenvolvimento de bairros sustentáveis. [s.l.] Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, 2013. 
NUNES, D. M. Critérios para Avaliar a Sustentabilidade na Vizinhança ao Nível dos 

Bairros. [s.l.] Universidade Técnica de Lisboa, 2009. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS. A Cidade. Disponível em: 

<http://www.campinas.sp.gov.br/governo/seplama/dados-do-municipio/cidade/>. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS. DIVISÃO TERRITORIAL. Disponível em: 

<http://www.campinas.sp.gov.br/governo/seplama/plano-diretor-

2006/doc/tr_diviterr.pdf>. 



 

407 

SANTOS, R. F. DOS. Planejamento Ambiental: teoria e prática. 1. ed. São Paulo - SP: 

Oficina de Textos, 2004. 
SENSAGENT. Parque das Universidades. Disponível em: 

<http://dicionario.sensagent.com/Parque das Universidades (Campinas)/pt-pt/>. Acesso 

em: 20 maio. 2017. 
URBANISM, N. New Urbanism. Disponível em: <http://www.newurbanism.org/>. Acesso 

em: 1 abr. 2017. 

VANZOLINI. Bairros e loteamentos - Q A B – Qualidade Ambiental do Bairro. p. 1–21, 

2011. 
  
  



 

408 

O CONCEITO DE SUSTENTABILIDADE NO PROJETO BEIRA-RIO DA CIDADE DE 
PIRACICABA [2001-2017] 

  

Laís Margiota Salvador 

(Pontifícia Universidade Católica de Campinas) 

José Roberto Merlin 

(Pontifícia Universidade Católica de Campinas) 

  
Resumo 
Dada a urbanização das cidades e seus impactos (desigualdade social, tráfego intenso, 

violência, poluição), surgiu na sociedade contemporânea o conceito de sustentabilidade 

em suas três dimensões: social, ambiental e econômica. Este artigo tem como objetivo 

abordar o conceito sobre a tríade da sustentabilidade – não especificamente apenas na 

dimensão ambiental – adotando uma abordagem inovadora, na medida em que analisa 

um estudo de caso específico: Projeto Beira-Rio da cidade de Piracicaba, cujo 

desenvolvimento sustentável foi a premissa fundamental. Piracicaba está localizada no 

interior do estado de São Paulo e é cortada diagonalmente pelo rio que lhe dá o nome e 

lhe atribui grande valor simbólico. A partir da década de 1970, em Piracicaba começaram 

as discussões sobre a relação rio-cidade de forma intensa, em especial devido aos 

problemas ocasionados pela urbanização (poluição, enchentes, mau cheiro, esgoto). 

Nesse contexto surgiu o Projeto Beira-Rio, cuja primeira etapa teve início em 2001 e 

destacou-se por algumas particularidades, dentre elas, o início do projeto se deu com 

leitura antropológica (“a cara de Piracicaba”), buscando identificar a essência do lugar no 

âmbito histórico-cultural para, somente depois, iniciar o projeto propriamente dito. Deste 

modo, identificaram-se quais os momentos em que o projeto se apresenta de modo 

sustentável e em quais dimensões essa sustentabilidade aparece, incluindo na tríade a 

dimensão política-cultural. Com este recorte foi possível periodizar a pesquisa do início do 

projeto (2001) até os dias atuais, cuja metodologia ampliou-se, passando pela revisão 

bibliográfica, incluindo ainda: estudo da morfologia urbana, pesquisa exploratória, dados 

primários e secundários, além de estudo de projetos paradigmáticos de algumas cidades 

brasileiras. Foi possível identificar falhas e acertos, inovações e repetições que discutidos 
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aqui, poderão contribuir com o entendimento da sustentabilidade das cidades nas 

diferentes dimensões de novos projetos. 

  

Palavras-chave: paisagem urbana; sustentabilidade; Projeto Beira-Rio. 

  
Abstract 
Because of the urbanization of the cities and theirs impacts (social inequality, intense 

traffic, pollution), the concept of sustainability emerged in its three dimensions: social, 

environmental and economic. The aims of this article is to introduce the concept about of 

the sustainability triad – not specifically only the environmental dimension – by adopting an 

innovative approach, according as it analyzes a specific case study: Beira-Rio Project in 

the city of Piracicaba, whose sustainable development was the main goal. Piracicaba is 

located in the interior of the state of São Paulo and is diagonally crossed by the river that 

gives its name and atributes great symbolic value to it. From the 1970s onwards, in 

Piracicaba, discussions about the river-city relationship began intensively, especially due 

to the problems caused by urbanization (pollution, floods, bad smell, sewage). In this 

context, the Beira-Rio Project emerged, whose first phase began in 2001 and was 

highlighted by some peculiarities, among them, the beginning of the project occurred with 

anthropological reading ("a cara de Piracicaba"), seeking to identify the essence of the 

Place in the cultural-historical scope, only to start the project itself. In this way, it was 

identified the moments in which the project presents itself in a sustainable way and in what 

dimensions this sustainability appears, including in the triad the political-cultural 

dimension. With this cut, it was possible to periodize the research from the beginning of 

the project (2001) until nowadays, whose methodology has been extended, including 

bibliographical review, including: urban morphology study, exploratory research, primary 

and secondary data and paradigmatic projects of some Brazilian cities. It was possible to 

identify failures and successes, innovations and repetitions that are discussed here, which 

could contribute to the understanding of the sustainability of cities in the different 

dimensions of new projects.  

Keyword: cultural landscape; sustainability; Beira-Rio Project. 

  

Introdução 
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Em muitas cidades, foram os rios os responsáveis por atrair a população e assim 

começar a desenvolver as diferentes relações sociais. A água, essencial para vida, atraiu 

os homens para a navegação e com isso tantos territórios, até então desconhecidos, 

foram conquistados e produtos por ali comercializados. No século XIX, o Brasil atraiu 

muitas indústrias para as margens fluviais e com a crescente urbanização, em especial a 

partir de 1950, os rios passaram a ser vistos como empecilhos e sua população virou-lhe 

as costas: o mal cheiro incomodava, as enchentes repeliam e a barreira física dificultava a 

expansão da cidade. Assim, as diferentes relações sociais e culturais acumuladas ao 

longo dos anos foram, aos poucos, esvaindo-se: nadar, pescar, contemplar passou a não 

ser mais tão comum; a relação do rio com a cidade havia de fato se enfraquecido. 

Em Piracicaba assim também aconteceu: o rio aparece como atração da população 

em diferentes períodos históricos. Seja na época de fundação da cidade, devido a rota do 

ouro e abastecimento do Forte do Iguatemi, no século XVIII; seja no período de atração 

das industrias que precisavam da força da água do rio para o funcionamento de seus 

motores, no século XIX; seja para o uso da população com festividades, pesca e nado, 

que ocorrem desde a fundação até os dias de hoje (NEME, 2010; CACHIONI, 2016). 

O Projeto Beira-Rio surge entre o século XX e XXI, num momento em que a 

relação da cidade com o rio estava enfraquecida.  Ele teve início a partir da área central, 

por conta de sua importância histórico-cultural, mas devido à complexidade do local viu a 

necessidade de abranger a orla fluvial como um todo, considerando o rio como elemento 

estruturador da paisagem e ampliando sua escala de intervenção. 

Este artigo propõe a leitura do Projeto Beira-Rio a partir do olhar da 

sustentabilidade e de seu caráter inovador dentro do contexto brasileiro em que se tem o 

rio inserido no meio urbano. Entender em que momento ele foi gerado, quais seus 

maiores acertos e dificuldades quando colocado em prática, além de possibilitar uma 

reflexão em relação as suas consequências, visto que se iniciou em 2001 e, até o 

momento, dois trechos da escala denominada urbana (de oito trechos propostos) foram 

implementados. 

Para pesquisa empírica em questão foi realizado levantamento bibliográfico (a 

partir de autores locais e conceitos gerais, como a sustentabilidade), documental, oral – 

necessários para organizar uma periodização temporal para compreender a lógica do 

processo econômico-social e seu reflexo no espaço da cidade de Piracicaba. 
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Considerações de alguns autores 

O conceito da sustentabilidade em suas três dimensões surgiu a partir do contexto 

trazido pelo impacto do urbanismo das cidades (desigualdades sociais, fome, trânsito, 

acidentes, violência). A sustentabilidade no âmbito ambiental foi uma das primeiras 

questões a ser considerada, já que se trata de recursos finitos e vitais para a população 

como um todo. Ao falar em sustentabilidade, portanto, acredita-se que esse conceito 

esteja popularmente associado a tal dimensão, desde que foi criado em 1987. Porém, 

essa questão começa a se alterar e passa a ser percebido que o planejamento territorial 

também pode contribuir com a solução sustentáveis em outras questões, como no âmbito 

social e econômico, a partir de diferentes instrumentos (JORGE, 2015). 

A sustentabilidade, em suas três dimensões, abrange a econômica, sendo a 

necessidade das intervenções públicas se apresentarem como instrumento de 

desenvolvimento econômico para o local; ambiental, a partir do interesse em defender 

objetivos condizentes e respeitando o meio ambiente; social, buscando uma intervenção 

democrática, sem restringir as intervenções à determinada classe social (JORGE, 2015).   

O turismo é um setor que pode estar vinculado ao desenvolvimento da 

sustentabilidade econômica, já que pode utilizar da energia e riqueza gerada para 

melhorar e refazer tecidos sociais, urbanos e ainda fortalecer o orgulho da população 

local. Deve atentar-se aos interesses do neoliberalismo econômico, representado pelo 

setor financeiro e imobiliário, que se infiltram no setor do turismo e são incapazes de 

relacionar as novas intervenções arquitetônicas com o tecido existente sem excluir o 

antigo. Se assim proporcionado, o turismo se apresenta de modo totalmente insustentável 

(MONTANER et al, 2014). 

  
Contexto do projeto 

A urbanização foi inversamente proporcional a valorização do rio. No urbanismo 

rodoviarista, eles não tiveram espaço e passaram a ser vistos como barreira física, já que 

dificultavam a expansão e conexão urbana. A solução encontrada foi sufocar suas 

margens e canalizar suas águas. Em Piracicaba, prova disso é a construção da Avenida 

Beira-Rio em 1960, como o próprio nome diz, beira a margem do rio Piracicaba no 

principal ponto da cidade da área central, sufocando suas margens para priorizar o 
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automóvel. Porém, o diferencial das margens desse rio é por ele apresentar conservação 

morfológica, estando isento de canalização ou retificação de suas margens (PMP, 2003). 

Nessa época, em especial a Rua do Porto, estava sendo palco de usuário de 

drogas, violência e prostituição. Além disso, tanto a população como o poder público, 

mostram-se preocupados com o resgate quantitativo e qualitativo das águas do rio 

Piracicaba. Conferindo uma mudança substancial a todo entorno das margens urbanas e 

centrais do rio Piracicaba e atingem seu ponto alto com o início do Projeto Beira-Rio – 

união do poder público, técnicos e sociedade civil num esforço de retomada de identidade 

entre o rio e sua cidade (IPPLAP, 2011). 

  

  
Figura 01 – Área de Estudo: orla do rio Piracicaba na região central da cidade. 

Fonte: Google Maps, org. autora. 

  
O projeto beira-rio 

O projeto é dividido em duas etapas: a primeira foi um diagnóstico chamado “a cara 

de Piracicaba” realizado no ano 2001 pelo antropólogo Arlindo Stefani, que foi ajudado 

pela comissão Beira Rio para levantamentos, contatos com moradores, associações, 

acesso a arquivos, passeios pelo rio, dentre outros; a segunda etapa se iniciou em 2002 e 

foi nomeada como Plano de Ação Estruturador (PAE) (PMP, 2003). 
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É possível dizer que a inovação do projeto está no fato de envolver diferentes 

agentes em seu processo: uma iniciativa do poder público, que apesar de diferentes 

prefeitos e partidos terem assumido o mandato ao longo do tempo, o projeto continua na 

agenda do poder público desde sua concepção; sua primeira etapa incluiu participação da 

população a partir de uma metodologia proposta pelo antropólogo, cujo nome já foi citado; 

sua segunda etapa teve participação fundamental da Professora Doutora em Arquitetura e 

Urbanismo Maria Assunção Franco em parceria com a Escola Superior de Agricultura Luiz 

de Queiroz (ESALQ) da Universidade de São Paulo (USP), localizada em Piracicaba 

(PMP, 2003). 

Também é inovador a medida que apresenta caráter interdisciplinar: ambiental 

(contendo a poluição, assoreamento e destruição da mata ciliar), socioeconômico 

(combatendo a violência, prostituição e tráfico de drogas da região), institucional 

(fiscalizando as edificações e atribuindo maior valor e regras ao patrimônio cultural), 

mudanças no sistema viário, dentre outros. 

Além disso, o projeto abrange a escala fluvial como um todo, não se restringindo 

apenas a determinada área de intervenção. Por conta disso, ele é divido em diferentes 

escalas: parte do Projeto Start (escala pontual cuja Rua do Porto foi o primeiro objeto de 

requalificação do projeto que aconteceu nos anos de 2003 e 2004), para a escala setorial 

(denominado Beira Rio Central, abrangendo trechos 01 e 02 da escala urbana), para a 

escala urbana (oito trechos de intervenção); para a escala municipal; e, por fim, para a 

escala regional, abrangendo a escala da bacia hidrográfica (PMP, 2003). 

 

 
Figura 02 – Rua do Porto, 2015. 

Fonte: Acervo pessoal. 
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As ações privilegiam a prevalência do pedestre; o tratamento da margem do rio 

Piracicaba como espaço público; a preservação e a valorização do patrimônio cultural; a 

manutenção dos usos consolidados; a integração com o entorno e a recuperação da mata 

ciliar. 

Entre os anos de 2006 e 2009, na escala do Beira Rio Central, foram executadas 

obras ao longo da Avenida Beira Rio, até a altura do Largo dos Pescadores. Uma das 

principais intervenções do projeto foi em relação a Avenida Beira-Rio que passou a tornar-

se uma via de mão única e o espaço livre foi destinado ao alargamento das margens do 

rio (PMP, 2003). 

Também houve a consolidação de alguns usos que já eram tradicionais da cidade 

como na questão do lazer e gastronomia com restaurantes e bares localizados ao longo 

da Avenida Beira-Rio e Rua do Porto, passeio de barco, realização de festividades e pista 

de caminhada; propiciando a utilização desses espaços para o turismo, que aparece 

como geração de renda para a cidade. 

Dentre as dificuldades encontradas pelos próprios profissionais do projeto são em 

relação à consolidação de um trabalho marcadamente processual e mesmo matricial e 

gerencial – somadas à competição promovida pelas demais demandas a que a 

municipalidade é chamada a responder, invariavelmente enfrentando prazos restritos, 

falta de corpo técnico e recursos financeiros (PMP, 2003). 

  
Considerações finais 

Conforme as próprias diretrizes do memorial do Projeto Beira-Rio, as ações desse 

projeto são sutis, é um processo lento, já que envolve aspectos subjetivos ligados com a 

cultura local piracicabana. Ele não é marcado por construções neoliberais que se 

apresentam como propaganda do capital e de sua gestão. Porém, o concurso público do 

projeto de revitalização do Parque do Mirante (2014) e algumas construções como o 

Elevador do Mirante (obra pública) e o projeto do Mirante Shopping (iniciativa privada, 

como proposta de revitalização da Fábrica Boyes), são construções com alto gabarito de 

altura e que podem ser vistas como elementos capazes de alterar a paisagem existente. 

Além disso, especificamente sobre a Fábrica Boyes, é o local que surge como 

proposta de centro de compras e hotel cinco estrelas (interesses neoliberais que são 
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incompatíveis com a população humilde que nasceu na beira do rio), a partir da 

requalificação do poder público na área central. Nesse sentido, é percebido que apesar 

das diretrizes do Beira-Rio abranger sobre os visuais da paisagem e usos favorecendo o 

coletivo, elas não são colocadas em prática pelo poder público na legislação municipal. 

Portanto, faltam instrumentos legislativos para controlar usos, materiais e gabaritos de 

altura para as futuras construções localizadas na orla do rio, em especial na região central 

da cidade, cuja paisagem cultural é marcada pelo nascimento da cidade. 

A respeito dos diferentes trechos urbanos que o projeto propõe revitalizar e 

conectar, não se entende porque após a revitalização dos dois primeiros trechos não 

houve uma conexão (seja a partir de uma passarela ou a partir de semáforos voltados 

para pedestre) entre eles (e com a cidade) para que tais usuários possam de fato usufruir 

desses espaços como um único parque tendo o rio como elemento de conexão da 

paisagem. Suas conexões são obstruídas por uma via de alto fluxo de veículos, sendo 

que as diretrizes do projeto apontam justamente para o oposto:  valorização de pedestres 

e ciclistas. Isso ocorre entre o Parque do Mirante e a Avenida Renato Wagner; e também 

na porção entre o Parque da Área de Lazer do Trabalhador e o Parque da Rua do Porto. 

É notado que o Projeto Beira-Rio, na questão econômica e ambiental, exerce seu 

melhor potencial. Sobre a questão ambiental, uma das metas principais contidas em seu 

memorial foi a de alcançar a sustentabilidade, recuperando as margens do rio e 

vegetação nativa. Sobre a questão econômica, o projeto acerta ao incentivar e consolidar 

usos que estejam associados ao gastronômico (bares e pintado na brasa) e de lazer 

(passeio de barco, pista de caminhada). A partir disso, ele incentiva o turismo local, 

gerando renda para a própria população. 

Por fim, ao aplicar os conceitos de inovação e sustentabilidade para o Projeto 

Beira-Rio, é percebido que ele acerta em diversos setores. Conforme já citado seu caráter 

interdisciplinar, os diferentes agentes envolvidos, as diretrizes apontadas a favor dos 

interesses coletivos; já o coloca a frente de muitos outros projetos, em especial se 

tratando de posturas no contexto brasileiro. Nesse sentido é entendido que o projeto 

alcança as três dimensões da sustentabilidade, seja ela ambiental, econômica (com o 

turismo gerando renda para a cidade) e social. Porém, por diversas dificuldades e motivos 

sente que ao colocá-lo em pratica, muitas questões, conforme já mencionadas, são 
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deixadas à deriva. Portanto, infelizmente, uma incompatibilidade entre projeto e prática 

em questões essenciais para o desenvolvimento sustentável da área de intervenção. 
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Resumo 
A Extensão Universitária da PUC-Campinas aplicada à Construção Sustentável foi um 

trabalho com intuito social e educativo, aplicado na região do Campo Grande, Campinas-

SP. O projeto visou instruir todos os interessados, em especial os trabalhadores da área 

de construção civil, quanto aos materiais construtivos e efeitos térmicos e acústicos que 

eles produzem, focando a eficiência, economia e mitigação dos impactos ambientais. 

Buscou-se o efetivo aprendizado dos participantes através de aulas expositivas, oficinas, 

recursos didáticos (filmes, quizes e maquetes), palestras e visitas técnicas, além de 

proporcionar um ambiente favorável ao intercâmbio de conhecimento entre alunos, 

professor e trabalhadores (ativos e aposentados). 
Palavras chave: Sustentabilidade; Construção Civil; Educação. 

  

Abstract 
The University Extension Program of PUC-Campinas applied to Sustainable Construction 

for a work with social and educational purpose, it took place at Campo Grande’s region, in 

Campinas-SP. The project aimed to teach all stakeholders, especially the construction 

workers, about the construction materials and the thermal and acoustic effects they 

produce, focusing on efficiency, economy and mitigation of environmental impacts. 

Participants were taught through lectures, workshops, didactic resources (quizzes and 

movies) and technical visits, as well as a favorable environment for the exchange of 

knowledge among students, teachers and workers (active and retired). 
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Introdução 

Na essência acadêmica, a Extensão Universitária representa um dos "três pilares" 

que compõem a Universidade juntamente com o Ensino e a Pesquisa. A Universidade 

possui compromisso que transcende a produção e transmissão de conhecimento 

acadêmico, abrangendo também a responsabilidade na formação de um cidadão ético 

com valores sociais e morais. Para FORPROEXT (2002), com a flexibilização curricular 

pode-se afirmar que "O processo de aprendizagem passa a basear-se e a depender de 

observações próprias, de atitudes reflexivas, questionadoras, que decorrem do diálogo e 

da interação com a realidade, para compreendê-la e transformá-la." 

Na sociedade atual, é notável a divergência entre as múltiplas realidades vividas 

pelos indivíduos, na qual muitos sofrem por sua situação social e economicamente 

desfavorecida. Outro fator notável é o que se refere ao meio ambiente, o qual é 

continuamente abalado pelo modo de vida predominante. Devido a tal situação, há hoje 

uma grande necessidade de se repensar e rediscutir causas de interesse social e 

ambiental, além de agir para que se obtenha a melhora na qualidade de vida da 

comunidade e a preservação do meio ambiente. 

Sabe-se que o setor da construção civil assume uma relevante parcela na 

degradação ambiental, principalmente devido ao consumo intenso de energia, água, 

outros insumos (renováveis e não renováveis) e geração de resíduos sólidos e gasosos. 

Deve-se, portanto, analisar os efeitos, causas, agir conscientemente e corretamente no 

meio construtivo, visando a mitigação ou eliminação de tais impactos negativos ao meio 

ambiente (ARAÚJO, 2009). 

O Projeto de Extensão em questão possui uma linha de trabalho referente à 

construção sustentável, baseado na educação, tem direta atuação na socialização e 

conscientização ambiental. Consciente da necessidade de promover a educação em 

diversos âmbitos da sociedade, o referido Projeto teve a sensibilidade de perceber as 

carências e domínios dos participantes em diversos aspectos do saber. 

Assim como Lins (2002) expõe a importância de se fazer uma extensão onde haja 

o compartilhamento do saberes populares e técnicos, a fim de resultar em um saber 

renovado, o presente Projeto é desenvolvido de maneira que haja o processo da 
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diversidade de saberes através da contribuição pessoal e profissional do público alvo, 

alunos e professor, gerando reflexões e ações que beneficiam o indivíduo e a sociedade 

como um todo. 

O público alvo foi composto de trabalhadores da área de construção civil, como por 

exemplo pedreiros, encanadores, carpinteiros e engenheiros, mas também abrangeu 

pessoas que não possuíam relação profissional com construção civil, porém 

apresentavam interesse nos temas abordados. O projeto se deu durante o ano de 2015 

nas comunidades da Paróquia Jesus Cristo Libertador, no distrito de Campo Grande em 

Campinas-SP, nos laboratórios tecnológicos da PUC-Campinas, além de contar com 

visitas em canteiros de obras e empresa de construção civil. 

  

Objetivo 
O objetivo geral do projeto foi o desenvolvimento de atividades com intuito sócio 

educativo a respeito de construção sustentável, além da valorização, ampliação e 

compartilhamento dos conhecimentos plurais presentes no ambiente da construção civil. 

Os objetivos específicos tiveram foco nos seguintes tópicos: 

● Incentivar iniciativas de construção popular que utilizem técnicas e materiais que 

beneficiem o meio ambiente, sem diminuir a qualidade; 

● Formação de disseminadores e multiplicadores de conhecimento nas 

comunidades; 

● Promover o intercâmbio de conhecimento entre trabalhadores, alunos e professor; 

● Análises sobre os tipos de alvenaria; 

● Benefícios de uso e reuso de argamassa na construção civil; 

● Conceitos de refletância, absorção e transferência de energia térmica; 

● Materiais que proporcionam conforto térmico e acústico. 

  
Metodologia 

O Projeto foi desenvolvido tendo como base o Plano Individual da Aluna elaborado 

previamente. O Plano individual se correlaciona com os Planos dos demais bolsistas 

atuantes no projeto, resultando em um trabalho integrado com contribuições simultâneas. 

Os temas abordados durante o ano de 2015 serão descritos a seguir. 
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a.     Diálogo, divulgação e apresentação do Projeto 

         Antes do início dos encontros com a comunidade e durante todo o decorrer do 

Projeto, os alunos bolsistas e professor orientador realizaram reuniões a fim de esclarecer 

dúvidas, planejar e programar as atividades. 

Na primeira reunião com a comunidade, foram expostos os planos individuais dos 

alunos bolsistas, os temas a serem abordados, objetivos, métodos e materiais utilizados 

para o desenvolvimento do Projeto de Extensão. 

No início dos trabalhos, foi aplicado um questionário com a finalidade de conhecer 

melhor os envolvidos, seus interesses, carências e capacidades. Houve um diálogo 

amistoso dando início as interações entre os participantes. 

         Reconhecendo o benefício que o aumento da quantidade de integrantes traria ao 

grupo e à comunidade, foi realizada a divulgação do projeto na comunidade utilizando 

diversos meios, como a distribuição de folder. A divulgação se deu em diversas 

comunidades da Paróquia Jesus Cristo Libertador no bairro Campo Grande pelos alunos, 

professor e tutores (trabalhadores que auxiliam a integração do Projeto com a 

comunidade). 

          
b.     Estudo comparativo dos tipos de alvenaria convencionais e alternativas 

O primeiro conteúdo estudado foi referente aos "Tipos de alvenarias". As alvenarias 

abordadas foram as mais comumente encontrados em obras da região, sendo o tijolo 

maciço, bloco cerâmico estrutural, bloco cerâmico de vedação (tijolo baiano) e bloco de 

concreto. Também foi analisado o tijolo de solo-cimento (tijolo ecológico), o qual não é 

muito utilizado na região, mas tem se popularizado nas últimas décadas e atraiu a 

atenção dos trabalhadores. 

Com dados obtidos através de testes de resistência à compressão, realizados no 

laboratório de Materiais da PUC-Campinas, obteve-se a tabela 1 com os valores atingidos 

por cada tipo de bloco. 
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Tabela 1: Tabela comparativa dos tipos de alvenaria quanto à resistência, obtida através 

de teste no laboratório da PUC-Campinas. 

Material Tensão média de ruptura dos materiais 

Bloco de Concreto Estrutural 49,62 kgf/cm2 

Tijolo cerâmico maciço 23,02 kgf/cm2 

Tijolo cerâmico de 8 furos 6,51 kgf/cm2 

Tijolo solo-cimento 5,25 kgf/cm2 

  

Analisando também informações quanto ao desempenho térmico e acústico de 

cada bloco, foi possível verificar a diferença entre cada um deles, evidenciando que é 

necessário se pensar em diversos fatores ao optar por um ou outro tipo de alvenaria, 

considerando sua qualidade, desempenho, custo de aquisição, mão de obra, manutenção 

e impacto ambiental. 

Na ocasião, foram entregues folders de resumo do tema, os quais os participantes 

levaram para suas casas, possibilitando a transmissão do conhecimento a outras pessoas 

não presentes nos encontros. Posteriormente, em visitas a canteiros de obras 

comunitárias, como exibida na figura 2, foi possível verificar na prática os tipos de 

alvenaria e revisar alguns conceitos estudados nas aulas anteriores a respeito dos blocos, 

contribuindo assim, para a efetiva aprendizagem sobre o assunto abordado. 
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Figura 1: Visita ao canteiro de obra, estudo dos tipos de alvenaria. Campinas, 2015. 

 
c.     O uso de argamassas de revestimento e assentamento 

Em sequência, foi trabalhado o assunto a respeito de argamassa, expondo as 

principais utilizações e benefícios deste recurso construtivo, sendo eles para fins 

estéticos, impermeabilização, proteção dos elementos estruturais e favorecimento do 

conforto térmico e acústico. 

Foi enfatizado o desperdício da argamassa nas obras, questão frequentemente 

testemunhada pelos trabalhadores. Uma análise crítica realizada com a contribuição de 

todo o grupo, concluiu que as situações de maior perda de material ocorrem no 

armazenamento inadequado, realização da mistura em excesso e aplicação sem 

reutilização do material. Foram propostas soluções possíveis para a redução do 

desperdício do material, iniciativas que trazem benefícios financeiros e ambientais, pois 

além da diminuição da quantidade de material comprado, também reduz a extração de 

matéria prima e geração de resíduos. 

O tema foi desenvolvido através de aula teórica e visitas aos canteiros de obras da 

comunidade. Foram verificados e discutidos exemplos práticos de boa e má utilização da 

argamassa, levantando as possíveis causas, prejuízos, como evitá-los e corrigi-los 

quando houver uso incorreto da argamassa. 

  

d.     Equipamentos de proteção individual e coletiva 
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Através de relatos dos trabalhadores e observações realizadas nas visitas aos 

canteiros de obras, verificou-se uma situação crítica quanto a falta de utilização de 

equipamentos de proteção individual (EPI) e coletiva (EPC). Devido a referida situação 

foram realizados diálogos e questionários, concluindo que na maior parte dos casos os 

trabalhadores têm conhecimento da necessidade do uso dos equipamentos de 

segurança, porém por favorecimento do conforto, costume ou não disponibilidade, não 

fazem uso dos equipamentos exigidos. 

Diante deste cenário, trabalhamos para a maior conscientização e incentivo ao uso 

dos equipamentos, explicando os motivos da utilização obrigatória, os perigos eminentes 

aos que não utilizam os equipamentos e a forma correta da utilização dos mesmos. Foi 

esclarecido que é dever do empregador fornecer todos os equipamentos de segurança 

necessários para cada atividade. 

 
e.     Construção regular 

Outro tema que foi muito solicitado pelo público alvo das comunidades assistidas 

foi sobre a parte legislativa da construção. Por muitas vezes, o desconhecimento das leis 

e normas construtivas e a falta de um profissional habilitado, resultam em construções 

irregulares. 

No sentido de diminuir esses efeitos prejudiciais ao público alvo, foram realizadas 

palestras com um engenheiro civil o qual explicou sobre as principais leis de construção e 

orientou sobre procedimentos burocráticos e regularização de edificações novas e 

existentes. Foi orientado que sempre haja a presença de um profissional habilitado que 

possa conduzir caso a caso. 

  
f.      Refletância, absorção, transmissão de calor nas paredes e tetos e a 
importância das cores 

Dando continuidade aos encontros, aprofundamos os estudos sobre a refletância, 

absorção e transmissão de calor nas construções, assuntos que já haviam sido 

introduzidos nas aulas de tipos de alvenarias (suas características de transmissão de 

calor) e de argamassa (que possui baixa transmissão de calor). 

Dentro deste contexto, foi analisada a influência das cores das paredes e tetos de 

construções na transmissão de calor. O conteúdo foi exposto em forma de slide exibido 
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em data show. Posteriormente, foi realizada uma oficina na Organização Não 

Governamental - ONG Casa Santana, onde havia uma presença expressiva de jovens. 

Realizou-se duas experiências, a fim de passar aos participantes o conteúdo de forma 

lúdica e dinâmica. 

A primeira utilizou-se de dois peões, o primeiro pintado com as cores do arco-íris 

na horizontal e o segundo na vertical. Esta experiência teve por finalidade mostrar a 

decomposição das cores, a qual foi evidenciada ao verificar que quando em rotação, o 

peão pintado com faixas na vertical teve suas cores fundidas, sendo visível apenas uma 

cor acinzentada, enquanto o peão pintado com faixas na horizontal não apresentou a 

fusão das cores, mantendo a nitidez das mesmas. Este experimento também se 

relacionou ao motivo pela qual diversos equipamentos de segurança individual e coletivo 

têm pinturas horizontais, provando que desta forma, mesmo em alta velocidade, é 

possível visualizar as cores com clareza. 

A segunda experiência, como ilustrada na figura 2, utilizou duas latinhas de 

refrigerante pintadas, uma de preto e outra de branco, dois termômetros e uma lâmpada 

incandescente (fonte de calor). A experiência se procedeu ao verificar a diferença de 

temperatura no interior das duas latinhas sob influência de uma fonte de calor (figura 3). 

Com as informações coletadas na experiência, gerou-se um gráfico comparativo das duas 

latas (figura 4), de temperatura em função do tempo, a partir do qual foi possível visualizar 

claramente a influência das cores no calor absorvido. 
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Figura 2: Esquema para “Experiência das latinhas” (absorção de calor). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Oficina na ONG Casa Santana. “Experiência das latinhas”. Comunidade D. 
Oscar, Campinas, 2015. 

 

 

Figura 4: Gráfico gerado através da "Experiência das latinhas" realizada na 
ONG Casa Santana. 2015. 
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g.     Conforto térmico. "Blindagem térmica" 

Seguindo o cronograma, avançamos para o tema sobre conforto térmico. Foi 

explicado o fenômeno conhecido como “blindagem térmica” e as principais variáveis que 

interferem na transmissão do calor, sendo a característica da composição de cada 

material (condutividade térmica), espessura, área da superfície em contato com o 

ambiente a ser isolado, diferença térmica e cor da superfície. 

Também foi abordada a importância das posições dos cômodos em relação ao sol 

e a necessidade de haver ventilação natural adequada, a fim de se obter o conforto 

térmico no interior da construção. 

Como forma de facilitar a compreensão e memorização dos participantes sobre 

este assunto, confeccionou-se uma maquete representando a transferência de calor por 

uma parede, usando-a como base para exemplos de materiais e situações diversas que 

uma construção pode apresentar, e uma outra maquete residencial de exemplo para 

explicação do posicionamento dos cômodos e da ventilação natural (figura 05). Na 

ocasião, foi aplicado um quizz sobre o tema estudado, tendo o objetivo de fixar o 

conteúdo e servindo também como um resumo depois de concluído. 
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Figura 05: Maquetes sobre transferência de calor em paredes e sobre posicionamento de 
cômodos e aberturas de ventilação. 

 
h.     Conforto acústico 

O último tema desenvolvido foi sobre formas de se obter o conforto acústico. No 

primeiro momento, foi realizada uma aula expositiva em slide exibido em data show 

expondo alguns conceitos sobre som, espectro e níveis sonoros, isolamento acústico 

("barreira" sonora) e absorção acústica (minimização da reflexão das ondas sonoras). 

Em um segundo momento, em um encontro com a ONG Casa Santana (figura 06), 

foi realizada uma oficina com os jovens e trabalhadores utilizando o decibelímetro. Foram 

realizadas medições em diversos locais da paróquia, verificando se atendiam ou não as 

especificações de um ambiente com conforto acústico. 

  

 

Figura 06: Oficina na ONG Casa Santana. Comunidade D. Oscar, Campinas, 2015. 

Fonte: Álvaro Júnior. PUC-Campinas. 

 
i.       Visita técnica à Empresa da Construção Civil 
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A visita técnica foi alvo de interesse de trabalhadores, alunos e professores pois 

possibilita o contato com uma empresa atuante no ramo da construção civil. Tais visitas 

são fontes de muito conhecimento e integração entre os envolvidos. 

A visita técnica realizada na Empresa Grupo Estrutural (concreto) foi contemplada 

por palestras, visita ao "chão de fábrica", conhecimento dos processos de produção do 

concreto e pavimentos e visita à pedreira onde é extraída a rocha a ser britada. Também 

foi apresentado pelos funcionários da empresa, testes de controle de qualidade, materiais 

e equipamentos utilizados e explicações sobre responsabilidades ambientais. Houve a 

participação de 46 pessoas, entre alunos da PUC-Campinas, trabalhadores da 

comunidade e professores, conforme mostrado nas figuras 07 e 08. 

  

  
  

 

 

 

 

Figura 07: Visita técnica à Empresa de Construção Civil. Concreto Estrutural, Campinas, 

2015. 
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Figura 08: Visita técnica à Empresa de Construção Civil. Concreto Estrutural, Campinas, 

2015. 

 
j.       Finalização e avaliação do Plano de trabalho 

Ao finalizar o cronograma do Projeto do Trabalho de Extensão, foram concluídas as 

atividades de Extensão de forma satisfatória entre os trabalhadores, alunos, professor. Foi 

desenvolvido um relatório final de cada aluno bolsista, o qual foi avaliado pela própria 

Universidade PUC-Campinas, obtendo resultado positivo. O relatório final foi adaptado 

resultando neste artigo. 

  
Resultados 

Os resultados obtidos com o desenvolvimento do Plano de Trabalho foram 

positivos tanto para os membros da comunidade, alunos bolsistas, professor, quanto para 

a Universidade e sociedade como um todo. 

Houve a valorizando as diversas formas e fontes de saber a partir da interação e 

troca de conhecimentos entre os membros do grupo. De forma geral, os alunos 

contribuíram com informações técnicas e científicas estudadas na universidade, os 

trabalhadores passaram seus conhecimentos práticos de vivência nos canteiros de obras 

e o professor orientou e forneceu informações teóricas e práticas, oriundas de uma vasta 

experiência acadêmica e profissional 

Com referência ao aprendizado profissional dos trabalhadores, pode-se verificar 

que houve a absorção dos conhecimentos transmitidos sobre a parte técnica dos 

encontros realizados. Verificou-se que alguns trabalhadores tiveram um excepcional 

envolvimento e comprometimento com o projeto, sendo estes considerados tutores na 

transmissão de conhecimento às demais pessoas das comunidades. 

Conforme Pinheiro (2002), no meio construtivo deve-se atentar à qualidade, 

eficiência, custo de implantação, operação e manutenção de uma edificação, buscando 

manter um equilíbrio entre tais relações, ao mesmo tempo em que se visa a minimização 

dos impactos ambientais. Buscou-se transmitir tais valores a todos os participantes. 
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Verifica-se também que a abordagem da sustentabilidade foi bem assimilada pelos 

participantes, conforme depoimento de um dos tutores, o trabalhador Cleber Mendes, que 

afirma: 

- "Tudo hoje faz parte da vida, essa parte de sustentabilidade tanto no serviço, no 

viver do dia a dia, na casa, na família. Tudo faz parte, então acrescenta no 

conhecimento." 

Uma importante questão que foi trabalhada durante o Projeto foi referente ao custo 

de uma construção sustentável e de qualidade. Após abordar as formas de utilização e 

desempenho dos materiais de construção comumente empregados pelo público alvo, foi 

concluído que é possível melhorar a qualidade de uma construção, tornando-a mais 

confortável para os usuários e para o meio ambiente, a um custo acessível. 

A visita técnica realizada à empresa de Construção Civil foi muito proveitosa e 

contribuiu na formação dos participantes, que além das atividades programadas, também 

puderam esclarecer todas as dúvidas a respeito do assunto. Após a visita técnica, foi 

aplicado um questionário a quarenta e seis (46) pessoas presentes, os quais expressaram 

suas opiniões quanto a visita técnica e o Projeto de Extensão no geral. 

O resultado do questionário sobre a visita técnica foi muito positivo, mostrando que, 

para a maioria dos participantes, a visita superou as expectativas, tendo a visita à 

pedreira como parte que mais chamou a atenção. Também foi analisado quando à 

importância do Projeto de Extensão para a Universidade e para a Comunidade. Com 

respeito aos conhecimentos adquiridos durante os encontros, os participantes atribuíram 

nota de 5 a 10, resultando no gráfico da figura 09: 
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Figura 09: Gráfico sobre a importância do Projeto de Extensão para a 

Universidade e Comunidade (46 entrevistados). 2015.  

 

Os alunos bolsistas, tutores e professor orientador participaram de congressos, 

palestras, fóruns, mesas redondas, eventos universitários regionais, nacionais e 

internacionais com apresentação de artigos, resumos e pôsteres. Tais experiências foram 

de significativa relevância para todos os participantes no âmbito acadêmico e pessoal. 

  

Conclusão 
O presente Plano de Extensão envolveu os participantes em torno de questões 

fundamentais sobre sustentabilidade e educação na área da construção civil, de forma a 

buscar o equilíbrio entre qualidade, economia e conforto ambiental. Foi abordado saberes 

técnicos e populares, contando com a contribuição de todos os participantes. O trabalho 

atingiu não apenas os trabalhadores do público alvo, mas também as demais pessoas de 

seu convívio, uma vez que o conhecimento é multiplicado constantemente. Através de 

ações como estas, são disseminados e evidenciados os valores ambientais e humanos. 
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Resumo 
As utilizações de energias renováveis vêm sendo abordada quase que por unanimidade 

em todos os recentes comitês das maiores economias do mundo. A prática da 

preservação do planeta fará parte do cotidiano de todos os seus habitantes uma vez que 

os recursos que antigamente eram suficientes para abastecer a população mundial, hoje 

em dia se veem escassos por não acompanharem o ritmo de crescimento populacional do 

planeta. O processo de captação de energia limpa ou a não dependência dos recursos 

básicos oferecidos por nosso planeta tem a sua dependência no avanço tecnológico do 

ser humano que muitas vezes necessita da utilização em massa dos recursos da terra. 
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Este trabalho teve por objetivo criar uma forma possível para aproveitar a captação de 

energia e recurso hídrico como a água em somente um módulo, o qual fosse fácil de 

instalar, com baixo custo e com a possibilidade de manutenção fácil. 

Palavras chaves: Captação de energia solar, Captação de energia por movimento, 

Captação de água de chuva, Módulo único, Meio-ambiente 

  

  

Abstract 
The use of renewable energies has been approached almost unanimously on all recent 

committees of the world's largest economies. The practice of preserving the planet will be 

part of the daily lives of all its inhabitants since the resources that were once sufficient to 

supply the world's population are now scarce for not keeping pace with the population 

growth. The process of capturing clean energy or non-dependence on the basic resources 

offered by our planet has its dependence on the technological advancement of the human 

being that often requires the massive use of earth's resources. The objective of this work 

was to create a possible way to take advantage of capturing water and energy in only one 

module, which was easy to install, low cost and easy to maintain. 

Keywords: Solar energy capture, Motion capture, Rainwater harvesting, Single module, 

Environment 

  
Introdução 

“Porque não pensamos nas gerações futuras? Elas nunca nos esquecerão.” – Henrik 

Tikkanen 

 

Expressão clara dos ideais de um mundo sustentável, no qual as novas gerações 

representam o maior exemplo de implementação de tecnologias que buscam a 

preservação do planeta. O crescimento das energias renováveis, defendidas por 

ambientalistas, simpatizantes e defensores do planeta, vem sendo acompanhado de perto 

e exaltado por grande parte da comunidade mundial. 

Do ponto de vista puramente capitalista, investir em algo que é mais caro do que 

aquilo que gerado por um preço mais baixo significa ferir o princípio básico desse sistema 

econômico: o do lucro máximo. Parar as máquinas em nome de um motivo verde não faz 
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parte da filosofia do sistema. Estudos inclusive apontam para o fato de que vai se 

consumir tanta energia no desenvolvimento dessas novas tecnologias sustentáveis, que 

valeria mais a pena continuar vivendo como estamos e evitar este gasto “extra”, que só 

seria pago no longo prazo. 

Porém, este “longo prazo” pode também significar uma economia financeira, uma 

vez que você esteja evitando gastos que atualmente são considerados obrigatórios pela 

dependência que temos em obter energia elétrica das empresas estatais. E é justamente 

potencial de economia no longo prazo e benefícios gerados ao meio ambiente que a 

procura por energias renováveis vêm tendo destaque e sendo cada vez mais procurada 

como principal fonte de alimentação de projetos inovadores de engenharia. 

 

a.  Estado da arte 

 i.   Inspiração 

O projeto da Calçada Sustentável é inspirado e apresenta a inserção de duas novas 

aplicações para o projeto do casal de americanos Julie e Scott Brusaw. Com o nome 

comercial de “Solar Freaking Roadways”, o vídeo deste projeto já atinge quase 21 milhões 

de visualizações no youtube. A palestra dada por Scott Brusaw no canal americano TED 

(acrônimo de Technology, Entertainment, Design; em português: Tecnologia, 

Entretenimento e Design), destinado a uma série de conferências realizadas na Europa, 

na Ásia e nas Américas sem fins lucrativos para disseminação de boas práticas, casos de 

sucessos e ideias merecedoras de ampliação, também acumula inúmeras visualizações. 

O projeto ainda em fase de pesquisa e desenvolvimento já recebeu doações de 165 

países em todo o mundo, o mostra claramente uma indicação de que o mundo está 

preparado para o paradigma das então chamadas estradas solares. O mesmo consiste na 

ideia de painéis solares em formas octogonais as quais cobririam o chão das estradas 

norte americanas, calculando que se os Estados Unidos trocasse a pavimentação de 

asfalto por estes octógonos, estes painéis teriam capacidades de produzir três vezes mais 

energia do que se é necessário atualmente no país. Um verdadeiro estouro da energia e 

fatalmente por possuir uma maior demanda, a diminuição do custo da energia elétrica, 

trazendo aspectos positivos como, por exemplo, a possível morte dos combustíveis 

fósseis e o boom do carro elétrico. 
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Supondo então de que fossem criadas rodovias com células solares para a coleta da 

energia, a qual poderia em um determinado período de anos ou décadas, pagar todos os 

custos do painel e de sua operação de instalação. E se fossem também adicionados 

LED’s para “pintar” as linhas da rodovia e proporcionar ao motorista uma direção mais 

segura durante a noite? E se ainda fossem também adicionados elementos de 

aquecimento na superfície (como o desgelo da janela dos carros) para prevenir acumulo 

de neve e gelo principalmente nas regiões de condições climáticas mais frias e próximas 

aos polos? Baseando neste brainstorm nasceu a Solar Roadways, fruto do casal Julie e 

Scott Brusaw. 

 
ii.   Evolução da energia renovável no mundo 

“Uma nova economia energética mundial está emergindo com base na emergência 

da energia solar e eólica, em função da redução da disponibilidade de combustíveis 

fósseis e da piora da poluição do ar”. 

Esta frase retirada do livro “The Great Transition Shifting from Fossil Fuels to Solar 

and Wind Energy” de Lester Brown exemplifica de maneira clara a mudança de 

consciência mundial quando se trata de energia sustentável. A sociedade nas últimas 

décadas vem sendo confrontada por diversos episódios de fenômenos naturais os quais 

eram desconhecidos ou então não se obtiam históricos tão agravantes quanto os de hoje. 

Fenômenos como tsunamis, terremotos, calor excessivo, acréscimo de lixo, 

desmatamentos e efeito estufa, fizeram com o que nós como seres humanos 

passássemos a olhar com bons olhos aquilo que não maltratasse o ambiente e a ecologia 

terrestre.  Aquilo que era visto como um investimento inviável passou a ser considerado 

como uma economia e investimento benéfico em longo prazo. 

O avanço da tecnologia também foi um dos fatores marcantes para que esta nova 

economia energética pudesse ter o seu boom. Os equipamentos que antigamente eram 

caros, pois preservavam a integridade do sistema ecológico, hoje em dia se encontram 

bem mais baratos tornando economicamente viável se pensar verde. 

“O preço dos painéis solares fotovoltaicos (PV) declinaram 99% nas últimas quatro 

décadas, a partir de 74 dólares por watt em 1972 para menos de 70 centavos de dólar por 

watt em 2014. Entre 2009 e 2014, os preços de painéis solares caíram por três quartos, 

ajudando as instalações globais de PV crescerem 50% ao ano. 
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Ao longo da última década, a capacidade mundial de energia eólica cresceu mais de 

20% ao ano, devido ao aumento impulsionado por características atraentes, pelas 

políticas públicas de apoio à sua expansão e por custos decrescentes. Até o final de 

2014, a capacidade mundial de geração eólica totalizou 369 mil megawatts, o suficiente 

para abastecer mais de 90 milhões de lares. Políticas nacionais e subnacionais em todo o 

mundo estão mudando para apoiar as energias renováveis e colocar um preço sobre o 

carbono. Estes incluem 70 países com tarifas feed-in; duas dezenas de países com 

padrões de portfólios renováveis (RPS); 37 países com apoio fiscal ao investimento em 

energias renováveis; 40 países implementando ou planejando precificação do carbono. 

O uso do carvão dos EUA está caindo – caiu 21% entre 2007 e 2014 – e mais de um 

terço das centrais a carvão do país já fechando ou anunciaram planos para fechamento 

futuro. Enquanto isso, o Índice Global de Carvão Stowe – um índice composto de 

empresas de todo o mundo, cujo principal negócio envolve carvão – caiu 70 por cento 

entre abril de 2011 e setembro de 2014. Para o mundo como um todo, a geração de 

energia nuclear atingiu o pico em 2006 e caiu em quase 14 por cento em 2014. Nos EUA, 

o país com o maior número de reatores, a geração nuclear atingiu o pico em 2010 e está 

agora também em declínio. “Na China, a produção de eletricidade a partir de centrais 

eólicas já ultrapassa aquelas a partir de usinas nucleares, enquanto o uso de carvão 

chegou ao pico”. 

Tudo isso tratado pelo escritor Lester Brown, só nos mostra com dados e provas a 

vertente em que o mundo se encontra, onde a oportunidade de se pensar verde, se torna 

importante e até mesmo economicamente viável em um longo prazo, fazendo com que a 

sociedade comece a optar em economizar os recursos naturais terrestres. 

 
iii.   A participação brasileira e seu desenvolvimento renovável 

O Brasil é a sexta economia do mundo e apenas o 18º no ranking das nações 

quanto às emissões de gases de efeito estufa devidas à produção e ao uso da energia. 

Em 2009, as emissões alcançaram 338 milhões de toneladas de CO2, menos de 1,2% do 

total mundial de 30 bilhões. A matriz energética brasileira é exemplo mundial de 

desenvolvimento com baixo carbono. 

O Brasil, desde os anos 1970, cresceu em média, 4% ao ano e o consumo de 

energia, 3,3%. Nesse período, a proporção de renováveis na matriz energética manteve-
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se sempre acima de 40%. Em 2011, 44% da energia ofertada (272,3 milhões de 

toneladas equivalentes de petróleo) aos mais de 193 milhões de habitantes do país foram 

provenientes de origem renovável, sendo a energia hidráulica e a biomassa as principais 

fontes. Cerca de 87% da energia elétrica gerada no Brasil provem de fontes renováveis. A 

maior participação é da hidroeletricidade, que responde por 81% da geração. Estima-se 

que, nos próximos 10 anos, as iniciativas em eficiência energética contribuam para evitar 

emissões de 174 milhões de toneladas de CO2 no país. Com a meta de reduzir 10% do 

consumo de eletricidade projetado para 2030, o país evitará emissões de 454 milhões de 

toneladas de CO2 até esse ano. 

Como foi anteriormente dito, hoje o Brasil com o auxilio de leis voltadas ao uso de 

fontes renováveis, foi se possível inclusive obter energia elétrica não só através do Sol. 

Centrais eólicas e a biomassa da cana também contribuem para a “renovabilidade” da 

matriz de energia elétrica brasileira. Essas fontes vêm crescendo muito de importância 

como reflexo de políticas públicas voltadas para sua inserção na matriz, segundo a EPe. 

Nos últimos três anos foram viabilizados 6.800 MW de eólicas nos leilões para expansão 

da oferta no Sistema Interligado Nacional, significando ampliar, até 2015, em 7,5 vezes a 

capacidade instalada em 2010. 

 
b.    Meio ambiente e a problemática atual 

Quanto vai custar para a sociedade a exploração desenfreada dos recursos 

naturais? 

O contexto mundial do cenário ambiental está sempre em constante mudança, por 

isso é importante que estejamos sempre informados de seus problemas para propormos 

possíveis soluções, ou mesmo para que mudemos os nossos hábitos, que por menor que 

sejam essas mudanças, elas podem resultar em grandes benefícios. E este cenário atual 

da temática está desqualificado se comparado com a legítima necessidade nacional. O 

Brasil detém a maior floresta tropical do mundo e deveria ser o líder e exemplo mundial de 

como evoluir de forma ecologicamente correta. Fato que não ocorre nem mesmo na 

cidade de São Paulo, espinha dorsal do cenário nacional. 

A política ambiental brasileira propriamente dita se desenvolveu de forma tardia se 

comparada às demais políticas setoriais brasileiras, e basicamente em resposta às 

exigências do movimento internacional ambientalista. Na hipótese defendida pelo 
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presente trabalho, a abordagem setorial corretiva e não integrada da questão ambiental 

por parte dos elaboradores de políticas públicas brasileiros, aliada à visão governamental 

da época de que a proteção ambiental não deveria sacrificar o desenvolvimento 

econômico do país, constituíram os principais entraves para a inserção do componente da 

sustentabilidade no modelo de desenvolvimento econômico brasileiro. 

Esta não foi abordada, na prática, sob uma ótica integrada às demais áreas com ela 

relacionadas, como as de saúde e de saneamento, por exemplo. Essas áreas, que foram 

alvo de políticas setoriais próprias, exercem e sofrem impactos extremamente visíveis 

sobre o meio ambiente. Para se ter uma idéia, o lançamento de esgoto a céu aberto é, 

segundo o IBGE, hoje, a degradação ambiental mais freqüente nas cidades brasileiras, o 

que gera, por conseqüência, um impacto negativo na saúde coletiva, especialmente a 

infantil. 

Se mencionarmos a produção de energia elétrica, mesmo em nossas mais 

abundantes procuras em utilizar fontes renováveis conforme citado no tópico anterior, a 

forma como produzimos energia atualmente pode gerar e causar graves agressões ao 

meio ambiente. Hidrelétricas inundam grandes áreas, alterando e destruindo 

ecossistemas. Termoelétricas emitem gases que contribuem para o efeito estufa. Usinas 

nucleares representam risco permanente de acidentes, além de gerarem lixo atômico, 

extremamente perigoso. 

A Calçada Sustentável neste âmbito possui um privilégio em poder contar com a 

geração de energia através de duas fontes as quais estarão presentes em nosso mundo 

por muito tempo: o sol e o próprio ser humano. Ao utilizar a absorção dos fótons emitidos 

pela nossa maior estrela, estamos aproveitando uma energia quase que infinita, o sol não 

nos deixará na mão de acordo com os cientistas por mais bilhões de anos. E já nós, seres 

humanos, podemos gerar energia elétrica através do mesmo esforço que temos 

atualmente, caminhando. 

E a água também se encontra no mesmo patamar. No Brasil, cerca de 40% da água 

tratada por esse sistema acaba perdida antes de chegar à população por vazamentos nos 

canos, ligações clandestinas e redes com defeitos por falta de manutenção. É uma perda 

muito acima do considerado adequado. A meta do Plano Nacional de Saneamento, 

definido em junho de 2013, é que o Brasil diminua esse índice de perdas na distribuição 
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de água para 31% até 2033. Mas ainda é um número bem modesto: em algumas cidades 

da Alemanha e do Japão, esse índice é de apenas 11%. 

Mas não é só a distribuição de água no Brasil que causa desperdício. De acordo 

com as Nações Unidas, crianças nascidas no mundo desenvolvido consomem de 30 a 50 

vezes mais água que as dos países pobres. Mas as camadas mais ricas da população 

brasileira têm índices de desperdício semelhantes, associados a hábitos como longos 

banhos ou lavagem de quintais, calçadas e carros com mangueiras. O banheiro é onde há 

mais desperdício. A simples descarga de um vaso sanitário pode gastar até 30 litros de 

água, dependendo da tecnologia adotada. O banho é outro problema. Quem opta por uma 

ducha gasta até 3 vezes mais do que quem usa um chuveiro convencional. São gastos, 

em média, 30 litros a cada cinco minutos de banho. 

E porque não, vide exemplo da energia elétrica, também aproveitar um fenômeno da 

natureza o qual estará conosco por muito tempo? A água captada da chuva e 

armazenada pode ser usada para fins domésticos e industriais. Dá pra regar jardins, lavar 

calçadas e carros, limpar a casa, usar na irrigação, na pecuária, no controle de 

temperatura de ambientes e até para beber. Em países com altos índices pluviométricos, 

a ideia é quase óbvia. Mas em locais em que a chuva aparece de vez em quando, como 

nas regiões áridas, essa solução pode ser ainda mais importante. 

Imagine quanta água teríamos se todos os prédios da sua cidade captassem a 

chuva durante um ano. Pois é, há uma quantidade gigantesca de água sendo 

praticamente jogada fora e que sobrecarrega os córregos, podendo causar enchentes. A 

maioria das casas nas metrópoles nacionais possuem telhados e calçadas impermeáveis. 

Quando as calçadas são impermeáveis, existem maiores chances de ocorrem enchentes. 

O Tokyo Dome, um estádio de beisebol no Japão, é um bom exemplo do potencial 

da chuva em grandes cidades. A água que cai é captada na cobertura do estádio, 

conhecido como Big Egg, e armazenada em tanques que ficam embaixo das 

arquibancadas. Lá, ela é tratada e encaminhada para ser usada nas instalações, como os 

banheiros e o sistema de combate a incêndio. Dados oficiais mostram que o uso de água 

da chuva no Tokyo Dome ajudou a reduzir o consumo de água em cerca de 68 milhões 

de litros anualmente, o equivalente a 34 piscinas olímpicas de 50m. 
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A adoção da perspectiva ambiental significa reconhecer que todos os processos de 

ajuste setorial e de crescimento estão condicionados pelo entorno biofísico local, nacional 

e global. 

 

 

 
2    Descrição do projeto 

E é justamente nesse cenário mundial e nacional em prol das energias renováveis 

que a Calçada Sustentável se encaixa. Em busca de otimizar e potencializar a coleta de 

energia por fontes que não agridem o meio ambiente, a Calçada Sustentável possui três 

aplicações das quais duas delas são para coleta de energia. Já a terceira aplicação, 

consiste em captar água de chuva para um possível reuso. 

Como citado no capítulo anterior, a Calçada Sustentável foi modulada a partir do 

modelo do casal americano e possui o seu formato geométrico bem similar ao adotado 

por eles. Ao invés de um octógno, o formato da calçada é um quadrado irregular. Isso se 

deve à necessidade de obter um espaço para a vazão da água a fim de atender a terceira 

aplicação do projeto. 

Sendo assim temos a divisão do módulo completo em três camadas. Cada uma 

delas é responsável por uma aplicação acima citada e possuem correlação direta para o 

perfeito funcionamento das outras camadas. São elas: 

·         1ª Camada – Energia Solar 

·         2ª Camada – Energia por Movimento 

·         3ª Camada – Fluxo de vazão da água captada da chuva 

A primeira camada, responsável pela coleta de energia solar, consiste no uso de um 

painel fotovoltaico o qual estará em contato direto com a superfície do módulo da calçada 

e protegida por uma placa de policarbonato. Essa proteção tem o objetivo de dissipar os 

esforços e momentos de forças sob o piso para que não atinja a placa fotovoltaica, pois a 

mesma possui uma proteção de vidro sobre ela sem muita resistência mecânica. 

Além disso, a primeira camada possui fileiras de LED RGB instaladas entre a placa 

fotovoltaica e a placa de policabornato para indicar e sinalizar aos pedestres avisos de 

segurança e emergência, ou até mesmo indicação dos perímetros da calçada caso a luz 

da rua acaba. Essa camada movimenta ao longo do módulo em conjunto, ou seja, quando 
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há uma força pressionando o piso da calçada para baixo, a placa de policarbonato e a 

fotovoltaica são forçadas a movimentar juntas. Esse movimento em auxílio com a 

segunda camada é o responsável pela coleta de energia por movimento. 

Para que essa movimentação seja possível, é necessário entender o mecanismo de 

funcionamento da segunda camada. Essa possui quatro barras estruturais localizadas 

próximas aos cantos do módulo que funcionarão como um stop mecânico uma vez que o 

piso do módulo seja pressionado para embaixo empurrando a então conhecida primeira 

camada. A função de realizar a força necessária para levantar novamente a primeira 

camada é de responsabilidade de quatro molas, as quais utilizam as barras estruturais 

como guias para retornar o módulo a sua posição de repouso. 

Mas a coleta de energia por movimento não vêm da energia cinética do trabalho das 

quatro molas, pelo contrário, a energia do movimento depende de um transdutor 

conhecido no mercado como Piezoeletrico. Este transdutor está instalado logo abaixo da 

primeira camada na região disponível entre as quatro barras estruturais e 

consequentemente as quatro molas. Uma vez que este transdutor seja comprimido, o 

mesmo cria um diferencial elétrico nas suas bordas e emite um pulso de energia 

equivalente à 10V. O funcionamento do mesmo será descrito nos capítulos posteriores a 

este. 

Logo abaixo da região dos transdutores, e novamente entre as quatro barras 

estruturais e as quatro molas, se encontra a terceira camada do módulo. Conforme citado 

anteriormente neste capítulo, a geometria do módulo é calculada para que os seus cantos 

possuam ¼ de circunferência, ou seja, um raio dimensionado para que se ao juntar quatro 

módulos de calçada, seja possível verificar uma circunferência completa para a vazão da 

água. 

Na Figura 1 na página seguinte é possível verificar o local de vazão da água na 

junção de quatro módulos através da sua geometria. 
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Figura 1 - Exemplificação da vazão da água 

 

Uma vez que a água entre, a terceira camada é responsável por alocar o fluxo de 

passagem dando espaço abaixo da segunda camada e protegendo as demais de 

possíveis danos blindando o contato com o líquido. O valor do diâmetro de 25,4mm (1’’) 

da circunferência responsável pela razão da água foi escolhido de forma que fosse 

suficiente para permitir um fluxo contínuo e ao mesmo tempo não se tornar um obstáculo 

no chão, evitando assim possíveis tropeços por parte dos pedestres e possíveis quedas 

por conta do formato de alguns calçados femininos, os quais possuem um apoio ao 

calcanhar (bico) fino. 

 

a.  Arquitetura do sistema 

A calçada possui duas camadas capazes de gerar energia elétrica a partir de fontes 

renováveis. Mas ao comparamos ambas, o fluxo de energia gerado pelos painéis 

fotovoltaicos superam em mais de 90% a geração de energia através dos piezoeletricos. 

Sendo assim, foi considerado de que a geração de energia por parte da segunda camada 

tem como função, auxiliar a composição de carga para a transmissão do sistema 

fotovoltaico ao sistema de rede externa de distribuição. 

Um sistema fotovoltaico então pode ser classificado em três categorias distintas: 

sistemas isolados, híbridos e conectados à rede via distribuição. Estes obedecem a uma 

configuração básica onde o sistema deverá ter uma unidade de controle de potência e 

também uma unidade de armazenamento. 

Para o projeto da calçada sustentável e por ter o seu foco inicial em conjuntos de 

condomínios e propriedades privadas, a mesma terá a sua arquitetura planejada para 

atuar em geração distribuída, expressão usada para designar a geração elétrica realizada 
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junto ou próxima do(s) consumidor(es) independente da potência, tecnologia e fonte de 

energia. Essa é constituída pelos módulos montados e conectados a um inversor CC/CA, 

concomitantemente com a rede elétrica de distribuição de baixa tensão no qual estará 

ligada. Este tipo de sistema vem sendo utilizado atualmente em residências e pequenos 

estabelecimentos ou comércio. 

Na Figura 2 abaixo, encontram-se todos os elementos que são utilizados em uma 

instalação solar fotovoltaica interligada à rede. Verificam-se os módulos da Calçada onde 

ocorrerá a transformação da luz em energia elétrica, o inversor, a própria rede elétrica de 

distribuição e o medidor de energia. 

 

 

Figura 2 - Arquitetura do sistema para a Calçada Sustentável 

 

É importante citar de que os módulos estarão conectados sempre em fileira, pelo 

simples fato de que facilita não só a instalação, mas também à necessidade ou o tipo de 

calçada onde os módulos serão instalados. Caso a largura da calçada a ser instalada 

tenha somente área para um módulo, este tipo de conexão permite total funcionamento 

do mesmo. Ao final da fileira, os módulos estarão conectados a um controlador de carga, 

responsável por informar permanentemente o estado de carga do sistema e alertar ao 

utilizador para que esse possa realizar manutenções em seu sistema e adaptar às suas 

necessidades particulares. 
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Estes serão definidos através de critérios fundamentais como a tensão de trabalho 

do sistema a ser instalado e pela maior corrente exigida. A capacidade do controlador 

deve superar a corrente dos paneís e dos piezoeletricos. 

Esta arquitetura interligada ao sistema de distribuição oferece uma série de 

vantagens para o sistema elétrico. Dentre elas, pode-se destacar: 

·         A energia é produzida junto à carga, assim as perdas nas redes de 

transmissão e distribuição são minimizadas. 

·         A produção de energia elétrica ocupa um espaço já utilizado, uma vez que 

esta é integrada à calçada existente. 

·       Investimentos em linhas de transmissão e distribuição são reduzidos. 

·      Existe a coincidência no consumo, principalmente em se tratando de 

propriedades privadas onde a maior utilização acontece no horário de produção dos 

módulos integrados. 

·       O sistema possui modularidade, ou seja, pode ser ampliado conforme haja 

espaço físico para tal. 

·      É uma fonte de energia inesgotável, que está disponível praticamente em todos 

os locais, produz energia limpa, silenciosa e renovável, sem emitir nenhum gás causador 

do efeito estufa. 

Para as instalações planejadas dentro deste projeto, pode-se utilizar tanto a energia 

fotogerada como a convencional. Nesse tipo de conexão, não há a necessidade de 

acumuladores de energia (baterias), pois quando se tem um consumo elétrico maior que a 

eletricidade produzida pela Calçada Sustentável (isso ocorrerá normalmente ao 

amanhecer, durante a noite e nos dias sem ou com baixa incidência solar – radiação), a 

rede irá fornecer a energia necessária para o perfeito funcionamento. 

O mesmo acontece quando se há a situação oposta, ou seja, quando se tem um 

consumo elétrico baixo e os módulos da Calçada Sustentável produzem energia acima do 

que está sendo consumido, o excesso de energia elétrica é injetado na rede de 

distribuição da concessionária. A legalização desses sistemas em nosso país ainda é alvo 

de discussão e depende da regulamentação. 

A demonstração do descrito acima pode ser observada na figura abaixo. O período 

de 18h às 5h (noite e amanhecer), em que não tem radiação solar, o consumidor irá 

utilizar a energia da concessionária. No outro período, o consumidor irá utilizar a energia 
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produzida pela Calçada Sustentável a qual necessita e o restante da energia produzida 

será vendida à concessionária. 

Na Figura 3, podemos observar um exemplo de curva de uma carga de uma 

residência contrastada com a curva potencial de produção de energia do painel 

fotovoltaico, ou seja, o maior acúmulo de energia pelos painéis fotovoltaicos se da 

justamente no período de menor consumo da residência, gerando assim uma economia 

para a utilização posterior da energia durante o período noturno. 

 

 

Figura 3 - Exemplo para demonstração - Curva de carga de uma residência (em 

vermelho), contratada com a curva de produção de um sistema fotovoltáico com 700Wp 

instalados (em verde) / Fonte: <www.solenerg.com.br> 

 

Nas instalações comerciais, de qualquer que seja o porte, há ainda uma vantagem 

adicional que é a coincidência de produção e consumo de energia elétrica. Isto significa 

que no período que mais se consome eletricidade é justamente o período que os módulos 

estão produzindo energia. Com isso, dependendo do tamanho da instalação, o consumo 

via concessionária poderá ser reduzido substancialmente. 

Por sua natureza intermitente, sistemas fotovoltaicos tradicionalmente não são 

considerados como fontes despacháveis de energia e eles são atribuídos normalmente a 

fatores de capacidade (FC) baixos. No entanto, uma boa condução de instalação e o 

http://www.solenerg.com.br/
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ponto estratégico do sistema de distribuição pode trazer uma série de benefícios que vão 

além da quantidade de energia que são capazes de produzir. 

Alguns estudos demonstram (Barker et al., 1997; Hoff et al., 1992) que, sob 

condições favoráveis, especialmente em centros urbanos quando a demanda é devida a 

cargas de ar-condicionado em horários comerciais, a geração fotovoltaica coincide com o 

pico de demanda e pode assim contribuir efetivamente com o fator de capacidade 

localizado do alimentador em questão. Nessas regiões, o maior consumo ocorre no verão 

no período entre 09:00h e 17:00h, exatamente o período de maior geração solar. Sendo 

assim, os módulos alí instalados podem ser vistos não apenas como uma fonte geradora 

de energia, mas também, e principalmente, como um acréscimo da capacidade da rede 

elétrica local. 

Nos tópicos a seguir será possível quantizar através dos testes realizados qual a 

junção mínima de módulos individuais da Calçada Sustentável para obter carga suficiente 

a fim de compartilhar com a rede externa. 

 

3    Metodologia e desenvolvimento do módulo 

O desenvolvimento do módulo é dividido em duas atividades feitas em paralelo. A 

primeira é feita pensando em um módulo robusto e eficiente quanto às três aplicações 

citadas nos capítulos acima e todo o seu dimensional. E para que seja possível 

exemplificar o conceito teórico e testar o desempenho em uma menor escala, a segunda 

atividade contempla a montagem de um protótipo e todos os testes relativos a este. 

O maior desafio quanto ao projeto é o de programar e combinar tecnologias novas à 

outras de conhecimento mundial para que seja possível aproveitar um maior número de 

recursos em somente um módulo, o qual seria de fácil montagem, proveitosa durabilidade 

e de fácil manutenção preventiva ou corretiva caso seja necessário. 

Sendo assim, uma vez definidas as duas linhas de atividade, o método escolhido 

para realizar ambas é denominada no mercado atualmente como “APQP” (Advanced 

Product Quality Planning). Bastante utilizada em mercado de autopeças e demais 

indústrias, a metodologia APQP consiste nas empresas em organizar a interface entre 

todos os setores envolvidos no planejamento e desenvolvimento do produto, gerando 

sinergia entre todos. 
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Porém a sequência desta metodologia permite um ótimo acompanhamento de todas 

as atividades envolvidas inclusive com a montagem de um protótipo, denominada em 

seus check-points como prova de conceito. De uma forma mais simplificada do que é 

atualmente implementada nos mercados mencionados, esta metodologia é capaz de 

gerenciar pequenos projetos, auxiliar no cronograma das atividades e organizar os 

objetivos bem como os resultados obtidos. 

Após solidificar os principais objetivos do projeto, os quais contemplam os pontos 

mencionados nos capítulos acima como a integração das três aplicações e a simplificação 

quanto à montagem e manutenção, é possível iniciar a desenhar a maneira como o 

módulo deve se comportar e os componentes necessários para realizar tais tarefas. 

 

a.        Design inicial 
O design inicial da calçada sustentável partiu do princípio mecânico em se obter uma 

fácil interação das camadas e a dependência de todo o sistema para o seu perfeito 

funcionamento.  Foi realizado um brainstorm e um benchmark com alguns módulos de 

energia sustentável como piso em países como Holanda, Alemanha e Estados Unidos 

para que fosse possível aproveitar ideias e designs já validados e ao mesmo tempo 

realizar uma engenharia reversa procurando sempre a viabilidade do projeto em larga 

escala. 

Sendo assim, o primeiro esboço do módulo contemplava grande parte do que é hoje 

a primeira amostra. Uma caixa contendo em seu primeiro nível uma placa de células 

fotovoltaicas e uma proteção acima que pudesse permitir uma boa passagem de luz e 

ainda assim resistir a grandes impactos mecânicos. 

Abaixo deste nível, o conceito prático em se usar um batente mecânico como 

estrutura da caixa e ao mesmo tempo um guia para o trabalho da mola em retornar o 

módulo a sua posição de repouso também foram contemplados.  E por finalizar um 

espaço logo abaixo desta camada para a passagem do fluxo de água através de canos 

também fora idealizado. 
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Figura 4 - Primeiro esboço em 3D da Calçada Sustentável (vista cortada) 

 

Conforme mostrado na figura acima, o design inicial previa a montagem do 

transdutor entre as barras estruturais, as quais estariam distribuídas de forma igualitária 

ao longo da área do quadrado irregular. Essas barras estruturais nasceriam do piso do 

módulo e correriam até a face do policarbonato assumindo o papel de stop mecânico uma 

vez que atingisse o valor ideal de compressão do transdutor. 

Já a placa solar, deveria sofrer quatro furos dentro ao longo de sua área para que os 

guias pudessem atravessar, criando assim um primeiro desafio junto ao fornecedor o qual 

deveria contabilizar esta operação e ao mesmo tempo garantir a eficiência da placa no 

dimensional solicitado. 

 
b.  Pesquisa 

 i.   Componentes e fornecedores 

Uma vez definido o design inicial é possível então iniciar as pesquisas quanto aos 

componentes utilizados e suas propriedades, sejam elas mecânicas ou elétricas. Aqueles 

que tivessem grande impacto no dimensional do módulo foram considerados como 

prioritários para que o design pudesse ser congelado e iniciada a compra dos mesmos. 

Tomando então como base este modelo de prioridade, o cano utilizado para o fluxo 

de passagem da água captada da chuva iniciou as atividades. O interessante era manter 

uma circunferência a cada quatro módulos a qual não atrapalharia no rendimento da 

coleta de energia, conseguisse captar um mínimo de água de chuva e não fosse um 

possível causador de acidente uma vez enroscasse ou fizesse o usuário tropeçar no piso. 

Para essa aplicação, o material de PVC atenderia bem tanto ao projeto teórico quanto à 



 

450 

prova de conceito construída, uma vez que seu custo não é alto e possui diversas versões 

(dimensional) de fácil produção ou customização. O diâmetro do cano escolhido influencia 

diretamente no dimensional completo do módulo e no tamanho do raio usinado na placa 

de policarbonato. 

Com a escolha do cano de PVC e de diâmetro de 1” (25,4mm), foi possível conforme 

citado no parágrafo anterior estabelecer o raio de 12,7mm para cada canto do quadrado e 

iniciar a pesquisa quanto ao dimensional da célula fotovoltaica. 

Infelizmente, como o mercado brasileiro ainda possui algumas restrições quanto aos 

benefícios fiscais e possíveis subsídios na composição dos custos de produtos  geradores 

de energia verde, foi buscado auxílio no mercado internacional e pesquisado potenciais 

fornecedores que garantiam a qualidade e eficiência esperada e ao mesmo tempo 

pudessem oferecer um baixo custo de venda para fornecimento de somente uma peça 

como protótipo. 

Para o fornecimento da placa fotovoltaica, o fornecedor escolhido foi a empresa 

chinesa Jianxing Feiya New Energy Co.  Com um ótimo preço, o qual será detalhado nos 

capítulos a seguir, a empresa chinesa foi capaz de fornecer um excelente apoio quanto ao 

desafio encontrado em furar a placa para a passagem dos quatro guias. E uma vez que a 

placa de policarbonato fosse comprada para depois usinar nas medidas conforme o painel 

fotovoltaico e com o raio de 12,7mm nos cantos, a primeira camada da Calçada 

Sustentável estava então definida. 

Já para a segunda camada, o desafio principal era de encontrar uma tecnologia 

capaz de coletar energia pelo movimento e que fosse de fácil montagem e manutenção 

conforme o objetivo inicial do projeto. Em um brainstorm pelas atuais tecnologias 

presentes no mercado, o transdutor denominado como Piezoeletrico vêm ganhando 

destaque entre os demais. Com uma instalação fácil, um tamanho reduzido e 100% 

passivo, o mesmo é ideal para este tipo de aplicação. Sendo assim, e novamente pela 

necessidade de se recorrer ao mercado mundial, o fornecedor escolhido para este 

transdutor foi a empresa chinesa Dongguan Cosson Electronic Plastics. 

Ainda na segunda camada, o terceiro grande desafio seria em apresentar todos os 

esforços e trabalhos os quais seriam realizados pelas quatro molas. Uma vez calculada a 

deformação mínima no Piezoeletrico para a geração de energia, as molas devem ser 

capazes de levantar o peso da primeira camada novamente até a condição de repouso do 
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módulo. Sem a necessidade de realizar o stop mecânico, a mola deverá somente realizar 

o trabalho de amortecimento e força para retornar a primeira camada para cima. O 

fornecedor escolhido para a fabricação dessa mola a partir dos cálculos efetuados foi uma 

empresa paulista inscrita no cadastro nacional sob a razão social de Regsa Metalurgica 

Indústria e Comércio de Molas. 

Já a barra estrutural foi adquirida nacionalmente também e as suas dimensões 

foram baseadas em um cálculo estrutural para resistir um alto peso sem flambar os quais 

serão detalhados no decorrer deste documento. 

 
ii.    Aquisição dos componentes 

Com a seleção dos fornecedores e todos os cálculos estabelecidos foi possível 

iniciar a compra dos mesmos. A negociação com os demais fornecedores ocorreu em 

uma cotação direcionada a um plano de negócio com um volume maior considerando 

uma instalação em grande escala, relatado também posteriormente neste documento, e a 

aquisição de um menor volume para a composição das amostras para prova de conceito. 

Por conta de um maior prazo necessário para a chegada dos componentes 

chineses, foi estabelecida uma prioridade de compra para os dois fornecedores. Ambas 

as amostras foram enviadas via frete aéreo e desembaraçadas através do sistema de 

envio de grandes transportadoras como a SEM (Express Mail Service) e a DHL (acrônimo 

que originalmente remetia aos criadores da empresa Dalsey, Hillblom and Lynn). 

Já os itens nacionais foram adquiridos conforme o prazo estabelecido anteriormente 

de 15 dias para o início da montagem das amostras.  

 

4    Resultados 

Para facilitar a compreensão das dimensões adotadas, cálculo dos parâmetros e a 

geometria por completo do módulo, este capitulo será dividido entre as três camadas 

presentes no projeto e os seus relativos componentes. 

 
a.  Primeira camada 

O módulo visto de cima possui a forma de um quadrado irregular, onde os cantos 

antes formados de um ângulo de 90º, passam a ser dimensionados com um raio ½ “ (12,7 

mm). Conforme dito nos capítulos anteriores, essa forma geométrica permite que a 
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captação de água de chuva aconteça uma vez que mais três módulos são anexados a 

este. Na Figura 9, é possível observar a região de canto aplicada ao quadrado.      

                   

 

Figura 5 – Dimensional nos cantos do quadrado 

 

O módulo por completo foi dimensionado para ocupar um valor aproximado de 0,5 

m² (710 x 710 mm) incluindo os quatro raios nos cantos. Este dimensional foi calculado 

para que o mesmo possua uma área útil de captação de energia o suficiente para ser 

eficiente. Além da preocupação do espaço para uma maior eficiência da placa 

fotovoltaica, o dimensional do módulo facilita o estudo dos ambientes para a sua 

instalação. Concluindo assim de que a área útil do módulo para o trabalho das duas 

possibilidades de captação de energia pode ser resumida pela seguinte equação: 

AMÓDULO   = A QUADRADO  -  (4* R CIRCUNFERÊNCIA DE VAZÃO DA ÁGUA) 

AMÓDULO   = 710mm * 710mm – (4* 12,7mm)                                                         

Já para o protótipo, o qual objetivo reflete na utilização do mesmo para testes e 

prova de conceito, foi considerado um tamanho em menor escala. O quadrado do 

protótipo possui (400 x 400 mm porém mantém o raio nos cantos de 12,7mm, para que a 

terceira aplicação, sobre a captação dá água de chuva, consiga também ser testada e 

conceituada. Uma vez definida então a área útil do módulo em duas dimensões e os 

dimensionais adotados para a primeira prototipagem, é possível realizar o modelamento 

dos componentes da primeira camada. 

A composição dessa camada é feita a partir de uma placa solar a qual será montada 

logo abaixo de uma placa de policarbonato. Estas serão fixadas entre si em suas 

extremidades para que possam se movimentar juntas ao longo da caixa, sendo também 
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responsáveis por acionar a geração de energia através do movimento na segunda 

camada. O uso da placa de policarbonato na superfície do módulo se deve a necessidade 

de uma proteção á placa solar contra possíveis danos que possam ser causados a ela. 

Por possuir componentes frágeis e sem resistência a grandes pesos, a placa de 

policarbonato blindará a placa solar para que o único contato com o usuário seja através 

dela. É ela quem estampa a superfície do módulo. 

 

i.    Placa de policarbonato 

A escolha do polímero policarbonato se deve às suas propriedades como matéria 

prima. Além de ser um polímero resistente, o policarbonato possui um alto índice de 

refração e um baixo índice de reflexão e absorção, fazendo com que a luz solar se 

propague pra dentro do módulo sem sofrer alterações ou perda. Uma vez que os fótons 

consigam atravessar o policarbonato, a placa solar logo abaixo será responsável por 

captá-los e transformar os mesmos em elétrons e consequentemente em energia elétrica. 

Para a placa de policarbonato, como esta possui a função de proteção do módulo 

para os seus componentes internos como uma tampa e é a superfície de contato com as 

pessoas, a mesma possui o seu dimensional conforme a área útil calculada no ponto A 

deste tópico. A operação de corte nos quatro cantos para atender a especificação dos 

raios já é prevista no molde do fabricante da placa na injeção do polímero. 

E por possuir então esta função, uma das principais preocupações é de não existir 

uma deformação no seu material capaz de encostar e danificar as células fotovoltaicas 

instaladas logo abaixo uma vez que se tenha um peso a pressionando. Sendo assim, fora 

calculado um peso máximo de aplicação sob a sua superfície de até 200Kg e uma 

deformação máxima de 11,3mm a qual não apresenta riscos à integridade das células 

logo abaixo do módulo. Contudo, a espessura da placa pode ser definida em 6mm de 

acordo com o cálculo abaixo, o qual considera os quatro furos sob a placa bem próximo 

aos cantos do quadrado. Essa alocação dos furos fora sugerida pelo próprio fabricante da 

placa solar para assegurar a eficiência das células sem as danificarem e serão descritas 

na seção próxima a esta dedicada ao dimensional da placa solar. 

Sendo assim devemos considerar três diferentes condições de forças aplicadas sob 

o piso do módulo, as quais são dividas entre os dois cantos após o apoio das barras e o 
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pior caso definido caso o pedestre pise no meio do módulo. O cálculo abaixo é feito a 

partir do dimensional adotado no protótipo, considerando uma espessura de 6mm. 
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Figura 6 - Simulação da deformação no pior caso, segunda condição 

 
ii.   Painel solar – células fotovoltaicas 

A parte mais importante de um painel solar fotovoltaico (placa fotovoltaica) são as 

células fotovoltaicas de silício (Si). O silício é composto de átomos minúsculos que são 

carregadas com elétrons. A concepção mais comum de painéis fotovoltaicos (placas 

fotovoltaicas) utiliza dois tipos diferentes de silício e para a Calçada Sustentável não se 

difere. Isto é para criar cargas negativas e positivas. Para criar uma carga negativa, o 

silício é combinado com boro, e para criar uma carga positiva, o silício é combinado com o 

fósforo. 

Esta combinação cria mais elétrons no silício carregado positivamente e menos 

elétrons no silício carregado negativamente. O silício carregado positivamente é 

“sanduichado” com o silício carregado negativamente, isso permite a célula de silício 

reagir com o sol produzindo energia elétrica. 

Quando os fótons atingem as células fotovoltaicas, eles fazem com que alguns dos 

elétrons que circundam os átomos se desprendam. Estes elétrons livres vão migrar, 

através da corrente eléctrica, para a parte da célula de silício que está com ausência de 

elétrons. O espaço vazio é preenchido por um novo elétron e o processo continua.  

Durante o dia todo, os elétrons irão fluir em uma direção constantemente, deixando 

átomos e preenchendo lacunas em átomos diferentes. Este fluxo de elétrons cria uma 

corrente elétrica, ou o que nós chamamos de casualmente de Energia Solar Fotovoltaica. 
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Enquanto houver incidência de luz, os elétrons continuarão a se livrar dos átomos criando 

assim uma corrente elétrica.  

Diferente da placa de policarbonato a qual possui certa flexibilidade em moldar 

conforme a necessidade da aplicação, para a placa fotovoltaica essa flexibilidade 

aumenta muito o custo de produção das células, pois há uma necessidade de uma 

operação extra de corte. Dessa maneira, o dimensional da placa fotovoltaica acompanha 

o perímetro do quadrado até os seus cantos onde há a zona de corte de raio 12,7mm. 

 

 

Figura 7 - Dimensional Placa Fotovoltaica 

 

A placa fotovoltaica é composta por uma moldura de alumínio de 50mm e para o 

dimensional acima especificado, possui uma espessura de 40mm. A própria moldura de 

alumínio, facilitará o  contato da placa fotovoltaica com a segunda camada do módulo 

permitindo a captação de energia pelo movimento. Para as amostras A, conforme 

estabelecido na geometria principal do módulo, a placa fotovoltaica do protótipo possui 
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395 x 369mm e uma espessura de 25mm a partir da sua borda de alumínio. A sua borda 

de alumínio também possui 25mm. 

O perfil para a composição da espessura da placa fotovoltaica consiste na moldura 

de alumínio, vidro especial para a proteção contra infiltrações de água, as películas 

encapsulantes (EVA), o fundo protetor e as próprias células fotovoltaicas. Já suas 

propriedades de tensão e potência foram informadas pelo fornecedor, a qual tensão 

possui 9V e a corrente 1,2ª, totalizando uma potência de 11W para o protótipo de acordo 

com o desenho abaixo. Para o módulo de área útil próxima a 0,5m², a potência pode 

chegar a 70W de acordo com a especificação do passada pelo fornecedor. Acerca da 

localização dos furos, de acordo com o fornecedor ao se realizar os mesmos próximos 

aos cantos e da moldura de alumínio, a perda de eficiência é reduzida e não afeta no 

rendimento das células. 

 
iii.   Fita de led RGB 

As fitas de LED RGB já presentes no mercado, são vendidas em metros e já 

possuem a sua eletrônica pronta onde seus terminais já puxam quatro saídas, as quais 

são divididas entre alimentação de 12V e uma para cada cor primária, as quais são: 

vermelho, verde e azul. A partir disso é possível através de um transistor MOSFET 

realizar a abertura da chave e fornecer tensão e corrente para variar a intensidade da cor 

ou acionar mais de uma conseguindo reproduzir outras dezenas de cores. 

O tipo de LED escolhido foi o de 5050. Este é o tipo mais usado atualmente graças 

ao seu baixo custo e ótimo desempenho, conseguindo emitir feixes de luz com alto brilho 

e de longa durabilidade. Para aplicações mais complexas e LED’s maiores que o do tipo 

5050 o preço aumenta muito tornando inviável o uso deste na calçada sustentável. 

Uma segunda preocupação em relação a fita de LED é sua resistência à possíveis 

inundações de água caso a placa de policarbonato se rompa. Pensando nisso, o 

revestimento da fita escolhido foi a de silicone, impermeabilizando assim o circuito 

eletrônico dentro da fita e a protegendo com possíveis entradas de água através da 

proteção do módulo de policarbonato. 

Conforme citado nos capítulos anteriores, a fita de LED será usada simplesmente 

para fins de comunicação com o usuário ou até mesmo uma emergência caso a luz da 
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rua acabe. Fornecendo então iluminação para que os pedestres consigam se orientar e 

seguir tranquilamente o seu caminho. 

 

b.  Segunda camada 

A segunda camada do Módulo será responsável por captar a energia do movimento. 

No ponto anterior (1ª Camada), foi possível observar de que na superfície do módulo a 

placa de policarbonato estará fixada acima de uma placa solar para fins de proteção. 

Essa fixação proposital fará com que ambas se movimentem juntas dentro do contorno da 

caixa. Uma vez que a pessoa pise na Calçada Sustentável, o policarbonato e a placa 

solar serão empurrados para baixo através de um sistema mecânico de barras estruturais 

e molas (será descrito no decorrer deste documento) e pressionarão um transdutor 

denominado como Piezoeletrico. 

 
i.   Guias (barras estruturais) 

Calculado para que o piso consiga se movimentar 0,4mm tanto para cima como para 

baixo, o sistema com quatro barras estruturais serve como stop mecânico para que o 

módulo somente movimente isso. 

Estas barras estruturais são posicionadas nos cantos do quadrado irregular 

conectando a superfície do piso da caixa até 0,4mm de distância do teto do módulo, ou 

seja, 0,4mm de distância da face superior da placa de policarbonato. No momento em que 

se há uma força empurrando o módulo para baixo, as barras estruturais garantem este 

delta de movimento, fazendo com que a sua parte superior encoste-se à placa de 

policarbonato e não permita um movimento maior que este. 

Essas barras estruturais, de aço, possuem um diâmetro de ¼’’ (6,35 mm) e um 

comprimento de 80mm. Este cálculo se deve a capacidade de absorção de força do 

próprio aço em relação a uma área cilíndrica, ou seja, o seu valor de deformação e 

compressão diante de uma força em direção a sua estrutura. Ao colocarmos um peso de 

300 KG sobre as barras estruturais, o valor de compressão da barra é menor à do aço em 

sua propriedade como matéria prima, significando um valor de deformação inferior do que 

se necessita para deformar a matéria prima em si. 
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Figura 8 - Cálculo de flambagem para as barras estruturais 

 
ii.   Sistema de compressão por molas 

Como dito anteriormente no tópico anterior as quatro barras estruturais servirão 

como guias para o alojamento de quatro molas as quais serão responsáveis por uma vez 

que o peso sob o módulo seja liberado, façam o esforço mecânico em levantar a 1ª 
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camada 0,4mm até que se encontre novamente em sua posição de repouso até o próximo 

ciclo se iniciar. O fluxograma abaixo exemplifica o sistema mecânico para comprimir o 

Piezoeletrico (x = 0,4mm): 

 

 

Figura 9 - Fluxograma do acionamento mecânico 

 

Para que seja possível realizar o cálculo da constante da mola através do seu 

diâmetro interno, externo e o número de espiras, é necessário calcular o seu tamanho 

antes. Sendo assim, considerando para a prototipagem, a espessura da primeira camada 

de 25mm por parte do painel fotovoltaico mais 6mm da placa de policarbonato, a mola 

deverá correr a barra estrutural até o final alojando sob o fundo da caixa resultando em 

um comprimento de 29mm conforme a figura abaixo: 

E também como dito anteriormente, a mola não possui a responsabilidade do stop 

mecânico, deixando esta função para as barras estruturais, as quais irão pressionar a 

face interna da placa de policarbonato impedindo que o conjunto da primeira camada 

desça mais de 0,4mm. Isso não só facilita o cálculo da mola como viabiliza este tipo de 
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funcionamento mecânico, pois uma vez que a mola devesse ser capaz de somente 

comprimir 0,4mm e realizar o stop mecânico, o seu número de espiras aumentaria muito, 

não conseguindo depois ter força necessária para empurrar a primeira camada à 

condição de repouso. 

O único trabalho da mola então é de forçar o módulo sempre que acionado a 

retornar a sua condição de repouso, possuindo força suficiente após comprimir-se 0,4mm 

para levantar 3KG (peso da primeira camada) conforme esquemático abaixo: 

Através destes parâmetros, o fornecedor Regsa por ser especialista e possuir um 

software desenvolvido justamente para diversas aplicações de mola, calculou que o 

diâmetro interno da mola deve ter 8,10mm e o seu diâmetro externo 10,80mm. O número 

de espiras suficiente para replicar tal ação deve ser de 5,5. A sua compressão é dividida 

em três níveis, sendo eles L0, L1 e L2. 

 

 
 

c.   Piezoeletrico 

Piezoeletricidade é a capacidade de alguns cristais gerarem tensão elétrica por 

resposta a uma pressão mecânica. O termo piezoeletricidade provém do grego piezein, 

que significa apertar/pressionar. Referente à geração de corrente elétrica, juntou-se a 

designação eletricidade, de modo que piezoeletricidade é interpretado como a produção 

de energia elétrica devido à compressão sobre determinados materiais. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cristal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cristal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tens%C3%A3o_el%C3%A9trica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tens%C3%A3o_el%C3%A9trica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Press%C3%A3o_mec%C3%A2nica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Press%C3%A3o_mec%C3%A2nica
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_grega
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_grega
https://pt.wikipedia.org/wiki/Corrente_el%C3%A9trica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Corrente_el%C3%A9trica
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O efeito piezoelétrico é entendido como a interação eletromecânica linear entre a 

força mecânica e o estado elétrico (forças de Coulomb) em materiais cristalinos 

(cerâmicos, polímeros). Um processo reversível em que os materiais exibem o efeito 

piezoelétrico direto (a geração interna de carga elétrica resultante de uma força mecânica 

aplicada), mas também exibem o efeito piezoelétrico reverso (a geração interna de uma 

tensão mecânica resultante de um campo elétrico aplicado), a qual pode ser representada 

pela seguinte equação: 

 

 

Nessa equação, D é o deslocamento elétrico, ε é a permissividade elétrica, E 

representa o campo elétrico, 'e' representa a constante de stress e S é a tensão 

longitudinal aplicada. Quando a aplicação de uma força F, o centro de equilíbrio das 

cargas positivas e negativas é deslocado, causando a polarização do material, e o 

consequente deslocamento de corrente. 

Para a calçada sustentável o metal adotado no componente do Piezoeletrico é o 

quartzo.  Este de acordo com o fornecedor e o qual são verificados em teste posterior 

junto à chegada do componente, possui sua deformação para gerar o pico mais alto em 

0,4mm. Por possuir um tamanho menor, os Piezoeletricos podem ser somados junto à 

região entre as quatro barras estruturais, aumentando então o alcance de captação de 

energia através do movimento. O mesmo possui 70 x 50mm e cada um em sua 

singularidade têm a capacidade de geral 10V em seu pico máximo. 

Diante deste dimensional, é possível então obter a soma de 24 piezoeletricos 

instalados logo abaixo a primeira camada em uma área útil de 85.095mm, a qual se 

delimita entre as quatro barras estruturais conforme a figura abaixo: 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_de_Coulomb
https://pt.wikipedia.org/wiki/Material_cer%C3%A2mico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carga_el%C3%A9trica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carga_el%C3%A9trica
https://pt.wikipedia.org/wiki/For%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/For%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Campo_el%C3%A9trico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Campo_el%C3%A9trico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Campo_de_deslocamento_el%C3%A9trico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Campo_de_deslocamento_el%C3%A9trico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Permissividade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Permissividade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tens%C3%A3o_(mec%C3%A2nica)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tens%C3%A3o_(mec%C3%A2nica)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tens%C3%A3o_(mec%C3%A2nica)


 

464 

 

Figura 10 - Área útil de atuação do Piezoeletrico 

 

d.  Terceira camada 

Logo abaixo da segunda camada, o módulo contará com um espaço entre o 

Piezoeletrico e a superfície inferior da caixa. Este espaço é calculado para que seja 

possível passar uma tubulação de canos PVC e a fiação com a energia captada das 

camadas acima citadas. Estes canos serão responsáveis pelo transporte da água de 

chuva, a qual será impulsionada através de um sistema de bombeamento, sempre 

dependendo da inclinação presente no solo até o destino final para o tratamento ou 

distribuição para reuso. 

Conforme anteriormente dito na geometria do módulo, a área útil de vazão da água 

é a soma dos raios dos cantos na junção de quatro ou mais módulos. Para canalizar a 

água e conduzi-la até ao reservatório ou caixa d’água, será utilizado canos de PVC de 

diâmetro de 1’’ (25,4mm). Para a vedação destes canos junto aos canais nos cantos do 

módulo é utilizado um revestimento de silicone, o qual será capaz de evitar vazamentos e 

danificar o solo. 

Para calcular o volume de captação de água de chuva possível a cada junção de 4 

módulos, devemos considerar a área da transversal da vazão pela altura do cano PVC. 

Como a velocidade da chuva é uma variável volátil, ou seja, não possui uma constante ao 

longo da queda dos pingos d’água por conta de inúmeros parâmetros na atmosfera como 

o próprio vento, foi então considerado uma velocidade de 10m/s. 

Sendo assim, uma vez que a área da seção transversal represente 2.025 mm², ao 

multiplicarmos pela altura do módulo de 60mm (mesma altura do condutor livre), temos 



 

465 

uma vazão de 121.548 mm² por segundo, resultando em 1,8241 litros a cada minuto. Este 

valor então pode ser multiplicado a cada quatro novas junções dos módulos. 

 

5    prova de conceito - testes e montagem final 
As amostras foram adquiridas conforme o dimensional mostrado nos capítulos 

anteriores. Para exemplificar e obter uma melhor visualização da calçada foi construído 

outros três pisos não funcionais com os dimensionais equivalentes ao apresentado em 

madeira. O mesmo tem como objetivo mostrar a vantagem da utilização de um quadrado 

irregular como principal forma geométrica e visualizar a vazão para a captação de água 

conforme descrito nos três objetivos macros deste projeto. 

Para a montagem final, algumas operações adicionais foram necessárias como: 

·         Corte de uma chapa de aço utilizada como apoio para os demais 

componentes alí instalados. Esta simula o piso do módulo. O dimensional da chapa de 

aço resulta em 400 x 400 x 3mm. 

·         Realização de um furo para fixação das barras estruturais com solda prata. 

Esta solda devido ao pequeno espaçamento entre o diâmetro interno da mola e o 

diâmetro externo da barra foi efetuada iniciando junto ao furo até a superfície de contato 

com a chapa de aço. 

·         Utilização de um rebite para fixação de uma chapa de aço (1mm de 

espessura) sob a superfície inferior do painel fotovoltaico conforme figura abaixo: 

  

·         Confecção de batoques de nylon com furo passante de 7mm para alojamento 

do policarbonato. 

·         Furo cego na placa de policarbonato para delimitar o curso máximo do módulo 

em 1mm, conforme figura abaixo: 

Os primeiros testes com os componentes em sua singularidade foram realizados 

para que fosse possível aproveitar na montagem a melhor coleta de energia possível. 

Sendo assim, o componente inicial a ser testado fora o Piezoeletrico, seguindo pelas 

molas para verificar o índice de forma para compressão inicial conforme estudo e logo 

após o painel fotovoltaico com a placa de policarbonato sob a sua superfície para verificar 

a quantidade de fótons que seriam absorvidos pelo material do polímero. 
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a.  Testes do piezoeletrico 

A ideia inicial da Calçada Sustentável contemplava somente o esmagamento do 

transdutor uma vez que a sua geometria possuía 0,4mm de altura na camada da 

cerâmica, capaz de produzir uma deformação mínima nos metais, porém de acordo com o 

fabricante suficiente para gerar o pico máximo do pulso elétrico. 

Sendo assim, foi efetuado um teste de sobrecarga sobre o transdutor utilizando o 

equipamento da Kratos para testes e medições de força, o qual possui um braço 

hidráulico o qual aplica uma força pré-configurada em uma velocidade também 

programável para estudos de flexão e resistência de materiais.  Este teste é suficiente 

para determinar a tensão do piezo uma vez que o mesmo fosse esmagado, verificando 

então através de um multímetro o seu pico máximo. 

As forças aplicadas foram gradativas, de 10 em 10Kgf, e entre os intervalos de 60 à 

100Kgf. Pode-se verificar após a conclusão dos testes, de que o esmagamento do 

transdutor não é suficiente para gerar o seu pico máximo conforme especificado pelo 

fabricante em 10V. A tabela abaixo mostra os resultados do pico máximo em relação à 

carga aplicada. 

 

 
Contudo, foi realizado um novo teste elevando o Piezoeletrico a 1mm da superfície e 

o deformando no centro. Este teste mostrou de que uma vez que o metal não seja 

esmagado e sim flexionado, o seu potencial elétrico aumenta em três vezes chegando ao 

valor especificado pelo fabricante de 10V. É possível abaixo verificar nas imagens do 

multímetro a obtenção deste valor: 
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Figura 11 - Teste manual de flexão à 1mm 

 

Diante dos resultados obtidos, o projeto foi modificado contemplando um novo 

componente o qual será responsável por limitar a deflexão dos metais em somente 1mm. 

E para que isso seja possível, foi modulado em stereolithography duas peças 

denominadas como apoio e acionado. O primeiro possui um alojamento específico para o 

encaixe do Piezoeletrico e na região de cerâmica do transdutor, a peça possui um raio 

côncavo de 1mm delimitado ao longo da região para que o valor de deformação seja 

atingido. A figura abaixo exemplifica o modelo 3D da peça, a qual está sendo impressa 

em uma impressora 3D com o polímero ABS. 

 

 

Figura 12 – Apoio e Acionador do transdutor 
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É possível observar também na figura a presença de canais para a passagem dos 

fios elétricos, uma vez que o acionador seja acoplado à peça de apoio, os fios e a região 

de solda dos mesmos sob o transdutor não podem ser esmagados. 

Já a peça responsável pelo acionamento do transdutor, ou seja, pela deflexão do 

mesmo, possui o seu dimensional equivalente à contra peça mostrada logo acima. A 

diferença é que na região a qual foi delimitada como côncava no apoio, para o acionador 

esta região é convexa e têm a função de um batente, forçando o transdutor a flexionar o 

seu material até a superfície de contato do apoio. 

Após a primeira montagem do acionador e do apoio, foi constatada a necessidade 

de uma usinagem extra na região de contato com a solda para que a mesma não 

influenciasse a compressão do piezoeletrico para a geração de energia. 

 

 
b.  Testes no painel fotovoltaico 

Foi realizado um teste no painel fotovoltaico o colocando em contato com uma 

luminosidade favorável para a coleta de energia. Logo acima de sua superfície, conforme 

o projeto, foi instalada uma placa de policarbonato para que fosse possível avaliar a 

quantidade de fótons os quais seriam absorvidos pelo policarbonato influenciando na 

performance da placa e na especificação dada pelo fabricante da mesma. 

Dessa maneira, foi constatado de que a absorção do policarbonato é mínima e 

representa 1,81% sob o desempenho máximo do painel fotovoltaico, o qual foi possível 

verificar um valor de 10,80V sob a especificação máxima de 11V. 
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Figura 13 - Teste do painel fotovoltaico sob a influência do policarbonato acima 

 

Sendo assim, de acordo com a arquitetura do sistema mostrada no capítulo 2.B 

deste documento e da Resolução Normativa 482/2012 da ANEEL, para se obter tensão 

suficiente a fim de integrar os módulos à energia elétrica é necessário obter uma área 

mínima de 1,88 m², ou seja, a junção de 12 módulos em série para que atinja o valor 

mínimo de 127V de tensão. Isto ao considerarmos somente o valor encontrado nos testes 

na dimensão do módulo em 400 x 400 mm, resultando em uma área para cada módulo de 

1,6 m². Caso a tensão de distribuição no local a ser instalado for ao valor de 220V, é 

necessária uma área mínima de 3,25 m² resultando na junção de 21 painéis conectados 

em série. 
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Abstract 
For a while, universities have been perceived by policymakers as potential engines of 

regional economic development. One specific field of analysis in this realm involves the 

role of academia in shaping regional attractiveness for knowledge-intensive investments. 

Nonetheless, while a substantial body of empirical work has addressed this phenomenon 

in developed economies, there are scant approaches dealing with these geographic issues 

in developing countries – where academic connections to markets are somewhat different 

to what has been observed in advanced systems. Drawing from the case of the state of 

São Paulo, Brazil, two-stage Heckman models are applied to address the city-level 

attraction effects exerted by high-quality universities on knowledge-intensive activities’ 

investment location. Estimations control for other vectors of interest, comprehending 

innovation ecosystems’ agglomeration economies, physical infrastructure, knowledge 

infrastructure and internationalization. Findings do not support the proposition that high-

quality universities can serve as ‘magnets’ for investment decisions. These results 

apparently indicate that there is a disconnection between academic research and 

agglomeration trends around specific locations. As we demonstrate, this is in line with 

systemic perceptions underscored by Brazilian innovation surveys: universities seem to be 

at the margin of companies’ innovation strategies in this country. 

Keywords: Innovation Ecosystems; Universities; Regional Systems of Innovation; 

Knowledge Economy. 

 
Introduction 

For a while, universities have been perceived by policymakers as potential engines of 

regional economic development (Feller, 1990). As a result, universities’ missions 

increasingly included local development as long term targets (Glasson, 2003). This is a 
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particularly important feature of academic institutions vis-à-vis its potential connections to 

the knowledge economy and respective impacts on aggregate socioeconomic 

performance (Ponds et al., 2009). Hence, it is natural to perceive universities as occupying 

a central position in discussions concerning the dynamics of Innovation Ecosystems 

(Brown, 2016; Isenberg, 2010; Etzkowitz, 1998). 

One specific field of analysis in this realm involves the role of academia in shaping 

regional attractiveness for knowledge-intensive investments (Belderbos et al., 2014). For 

instance, previous assessments have identified a close link between R&D facilities and 

preeminent research-oriented universities (Abramovsky et al., 2007). Drivers of this 

geographic concentration are related to potential gains in terms of innovation capabilities 

by companies that are adjacent to universities (Fleming & Sorenson, 2004; Leten et al., 

2014; Klevorick et al., 1995). 

Such movements set in motion feedback loops that strengthen local capabilities, 

favoring the emergence and evolution of innovation ecosystems (Head et al., 1995). 

Mechanisms behind this system are not only related to attraction of firms’ units, but also to 

generation of competitive advantages, establishment of a strong science base, supply of 

human capital and creation of knowledge-intensive entrepreneurship. Over time these 

trends reinforce themselves. The most renowned case is that of Stanford University which 

functions as ‘the nexus of Silicon Valley’ (Steiber & Alänge, 2016, p. 44). 

Nonetheless, while a substantial body of empirical work has addressed this 

phenomenon in developed economies, there are scant approaches dealing with these 

geographic issues in developing countries – where academic connections to markets are 

somewhat different to what has been observed in advanced systems (Pinho & Fernandes, 

2015). Since universities are a notable source of industry competitiveness in environments 

that lack firms with strong R&D activity (Rosenberg & Nelson, 1994), one might expect its 

impacts socioeconomic impacts to be magnified in laggard ecosystems (Suzigan et al, 

2009). Nonetheless, in these countries, Higher Education Institutions are poorly embedded 

in firms’ innovation strategies (Fischer et al., 2017), raising doubts on how relevant they 

are in the process of knowledge-intensive activities’ location dynamics. To our best 

knowledge, these effects have not been addressed so far. 

Hence, the objective of this research resides in assessing the weight of high quality, 

research-oriented universities as innovation ecosystems’ ‘gravitational factors’ for business 
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investments. This is a key field of interest concerning potential contributions arising from 

academia to generate geographically bounded critical masses for innovative activity.  We 

expect our results to shed light on questions such as: do universities significantly interfere 

with the dynamics of innovation-driven business location? What is the weight of these 

agents compared to other agglomeration forces? 

For the empirical assessment we draw information from the case of the State of São 

Paulo, Brazil. To deal with the issue of sample selection bias, two-stage Heckman models 

are applied to address the attraction effects exerted by high-quality universities on 

knowledge-intensive activities’ investment location. Estimations control for other vectors of 

interest, comprehending innovation ecosystems’ agglomeration economies, physical 

infrastructure, knowledge infrastructure and internationalization. Findings do not support 

the proposition that high-quality universities can serve as ‘magnets’ for investment 

decisions. These results apparently indicate that there is a disconnection between 

academic research and agglomeration trends around specific locations. As we 

demonstrate, this is in line with systemic perceptions underscored by previous Brazilian 

innovation surveys. 

The remaining of this article is structured as follows: Section 2 draws from the 

literature to offer a consistent picture of the role played by universities within the dynamics 

of innovation ecosystems. Particular focus resides on their relationship with attraction of 

knowledge-intensive investments. Section 3 takes these issues into account to develop an 

empirical model that addresses universities and other forces behind investment location 

decisions. Section 4 presents the sample, operational variables of interest and details on 

the estimation strategy. Results are outlined in Section 5. Section 6 concludes with some 

final remarks, implications and avenues for future research. 

 
Innovation ecosystems and the role of universities 

Empirical evidence has demonstrated that innovation relies on learning processes 

that are unevenly localized in space, thus producing hubs of innovative activity (Cooke, 

2016). Dedicated literature has traditionally referred to this phenomenon as Regional 

Systems of Innovation (Cooke et al., 1997), but more recent approaches have increasingly 

used the term ‘ecosystem’ to address local dynamics of business activities, knowledge 

creation and innovation per se (Van der Borgh et al., 2012; Clarysse et al., 2014; Teece, 
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2007). In fact, a substantial conceptual overlap exists among these approaches 

concerning the (eco)systemic nature of innovative endeavors. In this article we use a 

broad definition of the term, thus incorporating perspectives from all of these 

complementary strands of research. 

A primary point of interest in the analysis of innovation ecosystems refers to the 

existence of interactions in processes of knowledge generation and diffusion at the 

regional level (Iammarino, 2005). Main parameters and agents involved in these 

relationships largely refer to market structures, technological capabilities, 

entrepreneurship, government and regulations, culture, supportive services, human 

capital, and local presence of research-oriented universities (Fritsch, 2002; Stam, 2015; 

Audretsch & Feldman, 1996). 

Due to its ability to create, diffuse and deploy economically useful knowledge, the 

modern university is understood as a central agent in these ecosystems (Guerrero et al., 

2016; Clarysse et al., 2014; Asheim et al., 2011; Mazzoleni & Nelson, 2007; Bercovitz & 

Feldman, 2006; Cooke et al., 1997). They form part of the knowledge infrastructure upon 

which several of other dimensions develop their activities (Conceição & Heitor, 1999), thus 

making a case of special interest for the analysis of the geography of innovation. 

Moreover, the knowledge base embedded in universities has characteristics of public 

goods, allowing it to spillover to other agents located within the same region (Fischer & 

Varga, 2003; Andersson et al., 2009; Ponds et al., 2009). 

In its turn, these positive externalities are often associated with improvements in local 

aggregate innovation capabilities (Goldstein & Renault, 2004), although this relationship is 

not deterministic (Brown, 2016; Bercovitz & Feldman, 2006). Related benefits translate 

into stronger competitive advantages for companies (Fleming & Sorenson, 2004; Goddard 

& Chatterton, 1999), first-mover returns (Fabrizio, 2009), increased technological 

competencies (Leten et al., 2014), higher levels of productivity (Martin, 1998), and, 

ultimately, innovation (Galan-Muros & Davey, 2017; Choung et al., 2014). 

Key mechanisms through which these events take place are manifold. The most 

straightforward (and traditional) contribution arising from academia takes place via the 

supply of a qualified workforce (Bercovitz & Feldman, 2006; Acosta et al., 2011; Leten et 

al., 2014; Martin, 1998). This process is strengthened over time, as human capital coming 

from universities largely take jobs in areas close to their alma mater (Glasson, 2003). 
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Nonetheless, other forms of connections between academia and the productive system 

have increased their pace in recent decades, namely: consulting, technical and scientific 

collaboration, and several modes of technology transfer (Biderman & Lopes, 2015; 

Belderbos et al., 2014; Leten et al., 2014; Acosta et al., 2011; Cassiman et al., 2008; 

Abramovsky et al., 2007; Martin, 1998; Etzkowitz, 1998). 

Next we turn to the specificities of this analytical framework regarding the presence of 

universities as a driver of knowledge-intensive sectors’ investment attraction. 

  
2.1 Universities as ‘magnets’ for knowledge-intensive investments 

A key feature of innovation ecosystems concerns its capacity to evolve over time and 

to enhance its critical mass of capabilities. This process involves both the generation of 

new agents via innovation-driven entrepreneurship and attraction of new businesses from 

incumbent firms. Universities have a key role to play in these processes. For instance, 

evidence shows that academic institutions may act as substitutes of agglomeration 

economies in terms of promotion of knowledge flows, even surmounting market size 

effects (Goldstein & Drucker, 2006). In this regard, knowledge-seeking strategies are used 

to achieve technological catching-up and technical diversity (Chung & Alcácer, 2002), 

which can be attributed to access to knowledge externalities arising from academic 

institutions (Agrawal & Cockburn, 2003). 

These propositions find support in literature addressing the case of developed 

economies. For instance, firms in R&D-intensive industries have been associated with 

location strategies directed to places that present stronger infrastructures in terms of 

knowledge generation (Agrawal & Cockburn, 2003; Chung & Alcácer, 2002), and strong 

academic tradition (Alcácer & Chung, 2007). Belderbos et al. (2014) identify a similar 

pattern for the specific case of R&D investments in Europe, while other authors report this 

trend for the location strategies of knowledge-intensive startups (Audretsch et al., 2005; 

Bonaccorsi et al., 2014). 

Further research asserts that these location patterns are due to the tacit nature of 

knowledge flows between academia and businesses – a feature that poses great 

relevance to geographic proximity among agents (Belderbos et al., 2014). Although some 

strands of literature assert that geographical proximity is not a determinant of network 
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formation, it also acknowledges that spatial closeness is likely to foster other kinds of 

proximity (Boschma & Martin, 2010). 

Notwithstanding, the discourse on the central role played by universities within the 

dynamics of innovation ecosystems deserves a key specification: academic institutions are 

not all made alike. In this regard, evidence supports the hypothesis that positive effects 

arising from the local presence of universities are mainly concentrated in those institutions 

with higher quality research (Cowan & Zinovyeva, 2013). This can be attributed to the 

more robust capabilities found in these institutions and their effects on firms’ propensities 

to collaborate with them (Laursen et al., 2011). 

However, it is far from clear whether these trends hold for the environment of 

developing countries. One might question if the qualitative engagement between 

universities and markets in these nations justifies the expectation that knowledge 

spillovers can be regarded as valuable assets for firms operating in these locations. For 

instance, in laggard innovation systems, universities rank poorly as sources of information 

for firm-level innovation (Pinho & Fernandes, 2015). Moreover, relationships seem to be 

fundamentally based on consultancy and training activities (Arocena and Sutz, 2001; 

Fernandes et al., 2010), and suppliers of a qualified workforce (Dutrénit & Arza, 2010). 

Such aspects are related to operational (rather than strategic) collaborations (Rapini et al., 

2009), downgrading the role of academia in these laggard systems. 

These dynamics can be largely attributed to the uncertainty of the macroeconomic 

context in each these firms participate, leading them to apply defensive positions  (Cimoli 

& Katz, 2003). The issue is that University-Industry linkages per se do not lead to stronger, 

more innovative regions (Giuliani & Arza, 2009). In order to generate systemic benefits, 

higher quality relational involvements are required, based on joint production of 

knowledge, innovation and research (Perkmann & Walsh, 2007). As demonstrated, and 

contrary to what has been observed in advanced nations, this does not seem to be the 

case in developing countries. These structural differences cast doubts on the expectation 

that research-oriented, high quality universities can serve as ‘magnets’ for knowledge-

intensive investments and reinforce evolutionary patterns withinx innovation ecosystems. 

The next section is dedicated to build an analytical model aiming at assessing these 

questions, thus delving deeper into the phenomenon of investment attraction in innovation 

ecosystems located in developing countries. 
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3.  Empirical model 

The empirical model outlined in this section is designed to assess the role of high-

quality universities as ‘magnets’ of knowledge intensive investment. Nonetheless, some 

dimensions of interest must be included in order to control for ancillary factors that help 

shaping innovation ecosystems’ attractiveness for businesses. Hence, we refer to a wide 

set of dimensions of interest to bring a robust analytical strategy that allows considering 

universities net impacts on investment attraction. The basic structure of the model can be 

defined as: 

                                       

𝑰𝒊𝒊 = 𝜶 + ∑𝒊𝑼𝒊𝒊
𝜸 +∑ 𝒊Ω𝒊𝒊

𝜷 + 𝜺𝒊𝒊     Equation 1 
 

 

Where stands for investments in knowledge-intensive activities in location ‘i’, period 

‘t’. α is a constant in the model. The term represents the combined effects of high-quality 

universities in innovation ecosystems according to different specifications of academic 

presence (see section 4 for details) with elasticity γ.  is an error term. comprehends 

ancillary dimensions of interest (control variables) with elasticity β. These components can 

be formally described as: 

 

∑ 𝒊Ω𝒊𝒊
𝜷 = ∑ 𝒊𝑨𝑨𝑨𝒊𝒊𝜽+∑ 𝒊𝑷𝑰𝒊𝒊𝝀 + ∑ 𝒊𝑲𝑰𝒊𝒊

𝝁 +∑ 𝒊 𝑰𝑰𝒊𝒊𝒊𝝈   Equation 2 
 

Where addresses a set of variables related to agglomeration economies and 

diseconomies with elasticity θ.  is a vector of physical infrastructure with elasticity λ.  

represents knowledge infrastructure indicators with elasticity μ and  introduces aspects 

related to innovation ecosystems’ levels of internationalization with elasticity σ. These 

constructs follow a large body of literature that deals with the geography of economic 

activity and innovation (e.g. Belderbos et al. 2016; Puga, 2010; Ellison et al., 2010; Hymel, 
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2009; Iammarino, 2005; Fritsch, 2002; Glaeser, 2011; Feldman, 1994). An operational 

perspective of variables is offered in section 4 along with estimation procedures. 

 

 
4.      Data and estimation procedures 

In order to evaluate the effectiveness of the empirical model we assess data coming 

from 645 cities in the State of São Paulo observed throughout 13 years (2002-2014). This 

unit of analysis (city-level) can be deemed as an adequate object for the evaluation of 

innovation ecosystems (Qian et al., 2013). Two dependent variables are set for our 

research: total investments in knowledge-intensive activities (KIA), and investments in 

these same activities performed by multinational enterprises. The inclusion of a variable 

focused on the behavior of multinational companies is a function of increased capabilities 

presented by these firms, as well as their central importance in the formation of innovation 

ecosystems (Fischer, 2015). 

The group of knowledge-intensive sectors was adapted from definitions presented in 

Ortega-Argilés et al. (2011) for high-technology manufacturing activities, and Fischer 

(2015) for Knowledge-Intensive Business Sectors (KIBS). This definition allows going 

beyond the traditional classification of technology-based innovation to also comprehend 

the important role played by innovation-oriented services. The complete list of sectors is 

offered in Appendix I. While other studies in this field have dedicated attention to location 

determinants of R&D activities (e.g. Belderbos, 2016), such strategy would hardly be 

efficient for the Brazilian context. For instance, only 21 cities received R&D investments 

throughout the entire period under analysis, totaling 43 observations. Hence, in order to 

better capture the dynamics of an immature innovation system, we expanded the selection 

of sectors of interest. The complete set of analytical variables is presented in Table 1. 
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A first discussion concerns the application of dependent variables in natural and 

transformed (binary) forms. This procedure is a function of potential sample-induced 

endogeneity in our evaluation. If we consider only levels of investment, the research 

design will imply the collection of a nonrandom sample, i.e., those locations that received 

such investments. To correct for this problem we apply a Heckman two-step selection 

model (Heckit). This estimation technique consists in: i) a first stage (selection) 
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comprehending a Probit to assess the probability of an observation entering the sample 

(thus the binary transformations); and ii) a second stage (outcome) where OLS is applied 

to evaluate effects of predictors on the ultimate dependent variable. Because of its 

properties, this approach has been increasingly used in the field of management studies 

(Certo et al., 2016). Additionally, we use maximum likelihood estimations and standard 

errors. Continuous variables are assessed via their natural logarithms, allowing 

coefficients to be interpreted as elasticities. Due to missing values in variables of interest, 

the sample comprehends 954 observations for the selection stage, and 314 (Total 

Investment) and 158 (MNEs’ Investment) for the outcome stage. 

Since our assessment has an exploratory character, the structure of the analytical 

model (Equations 1 and 2) is maintained for both the selection and outcome stages of 

estimations. In this regard, predictors follow previous analyses in this realm. Based on the 

framework provided by Belderbos et al. (2016) and Belderbos et al. (2014) we offer some 

detailed descriptions on these indicatos. GDP per capita allows assessing levels of wealth 

and wages in a given location. Population Density and Habitants per car represent proxies 

for agglomeration trends that may affect business location choices. Business 

concentration (LQ KIA and Total Firms) control for cities’ specializations and potential 

cluster-related attraction forces that are not necessarily related to high-quality universities. 

As per the Physical Infrastructure Dimension, the vector Airports addresses the issue 

of cities’ connectivity with other locations and economic centers in Brazil and abroad. Two 

variables assess the overall local infrastructure (Belderbos et al., 2016). The first one is 

Infrastructure Investments. However, this variable suffers from simultaneity issues, so we 

incorporate Energy Consumption as a proxy for the quality of the available infrastructural 

conditions. 

In its turn, the Knowledge Infrastructure dimension comprehends aspects related to 

the conditions of local capabilities, such as Incubators & Science Parks, Patenting Activity 

and Tertiary Enrollment (Belderbos et al., 2016; Belderbos et al., 2014; Goldstein & 

Drucker, 2006; Di Gregorio & Shane, 2003; Fini et al, 2011; Feldman, 2001). Trade stands 

for the Internationalization dimension, another aspect of interest in the formation of 

innovation ecosystems (Belderbos et al., 2016; Belderbos et al., 2014). 

Lastly, our main target concerns the presence of high-quality academic universities 

as a vector of attraction of knowledge-intensive investments (Belderbos et al., 2016). In 
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order to achieve more robust results, incidence of these institutions was differentiated 

between overall presence and presence of STEM-oriented campuses only. As STEM 

activities are recognized as important parts of innovation systems, assessing its individual 

contribution allows delving more deeply into the phenomenon under analysis. Also, 

concerning the variable Tertiary Enrollment, this indicator somewhat overlaps with the 

High-Quality University Presence. Nonetheless, its focus resides on the overall production 

of human capital, not on frontier academic research and its associated effects. Hence, it is 

important to control for this aspect in order to verify the relative importance of human 

capital formation alone on the dynamics of KIA attraction. 

  
5.  RESULTS 

Results for different specifications of Heckit models are presented in Table 2 

(selection stage) and Table 3 (outcome stage). Concerning research-oriented universities, 

expectations are in line with previous assessments that identify these important research 

centers as backbones of the Brazilian innovation system (Suzigan et al., 2009). 

Nonetheless, a first evaluation of the selection stage does not render any significant 

results for the presence of high-quality universities. Its impacts on the attraction of 

investments in knowledge-intensive investments – regardless of level – seem to be 

negligible for the State of São Paulo. This finding holds for the case of general campuses 

and those that have focus on STEM areas. These patterns are also valid for the case of 

multinational corporations. This latter outcome is not particularly surprising, since these 

firms, when operating in emerging markets, are more oriented towards asset-exploiting 

than to knowledge-seeking strategies (Kuemmerle, 1999). Also, these companies are less 

prone to engage in collaborative relationships with universities in host markets than they 

are at home (Fernandes et al., 2010). 

On the other hand, the supply of human capital – independent of Higher Education 

Institutions’ academic quality – appears as a significant predictor to identify the probability 

of a city receiving or not investments in the analyzed sectors. This is in accordance with 

what Dutrénit and Arza (2010) found for Latin American economies. What is concerning 

here is that this situation downplays potential contributions from academic research to the 

environment of innovation ecosystems, restricting universities’ externalities to the supply of 

labor.  
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Another aspect of interest resides in the significance of incubators and science parks 

for the selection model. These agents are significant pillars of the knowledge infrastructure 

and they appear to be positively related to the attraction of investments in knowledge-

intensive activities. This is a finding that goes beyond validating the relevance of these 

facilities to promote regional development. As incubators and science parks are often 

formally connected to (or have agreements with) universities, one might argue that they 

are somewhat representative of the connections between academic institutions and the 

innovation systems in which they are embedded. This might signal the importance behind 

academic strategies that focus on the development of channels that seek a closer 

approximation between academia and markets. 

As per remaining variables, some insights are noteworthy. Agglomeration economies 

seem to induce investment location, but they can be attributed to urbanization economies 

only (Population Density and Inhabitants per car), irrespective of localization economies 

related to spatial concentration of industries (represented by LQ KIA and Total Firms). This 

evidence is in contrast to what has been identified for developed economies (Rosenthal & 

Strange, 2001). 
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Physical infrastructure also seems to be a relevant predictor for the analyzed 

investments - more so for the total sample than for the MNEs’ cohort. Interestingly, Patents 

and Utility Models, as an indicator of the knowledge infrastructure, has positive and 

significant coefficients for the evaluation of the complete set of firms, but this observation 

does not hold for multinational corporations. This is further evidence on the proposition 

that these firms are oriented towards asset-exploiting strategies when operating in the 

context of developing countries. Tapping into locally available knowledge does not seem 

relevant for these enterprises. 

 

 
  

The next stage (outcome stage – Table 3) of the analysis approximates our intention 

of exploring more deeply the dynamics of innovation ecosystems. After assessing the 

probability of a given city receiving KIA investments or not, now the emphasis resides on 

the levels of these investments per capita. First, as per the values and significance of the 

Lambda vectors across estimations, sample selection issues seem to be present, 
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R&D 
activities O thers High Medium Low/No 

relevance
347 219 151 68 85 54 208

(1.17%) (0.74%) (69%) (31%) (24%) (16%) (60%)

933 330 159 171 141 93 700

(2.92%) (1.03%) (48%) (52%) (15%) (10%) (75%)

1,549 621 324 297 288 169 1,092

(4.24%) (1.70%) (52%) (48%) (19%) (11%) (70%)

2,749 1,119 589 530 410 258 2,08

(6.32%) (2.57%) (53%) (47%) (15%) (9%) (76%)
2011 43,469

UIC Importance (Companies with 
Collaborative Processes)

2003 29,65

2005 31,99

2008 36,549

PINTEC

Total 
Companies 

in the 
Survey

Companies 
with 

Collaborative 
Processes

Companies 
with UIC

UIC O bject
(O nly Companies with 

UIC)

warranting the need for a two-stage Heckman exploration of the dataset (Certo et al., 

2016). 

Strikingly, in this case, the dimension University Presence reveals no positive 

influence in any of the variables included in our estimations. More than that, the local 

presence of High-Quality Universities is related to lower levels of KIA investments for the 

total sample and for multinational corporations. These findings also hold for STEM 

campuses in the assessment of MNEs’ investments. If this situation can hardly be related 

to a detrimental effect of universities (particularly those that are high-quality, research-

oriented institutions), it offers strong evidence in favor of the hypothesis that a noticeable 

disconnection exists in the relationship established between universities and industry in 

the Brazilian context. Before turning to remaining variables included in estimations of the 

outcome stage, we dig into the nature of these results. To do so, we analyze data from the 

Brazilian Innovation Survey for firms with operations in the State of São Paulo (Table 4). 

 

Table 4. University-Industry Collaboration Trends in the State of São Paulo (2003, 2005, 

2008, 2011). 

 

 

 

 

 

 

Source: Calculated from IBGE/PINTEC (http://www.pintec.ibge.gov.br/).   

 

As it can be gathered from this analysis, levels of University-Industry Collaboration 

(UIC) is rather marginal throughout the approached timeframe in the State of São Paulo. 

Even though this number has consistently increased over time, it did so in a slower pace 

than collaboration in general.  More importantly, only about half of the companies 

http://www.pintec.ibge.gov.br/
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establishing UIC connect to academic institutions with activities related to R&D. According 

to the observations of Perkmann and Walsh (2007), this lack of qualitative relationships 

may hinder systemic benefits arising from university presence. Lastly, the perception of the 

group of firms that engage in collaborative relationships concerning the relevance of 

universities exposes a negative view on the importance of these agents for open 

innovation strategies. 

But even these conditions may offer a too optimistic interpretation of the dynamics 

under analysis. As Moraes Silva et al. (2017) have identified, UIC is fundamentally 

concentrated in a handful of sectors, most of which are representative of traditional 

industries (which are not included in our estimations). Hence, this ‘chasm’ that sets 

universities apart from market is a likely explanation on why these institutions cannot be 

pointed as significant factors of knowledge-intensive investment attraction to innovation 

ecosystems in the developing country context that we have addressed. 

Concerning the remaining variables included in the outcome stage, many results 

identified for the selection step of the analysis do not hold. As an overall diagnosis of this 

situation, we may pinpoint that the systemic factors are largely absent from the aggregate 

picture of cities located in the State of São Paulo. This is not totally unexpected, as only a 

few locations in this region have been regarded as approximations of true innovation 

ecosystems with substantial critical masses (Fischer et al., 2015). 

What we observe is a much weaker representation of urbanization economies than 

presented before (Population Density), but some signs of localization economies (following 

the validity of the variable Total Firms for most estimations). Physical infrastructure 

remains a relevant predictor, although its relevance is now concentrated in the proxy 

Energy Consumption. Incubators and Science Parks stand as a key aspect of interest, 

although its significance is not as robust across models as was the case for selection 

stage models. Surprisingly, the technological environment represented by Patents and 

Utility Models only appear significantly with negative signs (for the case of MNEs). Lastly, 

the variable Trade enters all of the models as a positive driver behind KIA investment 

attraction (signaling the strategic role played by connections with external markets and 

participation in Global Value Chains for the dynamics of innovation ecosystems). 

 

6.  Concluding remarks 
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This article has addressed the dynamics of investment attraction in knowledge-

intensive sectors from an innovation ecosystems perspective. This is an aspect that can 

reinforce aggregate local competitive advantages and leverage ecosystems’ international 

connections (Belderbos et al., 2016). Focus has been given to high-quality, research-

oriented universities, in line with expectations on the formative role that these institutions 

play in local innovative environments (e.g. Isenberg, 2010; Clarysse et al., 2014; Asheim 

et al., 2011; Mazzoleni & Nelson, 2007). Accordingly, this particular set of agents have 

demonstrated the role of ‘magnets’ for innovation-oriented activities in developed 

economies (Belderbos et al., 2016; Belderbos et al., 2014). However, these hypotheses do 

not seem to hold for the case of the State of São Paulo, Brazil. Instead, only the provision 

of human capital (regardless of institutions’ academic quality) is related to the location of 

KIA on the selection stage of the assessment. These features carry some important 

implications and put in check whether the application of the innovation ecosystems’ 

concept is fully adequate for the case of laggard economies. 

The disconnection between the most preeminent universities in São Paulo and 

investment location (an important vector of ecosystems’ evolution) demands a further 

understanding on the relationships these institutions develop with the broader economic 

context. From the systemic perspective on innovative activities, Higher Education 

Institutions are considered as backbones of the knowledge infrastructure. When there is a 

lack of validity in such propositions, more fundamental problems may be at play. As per 

our assessment, the chasm between academia and markets can be ‘sanding the wheels’ 

of linkages that are necessary to put systems’ components at work. This is not an 

argument that downplays the role of universities, but rather a call for incentives and 

regulatory frameworks that promotes closer connections between academic institutions 

and markets. 

It must be acknowledge, however, that these features are far from requiring simple 

solutions. In fact, evolutionary processes of agglomerations "reflect decades of economic 

decisions" (Rosenthal & Strange, 2001, p. 218). Moreover, they are not of a linear nature, 

and they operate differently in distinct locations as a function of their historical 

backgrounds (Boschma & Martin, 2010). This is a structural challenge that regions and 

countries in developing conditions must face in order to set the stage for the future 

emergence of actual innovation ecosystems. Tackling these issues requires not only 
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independent initiatives: the promotion of the desired connections among distinct 

dimensions and agents embedded in them is of special relevance (Brown & Mason, 2014). 

We expect our research to draw attention to specific characteristics related to 

investment attraction from the innovation ecosystems’ perspective. Also, the role of 

universities in this process should be more thoroughly considered. This is particularly 

pertinent for the understudied case of developing countries, as rationales drawn from 

trends observed in advanced nations may not hold for immature systems. As an important 

avenue for future research, we suggest formulating ways of qualifying the proximity and 

connection between universities’ research and markets. Additionally, testing for different 

sectoral classifications and geographic units (micro-regions, state-level analysis) would 

allow building a more robust picture on these matters. Such careful evaluations are key to 

go beyond common-sense policies that try to emulate anecdotic examples carrying little 

resemblance with the context of emerging economies. 
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APPENDIX I. KNOWLEDGE-INTENSIVE SECTORS INCLUDED IN THE 

ANALYSIS (NACE REV. 2 – 2 DIGITS) 

Manufacture of chemicals and chemical products (20), Manufacture of rubber and plastic 

products (22), Manufacture of computer, electronic and optical products (26), 

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers (29), Repair and installation of 

machinery and equipment (33), Computer programming, consultancy and related 

activities (62), Information service activities (63), Activities auxiliary to financial services 

and insurance activities (66), Legal and accounting activities (69), Activities of head 

offices; management consultancy activities (70), Architectural and engineering activities; 

technical testing and analysis (71), Scientific research and development (72), 

Advertising and market research (73), Other professional, scientific and technical 

activities (74). 

 

 

ENDNOTES 

 

 
  

[i] Independent and dependent dimensions are assessed from a simultaneous standpoint 

in order to avoid a larger number of missing observations. Nonetheless, independent 

variables are not volatile enough to raise concerns about timing issues in our exploratory 

evaluations. 

  

[ii] The quotient is given by , where KIA corresponds to total knowledge-intensive firms and 

TF represents total firms. First, we assess KIA’s weight in location “i”, period “t” as a share 

of TF in this location, and then analyze the local specialization respective to the State (“S”) 

profile. 

  

[iii] This ranking corresponds to a classification of academic and research-related 

institutions according to a composite indicator based on research performance, innovation 

outputs and societal impact (http://www.scimagoir.com/methodology.php).  

  

http://www.scimagoir.com/methodology.php
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Resumo 
A atitude empreendedora refere-se ao posicionamento do indivíduo em relação às 

próprias características associadas ao empreendedorismo. Considerando esse construto, 

o objetivo geral dessa investigação verificar as evidências de validação empírica da 

versão adaptada do ATE Test (ATEBr) para o contexto brasileiro. A escala foi aplicada 

numa amostra de 322 estudantes universitários de instituição pública de forma coletiva. A 

análise fatorial com rotação ortogonal, extraiu 4 fatores: liderança (7 itens; alfa=0,74); 

realização (5 itens; alfa=0,66); riscos (4 itens; alfa=0,70) e criatividade (7 itens; alfa=0,63) 

que explicaram 33,71% da variância explicada. A versão adaptada confirmou os fatores 

criatividade, liderança e realização, ao passo que o fator riscos foi retido somente na 

versão brasileira, substituindo o fator controle pessoal da versão inglesa.  Sugerem-se 

estudos futuros com a ATEBr, a fim de propor evidências confirmatórias de validação do 

instrumento capazes de otimizar a estrutura fatorial da medida. 

Palavras-chave: Empreendedorismo, Atitude Empreendedora, Criatividade, Medida, 

Psicometria 

  
 
 



 

497 

Abstract 
The entrepreneurial attitude refers to the positioning of the individual in relation to the 

characteristics associated with entrepreneurship. Considering this construct, the general 

objective of this investigation was verify the evidences of empirical validation of the 

adapted version of ATE Test (ATEBr) for the Brazilian context. The scale was applied in a 

sample of 322 university students of public institution. The factorial analysis with 

orthogonal rotation extracted 4 factors: leadership (7 items, alpha = 0.74); need of 

achievement (5 items; alpha = 0.66); risks (4 items, alpha = 0.70) and creativity (7 items, 

alpha = 0.63) that explained 33.71% of the variance. The adapted version confirmed the 

factors of creativity, leadership and achievement, while the risk factor was retained only in 

the Brazilian version, replacing the personal control factor of the english version. We 

suggest future studies with ATEBr in order to propose confirmatory evidences of and 

optimize the factorial structure of the measurement scale. 

Keywords: Entrepreneurship, Entrepreneurial Attitude, Creativity, Measurement, 

Psychometrics 

  
Introdução 
         Entre diferentes construtos, estabelecidos na literatura para a compreensão desses 

aspectos, nota-se relevância e pertinência na atitude empreendedora (ROBINSON et al., 

1991; ATHAYDE, 2009). Esse construto avalia as atitudes do sujeito em relação às 

características pessoais associadas ao empreendedorismo, sendo estabelecido a partir 

dessa definição tanto na literatura internacional quanto na nacional (ROBINSON et al., 

1991; GOULART; KRUGER, 2016; CORTEZ, 2017). 

Considerando-se as elaborações mais recentes sobre a atitude empreendedora 

voltadas para o contexto estudantil, identifica-se na contribuição de Athayde (2009) uma 

adaptação da proposta de Robinson et al. (1991) para o contexto universitário. A proposta 

de Athayde (2009) parte da noção de que a medida desenvolvida por Robinson et al. 

(1991) apresentava limitação para aplicação no meio estudantil, uma vez que não versava 

sobre domínios conhecidos pelos estudantes ao se dirigir contextualmente para negócios. 

Assim, para adequar a proposta de medida de Robinson et al. (1991) para a 

mensuração da atitude empreendedora entre universitários, Athayde (2009) revisou a 

literatura em busca de evidências que relacionavam a atitude empreendedora ao contexto 
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estudantil. Dessa revisão, Athayde (2009) formulou a proposição do ATE Test em seis 

dimensões, a partir de estudos empíricos que relacionavam características pessoais com 

o fenômeno do empreendedorismo entre estudantes, a saber: intuição, criatividade, risco, 

controle pessoal, realização e liderança. 

No entanto, a despeito da relevância do construto e da existência elaborações 

acerca do fenômeno, nota-se que no contexto brasileiro inexiste instrumentos que 

possuam evidências de validação empírica e suporte teórico satisfatório para avaliar 

adequadamente o construto. Tal constatação motivou o presente estudo, cujo objetivo foi 

analisar as evidências de validação empírica de uma escala de medida de atitude 

empreendedora adaptada ao contexto brasileiro (ATEBr). 

  

Método 
Amostra 

A aplicação do instrumento foi realizada em 322 estudantes universitários. Após a 

limpeza do banco de dados dos casos omissos e outliers, obteve-se n= 272 estudantes 

de uma instituição pública de ensino superior satisfazendo o critério amostral mínimo. Os 

cursos abrangidos no presente estudo foram administração (n=34); ciências contábeis 

(n=26); direito (n=25); educação física (n=21); enfermagem (n=30); engenharia biomédica 

(n=23); medicina (n=28); nutrição (n=26); pedagogia (n=33) e psicologia (n=26). Os 

estudantes cursavam em média o 5º período (dp=2,33), sendo predominante a 

modalidade bacharelado (58,1%) e o turno integral (69,7%). Em relação às expectativas 

profissionais dos estudantes, 54,5% declararam que pretendem criar o próprio negócio e 

78,3% assinalaram que almejam trabalhar como colaboradores em alguma empresa ou 

governo. 

  
Instrumento 

O instrumento empregado foi a Escala de Atitude Empreendedora adaptada para o 

contexto brasileiro (ATEBR Test). Por se tratar de um estudo de validação inicial 

apresenta-se na Tabela 1 abaixo a concepção do construto hipotetizada via teoria, a qual 

foi submetida a teste empírico. 
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Tabela 1. Descrição do instrumento aplicado 

Instrumento 

Autor/Ano 

Construto Dimensões 

Hipotetizadas via 

Teoria 

Variação da 

Escala de 

Resposta 

ATEBr 

(CORTEZ, 

2017) 

Atitude 

Empreendedora: 

Posicionamento 

individual frente às 

características 

pessoais associadas 

ao 

empreendedorismo 

Criatividade 

Liderança 

Realização 

Riscos 

Controle pessoal 

Intuição 

Escala do tipo 

Likert de 1 a 5 

pontos 

  
Procedimento de coleta dos dados 

Os dados foram coletados por meio de aplicação coletiva, utilizando lápis e papel, 

em sala de aula nos intervalos das disciplinas. As especificações de aplicação seguiram 

as recomendações encaminhadas para o Comitê de Ética em Pesquisas com Seres 

Humanos conforme protocolo CAAE: 56875916.0.0000.5152. Nessas condições, o 

aplicador instruía os participantes sobre os objetivos do estudo e convidada os 

respondentes a se voluntariar. Aqueles que se voluntariavam assinavam o Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido (TCLE), eram esclarecidos sobre o preenchimento do 

instrumento e entregavam o formulário preenchido ao término do preenchimento. Na 

ocasião não foi estabelecido tempo limite para a aplicação, apesar da maior parte dos 

respondentes concluir o preenchimento em até 25 minutos e solicitar o recolhimento do 

instrumento. 

  
Análise dos dados 
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Após a coleta dos dados os questionários tabularam-se os dados no software 

SPSS versão 18. Para a inspeção do banco de dados, utilizaram-se de estatísticas 

descritivas e tabelas de frequência, a fim de identificar ocorrências missing e erros de 

digitação. Nesses casos adotaram-se as recomendações definidas por Hair et al. (2009), 

o que incluiu: a) inspeção das estatísticas descritivas e remoção de valores atípicos; b) 

substituição dos valores ausentes pela média nos casos de até 10% de ausência de 

respostas; c) eliminação de outliers univariados (z>3,29) e multivariados (distância 

Malahanobis); d) inspeção visual boxplot para normalidade e data screening para a 

linearidade. Por fim, para analisar as evidências de validação empírica da medida, 

utilizou-se de análise fatorial exploratória, observando-se os indicadores da análise para 

suportar a estrutura fatorial resultante. 

 
Resultados 

Foram inspecionados os índices KMO (0,763) e o teste de esfericidade Bartlett 

(p<0,001) e os coeficientes de correlação, os quais demonstraram a adequação dos 

dados para a utilização da análise fatorial. A análise dos componentes principais 

demonstrou autovalores > 1 até o fator 11, tendo percentual de variância explicada por 

fator acima de 5% até o quarto fator. Observando-se a análise paralela notaram-se 

autovalores empíricos superiores aos aleatórios no quarto fator (empírico = 1,82; aleatório 

= 1,53), o que apontou evidências favoráveis para a exploração da estrutura adaptada da 

escala em quatro fatores. Em relação ao percentual total de variância explicada, obteve-

se ao menos 30% de explicação para o construto a partir do quarto fator, adicionando 

mais uma evidência para a exploração da estrutura da medida em quatro fatores, 

conforme Tabela 2. 

  

Tabela 2. Autovalor e percentual de variância para a ATEBr 

Fator Autovalor 
Percentual de 

variância 
explicada 

Percentual de 
variância 

total explicada 
1 5,335 14,82% 14,82% 

2 2,559 7,10% 21,92% 

3 2,421 6,72% 28,65% 
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4 1,821 5,05% 33,71% 

5 1,731 4,80% 38,51% 

6 1,566 4,34% 42,86% 

7 1,406 3,90% 46,77% 

8 1,287 3,57% 50,34% 

9 1,153 3,20% 53,55% 

10 1,089 3,02% 56,57% 

11 1,019 2,83% 59,40% 

12 0,936 2,60% 62,00% 

 

 

Destaca-se ainda que o gráfico screeplot também permitiu uma interpretação de 

fatorabilidade da medida em quatro fatores ao apresentar o ponto de maior inflexão da 

curva nesse fator, tal como disposto na Figura 1. 

 

 
Figura 1. Gráfico screeplot com autovalores por fator empírico 
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         Em seguida, empregou-se a análise fatorial pelo método de fatoração pelos eixos 

principais e rotação ortogonal Varimax, tal como utilizado no estudo original de proposição 

da medida (Athayde, 2009). Foram definidos como padrão para a análise carga fatorial 

superior a 0,30 e quatro fatores a serem extraídos a priori, o que resultou na solução 

fatorial disposta na Tabela 3 para a ATEBr. 

 

 

  

Tabela 3. Cargas fatoriais da ATEBr e alfa de Cronbach para os fatores 

Descrição dos itens Lide Rea Risc Cria 

AE09 Sou bom em conduzir as pessoas para trabalharem bem em 

grupo 

,688    

AE19 Eu me dedico muito para desenvolver projetos bem-sucedidos ,548    

AE23 Eu me orgulho do meu trabalho em projetos ,547    

AE08 Meus amigos diriam que sou mais um seguidor do que um líder* ,514    

AE07 Consigo convencer meus colegas a concordarem com um 

planejamento 

,506    

AE11 Pego a reponsabilidade de fazer as coisas quando trabalho com 

outras pessoas 

,437    

AE12 Sou bom em motivar meus colegas ,436    

AE24 Trabalhar duro no desenvolvimento de projetos vale o esforço  ,637   
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AE22 É importante terminar um projeto da melhor forma possível  ,577   

AE20 É muito bom quando um projeto em grupo funciona bem  ,555   

AE21 Não me importo se meu projeto não estiver bom*  ,458   

AE18 Vou sempre tentar formas diferentes de resolver um problema 

ao invés de desistir 

 ,345   

AE35 Se houvesse uma alta probabilidade de obter grandes lucros 

com uma nova ideia, eu investiria o máximo que pudesse 

  ,685  

AE34 Se eu tivesse a chance de multiplicar o meu dinheiro, eu 

investiria em um tipo de negócio que ainda não existe 

  ,640  

AE33 Eu estaria disposto a investir meu próprio dinheiro em um 

empreendimento em que eu acreditasse 

  ,591  

AE36 Lido bem com riscos moderados   ,325  

AE03 Prefiro fazer trabalhos que estimulem minha imaginação    ,601 

AE02 Acho que tenho uma imaginação muito fértil    ,466 

AE01 Acredito que uma boa dose de imaginação ajuda no 

desempenho do aluno na universidade 

   ,423 

AE06 Não gosto de trabalhos em que os alunos precisam apresentar 

novas ideias* 

   ,406 

AE04 Gosto das aulas em que o professor explora diferentes formas 

de ensinar 

   ,400 
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AE05 Não gosto de professores que sempre aparecem com novas 

formas de ensinar* 

   ,372 

Alfa de Cronbach 0,74 0,66 0,70 0,63 

Nota. * = Carga fatorial invertida; Lide = Liderança; Rea = Realização; Risc = Risco; Cria = 

Criatividade. 

  

         As cargas fatoriais variaram de 0,325 a 0,688 cobrindo de forma satisfatória os 

fatores nos quais carregavam. A confiabilidade apurada pelo alfa de Cronbach oscilou 

entre 0,63 e 0,74 demonstrando valores entre razoáveis e satisfatórios para os fatores 

explorados na ATEBr. 

 
 Discussão 
         As evidências de validação empírica confirmaram os fatores realização, 

criatividade, liderança e riscos do modelo hipotético. O fator realização agrupou itens 

sobre o esforço despendido no trabalho e a qualidade de execução. O fator liderança 

reuniu itens a respeito da capacidade de influenciar e dirigir esforços. A criatividade 

designou conteúdos sobre executar de formas inéditas as atividades e realizando 

inovações nos processos escolares. O fator riscos dirigiu para domínios de investimento e 

retorno de capital caracterizando um contexto mais voltados para aspectos financeiros 

obtenção de dinheiro por tentativas inusitadas e nunca tentadas. 

         Em síntese, os fatores caracterizaram atitudes associadas ao empreendedorismo, 

o que parece evidenciar adequação em relação ao conteúdo da escala e a estrutura 

hipotetizada via teoria (ATHAYDE, 2009). Destaca-se que no modelo inglês (ATE Test) a 

estrutura empírica confirmou o fator controle pessoal, em vez de riscos. No entanto, 

parece mais adequada para um país emergente como o Brasil a confirmação do fator 

risco, pois, em países como a Inglaterra, em que há uma rede de promoção e fomento do 

empreendedorismo, o risco é diluído pelas instituições de apoio, ao passo que no Brasil o 

empreendedor precisa arriscar para empreender (CORTEZ, 2017). Ademais, analisando-

se pelo aspecto empírico, os índices variaram entre razoáveis e satisfatórios, o que dá 

suporte para as evidências geradas para a versão adaptada a escala. 
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Considerações finais 
         O presente estudo contribuiu na proposição de evidências de validade para a 

mensuração da atitude empreendedora no contexto brasileiro. Especificamente, apurou 

que os fatores risco, criatividade, liderança e realização caracterizam empiricamente 

atitude empreendedora no contexto nacional. Ressalta-se, entre as limitações do estudo, 

o uso de amostragem por conveniência que pode não representar outros estratos da 

população, o que requer cautela dos pesquisadores ao avaliar e tentar generalizar as 

evidências propostas pelo estudo, o qual deve ser replicado em outros contextos e 

amostras, a fim de expandir as evidências geradas pelo presente estudo. 

Cabe ainda destacar que as contribuições geradas na atual investigação devem ser 

consideradas em investigações futuras, a fim de expandir as proposições de avaliação e 

mensuração do empreendedorismo no contexto nacional. Afinal, o desenvolvimento de 

ações de capacitação e promoção da atitude empreendedora no contexto brasileiro 

precede por evidências de validação empírica que sustente um modelo capaz de 

dimensionar adequadamente o fenômeno e, com isso, contribuir no delineamento de 

políticas públicas sobre o tema. 
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Resumo 
A intenção empreendedora é definida como a probabilidade subjetiva percebida pelo 

indivíduo em relação ao próprio comportamento de iniciar um negócio num futuro próximo. 

Pautando-se nessa definição, o objetivo geral do estudo foi avaliar as evidências 

exploratórias de validação empírica do fator intenção empreendedora da escala de 

“Entrepreneurial Intentions Questionnaire (EIQ) numa amostra de 272 universitários 

brasileiros. Para análise dos dados empregou-se a análise fatorial exploratória com 

método de rotação oblíqua, a qual explicou 77,5% da variância. O KMO identificado para 

a matriz de dados foi de 0,90 e o alfa da medida alcançou 0,94. Comparando-se com a 

escala original (EIQ) os índices de validação empírica se mantiveram robustos para as 

análises empreendidas, bem como a estrutura fatorial da escala explorada no contexto 

brasileiro manteve a fatorabilidade obtida no estudo internacional, o que demonstra a 

robustez da escala e adequação do instrumento para mensuração do fenômeno. 

Palavras-chave: Intenção Empreendedora, Medida, Empreendedorismo, Psicometria, 

Psicologia Aplicada 
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Abstract 
Entrepreneurial intention is defined as the subjective probability perceived by the individual 

in relation to start a business in the near future. Based on this definition, the overall 

objective of the study was to evaluate the exploratory evidence of empirical validation of 

the Entrepreneurial Intentions Questionnaire (EIQ) in a sample of 272 Brazilian 

undergraduation students. We used the exploratory factor analysis with oblique rotation 

method, which explained 77.5% of the variance. The KMO identified for the data matrix 

was 0.90 and the alpha of the measure reached 0.94. Comparing with the original scale 

(EIQ) the empirical validation indexes remained robust for the analyzes undertaken, as 

well as the factorial structure of the scale explored in the Brazilian context maintained the 

factorability obtained in the international study, which demonstrates the robustness of the 

scale and Adequacy of the instrument to measure the phenomenon. 

Keywords: Entrepreneurial Intention, Measurement, Entrepreneurship, Psychometrics, 

Applied Psychology 

  

Introdução 
De forma genérica, as intenções são definidas como disposições ou crenças para 

realizar um comportamento passível de controle pelo sujeito. Essas crenças, apesar de 

não coincidirem completamente com o comportamento observável, apresentam maior 

relação com a ação do sujeito do que outros fatores como as atitudes ou os traços 

estáveis, por exemplo (SHEERAN, 2002). Dessa forma, as intenções comportamentais 

referem-se à disposição ou crenças relacionadas à execução de algum comportamento, o 

qual é definido como a manifestação concreta e, portando, observável dessa intenção, 

podendo ser especificado em termos de objeto alvo, contexto e tempo de expressão 

(AJZEN; FISHBEIN, 1974). 

No presente estudo, enfatiza-se como objeto alvo o ato de empreender, tendo 

como contexto disparador o ambiente universitário e tempo de expressão aquele próximo 

ao momento presente. Entre as medidas encontradas, a proposta de Liñán e Chen (2009) 

demonstrou-se a mais clara para avaliação da intenção comportamental, conseguindo 

discriminar adequadamente esse fator com elevados índices de validade e confiabilidade 

para o modelo. Assim, partindo do modelo da EIQ, propôs-se o presente trabalho, no qual 
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analisaram-se evidências de validação empírica de uma escala de medida de intenção 

empreendedora traduzida para o português brasileiro (EIQBr). 

  

Método 
Amostra 

A aplicação do instrumento foi realizada em 322 estudantes universitários. Após a 

limpeza do banco de dados dos casos omissos e outliers, obteve-se n= 272 estudantes 

de uma instituição pública de ensino superior satisfazendo o critério amostral mínimo. Os 

cursos abrangidos no presente estudo foram administração (n=34); ciências contábeis 

(n=26); direito (n=25); educação física (n=21); enfermagem (n=30); engenharia biomédica 

(n=23); medicina (n=28); nutrição (n=26); pedagogia (n=33) e psicologia (n=26). Os 

estudantes cursavam em média o 5º período (dp=2,33), sendo predominante a 

modalidade bacharelado (58,1%) e o turno integral (69,7%). Em relação às expectativas 

profissionais dos estudantes, 54,5% declararam que pretendem criar o próprio negócio e 

78,3% assinalaram que almejam trabalhar como colaboradores em alguma empresa ou 

governo. 

  
Instrumento 

O instrumento empregado foi a Escala de Intenção Empreendedora adaptada para 

o contexto brasileiro (EIQBr). Por se tratar de um estudo de validação inicial apresenta-se 

na Tabela 1 abaixo a concepção do construto hipotetizada via teoria, a qual foi submetida 

a teste empírico. 
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Tabela 1. Descrição do instrumento aplicado 

Instrumento 

Autor/Ano 

Construto Dimensões 

Hipotetizadas via 

Teoria 

Variação da 

Escala de 

Resposta 

EIQBr 

(CORTEZ, 

2017) 

Intenção 

Empreendedora: 

Probabilidade 

subjetiva percebida 

pelo indivíduo em 

relação ao próprio 

comportamento de 

iniciar um negócio 

num futuro próximo 

Unidimensional Escala do tipo 

Likert de 1 a 5 

pontos 

  
Procedimento de coleta dos dados 

Os dados foram coletados por meio de aplicação coletiva, utilizando lápis e papel, 

em sala de aula nos intervalos das disciplinas. As especificações de aplicação seguiram 

as recomendações encaminhadas para o Comitê de Ética em Pesquisas com Seres 

Humanos conforme protocolo CAAE: 56875916.0.0000.5152. Nessas condições, o 

aplicador instruía os participantes sobre os objetivos do estudo e convidada os 

respondentes a se voluntariar. Aqueles que se voluntariavam assinavam o Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido (TCLE), eram esclarecidos sobre o preenchimento do 

instrumento e entregavam o formulário preenchido ao término do preenchimento. Na 

ocasião não foi estabelecido tempo limite para a aplicação, apesar da maior parte dos 

respondentes concluir o preenchimento em até 25 minutos e solicitar o recolhimento do 

instrumento. 

  
Análise dos dados 

Após a coleta dos dados os questionários tabularam-se os dados no software 

SPSS versão 18. Para a inspeção do banco de dados, utilizaram-se de estatísticas 
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descritivas e tabelas de frequência, a fim de identificar ocorrências missing e erros de 

digitação. Nesses casos adotaram-se as recomendações definidas por Hair et al. (2009), 

o que incluiu: a) inspeção das estatísticas descritivas e remoção de valores atípicos; b) 

substituição dos valores ausentes pela média nos casos de até 10% de ausência de 

respostas; c) eliminação de outliers univariados (z>3,29) e multivariados (distância 

Malahanobis); d) inspeção visual boxplot para normalidade e data screening para a 

linearidade. Por fim, para analisar as evidências de validação empírica da medida, 

utilizou-se de análise fatorial exploratória, observando-se os indicadores da análise para 

suportar a estrutura fatorial resultante. 

 
Resultados 

Foram inspecionados os índices KMO (0,90) e o teste de esfericidade Bartlett 

(p<0,001) e os coeficientes de correlação, os quais demonstraram a adequação dos 

dados para a utilização da análise fatorial. A análise dos componentes principais 

demonstrou autovalores > 1 até o fator 1, o qual teve variância explicada muito superior 

aos demais. Observando-se a análise paralela notaram-se autovalores empíricos 

superiores aos aleatórios somente no primeiro fator, o que apontou evidências favoráveis 

para a exploração da estrutura adaptada da escala em quatro fatores. Em relação ao 

percentual total de variância explicada, obteve-se 77,5 de explicação para o construto na 

retenção de um único fator, o que suportou a manutenção da estrutura unidimensional da 

medida, conforme Tabela 2. 

  

Tabela 2. Autovalor e percentual de variância para a ATEBr 

Fator Autovalor Percentual de 

variância 

explicada 

Percentual 

de variância 

total explicada 

1 4,659 77,651 77,651 

2 ,591 9,856 87,506 
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3 ,260 4,341 91,847 

4 ,241 4,024 95,871 

5 ,127 2,123 97,994 

6 ,120 2,006 100,000 

  

Destaca-se ainda que o gráfico screeplot também permitiu uma interpretação de 

fatorabilidade da medida como unidimensional ao apresentar o ponto de maior inflexão da 

curva no primeiro fator, tal como disposto na Figura 1. 

 

 
  Figura 1. Gráfico screeplot com autovalores por fator empírico 

 

         Em seguida, empregou-se a análise fatorial pelo método de fatoração pelos eixos 

principais e rotação oblíqua, tal como utilizado no estudo original de proposição da 

medida (Athayde, 2009). Foram definidos como padrão para a análise carga fatorial 

superior a 0,30 e um a ser extraídos a priori, o que resultou na solução fatorial disposta na 

Tabela 3 para a EIQBr. 
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Tabela 3. Cargas fatoriais da EIQBr e alfa de Cronbach para o fator 

Descrição dos itens INT 

04 INT EMP Eu estou determinado a criar uma firma no futuro ,928 

05 INT EMP Eu penso seriamente em começar um negócio ,911 

03 INT EMP Eu farei todo o esforço possível para abrir minha firma ,888 

06 INT EMP Eu tenho a intenção de abrir uma firma algum dia ,877 

02 INT EMP Meu objetivo profissional é me tornar empreendedor ,834 

01 INT EMP Eu farei qualquer coisa para me tornar empreendedor ,684 

04 INT EMP Eu estou determinado a criar uma firma no futuro ,928 

Alfa de Cronbach 0,94 

  *Nota. INT = Intenção Empreendedora 

         As cargas fatoriais variaram de 0,928 a 0,684 cobrindo de forma satisfatória os 

fatores nos quais carregavam. A confiabilidade apurada pelo alfa de Cronbach foi 0,94 

apresentando nível excelente para a EIQBr. 

  
Discussão 
         As evidências de validação empírica confirmaram a solução unifatorial modelo 

hipotético. O fator cobriu a intenção empreendedora por meio de itens que caracterizam 

pensamentos, esforço, determinação e objetivo profissional de empreender num futuro 

próximo. Esses conteúdos caracterizaram a intenção empreendedora e parece se 

adequar à proposição do construto relacionada ao empreendedorismo. Dessa forma, as 
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evidências encontradas parecem evidenciar adequação em relação ao conteúdo da 

escala e a estrutura hipotetizada via teoria (LINAN; CHEN, 2009). 

Ressalta-se a EIQBr traduzida para o contexto brasileiro (CORTEZ, 2017) 

confirmou integralmente a estrutura internacional, o que permite comparar de forma 

transcultural os estudos brasileiros com aqueles realizados a priori por Liñán e Chen 

(2009) no contexto internacional. Ademais, analisando-se pelo aspecto empírico, os 

excelentes índices encontrados para evidências geradas para a versão adaptada a escala 

suportam a utilização dela em estudos futuros. 

  
Considerações finais 
         O presente estudo contribuiu na proposição de evidências de validade para a 

mensuração da intenção empreendedora no contexto brasileiro. Especificamente, apurou 

que a intenção empreendedora é caracterizada de forma unidimensional, tal como 

preconizado pela literatura internacional. Ressalta-se, entre as limitações do estudo, o uso 

de amostragem por conveniência que pode não representar outros estratos da população, 

o que requer cautela dos pesquisadores ao avaliar e tentar generalizar as evidências 

propostas pelo estudo, o qual deve ser replicado em outros contextos e amostras, a fim 

de expandir as evidências geradas pelo presente estudo. 

Salienta-se a importância de se aplicar as proposições alcançadas pela presente 

investigação devem ser consideradas em pesquisas futuras, a fim de expandir as 

proposições de avaliação e mensuração do empreendedorismo no contexto nacional.  De 

forma geral, a promoção do empreendedorismo no contexto brasileiro associa-se com a 

proposição de evidências de validação empírica que sustentem um modelo capaz de 

dimensionar adequadamente o fenômeno e, com isso, contribuir no delineamento de 

políticas públicas sobre o tema que incidam sobre a intenção empreendedora dos 

potenciais empreendedores de nosso país. 
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Resumo 
Compreender as características de personalidade que influenciam na expressão do 

empreendedorismo é fundamental para propiciar o desenvolvimento empresarial. O 

objetivo desse estudo foi avaliar o impacto dos fatores de personalidade segundo a teoria 

dos Cinco Grandes fatores no potencial empreendedor. O método foi quantitativo de 

delineamento correlacional com amostra por conveniência de 272 universitários de 

instituição pública, distribuídos em diversos cursos. Os instrumentos foram a Escala de 

Marcadores Reduzidos para Avaliação da Personalidade e a Escala para Identificar 

Potencial Empreendedor. Os resultados indicam que o modelo de predição do potencial 

empreendedor por meio dos fatores explicou 30,8% da variância. Os resultados sugerem 

a conscienciosidade como fator que melhor prediz o potencial empreendedor, enquanto 

os fatores abertura, sociabilidade e extroversão também fornecem subsídios para o 

potencial empreendedor. As relações positivas e negativas entre personalidade e 

empreendedorismo, encontradas nesse estudo, são confirmadas com a literatura. 

Palavras-chave: Potencial Empreendedor, Empreendedorismo, Personalidade, Big Five, 

Avaliação Psicológica 
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Abstract 
Understanding the personality characteristics that influence the expression of 

entrepreneurship is fundamental to fostering entrepreneurial development. The objective 

of this study was to evaluate the impact of personality factors according to the Five Big 

Factors theory in entrepreneurial potential. The method was quantitative of a correlational 

design with a convenience sample of 272 public university students, distributed in several 

courses. The instruments were the Reduced Score Scale for Personality Assessment and 

the Scale to Identify Entrepreneurial Potential. The results indicate that the predictive 

model of the entrepreneurial potential through the factors explained 30.8% of the variance. 

The results suggest conscientiousness as a factor that best predicts the entrepreneurial 

potential, while the factors of openness, sociability and extroversion also provide subsidies 

for entrepreneurial potential. The positive and negative relationships between personality 

and entrepreneurship found in this study are confirmed by the literature. 

Keywords: Potential Entrepreneur, Entrepreneurship, Personality, Big Five, Psychological 

Assessment. 

  
Introdução 

Investigado por meio de diversos estudos e pesquisa o potencial empreendedor 

tem sido um construto que tem despertado interesse nos últimos anos em virtude da sua 

relação com o desenvolvimento econômico e regional (SCHMIDT; BOHNENBERGER, 

2009; SANTOS, 2008). A identificação do potencial empreendedor por instituições 

públicas ou privadas, além dos órgãos governamentais, buscam compreender e promover 

o comportamento empreendedor com o foco no indivíduo, nos mecanismos de suportes 

as micro e pequenas empresas e para os serviços de consultoria destinado as pessoas 

que desejam empreender (SCHMIDT; BOHNENBERGER, 2009) 

De acordo com Sousa (2017) pesquisas demonstram que indivíduos 

empreendedores partilham traços de personalidade idiossincráticos quando comparados 

ao restante da população. Portanto, a mensuração das características de personalidade 

de sujeitos empreendedores se constituiu um campo propicio para o desenvolvimento de 

pesquisa devido a sua relevância socioeconômica. No contexto brasileiro foi desenvolvida 

a Escala de Potencial Empreendedor de Santos (2008) como instrumento de avaliação 
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dos aspectos psicológicos, comportamentais, sociais e individuais que podem ser 

preditores do potencial empreendedor. 

Para Schmidt e Bohnenberg (2009) algumas características consideradas de 

indivíduos empreendedores, também compartilhada por outros estudiosos, são a 

autoeficácia, capacidade de planejamento, sociabilidade, liderança, persistência, 

capacidade para assumir risco e capacidades para detectar oportunidades. Desta forma, 

esse conjunto específico de traços de personalidades são preditores para o potencial 

empreendedor (CORTEZ, 2017; SANTOS, 2008; SOUSA 2017) 

A avaliação da personalidade refere-se à mensuração de traços de personalidades 

as quais refletem a diferenças entre os indivíduos revelando a forma como a realidade é 

percebida, quais os padrões preferencias para organização da percepção e quais as 

estratégias empregadas no enfretamento das situações cotidianas (WEINER; GREENE, 

2017). Entre as teorias da personalidade a que mais se destaca nas pesquisas em 

psicologia é o modelo dos Cinco Grande Fatores (CGF) ou “Big Five” aprimorada por 

Golberg, em 1993, o qual descreve que a personalidade pode ser representada por cinco 

fatores fundamentais, a saber, extroversão, socialização, conscienciosidade, neuroticismo 

e abertura. 

A Extroversão indica o quanto um indivíduo é assertivo, sociável, comunicativo e 

reforçado por emoções positivas, enquanto a socialização caracteriza sujeito com 

tendências a estimulações nas relações interpessoais consideradas pró-sociais, como a 

lealdade, generosidade, flexibilidade, altruísmo e modéstia. O fator Conscienciosidade 

está relacionado com as características de determinação, competência, organização, 

disciplina e persistência. Já o Neuroticismo abrange a tendência a descargas emocionais 

intensas e à experimentação da ansiedade, raiva, depressão, impulsividade e afetos 

negativos. Por fim, o fator Abertura tem relação com a curiosidade intelectual, a 

flexibilidade cognitiva e a preferência pela complexidade e por experiências novas e ora 

não-convencionais (CORTEZ, 2017; HAUCK et al., 2012). 

Nessa perspectiva o presente estudo tem como objetivo aprofundar os estudos 

sobre o tema buscando investigar o impacto da influência dos traços de personalidade, 

segundo o modelo CGF, para o potencial empreendedor. A identificação das 

características empreendedoras nos indivíduos exerce um importante elemento para que 

o sujeito decida enveredar pelo empreendedorismo e iniciar seu próprio negócio e, 
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possivelmente, embasará meios para promoção adequadas das capacidades e 

habilidades empreendedoras. 

  

Método 
Amostra 

Participaram desse estudo 272 estudantes universitários de instituição pública, 

sendo 111 do gênero masculino e 161 do feminino, distribuídos entre os cursos de 

Economia (n=32), Engenharia Mecatrônica (n=27), Engenharia Mecânica (n=38), Outras 

Engenharias (n=14), Pedagogia (n=42), Psicologia (n=65) e Relações Internacionais 

(n=28), cursando em média o terceiro semestre. 

  

Instrumentos 
Escala para Identificar Potencial Empreendedor 

A Escala para identificar potencial empreendedor foi construída para identificar 

características ou trações de personalidade empreendedoras em sujeito com idade 

superior a 18 anos, por meio de uma escala do tipo likert de 10 pontos, composta por 49 

itens os quais descrevem as características de personalidade apoiada em pôr vinhetas ou 

cenários relacionados ao empreendedorismo. A escala avalia 10 fatores de personalidade 

empreendedor, a saber, o fator intenção de Empreendedor com 4 itens (α = 0,92), o fator 

Oportunidade com 5 itens (α = 0,778), o fator Persistência com 6 itens (α=de 0,85), o fator 

Eficiência com 3 itens (α =0,78), o fator Informações com 5 itens (α =0,79), o fator 

Planejamento com 4 itens (α = 0,80), o fator Metas com 7 itens (α =0,88), o fator Controle 

com 5 itens (α =0,87), O fator Persuasão com 6 itens (α =0,91) e o fator Rede de 

Relações com 4 itens (α = 0,88) (SANTOS, 2008). 

  

Marcadores Reduzidos da Avaliação de Personalidade no Modelo dos Cinco Grandes 

Fatores 

A Escala de Marcadores Reduzidos da Avaliação de Personalidade no Modelo dos 

Cinco Grandes Fatores utiliza adjetivos marcadores para a avaliação da personalidade de 

acordo com a teoria de CGF. Esse instrumento é composto por 25 adjetivos divididos em 

cinco fatores que descrevem a teoria, que são pontuados numa escala do tipo Likert de 5 

pontos. O estudo psicométrico da escala apontou consistência interna, por meio do Alfa 
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de Cronbach, com valores entre 0,61 a 0.83 para cada fator de personalidade. 

Extroversão (α = 0,83), Socialização, (α = 0,79), Conscienciosidade (α = 0,79), 

Neuroticismo (α = 0,69) e Abertura (α = 0,61). (HAUCK et al., 2012). 

 

Tabela 1 – Apresentação sumarizada das Escalas 

Descrição das escalas 

Marcadores Reduzidos da Avaliação de Personalidade no Modelo dos Cinco 

Grandes Fatores 

Autor Construto Fatores Itens Pontuação 

Hauck 

et al., 

(2012) 

Avaliação da 

personalidade por meio 

da teoria dos Cinco 

Grandes organizadas 

hierarquicamente em 

cinco dimensões 

fundamentais: 

extroversão, socialização, 

conscienciosidade, 

neuroticismo e abertura 

  

Extroversão: α = 

0,83 

5 Escala tipo 

Likert de 5 

pontos 
Socialização: α = 

0,79 

5 

Conscienciosidade α 

= 0,79 

5 

Neuroticismo: α = 

0,69 

5 

Abertura: α = 0,61 5 

Total: 25 

Escala para Identificar Potencial Empreendedor 

Autor Construto Fatores Itens Pontuação 
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Santos 

(2008) 

Potencial 

empreendedor 

  

Intenção de empreender: α = 

0,92: 

4 Escala tipo 

Likert de 

10 pontos 
Oportunidade: α = 0,77 5 

Persistência: α = 0,85 6 

Eficiência: α = 0,78 3 

Informações: α = 0,79 5 

Planejamento: α = 0,80 4 

Metas: α = 0,88 7 

Controle: α = 0,87 5 

Persuasão: α = 0,91 6 

Rede de relações: α = 0,88 4 

Total: 49Itens 

      

  
Procedimento de coleta 

O estudo foi desenvolvimento respeitando os princípios éticos com a aprovação do 

comitê de Ética e com a assinatura do temo de consentimento livre e esclarecido pelos 

participantes do estudo. A aplicação do instrumento foi na forma coletiva e presencial em 

sala de aula, em um horário cedido pelo professor, seguindo o procedimento padronizado 

para aplicação de cada escala. Adicionalmente foi adotado o procedimento para minimizar 
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influencia que a ordem de aplicação das escalas possa impactar os resultados, assim, a 

ordem de aplicação das escalas era invertida por salas de aula. 

  

Análise dos dados 
Os resultados de cada escala foram tabulados numa planilha do Microsoft Office 

Excel 2016 para o sistema operacional Windows 8.1 e, posteriormente, exportados para o 

software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) Base 22.0. No SPSS foram 

realizadas as análises de consistência interna para cada escala e a análise de regressão 

com método enter para propor o modelo do estudo. 

  
Resultados 

Foi verificada a fidedignidade da Escala de Marcadores Reduzidos para Avaliação 

da Personalidade para a amostra do estudo obtendo como resultado para o fator 

Conscienciosidade (α=0,76); Abertura (α=0,50), Socialização (α=0,75), Extroversão 

(α=0,76) e o Neuroticismo (α=0,73). Na Escala para Identificar Potencial Empreendedor 

que busca identificar os aspectos do potencial para empreender agrupados em um único 

fator de segunda ordem denominado potencial empreendedor (α=0,92). 

Com os resultados da precisão das escalas foi proposto o modelo de predição do 

potencial empreendedor por meio dos fatores de personalidade que explicaram 30,8% da 

variância. Os resultados são apresentados conforme a tabela 2. 

 

Tabela 2 - Resultados da análise de regressão 

Modelo 

Coeficiente 
não 
padronizado 

Coeficiente 
padronizado t Sig 

B Erro padrão Beta 

Conscienciosidade 0,625 0,083 0,425, 7,841 0,000 

Neuroticismo -0,162 0,063 -0,146 -2,595 0,010 

Abertura 0,204 0,076 0,142 2,696 0,007 

Socialização 0,207 0,086 0,130 2,391 0,018 

Extroversão 0,129 0,066 0,112 1,969 0,050 



 

523 

De acordo com o modelo o fator conscienciosidade foi o que apresentou resultados 

mais significativo e positivo (B= 0,425; p<0,01). Já o fator abertura indicou uma relação 

positiva (B=0,142; p<0,01), enquanto o fator neuroticismo sugere que há um impacto 

negativamente (B=-0,146; p<0,01). O fator socialização apontou relação positiva 

(B=0,130; p<0,05), assim como o fator extroversão evidencia uma relação positiva 

(B=0,112; p<0,05). 

  

Discussão 
Os resultados desse estudo apontaram que o fator de personalidade que melhor 

prediz o potencial empreendedor foi a conscienciosidade, dado que reforça o achado da 

literatura ao afirmar que indivíduos com traços de personalidade característicos desse 

fator, tais como, determinação, competência, organização, disciplina e persistência podem 

ter maiores chances de desenvolver o potencial empreendedor. (CORTEZ, 2017; 

SANTOS, 2008). Os fatores abertura, sociabilidade e extroversão também se destacam 

como aspectos importantes da personalidade para determinar o potencial empreendedor 

por configurarem traços de personalidade que remetem a curiosidade intelectual, 

flexibilidade cognitiva abertura a experencia, além da tendência a manter relações 

interpessoais consideradas pró-sociais, generosidade e flexibilidade e, ainda, a 

assertividade, sociabilidade e comunicação. O único fator que apresentou uma relação 

negativa como o potencial empreendedor foi o Neuroticismo, isto é, quanto maior o 

neuroticismo do indivíduos menor será a possibilidade do sujeito possuir um potencial 

empreendedor, porquanto as tendências à descargas emocionais intensas e a 

experimentação de emoções e afeto negativos, como a ansiedade, a raiva e possível 

sentimentos de depressão e a impulsividade são características opostas as esperadas em 

sujeitos com potencial empreendedor (CORTEZ, 2017; SANTOS, 2008; SOUSA, 2009). 

  
Considerações finais 

O presente estudo busca ampliar os conhecimentos sobre quais aspectos de 

personalidade podem predizer o potencial empreendedor numa população de 

universitários. Destacou-se os fatores conscienciosidade, abertura, sociabilidade e 

extroversão como preditores, contudo o fator neuroticismo indicou uma relação negativa o 

que impacta de forma limitadora o potencial para empreender. A limitação deste estudo 



 

524 

consiste na amostra por conveniência que prejudica a representatividade da população, 

no entanto ainda foi possível que os resultados indicassem a relação entre ambos os 

construtos. 

A relevância da investigação sobre os aspectos que envolvem a relação dos 

construtos foi confirmada por estudos anteriores, o que se sugere o desenvolvimento de 

novas pesquisas que incluam novos contextos e uma amostra com maior 

representatividade de forma a aumentar a quantidade de conhecimento sobre o tema. 
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Resumo 
O potencial empreendedor tem fomentado diversos estudos nas últimas décadas 

buscando predizê-lo em jovens adultos. Este estudo propõe analisar o impacto das 

experiências acadêmicas desenvolvidas no nível superior no potencial empreendedor. O 

método quantitativo de delineamento correlacional com amostra de 272 universitários de 

instituição pública federal, destes 111 do gênero masculino e 161 do feminino entre 

diversos cursos. Os instrumentos utilizados foram a Escala para Identificar Potencial 

Empreendedor e um questionário de caracterização da amostra frente às experiências 

acadêmicas desenvolvidas durante curso. Foram empregadas estatísticas descritivas e a 

técnica de análise de regressão com método enter para propor o modelo do estudo. A 

análise de regressão apontou 18,5% de variância para o modelo de predição do potencial 

empreendedor associado às experiências acadêmicas. Os resultados apontam relação 

significativa entre as atividades acadêmicas desenvolvidas durante o curso de graduação 

com o potencial empreendedor, sendo as atividades associadas com a pesquisa, 

aprimoramento teórico-prático e aperfeiçoamento das competências didáticas com maior 

relação com o construto. 

Palavras-chave: Educação Empreendedora, Potencial Empreendedor, 

Empreendedorismo, Avaliação Psicológica, Psicometria 
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Abstract 
The entrepreneurial potential has encouraged several studies in the last decades seeking 

to predict it in young adults. This study proposes to analyze the impact of the academic 

experiences developed in the higher level in the entrepreneurial potential. The quantitative 

method of correlational design with a sample of 272 university students from a federal 

public institution, 111 male and 161 female among several courses. The instruments used 

were the Scale to Identify Entrepreneurial Potential and a questionnaire characterizing the 

sample against the academic experiences developed during the course. Descriptive 

statistics and the regression analysis technique with enter method were used to propose 

the study model. The regression analysis showed 18.5% of variance for the model of 

prediction of the entrepreneurial potential associated with academic experiences. The 

results point out a significant relationship between the academic activities developed 

during the undergraduate course with the entrepreneurial potential, being the activities 

associated with the research, theoretical-practical improvement and improvement of 

didactic competences with greater relation with the construct. 

Keywords: Entrepreneurial Education, Potential Entrepreneur, Entrepreneurship, 

Psychological assessment, Psychometry 

  

Introdução 
Fomentador de diversos estudos e pesquisa o potencial empreendedor tem sido 

um construto que tem despertado interesse nos últimos anos em virtude da sua relação 

com o desenvolvimento econômico e regional (SCHMIDT; BOHNENBERGER, 2009; 

SANTOS, 2008). A identificação do potencial empreendedor por instituições públicas ou 

privadas, além dos órgãos governamentais, buscam compreender e promover o 

comportamento empreendedor com o foco no indivíduo, nos mecanismos de suportes as 

micro e pequenas empresas e para os serviços de consultoria destinado as pessoas que 

desejam empreender (SCHMIDT; BOHNENBERGER, 2009) 

Um estudo realizado por Schmidt e Bohnenberg (2009) destaca algumas 

características consideradas de indivíduos empreendedores, também compartilhada por 

outros estudiosos, são a autoeficácia, capacidade de planejamento, sociabilidade, 

liderança, persistência, capacidade para assumir risco e capacidades para detectar 
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oportunidades (CORTEZ, 2017; SANTOS, 2008; SOUSA, 2009). Questiona-se o papel 

das universidades para o desenvolvimento do potencial empreendedor em universitários. 

Alguns autores afirmam que as universidades apresentam uma estrutura e características 

organizacionais que podem atuar como barreira para o desenvolvimento dessas 

habilidades. (VELOSO; ONO; SILVA, 2013). 

De acordo com o Veloso, Ono e Silva (2013) a formação de nível superior mantém 

o foco na formação de excelentes profissionais voltados para ocupar vagas e cargos em 

grandes empresas, contudo a formação de profissionais empreendedores ainda não se 

constitui uma primazia para as instituições de ensino. Nesse contexto, o presente estudo 

parte da hipótese que as experiencias academias de nível superior possam ter relação 

com o potencial empreendedor, dessa forma, o objetivo da investigação será analisar o 

impacto da experencias acadêmicas na predição do potencial empreendedor. 

  
Método 
Amostra 

Participaram desse estudo 272 estudantes universitários de instituição pública, 

sendo 111 do gênero masculino e 161 do feminino, distribuídos entre os cursos de 

Economia (n=32), Engenharia Mecatrônica (n=27), Engenharia Mecânica (n=38), Outras 

Engenharias (n=14), Pedagogia (n=42), Psicologia (n=65) e Relações Internacionais 

(n=28), cursando em média o terceiro semestre. 

 
Instrumentos 
Escala para Identificar Potencial Empreendedor 

A Escala para identificar potencial empreendedor foi construída para identificar 

características ou trações de personalidade empreendedoras em sujeito com idade 

superior a 18 anos, por meio de uma escala do tipo Likert de 5 pontos, composta por 49 

itens os quais descrevem as características de personalidade apoiada em pôr vinhetas ou 

cenários relacionados ao empreendedorismo. A escala avalia 10 fatores de personalidade 

empreendedor, a saber, o fator intenção de Empreendedor com 4 itens (α = 0,92), o fator 

Oportunidade com 5 itens (α = 0,778), o fator Persistência com 6 itens (α=de 0,85), o fator 

Eficiência com 3 itens (α =0,78), o fator Informações com 5 itens (α =0,79), o fator 

Planejamento com 4 itens (α = 0,80), o fator Metas com 7 itens (α =0,88), o fator Controle 
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com 5 itens (α =0,87), O fator Persuasão com 6 itens (α =0,91) e o fator Rede de 

Relações com 4 itens (α = 0,88) (SANTOS, 2008). 

 

Tabela 1 - Apresentação sumarizada da Escala 

Escala para Identificar Potencial Empreendedor 

Autor Construto Fatores Itens Pontuação 

Santos 
(2008) 

Potencial 
empreendedor 
(McClleland, 

1961) 

Intenção de empreender: α = 
0,92: 4 

Escala tipo Likert 
de 5 pontos 

Oportunidade: α = 0,77 5 
Persistência: α = 0,85 6 

Eficiência: α = 0,78 3 
Informações: α = 0,79 5 

Planejamento: α = 0,80 4 
Metas: α = 0,88 7 

Controle: α = 0,87 5 
Persuasão: α = 0,91 6 

Rede de relações: α = 0,88 4 
Total: 49Itens 

 

 

Questionário para caracterização das experiencias acadêmicos 

O questionário foi elaborado pelo pesquisador com a finalidade de coletadas dados 

sobre as experencias acadêmicos desenvolvidas durante o curso de graduação sendo 

investigadas a participação em projeto de pesquisa, programa de educação tutorial, 

projeto de extensão, estágio obrigatório, estágio extracurricular e monitoria oferecidos 

pela universidade que os participantes estão matriculados. 

  
Procedimento de coleta 

O estudo foi desenvolvimento respeitando os princípios éticos com a aprovação do 

comitê de Ética e com a assinatura do temo de consentimento livre e esclarecido pelos 

participantes do estudo. A aplicação do instrumento foi na forma coletiva e presencial em 

sala de aula, em um horário cedido pelo professor, seguindo o procedimento padronizado 

para aplicação da escala. A ordem de aplicação do instrumento foi primeiramente o 

questionário de caracterização das experencias acadêmicos seguido da Escala para 

Identificar Potencial Empreendedor. 
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Análise dos dados 
O banco de dados com as informações de cada escala foi criado no software 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) Base 22.0. No SPSS foram realizadas 

as análises da estatística descritiva, análise de consistência interna da escala para a 

amostra estudada e a análise de regressão com método enter para propor o modelo do 

estudo. 

  

Resultados 
Foi verificada a fidedignidade da Escala para Identificar Potencial Empreendedor 

que busca identificar os aspectos do potencial para empreender agrupados em um único 

fator de segunda ordem denominado potencial empreendedor (α=0,92). Com os 

resultados da precisão das escalas foi proposto o modelo de predição do potencial 

empreendedor por meio das experiencias acadêmicas que explicaram 18,5% da 

variância. Os resultados são apresentados conforme a Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Resultados da análise de regressão 

Modelo 

Coeficiente 
não 

padronizado 

Coeficiente 
padronizado t Sig 

B Erro padrão Beta 

(Constante) 7,017 0,038  183,255 0,000 

Projeto de 
Pesquisa 

0,194 0,059 0,088 3,270 0,001 

Programa de 
Educação Tutorial 

-0,162 0,176 -0,023 -0,924 0,355 

Projeto de 
Extensão 

-0,099 0,063 -0,042 -1,555 0,120 

Estágio 
Obrigatório 

0,237 0,060 0,106 3,978 0,000 

Estágio 
Extracurricular 

0,022 0,076 0,008 0,292 0,770 
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Monitoria 0,262 0,062 0,109 4,216 0,000 

 

 

O modelo de predição do potencial empreendedor associado às experiências 

acadêmicas indicou que as atividades acadêmicas encontradas como significativas na 

predição do potencial empreendedor foram participação em programas de iniciação 

científica (B=0,088; p<0,01) estágio obrigatório (B= 0,106; p<0,01) e monitoria acadêmica 

(B=0,109; p<0,01). Outras atividades não impactaram de forma significativa na predição 

do potencial empreendedor, tais como programas de educação tutorial, projeto de 

extensão e estágio extracurricular. 

  
Discussão 

Os resultados do estudo apontam que o potencial empreendedor possui relação 

significativa com as atividades acadêmicas desenvolvidas durante o curso de graduação. 

Dentre as atividades desenvolvidas destacou-se o desenvolvimento e a elaboração de 

pesquisas por programas de iniciação cientifica, estágio obrigatório requerido como parte 

da carga horaria do curso e programas de monitória acadêmica a qual o aluno poderá ser 

tutor em uma disciplina especifica do curso o qual está matriculado. 

O aperfeiçoamento de habilidades cognitivas e sociais promovidas pelas atividades 

acadêmicas podem estar associadas ao aprimoramento do potencial empreendedor. Esse 

aspecto é reforçado pela literatura ao afirmar que as características de indivíduos 

considerados empreendedores são a curiosidade intelectual, flexibilidade cognitiva 

sociabilidade, organização, planejamento, assumir risco controlados e sociabilidades 

(SANTOS, 2008; SOUSA, 2009). Essas características possuem relação com as 

atividades acadêmicas uma vez que desenvolvimento de pesquisas requer organização, 

planejamento e curiosidade intelectual. O estágio obrigatório estimula o desenvolvimento 

da sociabilidade, flexibilidade cognitiva, planejamento e organização assim como exigido 

pelos programas de monitoria. 

  
Considerações finais 

O presente estudo busca ampliar os conhecimentos sobre os aspectos associados 

ao potencial empreendedor relacionando-os como as atividades acadêmicas no contexto 
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da educação superior. Compreende-se que a educação e a transmissão do conhecimento 

assumam papeis que possam ser preditores para o desenvolvimento de características 

associadas ao potencial empreendedor. 

Por conseguinte, sugere-se a realização de novas pesquisas complementares a 

este estudo que possam explicar um percentual maior da predição do referido construto 

uma vez que o potencial empreendedor tem alcançado importância no âmbito social em 

função da sofisticação da economia, meios de produção e oferta de serviços. O desafio 

de possibilitar formas de desenvolvimento do potencial empreendedor constitui-se uma 

prerrogativa para o desenvolvimento de novos estudos visando melhorar a identificação 

de indivíduos e proporções ações de que maximizem comportamentos empreendedores. 
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Resumo 
O presente estudo teve como objetivo testar um modelo preditivo da atitude 

empreendedora por meio do Big Five, numa amostra de conveniência de 272 estudantes 

universitários de uma instituição pública. Os instrumentos empregados foram a Escala de 

Atitude Empreendedora adaptada para o contexto brasileiro (ATEBr), a qual é composta 

pelos fatores criatividade, liderança, realização e riscos. Também se utilizou a Escala de 

Marcadores Reduzidos dos Cinco Grandes Fatores que é multidimensional e contempla 

os fatores extroversão, conscienciosidade, amabilidade, neuroticismo e abertura. Os 

resultados evidenciaram a importância dos fatores de personalidade na promoção da 

atitude empreendedora, especificamente em relação ao impacto positivo da 

conscienciosidade, abertura e extroversão e, de forma contrária, a influência negativa do 

neuroticismo. Conclui-se que os traços individuais são relevantes na compreensão das 

atitudes dos indivíduos frente ao empreendedorismo, o que pode indicar percursos para a 

promoção de políticas públicas e ações educacionais capazes de fomentar o 

empreendedorismo. 

Palavras-chave: Atitude Empreendedora, Criatividade, Empreendedorismo, 

Personalidade, Cinco Grandes Fatores de Personalidade 
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Abstract 
The present study aimed to test a predictive model of entrepreneurial attitude through the 

Big Five, in a sample of 272 university students from a public institution. The instruments 

used were the Entrepreneurial Attitude Scale adapted to the Brazilian context (ATEBr), 

which is composed by the factors of creativity, leadership, achievement and risks. We also 

used the Reduced Markers of the Big Five Factors that is multidimensional and 

contemplates the factors extroversion, conscientiousness, kindness, neuroticism and 

openness. The results evidenced the importance of the personality factors in the 

promotion of entrepreneurial attitude, specifically in relation to the positive impact of 

conscientiousness, openness and extraversion. On the other hand, it showed the negative 

influence of neuroticism. It is concluded that the individual traits are relevant in 

understanding the attitudes of individuals towards entrepreneurship, which may indicate 

paths for the promotion of public policies and educational actions capable of fostering 

entrepreneurship. 

Keywords: Entrepreneurial Attitude, Creativity, Entrepreneurship, Personality, Big Five 

  
Introdução 
         O empreendedorismo está em voga por meio de diferentes modelos teóricos e 

áreas de estudo.  Dessa forma, compreender as características pessoais que impactam 

na proposição do negócio pelos indivíduos se afirma como um tópico relevante no 

contexto atual (INÁCIO et al., 2014). No que tange às contribuições da psicologia para a 

compreensão do empreendedorismo, enfatizam-se as diferenças individuais, 

especificamente, as características pessoais, tal como a personalidade, que tornam 

alguns indivíduos mais ou menos predispostos ao exercício da atividade empreendedora 

(FRESE; GIELNIK, 2014). 

         Entre diferentes construtos, estabelecidos na literatura para a compreensão desses 

aspectos, nota-se relevância e pertinência na atitude empreendedora (CORTEZ, 2017) e 

na personalidade por meio do modelo Big Five. A atitude empreendedora é um construto 

que avalia as atitudes do sujeito em relação às características pessoais associadas ao 

empreendedorismo, sendo estabelecido a partir dessa definição tanto na literatura 

internacional quanto na nacional (CORTEZ, 2017; ATHAYDE, 2009). Por sua vez, o 
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modelo Big Five refere-se a uma descrição da personalidade a partir de fatores gerais 

utilizando de adjetivos recorrentes na linguagem cotidiana em diversas culturas para 

qualificar diferentes aspectos pessoais dos indivíduos (PASSOS; LAROS, 2015). 

Partindo dessas proposições, o objetivo da presente investigação foi avaliar o 

impacto dos fatores Big Five na predição dos diferentes fatores que compõem a atitude 

empreendedora. Especificamente, buscou-se testar um modelo de predição da atitude 

empreendedora por meio dos fatores Big Five. Com o intuito de apontar as 

especificidades metodológicas do estudo estabelecem-se algumas considerações no 

próximo tópico sobre o método da investigação. 

  
Método 
Amostra 

A amostra final do segundo estudo em n=281 sujeitos, satisfazendo o critério 

estabelecido de 272 respondentes. Entre estes, 170 (62,5%) declaram-se do gênero 

feminino, enquanto 102 afirmaram ser do gênero masculino (37,5%). A idade média da 

amostra foi 21,8 anos (dp=2,22). Em relação à graduação, compuseram a amostra 

discentes de diferentes cursos superiores, psicologia (n=30); educação física (n=17); 

engenharia biomédica (n=26); administração (n=31); direito (n=29); medicina (n=31); 

pedagogia (n=30); enfermagem (n=32); nutrição (n=19) e ciências contábeis (n=29), de 

uma instituição de ensino pública federal. Os estudantes cursavam em média o 5o 

período (dp=2,36), sendo predominante a modalidade bacharelado (59,4%) e o turno 

integral (66,9%). Em relação às expectativas profissionais dos estudantes, 52,7% 

declararam que pretendem trabalhar no próprio negócio e 76,9% assinalaram que 

almejam trabalhar como colaboradores em alguma empresa ou governo. 

  
Instrumentos 

Os instrumentos empregados foram a Escala de Atitude Empreendedora adaptada 

para o contexto brasileiro (ATEBR Test), a qual é composta por quatro fatores criatividade 

(alfa=0,66), liderança (alfa=0,65), realização (alfa=0,72) e riscos (alfa=0,76). Também se 

utilizou a Escala de Marcadores Reduzidos dos Cinco Grandes Fatores que é 

multidimensional, proposta em cinco fatores, e contemplando as seguintes dimensões: 
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extroversão (alfa=0,89), conscienciosidade (alfa=0,71), amabilidade (alfa=0,82), 

neuroticismo (alfa=0,81) e abertura (alfa=0,70), conforme Tabela 1. 

Tabela 1. Descrição dos instrumentos aplicados 

Instrumento 

Autor/Ano 

Construto Fatores Variação da 

Escala de 

Resposta 

ATEBr 

(CORTEZ, 

2017) 

Atitude 

Empreendedora: 

Posicionamento 

individual frente às 

características 

pessoais associadas 

ao 

empreendedorismo 

Criatividade 

(alfa=0,66) 

Liderança 

(alfa=0,65) 

Realização 

(alfa=0,72) 

Riscos (alfa=0,76) 

Escala do tipo 

Likert de 1 a 5 

pontos 

Escala de 

Marcadores 

Reduzidos dos 

Cinco Grandes 

Fatores 

(PASSOS; 

LAROS, 2015) 

Big Five: 

Modelo geral de 

descrição da 

personalidade 

estruturado por meio 

dos fatores 

neuroticismo, 

extroversão, abertura 

para experiências, 

conscienciosidade e 

amabilidade 

Extroversão 

(alfa=0,89) 

Conscienciosidade 

(alfa=0,71) 

Amabilidade 

(alfa=0,82) 

Neuroticismo 

(alfa=0,81) 

Abertura 

(alfa=0,70) 

Escala do tipo 

Likert de 1 a 5 

pontos 

  
Procedimento de coleta dos dados 

Os dados foram coletados por meio de aplicação coletiva, utilizando lápis e papel, 

em sala de aula nos intervalos das disciplinas. As especificações de aplicação seguiram 
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as recomendações encaminhadas para o Comitê de Ética em Pesquisas com Seres 

Humanos conforme protocolo CAAE: 56875916.0.0000.5152. Nessas condições, o 

aplicador instruía os participantes sobre os objetivos do estudo e convidada os 

respondentes a se voluntariar. Aqueles que se voluntariavam assinavam o Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido (TCLE), eram esclarecidos sobre o preenchimento do 

instrumento e entregavam o formulário preenchido ao término do preenchimento. Na 

ocasião não foi estabelecido tempo limite para a aplicação, apesar da maior parte dos 

respondentes concluir o preenchimento em até 25 minutos e solicitar o recolhimento do 

instrumento. 

  
Análise dos dados 

Após a coleta dos dados os questionários tabularam-se os dados no software 

SPSS versão 18. Para a inspeção do banco de dados, utilizaram-se de estatísticas 

descritivas e tabelas de frequência, a fim de identificar ocorrências missing e erros de 

digitação. Nesses casos adotaram-se as recomendações definidas por Hair et al. (2009), 

o que incluiu: a) inspeção das estatísticas descritivas e remoção de valores atípicos; b) 

substituição dos valores ausentes pela média nos casos de até 10% de ausência de 

respostas; c) eliminação de outliers univariados (z>3,29) e multivariados (distância 

Malahanobis); d) inspeção visual boxplot para normalidade e data screening para a 

linearidade. Por fim, para testar o modelo empírico, aplicou-se path analysis, tal como 

proposto por Maroco (2010) avaliando-se primordialmente o p.value, coeficientes betas e 

R² explicado por fator em cada uma das trajetórias. 

 

Resultados 
Os resultados do path analysis, estabelecendo-se trajetória dos fatores de 

personalidade para a predição das dimensões de atitude empreendedora apontaram que 

os fatores abertura (B=0,42; p<0,01) e neuroticismo (B=-0,07; p<0,05) mostraram-se 

preditores da criatividade explicando 22% da variância dessa dimensão. O fator liderança 

de atitude empreendedora foi impactado pelas facetas de conscienciosidade (B=0,38; 

p<0,01) e extroversão (B=0,19; p<0,01). Os fatores conscienciosidade (B=0,14; p<0,05) e 

abertura (B=0,16; p<0,05) explicaram 5% da variância do fator riscos de atitude 

empreendedora. Por sua vez, nenhuma trajetória foi significativa na predição do fator 
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realização por meio dos Cinco Grandes fatores de personalidade. A Tabela 2 sintetiza os 

resultados encontrados. 

 

Tabela 2. Descrição do modelo de predição da ATEBr pelos fatores Big Five 

Variáveis 
critério 

Variáveis 
antecedentes 

B β 
Erro  

padrão 
p 

 

Riscos 

(R² = 5%) 

 

Conscienciosidade 

 

0,14 

 

0,13 

 

0,07 

 

0,05 

Extroversão 0,01 0,02 0,04 0,77 

Abertura 0,16 0,16 0,07 0,02 

Amabilidade -0,04 -0,03 0,07 0,61 

Neuroticismo -0,06 -0,10 0,04 0,11 

Liderança 

(R²=16%) 

Conscienciosidade 0,38 0,28 0,08 0,01 

Extroversão 0,19 0,27 0,04 0,01 

Abertura 0,05 0,04 0,08 0,54 

Amabilidade -0,10 -0,07 0,08 0,23 

Neuroticismo -0,02 -0,03 0,04 0,61 

Criatividade 

(R²=22%) 

Conscienciosidade 0,08 0,07 0,07 0,25 

Extroversão 0,04 0,06 0,04 0,31 

Abertura 0,42 0,43 0,06 0,01 

Amabilidade 0,02 0,02 0,06 0,71 

Neuroticismo -0,07 -0,12 0,03 0,03 

Realização 

(R²=2%) 

Conscienciosidade 0,04 0,03 0,09 0,66 

Extroversão -0,07 -0,10 0,05 0,16 

Abertura 0,03 0,02 0,08 0,76 

Amabilidade 0,12 0,09 0,08 0,16 

Neuroticismo 0,03 0,04 0,04 0,48 

 
 
Discussão 
         O modelo preditivo da atitude empreendedora por meio dos fatores de 

personalidade Big Five demonstrou a existência de relação entre personalidade e atitude 
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empreendedora, confirmando a centralidade e importância dos aspectos pessoais na 

expressão do empreendedorismo, tal como proposto por Frese e Gielnik (2014).  Com 

base no modelo, nota-se que a personalidade tem maior impacto na criatividade e 

liderança, sendo a abertura substancial para a criatividade e a conscienciosidade e 

extroversão importantes para a liderança.  Ademais, o neuroticismo pode influenciar 

negativamente na criatividade, o que parece apontar para esse fator como fator capaz de 

bloquear a expressão criativa relacionada ao empreendedorismo. 

         No que tange ao risco, nota-se que os fatores de personalidade ainda apresentam 

algum impacto, apesar de não explicarem tão substancialmente quando comparados com 

a explicação proporcionada à criatividade e liderança. Sobre o fator riscos, influencia-se 

esse tipo de atitude no campo do empreendedorismo por meio de traços voltados para a 

conscienciosidade e abertura. Outrossim, verifica-se que personalidade não demonstrou 

explicação para a realização, o que pode sugerir a influência de fatores contextuais na 

determinação desse fator. Por fim, sintetizando-se os achados do modelo, nota-se 

centralidade da conscienciosidade, extroversão e abertura para promoção da atitude 

empreendedora. 

 
Considerações finais 
         O presente estudo contribuiu na análise dos fatores de personalidade que 

impactam na expressão da atitude empreendedora. Especificamente, apurou que os 

fatores conscienciosidade, abertura e extroversão impactam positivamente, ao passo que 

o neuroticismo limita a atitude empreendedora. Destaca-se, entre as limitações do estudo, 

o uso de amostragem por conveniência que pode não representar outros estratos da 

população, o que requer cautela dos pesquisadores ao avaliar e tentar generalizar as 

evidências propostas pelo estudo, o qual deve ser replicado em outros contextos e 

amostras para maximizar sua validade externa. 

Ademais, entende-se que as contribuições geradas na atual investigação devem 

ser consideradas por estudos ulteriores, a fim de propor uma agenda de pesquisa 

nacional que clarifique a relação entre personalidade e empreendedorismo. Afinal, 

somente com a expansão de compreensões sobre o tema será possível desenvolver 

ações de treinamento e capacitação de pessoal no Brasil que impactem substancialmente 
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nas formas de agir dos sujeitos otimizando o empreendedorismo e, consequentemente, 

aumentando a quantidade de negócios propostos localmente. 
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Resumo 
O mapeamento tecnológico para avaliação do potencial de mercado de tecnologias é 

fundamental para alavancar a área de P&D&I brasileira. A definição de temas de pesquisa 

deve ser realizada com estratégia e considerar não só os requisitos de patenteabilidade, 

como, também, a demanda do mercado por tecnologias que resolvam problemas 

específicos encontrados pelas empresas, indústrias e sociedade. Essa análise é melhor 

realizada a partir do uso de plataformas de prospecção tecnológica. Esse artigo apresenta 

os resultados de avaliações de duas ferramentas, realizadas por pesquisadores das 

instituições associadas do NIT Mantiqueira. São discutidos os resultados das avaliações 

das funcionalidades oferecidas por essas ferramentas. As considerações dos 

pesquisadores sobre o uso de tais plataformas foram positivas no sentido de que os 

benefícios científicos alcançados são inúmeros, pois a sua utilização pode auxiliar na 

execução de boas práticas de pesquisa e desenvolvimento com uma melhor definição de 

roadmap tecnológico. 

Palavras chaves: patentes, P&D&I, mapeamento de tecnologias, prospecção tecnológica, 

inovação 

  
Abstract 
The technological mapping to evaluate the market potential of technologies is fundamental 

to leverage the Brazilian R&D&I area. The definition of research topics should be carried 
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out with a strategy and consider not only the patentability requirements but also the market 

demand for technologies that solve specific problems encountered by companies, 

industries, and society. This analysis is best performed with the use of technological 

prospecting platforms. This article presents the results of evaluations of two tools carried 

out by researchers from the associated institutions of the NIT Mantiqueira. The results of 

evaluations of these features offered by these tools are discussed. The researchers' 

considerations about the use of such platforms have been positive in the sense that the 

scientific benefits achieved are innumerable since their use can aid in the execution of 

good research and development practices with a better definition of the technological 

roadmap. 

Keywords: patents, RD&I, technology mapping, technology prospecting, innovation 

  
Introdução 

Os documentos de patentes podem ser considerados fontes privilegiadas para o  

monitoramento do estado da arte, em termos de tecnologia, e também uma forma direta 

de indicativos para processos de inteligência competitiva e monitoramento de 

concorrência. A partir deles é possível descobrir quais pesquisas são realizadas e quais 

empresas e/ou instituições estão investindo em determinada área tecnológica. Desse 

modo, a análise das informações contidas em patentes é um importante para se conhecer 

as interações das organizações com o seu ambiente de negócios (FRANÇA, 1997; 

MOGEE et al., 2002; TEIXEIRA; SOUZA, 2013).  

As ICTs têm como meta o desenvolvimento nacional por meio de pesquisas 

científicas e desenvolvimento tecnológico. Para que isto ocorra, é necessário que o 

conhecimento criado seja de fato transferido para a sociedade por meio da inovação. 

Dúvidas frequentes sempre surgem, como: Será que alguém já patenteou minha 

pesquisa? Qual o atual estado da técnica? Quais inventores atuam na minha linha de 

pesquisa? Quais empresas estariam interessadas em utilizar o que descobri? Que outros 

países poderiam estar interessados nessa tecnologia? Para responder a algumas dessas 

questões é necessário realizar uma busca de anterioridade, com o objetivo de avaliar se a 

tecnologia em questão já foi desenvolvida previamente, se já foi apropriada, ou se já está 

no mercado. Já por meio da prospecção tecnológica são identificadas as tecnologias 

existentes em determinada área, seu estágio de maturidade, tecnologias concorrentes e 



 

545 

lacunas a serem preenchidos, inventores, países de origem das patentes, principais 

depositantes, entre outros dados (QUINTELLA et al., 2011). 

Para realizar uma prospecção tecnológica de patentes são necessárias ferramentas 

e habilidades que, usualmente, ainda não foram incorporadas à formação profissional e 

ao dia a dia das ICTs. No entanto, as demandas de mercado e desenvolvimento 

tecnológico exigem mudanças de paradigma para que as instituições estejam mais 

preparadas para enfrentarem o mundo competitivo e global. Desse modo, a prospecção 

tecnológica deve se tornar rotineira para influenciar os processos de tomada de decisão, 

facilitar a apropriação da Propriedade Intelectual e auxiliar na gestão da inovação. Ela é 

fundamental para apresentar o estado da arte de determinada área tecnológica, com o 

objetivo de gerar informações sobre a sua trajetória passada e sobre as tendências de 

mercado. Inovar nos processos de gestão é, portanto, um dos desafios exigidos por um  

mercado globalizado, com concorrência acirrada, elevado grau de incertezas e um grande 

volume de informação disponível (QUINTELLA et al., 2011; AMPARO et al., 2012). 

Nesse atual contexto, o mapeamento tecnológico torna-se necessário para avaliação 

do potencial de mercado de tecnologias e é fundamental para alavancar a área de P&D&I 

brasileira. A definição de temas de pesquisa deve ser realizada com estratégia e não se 

devem considerar apenas os requisitos de patenteabilidade, como, também, a demanda 

do mercado por tecnologias que resolvam problemas específicos encontrados pelas 

empresas, indústrias e a sociedade. Essa análise é melhor realizada a partir do uso de 

plataformas de prospecção tecnológica. Esse artigo apresenta os resultados de 

avaliações de duas ferramentas, realizadas por pesquisadores das instituições 

associadas ao NIT Mantiqueira. São apresentados e discutidos os resultados das 

avaliações das funcionalidades oferecidas pelas ferramentas. De acordo com as 

informações obtidas, as considerações dos pesquisadores sobre o uso de tais 

ferramentas foram positivas no sentido de que os benefícios científicos alcançados são 

inúmeros, pois a sua utilização pode auxiliar na execução de boas práticas de pesquisa e 

desenvolvimento com uma melhor definição de Roadmap tecnológico, mitigação de riscos 

em projetos e a promoção da inovação. 
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Objetivos 
Esse artigo apresenta os resultados de avaliações de duas ferramentas de 

prospecção tecnológica: Derwent Innovation (Clarivate Analytics) e Patent Strategies 

(LexisNexis) que foram realizadas por  dois conjuntos distintos de pesquisadores das 

instituições associadas ao NIT Mantiqueira. Funcionalidades como: mapeamento 

tecnológico, identificação de tendências de mercado, áreas emergentes, identificação de 

parceiros para desenvolvimento de tecnologias e licenciamentos, análise de portfólio de 

patentes, riscos de infração, origem de inventores, litigation e players do mercado foram 

avaliadas  (É importante ressaltar que esse artigo não possui como motivação realizar 

quaisquer  comparações entre as duas plataformas, mas, sim,  servir como meio de 

divulgação das potencialidades de cada ferramenta e sua importância para o 

desenvolvimento da inovação). 
 
Metodologia 

Antes da apresentação e treinamento para utilização de cada ferramenta, dois 

grupos distintos de pesquisadores responderam um questionário de pré-avaliação. Foram 

avaliados quais são os procedimentos utilizados para buscar informações tecnológicas e 

científicas do estado da arte de seus temas de pesquisa e interesse. Além disso, foram 

levantadas quais são as dificuldades encontradas e as necessidades existentes no seu 

dia a dia. 

De acordo com as respostas obtidas, as buscas de informações são realizadas por 

meio de sites na Internet (Google, Google Acadêmico, Periódicos CAPES, INPI, USPTO, 

entre outros), além das participações em eventos científicos, congressos, bem como em 

entrevistas e consultas às pessoas chaves da respectiva área de pesquisa. 

As principais dificuldades levantadas pelos avaliadores foram: 

• Analisar e compilar as inúmeras informações relacionadas a patentes, 

tecnologias, etc; 

• Desconhecimento em relação aos seus competidores e/ou seus possíveis 

parceiros; 

• Dificuldade para detectar o potencial inovador dos projetos de pesquisa 

(muitas vezes é detectado por meio da comparação com tecnologias 
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semelhantes disponíveis e/ou protegidas, e pela capacidade de valorar a 

tecnologia para conhecer seu impacto no mercado/sociedade); 

 

 Em relação às principais necessidades levantadas pelos pesquisadores pode-se 

citar: 

• Bases de fácil navegação (user-friendly) com interface que forneçam 

informações de artigos e patentes de uma forma completa; 

• Bases multidisciplinares e com ferramentas de tradução;  

• A identificação de empresas, instituições ou pesquisadores que atuam em 

projeto similar a sua pesquisa; 

• Identificação de principais players que atuam em um determinado setor de 

mercado; 

• Gráficos com análises de dados de tecnologias, pesquisadores e 

empresas/instituições; 

• Prospecção de novas tecnologias e demandas; 

• Investigação de riscos e análises de rotas tecnológicas de projetos de P&D; 

• Conhecer vantagens competitivas que auxiliem nos processos de 

transferência de tecnologias. 

 

Após a submissão da avaliação prévia, os dois grupos de pesquisadores receberam 

treinamentos específicos sobre as funcionalidades de cada ferramenta. Após o 

treinamento, as ferramentas foram disponibilizadas gratuitamente por um período de  

teste de 30 dias. Durante este período, analistas de cada empresa estiveram à disposição 

dos avaliadores para sanar quaisquer dúvidas referentes à utilização da plataforma. 

Nesse período os avaliadores puderam pesquisar e consultar informações de tecnologias, 

patentes, literaturas científicas e informações de mercado relacionado às suas áreas de 

pesquisas e de interesse. 

Verificam-se pelas Tabelas 01 e 02 alguns temas pesquisados nas plataformas. 
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Tabela 1. Avaliação da ferramenta Derwent Innovation (Clarivate Analytics). 

Temas analisados pelos pesquisadores 

Robótica e Visão Computacional Power Line Communication 

Impressão 3D aplicada na área de 

Petróleo Bioimpressão de Órgãos 

Controle de atitude de véículos espaciais Giroscópio de fibra ótica 

Sensor de velocidade angular Satélite geoestacionário 

Sequências genéticas e protéicas Bases de testes de radio frequência 

Dispositivos para contenção de chamas Quadriciclos não motorizados 

  

Tabela 2. Avaliação da ferramenta Patent Strategies (LexisNexis). 

Temas analisados pelos pesquisadores 

Nanocompósitos de PMMA/NTCPMs 

aplicados em células solares 

Métodos de equalização para detectores de 

raios X 

Técnicas de SHM aplicados na aviação Conectores ópticos 

Processo de reciclagem de metais em 

placas de circuitos eletrônicos 

Polimento de fibra óptica 

Processos e dispositivos aplicados em 

segurança da informação 

Revestimento metálico 

Impressão 3D aplicada na área de 

perfuração de poços de petróleo 

Feixe de laser 

Nanosílica aplicado em impressão 3D Anel de ressonância 
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Após o treinamento, os pesquisadores preencheram questionários de avaliação 

sobre as funcionalidades oferecidas em cada ferramenta. Como os assuntos tratados por 

cada ferramenta foram distintos, os questionários de avaliação que foram aplicados não 

eram semelhantes, e devido a isso, suas repostas não podem ser comparadas. 

  
Resultados 

Após o período de uso da análise da ferramenta Derwent Innovation, da empresa 

Clarivate Analytics, os avaliadores identificaram vários benefícios oferecidos. Dentre 

alguns deles estão: 

• Permite buscar e analisar a anterioridade das invenções de um modo bem 

fácil e eficiente; 

• Localiza ideias no contexto das pesquisas em andamento; 

• Centraliza o trabalho de buscas de anterioridades, artigos e estudo de 

mercado; 

• Permite conhecer as fronteiras do conhecimento de pesquisas em 

andamento, quem são os pesquisadores e/ou centros de pesquisas e o 

respectivo estado da técnica de determinada tecnologia; 

• Identifica possíveis parceiros;  

• Auxilia a não infringir os direitos de terceiros; 

• Permite direcionar as pesquisas para obtenção de resultados, novos 

depósitos de pedidos de patentes e a promoção da inovação;  

• Permite conhecer o Roadmap tecnológico de determinada área para 

planejamento de ações de P&D. 

 

 Os resultados obtidos no questionário da avaliação da ferramenta Derwent 

Innovation seguem na Tabela 3 abaixo. 
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Tabela 3. Resultados obtidos na Avaliação da ferramenta Derwent Innovation. 

 
 

Dentre os recursos presentes na ferramenta Derwent Innovation há os mapas 

topográficos (ThemeScape Maps) que transformam uma série aparentemente complexa 

de documentos de patentes ou literatura em uma hierarquia de temas comuns dispostos 

em uma paisagem topográfica. Possibilita a fácil identificação de conceitos predominantes 

e a marcação de áreas de oportunidades e risco. 
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Esse recurso permite avaliar de uma forma rápida quais são os competidores, 

potenciais novos entrantes, áreas tecnológicas, tendências setoriais, oportunidades de 
parceria e licenciamento conforme exemplificado na Figura 1. 

 

Figura 1. Exemplo de Mapa topográfico (ThemeScape Maps). 

 

Fonte: Derwent Innovation. 

 

Outro recurso muito importante refere-se à possibilidade de construção de gráficos 

que transformam registros de resultados de pesquisas realizadas em listas ou gráficos 

com ranking. As opções de formatação oferecidas apresentam os dados em gráficos em 

diversas formas (barra, linha ou torta) com display e opção de cores adicionais. 

É possível verificar um exemplo desse recurso na Figura 2, relacionada à 

determinada tecnologia: gráficos de barra com a quantidade de depositantes (A), 

distribuição de patentes em determinados países (B), quantidade de IPC (C) e quantidade 

de publicações anuais de determinada tecnologia (D). 

 

 



 

552 

Figura 2. Exemplos construção de gráficos. 

 

 

Fonte: Derwent Innovation (adaptado). 

 

Após o período de uso de análise da ferramenta Patent Strategies, da empresa 

LexisNexis, os avaliadores identificaram vários benefícios oferecidos. Dentre alguns deles 

estão: 

• A ferramenta possui uma interface amigável e interativa; 

• Possibilita a execução de buscas de anterioridade, aspectos de mercado e 

informações estratégicas sobre patentes; 

• Oferece uma útil relação entre a análise de dados e geração de gráficos; 

• Padroniza nomes de titulares/depositantes por demanda de tema de 

pesquisa;  

• Permite que o pesquisador trabalhe diretamente na busca do estado da 

técnica, fato que contribui para realinhar a sua pesquisa com um mercado 

potencial; 

• Permite construir estratégia de proteção e licenciamento de tecnologias 

produzidas por centros de P&D&I; 

A) 

D) C) 

B) 
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• Disponibiliza informações sobre o estado da arte de determinada pesquisa, 

principais players, vigência de patentes, origem dos inventores, litigation e 

jurisdição; 

• Oferece playbooks que auxiliam o pesquisador com sugestões de 

desenvolvimento de pesquisas e sugere possíveis parceiros; 

 

Os resultados obtidos no questionário da avaliação da ferramenta Patent Strategies 
realizada pelos pesquisadores seguem na Tabela 4 abaixo. 
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Dentre os recursos presentes na ferramenta Patent Strategies há o recurso 

denominado de Text Cluster. Ele analisa quais são os principais temas abordados por um 

conjunto de patentes relacionado a uma busca de anterioridade. 

Tais temas são distribuídos por camadas. Um exemplo de Text Cluster pode ser 
visualizado na Figura 3 abaixo. 

  

Figura 3. Exemplo de Text Cluster com os principais assuntos relatados por camadas                          
(busca realizada com as palavras: "Carbon nanotubes" and nanocomposites and 

PMMA). 

 

Fonte: Patent Strategies. 

 

Outro recurso também muito importante refere-se à possibilidade de construção de 

gráficos que auxiliam na interpretação dos dados coletados. É possível verificar um 

exemplo desse recurso na Figura 4: o gráfico de colmeia (A) que relacionada o número 

de patentes de determinada empresa e seu faturamento. Quanto maior a célula, maior o 

número de patentes da empresa ou universidade e assim maior o tamanho da colmeia. 

Quanto mais vermelha, maior o faturamento da empresa. O gráfico (B) é denominado de 
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Patent Scape e analisa quais são os principais temas abordados em um determinada 

busca e os  coloca em formato de colmeia. Quanto maior a célula, maior o número de 

patentes. As células menores podem ser tecnologias pouco exploradas e, após análise, 

podem ser identificadas com potencial disruptivo. O gráfico (C) permite avaliar a 

quantidade de pedidos de patentes em um determinado período de tempo. O gráfico (D) 

mostra a distribuição das patentes de acordo com o seu local de invenção. 

  

Figura 4. Exemplos de gráficos oferecidos pela ferramenta Patent Strategies. 

 

 

 

                                                          

       

Fonte: Patent Strategies (adaptado). 

 
A partir dos resultados mostrados nas Tabelas 3 e 4 e comentários relatados pelos 

avaliadores verifica-se que ambas as ferramentas foram aprovadas. Uma avaliação geral 

A) B) 

C) D) 
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das ferramentas indicou ainda que cerca de 88% dos pesquisadores utilizariam  as 

ferramentas em suas atividades diárias e que mais de 80% acreditam que o seu uso 

contribuiria de forma impactante no seu trabalho. 

 
Conclusões 

Esse artigo procurou mostrar a importância e o potencial de ferramentas de 

prospecção tecnológica na condução de projetos de pesquisa e desenvolvimento. Apenas 

o estudo isolado do estado da arte de tecnologias não é suficiente para se obter 

informações relevantes de uma pesquisa e promover o seu devido desenvolvimento. 

Desse modo, as ferramentas de prospecção tecnológica identificam-se como um 

serviço de alto valor agregado que norteia a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação 

tecnológica. Elas possuem uma ampla atuação, desde o uso em órgãos de fomento 

(FINEP, BNDES, FAPESP, CNPQ) que podem ser auxiliados na tomada de decisão sobre 

quais temas de pesquisas devem ser priorizados (liberação de recursos via editais), como 

também por pesquisadores e gestores de inovação dos setores público e privado. 

As duas ferramentas de prospecção tecnológica (Derwent Innovation e Patent 

Strategies) foram bem avaliadas e consideradas imprescindíveis para pesquisadores e 

núcleos de gestão de inovação e propriedade intelectual,  pois aprimoram as atividades 

de pesquisa e proporcionam melhores condições para alavancar a inovação nas ICTs.   
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Resumo 
A Taxionomia dos Objetivos Educacionais de Bloom de 1956, revista e publicada em 2001 

como Taxionomia para a Aprendizagem, o Ensino e a Avaliação, é excelente ferramenta 

para a educação de alunos superdotados e, também, para a formação de professores 

interessados na educação centrada no aluno e na criatividade. Enquanto a Taxionomia 

original foi concebida para a definição de objetivos educacionais, com vistas à avaliação 

dos alunos, a revisão visa sobretudo o planejamento do currículo, da instrução e da 

avaliação. Na formação do professor de superdotados, a nova Taxionomia oferece 

estrutura que envolve as diversas formas de conhecimento, aplicáveis a qualquer área de 

estudo e os níveis cognitivos nos quais os alunos devem trabalhar, dos mais simples aos 

mais complexos. Aqui será apresentado o trabalho realizado no Programa Estrela Dalva, 

do Intituto LECCA. 

 

Abstract 
Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives, published in 1956, reviewed and published 

in 2001 as A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing, is an excellent tool for 

planning the education of gifted students as well as for educating teachers of the gifted 

interested in planning for individualized instruction and creativity. Whereas the original 

Taxonomy was conceived for categorizing educational objectives for aiding in assessment, 

its revision helps teachers plan and deliver appropriate instruction and design assessment 

tasks. With regards to staff development, the Taxonomy offers a fine structure for 

developing teachers of gifted students in any subject area, preparing them for planning 

activities in different levels of abstraction. Here will be presented the work done at 

Programa Estrela Dalva, in Instituto LECCA. 
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Introdução 
A Taxionomia dos Objetivos Educacionais de Benjamin Bloom, publicada em 1956, 

foi criada com o intuito de auxiliar professores e responsáveis por avaliações de alunos na 

elaboração de objetivos claramente definidos para tais avaliações. Embora originalmente 

desenvolvida para classificar objetivos da instrução e itens de avaliação do desempenho 

dos alunos de forma hierarquizada, podendo auxiliar o planejamento de situações de 

aprendizagem, tanto no caso de se definirem competências quanto no de habilidades, a 

Taxionomia foi também usada com grande frequência como uma organização hierárquica 

de categorias de pensamento, ou um modelo de processos de pensamento. 

A Taxionomia original é composta de seis níveis, que vão dos mais concretos aos 

mais abstratos, sendo eles: Conhecimento (conhecimento de específicos, de formas de 

lidar com os específicos, de pontos universais e de abstrações em um campo do saber); 

Compreensão (tradução, interpretação e extrapolação); Aplicação (uso de abstrações em 

situações concretas e particulares); Análise (análise dos elementos, das relações entre os 

elementos e dos princípios organizacionais); Síntese (produção de um trabalho único ou 

original e produção de um plano ou de um conjunto de operações); e Avaliação 

(julgamentos em termos de evidências internas e julgamentos em termos de critérios 

externos). 

Através da Taxionomia original, os professores podem organizar o que desejam que 

seus alunos saibam, numa hierarquia cumulativa do nível de menor complexidade 

(conhecimento) para o de maior complexidade (avaliação), de tal forma que um nível seja 

dominado antes que o próximo seja alcançado.  Segundo Ferraz e Belhot (2010), ao 

iniciar a pesquisa que iria levar à criação da Taxionomia, Bloom e seus colegas 

perceberam que, nas mesmas condições de ensino, descontadas as variáveis externas 

ao processo ensino-aprendizagem, todos os alunos aprendiam, embora se 

diferenciassem com relação ao nível de profundidade e abstração do conhecimento 

adquirido. Ainda segundo os autores, essa diferença poderia ser caracterizada pelas 

estratégias de ensino utilizadas e pela organização dos processos de aprendizagem, 

planejados para estimular o desenvolvimento cognitivo dos alunos. O desenvolvimento 

cognitivo dos alunos e a sua relação com os objetivos definidos para a aprendizagem 

guiaram o trabalho de Bloom e seus colaboradores. 
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A revisão da Taxionomia de Bloom 

Em 2001, quase cinquenta anos depois da publicação da Taxionomia, um grupo 

multidisciplinar constituido por educadores, psicólogos, especialistas em currículos e 

outros e liderado por Lorin Anderson e David Krathwohl, que participou do 

desenvolvimento da Taxionomia original com Benjamin Bloom, propôs uma revisão, em 

um livro chamado A taxonomy for learning, teaching and assessing: a revision of Bloom’s 

taxonomy for educational objectives (2001). Duas razões principais, segundo os autores, 

os levaram a proceder com uma revisão do trabalho original: 

·  A necessidade de levar educadores a reconhecer novamente o valor da 

Taxionomia e como ela continua a ser de imensa utilidade para educadores de hoje, que 

lutam com problemas de planejamento de  instrução e de avaliação de alunos; e 

· A necessidade de incorporar novos conhecimentos, resultados de pesquisas e de 

ações que podem contribuir com a Taxionomia. 

Embora a estrutura e as ideias principais da Taxionomia tenham sido mantidas, 

muitas foram as mudanças – no uso, na terminologia e nas estruturas. Em primeiro lugar, 

a revisão enfatiza o uso da Taxionomia no planejamento curricular e não apenas na 

avaliação dos alunos. Enquanto a original focava no planejamento de objetivos 

educacionais em termos de questões para a avaliação dos alunos, a revisão dá enorme 

ênfase ao planejamento do currículo, da instrução e das questões para avaliação, e a 

como estes três planejamentos estão coordenados e interligados. A revisão também 

enfatiza o uso da Taxionomia por professores e planejadores de currículos, e não apenas 

por avaliadores. 

Com relação às mudanças na terminologia, enquanto os níveis na Taxionomia 

original eram apresentados como substantivos, os novos são apresentados como verbos, 

ou seja, com ênfase maior na ação do aluno. Segundo Ferraz e Belhot (2010), os 

profissionais que coordenaram a revisão chegaram à conclusão de que verbos e 

substantivos deveriam pertencer a dimensões separadas, sendo que os substantivos 

formariam a base para a dimensão do conhecimento, enquanto os verbos estariam 

relacionados aos aspectos cognitivos, ou seja, ao “como”. Ainda segundo os autores, esta 

separação deu um caráter bidimensional à Taxionomia e, na verdade, direcionou todo o 
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trabalho da revisão. A Taxionomia passou a ser estruturada como tendo a Dimensão 

Conhecimento e a Dimensão dos Processos Cognitivos. 

 

Dimensão Conhecimento 
Na Taxionomia original, o nível Conhecimento se refere à habilidade de lembrar 

específicos (factual), pontos universais e de abstrações em um campo do saber 

(conceitos) e formas de lidar com os específicos (procedimentos). Na revisão, o 

Conhecimento, ao deixar de integrar os níveis da Taxionomia, passou a ser uma categoria 

à parte, subdividida em conhecimento factual, conhecimento conceitual, conhecimento 

procedimental e conhecimento metacognitivo, presentes em todos os níveis da 

Taxionomia. No Conhecimento Factual, o nível de abstração é muito baixo e se refere 

basicamente à terminologia usada em um campo de atuação. Envolve vocabulário 

técnico, símbolos musicais, palavras, símbolos gráficos, linguagem matemática ou de 

outra matéria, símbolos usados em mapas ou em gráficos, etc. Envolve também 

conhecimento de detalhes e elementos, que variam dependendo do nível de escolaridade 

do aluno, bem como de fontes confiáveis de informação, datas de eventos, magnitude de 

fenômenos, produtos de um país, informações sobre determinada cultura, fatos 

importantes para a saúde, e outros. 

O Conhecimento Conceitual envolve o conhecimento de classificações e de 

categorias, tais como combinações que pertencem a uma área de estudo. Por exemplo, 

ao analisar uma história, enredo como categoria é diferente do enredo específico da 

história, que seria conhecimento factual. O conhecimento conceitual envolve ainda o 

conhecimento de princípios e generalizações (por exemplo, o conhecimento de leis 

fundamentais da física, ou de princípios da química, ou ainda de princípios da 

democracia). Finalmente, envolve também o conhecimento de teorias, modelos e 

estruturas (por exemplo, conhecimento da interrelação entre princípios de química como 

base para teorias da Química, ou conhecimento da estrutura organizacional de um 

governo, etc.). 

O Conhecimento Procedimental se refere ao como fazer algo, ou como proceder em 

determinada situação. Envolve conhecimento de habilidades específicas de uma matéria 

(por exemplo, conhecimentos de técnicas de pintura, ou de algorítmos necessários para 

resolver uma equação matemática, ou ainda de como atuar no salto à distância), 
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conhecimento de técnicas e métodos específicos de uma matéria (por exemplo, 

conhecimento de técnicas de crítica literária, ou de métodos para avaliar conceitos de 

saúde, ou ainda de técnicas de pesquisa) e conhecimento de critérios para determinar 

quando usar processos apropriados (aqui os alunos devem não apenas conhecer os 

processos a serem usados, mas também como saber quando usar cada processo). 

Finalmente, o Conhecimento Metacognitivo,  ausente da Taxionomia original, é o 

conhecimento sobre cognição em geral, bem como o conhecimento sobre os processos 

individuais de cognição. Envolve o conhecimento estratégico (as estratégias básicas 

necessárias para aprender, para pensar, para resolver problemas, etc.), o conhecimento 

de tarefas cognitivas (tais como conhecimento contextual e conhecimento condicional) e o 

autoconhecimento (além de conhecer suas próprias habilidades, conhecer sua motivação, 

seus valores, suas crenças, etc.). 

O Conhecimento, em todas as suas formas, está presente em todos os níveis da 

Taxionomia (ver quadro 1). 

 

Dimensão dos Processos Cognitivos 
A Dimensão dos Processos Cognitivos tem seis níveis, como na Taxionomia original, 

no  entanto neles existem importantes mudanças, a começar pelo uso de verbos, ao invés 

de substantivos na sua nomenclatura. Outras mudanças incluem o primeiro nível, que 

passa a se chamar Recordar, o nível Compreensão que passa a ser chamado de 

Entender e o nível Síntese, chamado aqui de Criar. A ordem dos níveis também é 

alterada, e passa a ser Recordar, Entender, Aplicar, Analisar, Avaliar e Criar. 

Finalmente, outra mudança estrutural se refere ao fato de que na revisão não há a 

determinação  do aspecto cumulativo dos níveis, como na Taxionomia original pois, 

segundo seus autores, os níveis podem “conviver” uns com os outros. 

 

Dimensão do 

Conhecimento 

Recordar Entender Aplicar Analisar Avaliar Criar 

Conhecimento 

Factual 
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Conhecimento 

Conceitual 

            

Conhecimento 

Procedimental 

            

Conhecimento 

Metacogitivo 

            

Quadro 1 – Dimensão Conhecimento e Dimensão dos Processos Cognitivos. 

 
Bases para o desenvolvimento de programas para superdotados 

Fundamental nos programas de atendimento a alunos superdotados é permitir a sua 

auto-realização através de educação individualizada, bem como possibilitar que cheguem 

à idade adulta capazes de desempenhar o papel escolhido por eles com autonomia. É 

preciso que a escolha da educação apropriada seja feita de acordo com o potencial 

cognitivo individual, na busca da realização pessoal mas também da realização de 

contribuições para a comunidade em geral, refletindo sobre o bem comum. Para que isto 

seja possível, é necessário que, dentro de qualquer modelo de educação de 

superdotados, o foco do programa esteja no desenvolvimento equilibrado dos aspetos 

social, moral e acadêmico dos alunos, com ênfase na criatividade e na independência de 

ideias (Sodré, 2006). 

Certamente existem muitos modelos de ensino-aprendizagem para superdotados, e 

dificilmente um modelo poderá ser considerado o melhor. No entanto, existem princípios 

que regem os melhores modelos. Em 1982, Passow preparou, com um grupo de colegas, 

um documento que refletia a opinião da maioria dos profissionais de educação de 

crianças e jovens superdotados da época sobre a diferenciação de currículos para alunos 

superdotados. No documento, Passow listou uma série de princípios norteadores para 

currículos para alunos superdotados: 
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1. O conteúdo dos currículos para superdotados deve ser organizado de modo a 

incluir o estudo mais elaborado, complexo e profundo de ideias, problemas e temas que 

integrem o conhecimento de diferentes sistemas de pensamento. 

2. O currículo deve facilitar o desenvolvimento e a aplicação de habilidades de 

pensamento produtivo para permitir que os alunos reconceitualizem o conhecimento 

existente ou criem conhecimento novo. 

3. O currículo deve facilitar a exploração do conhecimento em perpétua mutação e o 

desenvolvimento da atitude de apreciação da busca de conhecimento em um mundo 

aberto. 

4. O currículo deve encorajar a exposição, a seleção e o uso de fontes 

especializadas. 

5. O currículo deve incentivar a aprendizagem e o crescimento autoiniciados e 

autodirecionados. 

6. O currículo deve facilitar o desenvolvimento do autoconhecimento e do 

conhecimento das relações com outras pessoas, instituições sociais, natureza e cultura. 

7. A avaliação, nos currículos para superdotados, deve ser conduzida de acordo com 

princípios estabelecidos a priori, com ênfase especial nas formas mais elevadas do 

pensamento, da criatividade e da excelência tanto dos desempenhos quanto dos 

produtos. 

A Taxionomia dos Objetivos Educacionais de Bloom tem sido extensivamente usada 

no planejamento de atividades para alunos superdotados. Aqui propõe-se que a 

Taxionomia Revista é ainda mais apropriada, por seu caráter bidimensional, antes 

inexistente, com a separação  da Dimensão Conhecimento da Dimensão dos Processos 

Cognitivos; pela inclusão do Conhecimento Metacognitivo, que leva o aluno a pensar 

sobre o seu próprio pensar; pela ênfase no fazer, ao nomear os níveis da Dimensão dos 

Processos Cognitivos através de verbos; e pela substituição do nível Síntese pelo nível 

Criar, fundamental para uma educação voltada para a criatividade. 

 
Programa Estrela Dalva de Atendimento a Alunos Superdotados de Baixa Renda no 
Rio de Janeiro 

O Programa Estrela Dalva atende alunos academicamente superdotados de baixa 

renda, selecionados em escolas municipais de Ensino Fundamental do Rio de Janeiro. Os 
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alunos frequentam o Programa sempre no contraturno de suas escolas, portanto 

continuam frequentando suas escolas de origem ao mesmo tempo em que participam das 

atividades oferecidas no Instituto LECCA, cinco vezes por semana durante quatro horas. 

O Programa oferece aos alunos: 

·   Aceleração acadêmica 

·   Enriquecimento cultural 

· Preparação para os concursos de seleção de alunos para escolas públicas de 

excelência da cidade. 

Na aceleração acadêmica, os alunos trabalham sempre com conteúdos acadêmicos 

um ano adiante da série que frequentam em suas escolas de origem. O Programa oferece 

atividades acadêmicas dentro de uma visão transdisciplinar, ou seja, embora o foco seja 

conteúdos de Português e Matemática, as aulas sempre apresentam conteúdos de 

História, Geografia, Arte, etc. 

A Transdisciplinaridade (Sodré & Ligiéro, 2014) é uma nova forma de conhecer a 

natureza, a vida e a humanidade, que surge como consequência inevitável do impacto do 

aparecimento das novas tecnologias na vida em sociedade. Ela surge na busca do 

sentido da vida através das relações entre os diversos saberes – ciências exatas, ciências 

humanas e artes, numa democracia cognitiva. No planejamento de atividades 

transdisciplinares leva-se em conta que: 

· A Transdisciplinaridade é complementar à abordagem disciplinar e, portanto, não a 

exclui. 

·  A Transdisciplinaridade faz emergir, do confronto das disciplinas, novos dados que 

se articulam entre si e que oferecem uma nova visão da natureza e da realidade. 

· A Transdisciplinaridade permite o diálogo das ciências exatas com as ciências 

humanas e também com arte, literatura, poesia, etc. 

· A educação transdisciplinar reavalia o papel da intuição, do imaginário, da 

sensibilidade e do corpo na transmissão do conhecimento. 

·  A ética transdisciplinar recusa toda atitude que se negue ao diálogo e à discussão, 

qualquer que seja sua origem. 

·   O rigor, a abertura e a tolerância são características fundamentais da atitude e da 

visão transdisciplinar. 
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· Os projetos transdisciplinares podem se configurar de diversas formas, mesmo 

quando se parte de um mesmo tema em diferentes espaços escolares. 

A educação transdisciplinar, ao levar em conta todas as dimensões do ser humano, 

também está de acordo com a proposta da Comissão Internacional sobre Educação para 

o Século XXI, da UNESCO (Delors, 2012), que apresenta quatro pilares para a estrutura 

da educação do presente século: 

·  Aprender a conhecer, que significa aprender a fazer conexões entre os diferentes 

saberes e os seus significados para a vida; e entre esses saberes, seus significados e as 

capacidades interiores de cada um. 

· Aprender a fazer, que significa criar as condições para o surgimento de pessoas 

autênticas, que possam desenvolver as suas potencialidades, descobrindo o novo e 

criando. 

·  Aprender a viver em conjunto, que significa aceitar as diferenças de opinião, de 

etnia e de crença, numa atitude transcultural, trans-religiosa e transnacional. 

· Aprender a ser, que significa descobrir condicionamentos pessoais, descobrir a 

harmonia ou desarmonia entre a própria vida e a vida social e testar as bases de 

convicções pessoais. 

A aceleração acadêmica, com base na educação transdisciplinar, nos pilares da 

educação para o século XXI propostos pela UNESCO, e estruturada a partir da 

Taxionomia revista, atende aos princípios apresentados por Passow para a educação dos 

superdotados, ou seja, inclui o estudo mais elaborado, complexo e profundo de ideias, 

problemas e temas que integram o conhecimento de diferentes sistemas de pensamento; 

facilita o desenvolvimento e a aplicação de habilidades de pensamento produtivo para 

permitir que os alunos reconceitualizem o conhecimento existente ou criem conhecimento 

novo; facilita a exploração do conhecimento em perpétua mutação e o desenvolvimento 

da atitude de apreciação da busca de conhecimento; facilita o desenvolvimento do 

autoconhecimento e do conhecimento das relações com outras pessoas, instituições 

sociais, natureza e cultura; e facilita a avaliação com ênfase nas formas mais elevadas do 

pensamento, da criatividade e da excelência. 

O enriquecimento cultural está atrelado à aceleração acadêmica apresentada de 

forma transdisciplinar, uma vez que em cada unidade de estudo, que leva os alunos a 

avançarem nos seus conhecimentos acadêmicos, necessariamente os leva também a 
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estudar diferentes assuntos, que incluem outras matérias do currículo escolar e outros 

assuntos, por exemplo artes. 

A preparação para os concursos públicos também está diretamente ligada à 

aceleração acadêmica e ao enriquecimento cultural, uma vez que os alunos precisarão de 

todos esses conhecimentos para serem aprovados na seleção para as escolas de sua 

preferência. 

Como as atividades de aceleração acadêmica e de enriquecimento cultural são 

planejadas a partir da Taxionomia revista e também dos pilares da UNESCO, a Dimensão 

Conhecimento é explorada de forma factual e conceitual (aprender a conhecer), 

procedimental (aprender a fazer) e metacognitiva (aprender a viver em conjunto e 

aprender a ser) em atividades que, na Dimensão dos Processos Cognitivos, dão maior 

ênfase aos níveis mais altos e mais abstratos da Taxionomia (Analisar, Avaliar e Criar) e 

dedicam menor ênfase a aquelas de nível de complexidade menor (Relembrar, Entender 

e Aplicar). 

 

O desenvolvimento da escrita através dos milênios – uma unidade de estudo 
Como exemplo do trabalho desenvolvido com os alunos de Ensino Fundamental I do 

Programa Estrela Dalva, aqui é apresentada a unidade de estudo sobre o 

desenvolvimento da escrita através dos milênios. Esta unidade é dividida em: 

·         Pré-história 

·         Mesopotâmia 

·         Egito 

·         China 

·         Grécia 

·         Roma 

Em cada uma das seis partes é estudado um período da história, incluindo 

localização geográfica, história propriamente dita, cultura, organização governamental 

(quando é o caso), artes, escrita e alfabeto, números e matemática, etc. O estudo se inicia 

com conhecimento factual, conceitual e procedimental do período; as atividades são 

planejadas de modo a que as primeiras estejam nos três primeiros níveis (relembrando, 

entendendo e aplicando), embora não haja obrigatoriamente uma atividade em cada um 

dos níveis, seguidas de atividades nas quais os alunos analisam, avaliam e criam. 
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Sempre que possível, os alunos também são levados a pensar sobre seus próprios 

sentimentos e motivações relacionados com o estudo em questão (conhecimento 

metacognitivo, ou aprender a ser). 

Como exemplo, seguem-se algumas atividades planejadas no período do Egito: 

RECORDAR Filme sobre o Egito Antigo, mapas históricos da região, livros de arte 

egípcia. A seguir, atividades em que os alunos conversam sobre o que viram. 

ENTENDER 1) Explicar, em texto, porque o Egito é considerado o berço da 

civilização. 2) Definir: faraó, sacerdote, pirâmide e hieroglifo. 3) Fazer tabela com 

algarismos egípcios e arábicos. 

APLICAR 1) Fazer mapa do Egito, e indicar a localização do rio Nilo, das pirâmides, 

das principais cidades, etc. 2) Fazer uma reprodução da Pedra da Roseta e apresentar 

uma explicação do que entenderam sobre ela. 

ANALISAR 1) O filme apresenta a estrutura de governo do Egito, com faraó, 

sacerdotes, etc. Comparar e contrastar a estrutura governamental egípcia e brasileira, 

apresentando um poster com as comparações. 2) Comparar e contrastar a vida de uma 

criança no Egito Antigo e no Rio de Janeiro hoje. Apresentar a informação em uma 

pequena peça de teatro. 

AVALIAR 1) Avaliar a qualidade de vida dos construtores das pirâmides, com 

critérios de avaliação dados pelo professor. 2) Avaliar como seria viver no Egito Antigo, 

porém com critérios próprios, que devem ser informados ao professor. 3) Apresentar o 

que o aluno considera serem as três maiores contribuições dos egípcios para o nosso 

alfabeto. 

CRIAR 1) Criar um alfabeto pictográfico, escrever mensagens para os colegas 

lerem. 2) Escolher um período do Egito Antigo para pesquisar. Usando a informação 

pesquisada, criar um mural demonstrando a sua interpretação da vida no Egito durante o 

período. 3) Como decorar um túmulo de soldado, sacerdote ou faraó, seguindo as 

tradições do Egito Antigo? Criar um mobile ou poster que ilustre cada tipo de túmulo. 

 
Formação dos professores 

Embora os professores do Programa Estrela Dalva já trabalhem com esta 

metodologia há algum tempo, a sua formação é continuada, e não se considera que 

esteja jamais completa. A formação tem por objetivos: 
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·         Desenvolvimento profissional 

·         Crescimento pessoal 

·         Desenvolvimento da Criatividade 

A formação envolve a Dimensão Conhecimento, onde são estudados os diferentes 

autores que embasam o nosso trabalho (conhecimento factual), os conceitos envolvidos 

(conhecimento conceitual), as diferentes formas de como proceder com os conteúdos e 

com os alunos (conhecimento procedimental) e se discute a maneira como cada professor 

se sente trabalhando dentro da estrutura apresentada (conhecimento metacognitivo). 

Num segundo momento, a formação envolve o Conhecimento dos Processos Cognitivos, 

nos seus seis níveis, onde cada professor galga os diferentes níveis da Taxionomia, 

aprofundando a sua capacidade de trabalhar de forma cada vez mais complexa levando-

os, finalmente, à criação de unidades de currículo, com as atividades de instrução 

planejadas nos seus detalhes e minúcias (incluindo o material que será utilizado – 

tecnologia, materiais de arte, livros, filmes, etc.) e de avaliação. Exitem supervisões 

individuais, sobretudo para professores novos, grupo de estudo mensal e workshps, onde 

os planejamentos são discutidos em grupo, para que os professores possam se auxiliar 

(aprender a viver em conjunto) e chegar a planejamentos mais elaborados e complexos. 
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Resumo 
Frequentemente depara-se com a ideia equivocada de que a pessoa superdotada é 

emocionalmente prejudicada e frágil. Pode-se, entretanto, relacionar determinados 

atributos individuais encontrados nos diferentes perfis de superdotação a aqueles de 

pessoas com reconhecida capacidade de resiliência. A resiliência é comumente atribuída 

a indivíduos que, experienciando situações adversas, não resolvem problemas de forma 

previsível e conseguem sair de tais vivências fortalecidos. Mais do que encarar situações 

difíceis e não sucumbir a elas, o Sistema Teórico da Afetividade Ampliada (STAA) traz um 

entendimento estendido deste constructo na medida em que o apresenta associado à 

criatividade. A resiliência é, nessa perspectiva, criativa, já que move o sujeito a buscar 

novos caminhos para resolver situações desafiadoras. Pretende-se discutir a inter-relação 

entre resiliência e criatividade na formação da identidade da pessoa superdotada. Assim, 

não necessariamente ter resiliência torna um sujeito superdotado, mas um superdotado 

faz, provavelmente, maior uso dela, desenvolvendo continuamente seus recursos 

psíquicos. 

Palavras-chave: Altas Habilidades/Superdotação; Criatividade; Resiliência. 

  
Abstract 
Frequently people have a mistaken idea that gifted person is emotionally impaired and 

fragile. However, it is possible to relate some individual attributes found in different 

giftedness profiles to individuals recognized for their resilience capacity. Resilience is often 

attributed to individuals that when experiencing adverse situations, can solve problems 

with unpredictable ways and becoming more strengthened after facing them. Beyond that 
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concept of resilience, the Theoretical System of Extended Affectivity (TSEA) brings an 

extended understanding for it, in order of relate resilience to creativity. In this perspective, 

resilience is creative as it moves the subject to seek new ways to solve a challenging 

situation. This article intended to discuss the relation between resilience and creativity in 

formation of identity of gifted person. It is not, therefore, necessarily having resilience that 

makes the subject a gifted, but by being gifted, he probably makes more use of it. 

Keywords: Giftedness; Creativity; Resilience. 

 
Introdução 

Originário do latim resilio, o vocábulo resiliência significa saltar para trás; retirar-se 

sobre si mesmo, reduzir-se, encurtar-se, afastar-se; ressaltar, brotar (SARAIVA, 2000). No 

dicionário da língua portuguesa, resiliência é conceituada como “propriedade pela qual a 

energia armazenada em um corpo deformando é devolvida quando cessa a tensão 

causadora duma deformação elástica; resistência ao choque” (FERREIRA, 2004, p. 

1743).  A partir da observação do verbete na língua portuguesa, pode-se inferir uma 

aproximação ao aspecto humano ao mencionar que resiliência é a “resistência ao 

choque”, remetendo à capacidade do ser de se restaurar e/ou moldar-se às situações 

difíceis da vida (PINHEIRO, 2004; BARREIRA, NAKAMURA, 2006). 

A ideia de que no processo de resiliência combinam-se fatores de proteção e de 

risco é um ponto consensual entre os estudiosos da área. É importante destacar que um 

fator de risco e/ou proteção pode ser determinado tanto no domínio individual quanto 

externo ao sujeito. 

Os fatores de proteção têm a função de atenuar as consequências negativas 

esperadas quando da existência de situações estressoras, na medida em que possibilitam 

ao sujeito responder de forma exitosa a alguma hostilidade. Assim, propiciam que o 

choque do encontro com fatores de risco, bem como as reações maléficas em cadeia 

sejam diminuídos ou evitados (PESCE et al, 2004; PINHEIRO, 2004).  

Quanto aos atributos sociais, destaca-se o papel da família e de uma rede de apoio. 

Os atributos familiares se configuram como fator protetivo quando a família proporciona 

qualidade positiva nas interações, estabilidade, coesão, assertividade, respeito mútuo e 

apoio às necessidades da pessoa.  
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A resiliência é mais que a atitude de resistir a uma destruição, preservando a 

integridade em circunstancias difíceis. Não se aventa se a pessoa é ou não é resiliente 

porque não é compreendida como traço de personalidade, mas como um conjunto de 

habilidades que é solicitado numa dada conjuntura, acessando certos pensamentos e 

ações frente a uma situação adversa (JUNQUEIRA; DESLANDES, 2003; TABOADA et al, 

2006). 

No domínio do indivíduo, a capacidade de resiliência se dá no conjunto de atributos, 

a saber: autoestima positiva, autocontrole, autonomia, flexibilidade, autoeficácia, empatia, 

criatividade, assertividade, capacidade intelectual, senso de humor, habilidade para 

resolver problemas, otimismo e ainda espiritualidade (PESCE et al, 2004; PINHEIRO, 

2004). Interessante notar que muitas destas características são encontradas no perfil da 

pessoa com altas habilidades/superdotação (AH/S) – isto é, aquela que possui 

potencial/desempenho acima da média quando comparada com pares etários. 

A partir desta inquietação, realizou-se uma investigação científica por meio do curso 

de Mestrado em Educação (PALUDO, 2013), tendo como norte a relação entre a 

capacidade de resiliência e a identidade superdotada. Como resultado, constatou-se que 

as características supracitadas, de fato, oportunizam nos sujeitos superdotados alta 

capacidade de resiliência. 

Com base no exposto, a intenção do presente manuscrito é contribuir para reversão 

do quadro de entendimento de que o superdotado é vulnerável – dada a capacidade de 

resiliência presente neste perfil –, bem como apresentar uma visão mais estendida de 

resiliência, tendo como base o Sistema Teórico da Afetividade Ampliada (SANT’ANA-

LOOS; LOOS-SANT’ANA, 2013a). 

  
Altas habilidades/superdotação e resiliência 

Como anunciado anteriormente, deparou-se com a inquietação sobre a presença 

análoga de características encontradas nas altas habilidades/superdotação e de igual 

modo presentes na resiliência, e de características presentes na resiliência que também 

estão nas altas habilidades/superdotação. Em outras palavras, várias das características 

apontadas pela literatura como pertencentes ao sujeito com AH/S coincidem com as 

apontadas como fatores de proteção no processo de resiliência e vice-versa. 
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Acredita-se, nesse sentido, que a identidade superdotada tem uma predisposição 

para a capacidade de resiliência; contudo, o meio social – a alteridade – é imprescindível 

para que tais características possam ser desenvolvidas. Diante desse cenário, começou-

se a pensar sobre a possível relação entre esses dois constructos. Para o que se 

pretende aqui, citam-se alguns atributos citados pela literatura, como inteligência, senso 

de humor, flexibilidade de pensamento, habilidade para resolver problemas, criatividade, 

curiosidade, motivação intrínseca, entre outros como qualidades do sujeito com AH/S. 

A partir de uma varredura nos escritos sobre resiliência, constatou-se a relação dos 

referidos atributos sustentados por pesquisadores como características da resiliência: 

Jaffee et al (2007) destacam alto nível de inteligência; Vargas (2009) compartilha com 

Jaffee e acrescenta ao bom funcionamento intelectual a autoestima. Além do alto nível de 

inteligência e autoestima, Pereyra (2011) reitera o senso de humor como atributo da 

resiliência. Nesse mesmo raciocínio, Taboada et al (2006) incluem a autoestima, lócus de 

controle e inteligência; Pinheiro (2004) indica habilidades para resolver problemas e 

autoeficácia; Pesce et al (2004; 2005) trazem a autoestima positiva, flexibilidade e 

habilidade para resolução de problemas. 

Cabe destacar que, a partir dos atributos individuais encontrados na capacidade de 

resiliência, pode-se identificar os traços de superdotação ou anéis, elencados pela teoria 

de superdotação denominada Concepção dos Três Anéis, cunhada por Renzulli (2004): 

capacidade acima da média, criatividade e envolvimento com a tarefa. A capacidade 

acima da média é visualizada na medida em que autores destacam o alto nível de 

inteligência; criatividade quando se enfatiza a flexibilidade de pensamento e habilidade 

para solucionar problemas; e envolvimento com a tarefa, quando se trata da iniciativa, o 

empenho de exigir mais de si para resolver atividades complexas. 

Díaz et al (2006) realizaram uma investigação com uma amostra de 345 estudantes 

universitários colombianos com o intuito de analisar a existência de fatores resilientes 

associados ao rendimento acadêmico. O resultado desta pesquisa mostrou que alunos 

com maior rendimento acadêmico possuíam mais fatores resilientes. 

De acordo com a média e desvio padrão destas variáveis, são os estudantes com 

bom rendimento acadêmico os que tendem a ter pontuações mais altas no questionário 

de resiliência, o que implica maior presença destes fatores no grupo (DÍAZ et al, 2006, p. 

208). Para esse estudo, Díaz e seus colaboradores usaram como categorias de análise 
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os fatores apresentados por Werner (1982) e Wolín e Wolín (1993): introspecção, 

interação, iniciativa, independência, humor, criatividade, moralidade e pensamento crítico. 

A investigação mostrou que mesmo sendo todos os referidos fatores importantes para 

determinar o rendimento acadêmico, a iniciativa influi diretamente nesse processo, sendo 

um determinante para o alto ou baixo desempenho acadêmico. 

De acordo com Werner (1982), como também Wolín e Wolín (1993), uma pessoa 

com iniciativa direciona seu comportamento para uma meta, o que pressupõe delinear 

previamente suas ações. Além disso, apresenta curiosidade na medida em que traz 

questionamentos expondo suas inquietudes, dedica-se muito ao estudo, visto o tempo 

que dispende nesse tipo de atividade e o prazer que tem na mesma. Isso tudo é, 

frequentemente, motivado por uma regra própria de excelência. Ademais, apresenta 

capacidade de liderança, gosto por enfrentar desafios e frequentemente desempenha 

atividades para além do âmbito acadêmico. 

Díaz et al (2006) acrescentam ainda que sujeitos com iniciativa obtêm melhores 

classificações e tendem a se sobressair em suas atividades. É interessante notar que ao 

analisar a iniciativa como atributo resiliente e seu desdobramento no rendimento 

acadêmico, características frequentemente encontradas nas pessoas com AH/S, como 

curiosidade, dedicação às tarefas visualizadas pelo tempo e prazer no estudo, 

perfeccionismo, liderança, melhores classificações e destaque nas atividades, também 

são observadas. 

Faz-se possível uma análise correlacional com a superdotação. As características da 

superdotação podem funcionar como propulsionadoras da capacidade de resiliência. As 

características próprias do sujeito com AH/S – inteligência, criatividade e motivação –, em 

conjunto com os demais atributos de resiliência, têm uma clara implicação na 

autorregulação frente a situações adversas, funcionando como estratégias próprias de 

coping. Seriam então as características do sujeito com AH/S que favoreceriam e 

otimizariam o desenvolvimento de sua capacidade de resiliência? Por outro lado, os 

atributos da resiliência é que propiciariam     o         desenvolvimento das características 

das altas habilidades/superdotação? O maior rendimento seria ocasionado pelo conjunto 

das características de superdotação e de atributos resilientes? Seriam os sujeitos com 

AH/S mais resilientes que os não identificados como tal? 
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Retomando a análise sobre fator de proteção, é importante mencionar que um 

atributo protetivo pode proporcionar o aparecimento de outros. Desse modo, mesmo que 

um sujeito não apresente alguns atributos individuais, as figuras sociais podem atuar no 

sentido de desenvolvê-los e assim contribuir para o processo de resiliência. É importante 

destacar que a presença dos atributos aqui dissertados não deve ser entendida como 

resistência diante de qualquer situação estressora, pois essa varia de acordo com as 

circunstâncias vividas (BARREIRA, NAKAMURA, 2006). 

Compartilha-se da ideia que a resiliência é desenvolvida em um processo constituído 

por fatores de risco e de proteção, por componentes individuais e sociais; contudo, 

quando uma situação se configura como adversa é porque as soluções rotineiras não são 

suficientes e os recursos psicológicos já construídos não solucionam o problema, 

requerendo a “produção” de novos recursos, pondo em ação a criatividade. É nesse 

sentido que o STAA (SANT’ANA-LOOS, LOOS-SANT’ANA, 2013a, 2013b) apresenta uma 

concepção ampliada acerca do constructo de resiliência, na medida em que traz uma 

relação direta com a criatividade, como abordado a seguir. 

  

Resiliência na perspectiva da criatividade 
A revisão da literatura aponta as adversidades correlacionadas a situações sociais, 

como miséria, abandono, problemas de saúde, violência, abusos, etc., o STAA acrescenta 

que uma situação adversa existe sempre que um sujeito não possui recursos cognitivos 

e/ou emocionais edificados para enfrentar essa nova conjuntura – porque se o tivesse, 

essa não seria considerada adversa, ou um desafio; isto é, não apresentaria nenhum 

desconforto (SANT’ANA-LOOS, LOOS-SANT’ANA, 2013a, 2013b).  

Assim, a resiliência é compreendida pelo STAA como o alicerce da dimensão 

criativa, a instância humana ampliadora que congrega um conjunto de mecanismos 

responsáveis por criar e disponibilizar especialmente ao self recursos para lidar com o 

novo (SANT’ANA-LOOS, LOOS-SANT’ANA, 2013a, 2013b).  

É nesse sentido que se fala das situações adversas como um mote para o 

desenvolvimento, na medida em que a necessidade faz com que o sujeito busque o que 

está disponível no mundo (mas não a ele ainda), desencadeando novas aprendizagens, 

e/ou crie novas soluções para resolver os conflitos e as adversidades. Caso contrário, a 
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situação adversa persistirá, deixando o sujeito em risco de sucumbir, resilir (LOOS, 

SANT’ANA, NÚÑEZ-RODRÍGUEZ, 2010). 

De acordo com Sant’Ana-Loos e Loos-Sant’Ana (2013b), a resiliência é, por 

excelência, a capacidade de se expandir, pois as soluções buscadas para enfrentar 

qualquer situação nova ou desafiadora exige, incondicionalmente, esta abertura – para 

novas reorganizações, portanto, para a criação de novos formatos, novas configurações, 

conforme as interações demandarem. Nesse sentido, Bragotto (2009, p. 74) disserta que 

a criatividade é o “[...] resultado de um processo que implica conectar componentes 

conscientes e inconscientes, elementos lógicos e ilógicos”. 

Também Oliveira e Nakano (2011) compartilham dessa visão ao destacar que o 

sujeito resiliente tem uma tendência a produzir pensamentos alternativos e usar soluções 

criativas. Autores como Oliveira e Nakano (2011) estão entre os que enfatizam a 

importância da criatividade no processo de resiliência, no processo de superação das 

adversidades. Para o STAA, resiliência não existe sem criatividade e criatividade não 

existe sem resiliência. Além disso, Bragotto (2009) afirma que uma das dimensões da 

resiliência é a aquisição de recursos. 

A resiliência é, por definição, criativa, já que move o sujeito a buscar novos 

caminhos para resolver um novo problema, uma situação difícil, desafiadora ou inusitada. 

Isso porque os recursos psicológicos, que abrangem conhecimentos sobre si mesmo e 

sobre o mundo em geral que o indivíduo já possui, não mais bastam. Observa-se, assim, 

um processo de contínua “produção do ser” (SANT’ANA-LOOS; LOOS-SANT’ANA, 

2013b).  

A modificação, transformação e/ou superação das situações adversas requerem, 

normalmente, movimentos que redimensionem e redirecionem os problemas. Isto é, faz-

se necessário que o sujeito teça um movimento “elástico” ou de suspensão (ou 

sustentação) ativa, o que implica colocar-se em outro lugar ou em outros papéis, fazer 

uma nova contextualização do problema, abstrair uma ou várias percepções dele e voltar 

ao seu estado melhorado, agora com mais recursos psíquicos desenvolvidos.    

Tem-se, assim, um processo de subjetivação a cada nova situação enfrentada, que, 

por sua vez, permite criar novas leituras, significados e recursos. O entendimento que o 

STAA apresenta da resiliência é, por essência, dialético, visto que não prediz a eliminação 

linear do problema, mas, antes, uma ressignificação do mesmo; ou seja, a transformação 
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do problema enquanto uma questão múltipla: do indivíduo e das dimensões interativas. 

Dialética porque há uma via dupla de influências: entre o problema e as demais 

interações do ser. Esse é o movimento da resiliência que, em verdade, acaba 

manifestando-se como a própria inteligência – conforme vista por Piaget, em sua Biologia 

e Conhecimento (1973) – e, em consequência, o próprio desenvolvimento acontecendo. 

O STAA considera a resiliência como um “[...] processo psíquico, dinâmico e 

adaptativo, que combina diversos fatores (individuais e sociais), os quais permitem a uma 

pessoa enfrentar e superar adversidades, resistindo diante da possibilidade de destruição 

e construindo um condutismo vital positivo.” (LOOS, SANT‟ANA, NÚÑEZ RODRÍGUEZ, 

2010, p. 5). 

Cada ser vai, assim, construindo e desenvolvendo recursos ao longo da vida, 

constituindo seu “banco” de recursos. A resiliência é uma capacidade potencial de todos 

os seres, necessária à sobrevivência. Faz-se oportuno, porém, destacar que as pessoas 

não conseguem ser resilientes o tempo todo e em tudo, no mínimo porque a realidade 

necessita permitir que a dinâmica resiliente aconteça – isto é, o outro tem de dar sua 

parcela de contribuição no processo. Assim, para superar as situações adversas, é 

necessário que o sujeito busque seus recursos internos, bem como fatores de proteção, 

encontrados no ambiente, a partir das relações com modelos significativos para o 

indivíduo (LOOS, SANT’ANA, NÚÑEZ-RODRÍGUEZ, 2010, p. 6). Observa-se, assim, a 

relação intrincada entre resiliência e alteridade, das relações qualitativas pautadas na 

confiança e cumplicidade entre o “eu” e o “outro”. 

  
Considerações finais 

        O Sistema Teórico da Afetividade Ampliada apresenta um aparato teórico-

metodológico acerca do desenvolvimento humano. Para isso, entre outros fundamentos, 

faz uso de quatro constructos basilares, a saber: identidade, self, alteridade e resiliência – 

este último tendo recebido maior destaque nesta oportunidade. 

       Tendo como amparo o referido corpo teórico, entende-se que a resiliência, como 

atividade psíquica que explora novas possibilidades de ser e de agir – envolvendo 

(re)criação e adaptação –, tem uma tradução cognitiva e comportamental, manifesta na 

própria inteligência, característica marcante do superdotado. 
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        Conforme o explanado, constata-se que características comuns ao perfil de 

superdotação são as mesmas que aquelas mapeadas como fatores de resiliência, o que 

permite inferir que a identidade superdotada tem em si potencialidades de enfrentar 

situações adversas sem se deixar sucumbir por elas. Destaca-se, contudo, que esta 

identidade não tem relação com a invencibilidade; o que significa dizer que o meio social 

– em interações que desenvolvam a alteridade nas interações –, é imprescindível para 

desenvolvimento dos atributos resilientes. 
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Resumo 
O objetivo do presente trabalho consistiu em levantar dados sobre a identidade da família 

superdotada a partir da correlação de dois constructos, criatividade e resiliência. A 

pesquisa foi realizada com 15 alunos que participam das salas de recursos do 

Atendimento Educacional Especializado da Rede Municipal de Ensino de Curitiba, 

Paraná, e suas respectivas famílias. A Escala de Resiliência para Crianças e 

Adolescentes (ERCA) foi aplicada aos alunos, enquanto os pais participaram de uma 

entrevista semiestruturada. Após análise qualitativa dos dados, utilizando as categorias 

conceituais do Sistema Teórico da Afetividade Ampliada, observou-se que, em sua 

maioria, os alunos apresentaram alta capacidade de resiliência/criatividade; indicadores 

destes construtos foram observados no modo como os pais e familiares lidam com as 

dificuldades e com o que incomoda em sua família. Resultados mostraram mais atributos 

de resiliência/criatividade em famílias com interações qualitativamente positivas do que 

em famílias com interações qualitativamente inconsistentes ou precárias. 

Palavras-Chave: Criatividade; Resiliência; Família Superdotada. 

  
Abstract 
The present work aimed to collect data on the identity of the gifted family from the 

correlation of two constructs, creativity and resilience. The research was carried out with 

15 students who participate in resource rooms of the Specialized Educational Program of 

the Municipal Teaching Network of Curitiba, Paraná, and their respective families. The 

Resilience Scale for Children and Adolescents (ERCA) was applied to students, while 
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parents participated on a semi structured interview. After qualitative analysis of the data 

and using of the conceptual categories of the Theoretical System of Extended Affectivity, it 

was observed that the majority of students presented high resilience/creativity capacity; 

indicators of creativity have been observed in the way parents and family deal with 

difficulties and what bothers their family. Results showed more attributes of 

resilience/creativity in families with qualitatively positive interactions than in families with 

qualitatively inconsistent or precarious interactions. 

Key-words: Creativity; Resilience; Gifted Family. 

  
Introdução 
         O presente trabalho tem como objetivo apresentar dados oriundos de pesquisa 

sobre a identidade da família superdotada, a partir da correlação de dois constructos: 

criatividade e resiliência. O aporte teórico utilizado foi o Sistema Teórico da Afetividade 

Ampliada (STAA), resultado do empenho de dois pesquisadores brasileiros, Helga Loos-

Sant’Ana e René Simonato Sant’Ana-Loos. Suas críticas ao dualismo e ao primado do 

pensamento fragmentado e pulverizado da compreensão da realidade motivaram os 

autores na busca conjunta de uma meta-teoria psicológica para a unificação das 

perspectivas científicas e de seus métodos de modo integralizado (SANT’ANA-LOOS; 

LOOS-SANT’ANA, 2013a). O STAA defende a tese de que é necessário explorar com 

maior profundidade o real sentido do conceito de interação, sem perder de vista, contudo, 

a subjetividade do indivíduo (SANT’ANA-LOOS; LOOS-SANT’ANA, 2013b). 

Sob a ótica do STAA, os superdotados (aqui entendido como aqueles que se 

destacam por um potencial superior em qualquer área do desenvolvimento) destacam-se 

por sua capacidade de desenvolver a meta-abstração, o que os capacita a fazer o 

“sobrevoo” da realidade (construindo ciência e consciência) e lhes permite ampliar, 

expandir sua consciência social, perceptividade e sensibilidade/empatia desde tenra idade 

– além de panoramicamente “visualizar” e criar novos recursos, pondo em ação seus 

elevados níveis de criatividade. 

         Loos, Sant’Ana e Núnez-Rodríguez (2010) apontam que usualmente, a literatura da 

área sobre resiliência toma como foco de discussão deste conceito o enfrentamento às 

adversidades. Mas, sob o prisma do STAA, uma situação adversa se torna presente 

sempre que um indivíduo não possua “recursos cognitivo-emocionais consolidados para 



 

586 

enfrentar esse novo evento. Se possuísse tais recursos, obviamente a situação não seria 

considerada adversa ou desafiadora para ele” (SILVA, 2014, p.152). 

         Landau (2002, p. 207) vê a criatividade não como um estado, “mas uma atitude 

frente à vida e à sobrevivência”. Para o STAA, a partir dos recursos internos 

disponibilizados pela alteridade, o indivíduo é capaz de olhar para uma situação sob 

diferentes pontos de vista, e numa perspectiva integradora, numa “supervisão”, que 

permite experimentar e vislumbrar várias saídas e a escolha da opção mais relevante. 

Portanto, a resiliência ampliada congrega um conjunto de recursos disponibilizados pelo 

self (base da Identidade, segundo o STAA) para operar criativamente como os novos 

desafios. 

O STAA compreende o constructo resiliência em uma dimensão ampliada, que 

abarca a noção de criatividade. Quando um indivíduo se encontra numa situação que se 

configura como adversa ou desafiadora, isto geralmente produz muita ansiedade e 

angústia. Isso acontece porque as soluções rotineiras não são suficientes para resolver tal 

questão e os recursos psicológicos do indivíduo já construídos não solucionam o 

problema, muitas vezes por ser uma circunstância nova e que nunca foi enfrentada. Isso 

exige a criação de novos recursos, exigindo que o indivíduo consiga superá-los sem 

ultrapassar seus próprios limites, e “se romper”, colocando em ação a criatividade 

(SOUZA; LOOS-SANT’ANA; SANT’ANA-LOOS, 2013).    

Esta capacidade de resiliência demanda a necessidade da presença de outros, 

sendo a família o outro significativo no desenvolvimento que possibilitará a construção de 

recursos internos necessários, ou “suportes de resiliência”, a fim de que, diante de 

situações desafiadoras, não seja corrompido o ser-próprio da existência (LOOS; 

SANT’ANA; NUÑEZ-RODRIGUEZ, 2010). 

         A resiliência é, por excelência, a capacidade de se “distender”, se expandir, de se 

abrir, posto que, ao buscar soluções para enfrentar qualquer situação nova ou 

desafiadora, o indivíduo depara-se com a exigência, incondicional, dessa abertura – para 

novas (re)organizações, para a criação de novos formatos, novas configurações, ou seja, 

faz uso da criatividade (Sant’ana-Loos; Loos-Sant’ana, 2013c), constructo este muito 

presente na literatura sobre as altas habilidades/ superdotação (OUROFINO; 

GUIMARÃES, 2007; TIESO, 2007; VIRGOLIM, 2007). Por exemplo, Renzulli (2004) 

aponta a criatividade como sendo um dos traços que definem o comportamento de 
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superdotação, conjuntamente com a habilidade acima da média e o comprometimento 

com a tarefa. 

Postula o STAA que não existe resiliência sem criatividade e vice-versa. Nesta 

direção, Oliveira e Nakano (2011) relacionam os dois construtos, criatividade e resiliência, 

que poderiam ser utilizados por indivíduos na busca de respostas mais adaptadas diante 

de um ambiente desfavorável. 

                   

Metodologia 
A pesquisa de campo utilizada na presente pesquisa foi organizada em duas 

etapas. A primeira etapa contou com 58 alunos matriculados nas Salas de Recursos para 

Altas Habilidades/Superdotação nos Centros Municipais de Atendimento Especializado – 

CMAEs de Curitiba, que apresentaram o desejo de tomar parte da pesquisa e 

concordaram com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). A segunda 

etapa constituiu-se da seleção de 15 alunos (sendo dois deles com irmãos) ou 13 famílias 

para Estudos de Caso. 

         Para acessar o nível de resiliência/ criatividade das crianças, foi aplicada a Escala 

de Resiliência para Crianças e Adolescentes – ERCA de Sandra Prince-Embury 

(BARBOSA, 2008). Esta escala avalia os atributos pessoais constituintes do processo de 

resiliência, sendo formada por três sub-escalas: controle, capacidade de relacionamento e 

reatividade emocional, com cinco alternativas de escolha que variam de 0 (nunca), 1 

(raramente), 2 (às vezes), 3 (frequentemente) a  4 (quase sempre). 

         Com os pais dos alunos foram realizadas entrevistas com roteiro semiestruturado 

nos CMAES, locais onde os filhos frequentam e participam das Salas de Recursos para 

Altas Habilidades/Superdotação. 

  
 Discussão e análise dos resultados 

O Quadro 1 expõe a classificação total dos 15 alunos em cada uma das três sub-

escalas da Escala de Resiliência para Crianças e Adolescentes (ERCA): 

  

Quadro1: Resultados da Escala de Resiliência para Crianças e Adolescentes 
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Classificação Pontuação Controle Capacidade de  

Relacionamento 

Reatividade 

Emocional 

ALTA ≥60 8 13   

ACIMA DA 

MÉDIA 

56-59       

MÉDIA 46-55 5 1 1 

ABAIXO DA 

MÉDIA 

41-45       

BAIXA ≤40 2 1 14 

Fonte: Dados coletados pela primeira autora. 

  

Com base no Quadro 1, constata-se que na escala Controle, oito alunos 

apresentaram nível alto, indicando elevado índice de resiliência; cinco alunos 

apresentaram pontuação média e dois alunos baixa pontuação, indicando baixo nível de 

características pessoais para a percepção de controle. Quanto à Capacidade de 

Relacionamento, treze alunos obtiveram alta pontuação, um obteve pontuação na média e 

um obteve baixa pontuação. Altos escores nesta escala indicam assertividade, grau de 

conviver confortavelmente na presença de outros, receptividade ao apoio de outras 

pessoas e confiança e autenticidade em uma relação. Em relação à reatividade 

emocional, os resultados evidenciaram 14 alunos com pontuação baixa, indicativo de 

resiliência. A pontuação média apresentada por um aluno, contudo, não é indicador de 

vulnerabilidade. 

Pelos resultados gerais do grupo de alunos, pode-se inferir que estes, em sua 

maioria, apresentam alta capacidade de resiliência, visto que os escores mínimos 

apresentados estão na classificação alta ou acima da média. Assim sendo, este grupo 

tem atributos pessoais que são significativos para o processo de resiliência e, por 

conseguinte, de criatividade. 

Os resultados da Escala de Resiliência comprovam altos índices de sensibilidade, 

construto que representa o desenvolvimento emocional. A sensibilidade é uma 
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peculiaridade do indivíduo superdotado, constituindo-se no recurso utilizado para coletar 

dados disponíveis dentro de uma realidade (Sant’Ana-Loos, Loos-Sant’Ana, 2013d) e 

manifesta-se de modo mais intenso. 

A sensibilidade elevada das crianças indica a existência de uma super-

sensibilidade, tratada na Teoria da Desintegração Positiva de Dabrowski como uma 

peculiaridade constitutiva de indivíduos talentosos e criativos, indicando “elevada 

intensidade para responder aos estímulos internos e externos, o que significa ser mais 

intenso, sensível, perceptivo, persistente e enérgico” (VIRGOLIM, 2016, p.4) 

Alunos com altas habilidades/superdotação (AH/S) demonstram habilidade de 

manejo da reatividade emocional, não apresentando dificuldade de autorregulação 

(PALUDO, 2013), indicando que este grupo apresenta alta capacidade para lidar com 

situações adversas. 

         Além de considerar o contexto social e familiar, elementos imprescindíveis 

defendidos pelo STAA ao destacar o papel do outro na alteridade, ressalta-se também 

algumas características evidenciadas por indivíduos com AH/S que fazem parte de sua 

identidade, como por exemplo: perfeccionismo, autoconsciência, sensibilidade, energia, 

senso de justiça, alta motivação, habilidade intelectual, perseverança, liderança, 

criatividade, curiosidade, dentre outros (TIESO, 2007; VIRGOLIM, 2007). 

         A criatividade diz respeito aos traços que englobam curiosidade, flexibilidade, 

originalidade do pensamento, estando o indivíduo aberto ao novo e diferente, disposto a 

correr riscos no pensamento e na ação, apresentando sensibilidade à estética das ideias 

e das coisas, questionando as convenções sociais e as tradições (RENZULLI; GAESSER, 

2015; RENZULLI; REIS, 1997). Deste modo, acredita-se na confluência entre 

superdotação, criatividade e resolução de desafios (resiliência). 

         Na entrevista semiestruturada com os pais, procurou-se analisar como ocorre o 

enfrentamento dos desafios. A resiliência familiar é frequentemente representada pelo 

sucesso no enfrentamento de adversidades pelos membros familiares (ROOKE; 

PEREIRA-SILVA, 2016). Comumente se tem relacionado situações adversas na família a 

desafios de se criar um filho, crise e tensão familiar, desemprego, violência doméstica, 

pobreza, doença, dificuldades de acesso à educação e saúde, dentre outros fatores 

considerados de risco para o desenvolvimento dos filhos. 
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         O STAA entende que a incapacidade do meio em responder às necessidades 

educacionais especiais do indivíduo com AH/S é também fator de risco para o 

desenvolvimento de problemas emocionais, descompassos e desajustes afetivo-

emocionais. 

         Todos passam por situações adversas e dificuldades; o desafio de não deixar-se 

sucumbir é um fenômeno multidimensional. Para o STAA, uma situação adversa se 

instala quando o indivíduo não tem recursos cognitivos e afetivo-emocionais já 

construídos para responder ao ocorrido. Quando uma situação se instala como um 

problema ou uma dificuldade, é indicador de que os recursos fornecidos pelo self já não 

são suficientes e demandam novas produções de recursos, requerendo assim, o acesso à 

criatividade; trata-se, conforme exposto, da resiliência ampliada (SANT’ANA-LOOS; 

LOSS-SANT’ANA, 2013 d). 

         Ao ser perguntado aos pais se eles têm alguma dificuldade em lidar com a 

superdotação de seus filhos, tem-se como exemplo, o relato de uma mãe, que indica sua 

preocupação e atual dificuldade em lidar com as expressões psicossomáticas 

manifestadas pela filha: 

“Desde pequeninha, Giovanna resolvia tudo sozinha. Então, o que você faz 

se a pessoa vai e resolve? Você deixa resolver. Só que ela começou a 

perceber que: não, espere aí! Tem alguma coisa errada. O pai recebe 

atenção, o Roberto Carlos, e eu tenho que me virar sozinha? Então vou criar 

algumas coisas aí... E começaram os problemas com ela: não dormir, 

chorar, chorar, chorar, problemas de saúde também. E a psicóloga fala que 

por este choro, esta crise, ela faz entender que é isso, que ela está 

querendo... Eu também! Ela já me chamou, chamou o pai com a Giovanna, 

depois vai chamar o Roberto Carlos. Porque o Roberto Carlos, quando ele 

estava no ... [escola], era vômito, cólica, dor de barriga. E a Giovanna está 

tendo tudo isso agora” (Malu, mãe da Giovanna). 

  

Ferreira e outros (2006, p.619) observaram que há forte correlação entre “níveis 

agudos e crônicos de estresse com uma supressão da resposta imune”. Relacionar 

construtos do desenvolvimento da psique humana (identidade, self, resiliência e 

alteridade) e o sistema imune é promissor no entendimento de certas expressões 
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psicossomáticas devido à sensibilidade intensa de alguns superdotados. Neste sentido, 

corpo são/doente transmite uma mensagem à família. Giovanna está clamando “eu 

também” quero atenção. A família toda foi afetada (e afeta) quando a mãe, Malu, diz 

“Giovanna resolvia tudo sozinha. Então, o que você faz se a pessoa vai e resolve? Você 

deixa resolver”. A família busca, em conjunto, e contando com a ajuda de uma psicóloga, 

superar (resiliência/criatividade) as dificuldades que encontram na relação entre seus 

membros. A mãe valida os sentimentos de Giovana, demonstrando relações de alteridade 

com a filha. E Giovanna evidencia uma super-sensibilidade emocional, comum aos 

superdotados criativos, uma das cinco áreas de super-sensibilidade da Teoria de 

Desintegração Positiva de Dabrowski (VIRGOLIM, 2010). 

         Já, Luisa, mãe de Mateus relata que “Mateus é muito mal-educado” e fala sobre 

sua dificuldade em manejar o comportamento do filho. Comumente, comportamentos 

malcriados referem-se ao desrespeito aos direitos, limites, sentimentos e pensamentos de 

outras pessoas; assim, é importante um ambiente que corrija e redirecione para uma 

forma mais educada de responder às situações do dia a dia (CONTE; REGRA, 2007), 

sendo possível a partir da qualidade das interações. Luisa afirma que resolve “do jeito 

errado”, pois “grita com ele” e percebe seu descontrole ao dizer que “depois eu me 

arrependo e peço desculpas; me machuca”. Esta forma de comunicação é percebida 

como negativa por Mateus quando diz “precisa gritar? não precisa gritar, é só falar”. Outra 

questão que envolve a percepção de sua falta de controle emocional é quando diz “eu 

não bato nele; às vezes vou dar um tapa nele e falo: Mateus! Olha o que você me fez 

fazer...”. Diante desta situação, a mãe olha para si mesma e fala “eu sou muito banana”. A 

baixa autoestima e auto-valorização, a falta de orientação da mãe quanto às formas de 

comunicação adequadas, poderiam ter resultado em dificuldades na interação entre mãe 

e filho. 

         O STAA amplia esta visão de fatores de risco, considerando que as dificuldades ou 

incapacidades do meio (familiar, escolar, social) de prover condições e recursos 

adequados caracterizam-se como risco para o desenvolvimento de desajustes, 

descompassos ou problemas afetivo-emocionais.          

          
Considerações Finais 
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A super-sensibilidade emocional é um construto que ajuda a compreender as 

peculiaridades de uma criança com elevado nível de resiliência (sensibilidade), 

constituindo-se no recurso utilizado para acessar dados da realidade. Além disso, nesta 

compreensão é importante destacar a importância da validação dos sentimentos dos 

filhos por parte dos pais que, a partir do reconhecimento desta forma peculiar de ser no 

mundo, buscam alternativas para resolver as dificuldades pelas quais estão passando. 

No enfrentamento de cada dificuldade ativa-se a dimensão criativa, na medida em 

que busca-se novos recursos para lidar com estas situações desafiadoras. 

Diante do que foi explanado, ser resiliente e criativo não só passa pelo suporte da 

família, como é internalizada pelos seus, na capacidade de cada um de se reconhecer. 

Acredita-se assim, na importância de se entender a confluência entre superdotação, 

criatividade e resiliência. 
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Resumo 
A expansão agrícola brasileira ocasionou nos últimos tempos uma desordenada ocupação 

da terra, resultando no processo de fragmentação dos remanescentes florestais, tornando 

a paisagem com diversidade reduzida e isolada, levando a formação de bordas onde 

espécies são expostas a fatores diversos, levando a morte de indivíduos e a invasão por 

espécies adaptadas a ambientes abertos. O presente trabalho foi realizado em quatro 

áreas de bordas com programas de reflorestamento na ARIE Mata de Santa Genebra em 

Campinas utilizando como metodologia a análise de paisagem como ferramenta para 

avaliar os impactos ambientais. Os resultados obtidos foram 82,22% de eficiência 

ambiental para a Clareira do Jatobá, 55,56% no Plantio da Bosch, 53,33% para a Clareira 

do Possato e 46,66% no Plantio do Rabinho. A analise da paisagem mostrou-se uma 

importante ferramenta com resultados expressivos e respostas rápidas para problemas de 

ocupação territorial, planejamento ambiental e preservação de áreas naturais. 

Palavras chaves: Análise da paisagem, Fragmento florestais, Recuperação de área 

degradada, ARIE Mata de Santa Genebra. 

 
Abstract 
The Brazilian agricultural expansion has in recent times caused a disordered occupation of 

the land, resulting in the fragmentation process of forest remnants, making the landscape 

with reduced and isolated diversity, leading to the formation of borders where species are 

exposed to different factors, leading to the death of individuals And invasion by species 

adapted to open environments. The present work was carried out in four border areas with 

reforestation programs at ARIE Mata de Santa Genebra in Campinas, using as 

methodology the landscape analysis as a tool to evaluate the environmental impacts. The 
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results obtained were 82.22% environmental efficiency for the Jatobá Clearing, 55.56% for 

the Bosch Planting, 53.33% for the Possato Clearing and 46.66% for the Rabinho 

Planting. Landscape analysis proved to be an important tool with expressive results and 

rapid responses to problems of territorial occupation, environmental planning and 

preservation of natural areas. 

Key words: Landscape analysis, Forest fragments, Degraded area recovery, ARIE Mata 

de Santa Genebra 

 
Introdução 

Desde épocas remotas o homem aprendeu a cultivar a terra, tornando-a mais 

produtiva, atendendo assim suas necessidades, afetando todos os ecossistemas naturais. 

Países em desenvolvimento elevaram a oferta de alimento e como consequência o 

aumento das áreas cultivadas, contribuindo assim para degradação ambiental (ODUM, 

1983; REIS, et al., 1999; COSTA et al., 2014). Ao longo da história observa-se um intenso 

processo de substituição das florestas, por outras formas de uso do solo, tanto para a 

subsistência, quanto para o comercio como: madeira, lenha, alimento, especiarias, 

resinas, óleos, entre outros, levando a uma perda da biodiversidade e da qualidade dos 

recursos naturais da região (LUCAS, 2011; CARVALHAES, et al., 2008). 

Hoje se sabe da importância econômica e ecológica de florestas e matas naturais 

que se encontram em áreas de preservação permanente (APPs). Apesar dessas áreas 

serem protegidas por lei, elas vem sofrendo grandes pressões antrópica, com o 

crescimento urbano e agropecuário (LOPES, 2012). A expansão agrícola e urbana no 

Brasil ocasionou nos últimos tempos uma ocupação desordenada da terra, o resultado foi 

a fragmentação dos remanescentes florestais, tornando as paisagens com uma 

diversidade reduzida de habitat, isolados e com um tamanho reduzido (GREGGIO, 2009; 

CALEGARI et al, 2010 e VIANA, 1998). 

Uma consequência da fragmentação florestal são as formações de bordas na 

floresta original, onde espécies adaptadas para o interior da floresta são expostas a 

fatores abióticos tais como: altos índices de temperatura, luminosidade, vento e baixa 

umidade e o reflexo dessa exposição e a morte dos indivíduos que estão na borda, bem 

como um maior risco de invasão por espécies de características de habitat mais abertos. 

(HOLANDA et al, 2010).  As alterações nas bordas de fragmentos causam uma série de 
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fatores, como o aumento de árvores mortas e danificadas e uma queda no recrutamento 

de plântulas, o fogo é uma das causas nas alterações na comunidade vegetal 

(FERREIRA, et al, 2012; MELO, DURIGAN, 2010). 

Em áreas urbanas a presença de remanescentes é limitado devido a falta de 

planejamento das políticas publicas e a um caótico crescimento. Nos últimos anos as 

áreas verdes vêm se destacando devido aos benefícios que elas causam nas condições 

ambientais e sociais no meio urbano, por isso é de grande importância a caracterização 

dos remanescentes florestais (OLIVEIRA, 2013). 

Um sistema de indicadores ambientais pode se compor em um instrumento eficiente 

de entendimento da informação, com atributos que podem auxiliar nas tomadas de 

decisão entre políticos, técnicos, sociedades e grupos organizados, numa perspectiva de 

participação e de sustentabilidade (BASTOS; NAPOLEÃO, 2011). Antes de tomar 

qualquer decisão sobre quais ações devem ser tomadas para a restauração de uma área 

degradas, temos que entender porque essa área não se regenera naturalmente. Uma das 

características da degradação e a perda da resiliência (resistência) e a perda do equilíbrio 

do ecossistema, isto é, pela redução ou destruição dos meios de propagação como por 

exemplo a ausência de sementes no local (MORAES et al., 2013) 

Dentro desse contexto, o presente estudo tem como objetivo avaliar as condições de 

áreas reflorestadas nas áreas de borda do Remanescente Florestal Urbano na ARIE Mata 

de Santa Genebra em Campinas (SP), aplicando a metodologia do IAC de análise de 

paisagem proposta por Filho et al. (2014) podendo  contribuir para futuras decisões de 

recuperação florestal. 

 

Materiais e métodos 

Caracterização da área de estudo 
A Área Relevante Interesse Ecológico (ARIE) Mata de Santa Genebra (Figura 1) é o 

maior fragmento florestal do município de Campinas/SP, é definida como uma floresta 

estacional semidecídua do Bioma Mata Atlântica, com cerca de 251 hectares e um 

perímetro de 9 quilômetros, uma altitude média de 670m e temperatura média anual de 

20,6ºC (MIRANDA, 2008; CAMPINAS, 2006). Estando localizada na Região Norte de 

Campinas no Bosque do Barão no subdistrito de Barão Geraldo (22º49’45”S e 

47º06’33”W), (MENDES; LONGO, 2013), na classificação de Koeppen possui um clima 
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Cwa – clima tropical de altitude, com estações sazonais de abril a setembro clima seco e 

frio de outubro a março clima quente é úmido (MENDES et al., 2013). No seu interior há 

dois tipos de vegetação bem específico, (i) floresta paludosa ou brejo com cerca de 15% e 

(ii) a floresta semidecídua cobrindo cerca de 85% da Mata. Encontramos pontos onde a 

vegetação é bem densa como a Clareira do Possato e Plantio da Bosch e rica em 

diversidade e outras bem alteradas, como é o caso das bordas como o Plantio do 

Rabinho, alteradas pela urbanização próxima, áreas agrícolas no entrono entre outras e 

fatores naturais como a ação direta do vento, elevada intensidade luminosa e crescimento 

de plantas invasoras. Apesar da ação antrópica ser muito evidente no entorno, a mata 

abriga uma fauna bastante rica, mamíferos, aves, repteis, anfíbios e inúmeros artrópodes 

(CAMPINAS, 2006). 

 

Figura 1 - Vista aérea da Mata de Santa Genebra (22º49’45”S e 47º06’33”W) com a as respectivas 
áreas de estudos (A) Clareira do Jatobá, (B) Clareira do Possato (C) Plantio da Bosch e (D) 
Plantio Rabinho. 

A  

Fonte: Google maps (2016) 
 

Inicialmente foi realizada uma visita de reconhecimento, para escolher as áreas em 

recuperação onde a metodologia de monitoramento seria aplicada. Quatro áreas foram 

escolhidas: Clareira do Jatobá (Figura 2A) com uma área de 0,15 ha  de 2016, Clareira do 

Possato (Figura 2B) com área aproximada de 1,1 ha de 2012, Plantio da Bosch (Figura 

A 

B 

C 

D 
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2C) área de 0,18 ha de 2011 e Plantio Rabinho (Figura 2D) com áreas de 

aproximadamente 2,5 ha e plantio realizado em 2016. 

 

Figura 2 - Área em recuperação – (A) Clareira do Jatobá, (B) Clareira do Possato (C) Plantio da 
Bosch e (D) Plantio Rabinho (13/08/2016). 

 
 
 

Análise da paisagem segundo a Metodologia IAC de Filho et al. (2014) 
Segundo Oliveira (2003) os estudos de paisagem tem como propósito indicar 

soluções práticas para a ocupação desordenada dos territórios, auxilio no planejamento 

ambiental, na conservação da paisagem para proteção de áreas naturais. Para o estudo 

espacial da paisagem foi utilizada a metodologia de Filho et al. (2014) modificada, pois a 

área a ser analisada era bem menor e não justificada ser dividida conforme a metodologia 

original. Tal metodologia consiste em uma representação gráfica simplificada do 

ecossistema e dos elementos presentes na paisagem que se destacam no arranjo 

espacial. A partir dessa análise e possível definir parâmetros para a avaliação e 

importância dos impactos ambientais. 

A partir do campo de visão de um observador (180º), conforme figura 3A, a área de 

abrangência do raio de visão é estratificada em dois níveis (i) imediato e (ii) fundo (Figura 
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3B), e tal área de abrangência pode ser dividida em quatro partes numeradas da 

esquerda para a direita para uma melhor análise (Figura 3). 

 

Figura 3 - Representação esquemática para observação da paisagem 

 

Fonte: Adaptado de Filho et al. 2014 

 

Para cada área de estudo foi composto um mosaico de duas fotos para a análise 

visual geral de indicadores significativos para os meios físico, biótico e antrópico que 

estão representados na tabela 1 e valores foram atribuídos para a avaliação da área. Os 

valores variam entre 1 a 3, sendo o valor 1 para situação de intensidade alta, o valor 2 

intensidade média e o valor 3 intensidade baixa. 

O Índice de Eficiências Ambiental da Paisagem (biótico, físico e antrópico)  foi 

determinado pela equação abaixo. 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼(𝑛) =
∑x
∑y

∗ 100 

 

Onde: IefAP: Índice de Eficiência Ambiental da Paisagem; n: Corresponde ao 

número de pontos avaliados; x: Corresponde ao valor obtido no processo de avaliação; y: 

Corresponde ao valor máximo na escala de avaliação. 
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Os indicadores de análise da paisagem utilizados foram: 

1)    para o meio biótico: Densidade Florestal, Biodiversidade vegetal, 

Regeneração Natural, Cobertura Vegetal (proteção) e Plantas Daninhas. 

2)    Para o meio físico: Margens Vulneráveis, Processos erosivos, Solo 

compactado, Infiltração, Drenagem, 

3)    Para o meio antrópico: Ocupação, Tráfego de Veículos, Risco de incêndio 

acidental, Risco de Contaminação, Eficiência em práticas conservacionistas 

  
 

Resultados e discussão 
Clareira do Jatobá 

A Clareira do Jatobá, das áreas escolhidas para o trabalho, foi a que se apresentou 

mais protegida e isso pode representar um sucesso na recuperação, o que está 

demonstrado no Índice geral de eficiência ambiental 82,22%. O índice geral pode ser 

observado pela pouca ou quase nenhuma interferência antrópica se comparada com as 

outras áreas estudadas. Os resultados encontrados na Clareira do Jatobá para os 

indicadores do meio biótico foi de 66,67 %, para o meio físico 100% e para o meio 

antrópico foi de 80%. O índice geral de eficiência ambiental foi de 82,22%.  O indicador 

que poderá trazer algum problema para a área seja a invasão por planas daninhas 

(trepadeira, cipós, lianas, etc.) como pode ser observado na figura 4. Como em algumas 

áreas o problema com plantas daninhas e frequente, Fernandes et al.(2011) sugere que 

uma maneira de frear e até de diminuir a multiplicação de doenças e pragas, é uma 

manejo adequado de poda, condução do trato, além de plantio de espécies diferentes. 
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Figura 4 - Vista da Clareira do Jatobá com uma vista de 360º 

 

 
Clareira do Possato 

Magro (1996) descreve que áreas com cobertura vegetal com alto valor paisagístico, 

perto de grandes centros urbanos, tem um aumento em seu valor imobiliário. O autor 

afirma também que plantios florestais com certo valor harmonioso, visualizado a partir de 

uma rodovia, espelha a saúde dos povoamentos e a preocupação da empresa 

responsável pelo local com a qualidade ambiental da região, levando a uma consequência 

direta da opinião pública a respeito do setor florestal e na escolha de produtos 

provenientes daquelas florestas. 

Nesta área pode-se verificar que a interferência antrópica se torna evidente 

conforme mostra a na figura 5. Ao analisarmos a paisagem, muros e cercas de casas que 

fazem divisa com a área recuperada. Além disso, podemos verificar a presença de 

tubulações, grande presença de entulhos, o solo está compactado, fazendo com que área 

seja bastante vulnerável. Os resultados encontrados na Clareira do Possato foi de 66,67% 
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para indicadores do meio biótico, 53,33% para o meio físico e 40% para o meio antrópico, 

O índice geral de eficiência ambiental foi de 53,33 

 

Figura 5 - Vista da Clareira do Possato vista de 360º. 

 

 

No plano que tem uma variação de distância entre 0 e 300 metros o observador 

começa a verificar uma ligação de escala entre ele (observador) e a paisagem. Ele está 

presente no cenário, podendo visualizar a paisagem com o máximo de detalhes em uma 

pequena cobertura do olhar. Sons, cheiros, movimentos e o tato fazem parte da prática da 

observação em primeiro plano, o que pode ser uma desvantagem, pois pode tirar o 

observado do seu foco principal, que é observar a paisagem de forma mais ampla 

possível (FONTES, 2012). Para Carvalho e Almeida (2011) os estudos que abrangem o 

reconhecimento da paisagem são cada vez mais importantes, pois podem apontar 

respostas práticas aos problemas de ocupação territorial, planejamento ambiental e 

valoração de paisagem conservando e protegendo áreas naturais. 
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Plantio Bosch 

Está área apesar de estar com uma mata mais densa e formada, apresenta 

interferência humana com a área agrícola na divisa da Mata de Santa Genebra (figura 6). 

Além disso, é possível notar ainda presença de trepadeiras, liana e cipós. Os resultados 

encontrados no Plantio da Bosch foram de 66,67% para indicadores do meio biótico, 

53,33% para o meio físico e 46,67% para o meio antrópico, O índice geral de eficiência 

ambiental foi de 55,56%. 

Apesar da paisagem retratar uma aparência visual de uma área, ela pode mostrar 

muito sobre o cenário do ecossistema, levando em consideração que seu aspecto é 

decorrente da relação dos fatores físicos, bióticos e antrópicos. A análise visual da 

paisagem acaba sendo um exercício comparativo, o que pode levar a vertentes 

subjetivas, e esse subjetivismo resulta da educação recebida, das atitudes e dos gostos 

adquiridos, que é expresso quando um indivíduo observa uma paisagem e manifesta, 

sobre ela, um juízo de valor (MARENZI; GUERRA, 2001). 

Para Metzger (2001) a ecologia de paisagem procura interpretar as alterações 

fundamentais que o homem trouxe ao ambiente como um todo, sendo utilizado para 

responder aos principais problemas ambientais, tanto associados a fragmentação de 

habitats, como ao uso indevido dos solos e água. Para que ocorra uma sinergia entre o 

uso da terra e a sustentabilidade ambiental, social e econômica, é necessário um 

planejamento e ocupação da paisagem como um todo. 
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Figura 6 – Vista do Plantio Bosch 

 

 
Plantio Rabinho 

Os resultados encontrados no Plantio Rabinho foram de 46,66% para indicadores do 

meio biótico, 60% para o meio físico e 33,33% para o meio antrópico, O índice geral de 

eficiência ambiental foi de 46,66%.  Nesta área também encontra-se a presença humana 

em função da proximidade com a área que faz divisa com a mata, notando-se a presença 

de plantas invasoras estão evidentes na cerca que faz a divisa (Figura 7). Não foi 

encontrado nenhum vestígio de trepadeiras ou outra planta trepadeira. Uma situação que 

chamou a atenção foi que boa parte das folhas árvores do plantio foram “comidas” pelas 

formigas que estavam presentes na área, ocasionando a morte destas. 

A importância dos estudos voltados para a analise da qualidade das paisagens se 

encontra, por exemplo, nos estudos de impacto ambiental, onde, a aplicação de seu 

conceito se justifica particularmente em relação ao estabelecimento de uma base 

adequada para o zoneamento territorial, pelo qual as unidades ou áreas com níveis de 

qualidade mais elevados induzirão maiores restrições para o uso e ocupação do território, 
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e os níveis mais baixos induzirão a menores restrições. No caso também de áreas onde 

se deseja implantar atividades, desta forma o estudo prévio da qualidade visual 

proporciona base técnica adequada para a confrontação entre as vantagens e 

desvantagens socioeconômicas do empreendimento e os valores ambientais do lugar 

(PIRES & MILANO, 1992 apud  FONTES, 2012). 

 

Figura 7 - Vista do plantio Rabinho 360º. 

 
 

A tabela 1 mostra uma comparação das áreas estudadas e os indicadores 

ambientais. Observa-se que o índice geral de eficiência ambiental é parecido nas áreas 

que sofrem forte interferência antrópica, fato que não ocorre na Clareira do Jatobá. 
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Tabela 1 - Comparativo dos indicadores ambientais entre as áreas de estudo. 

 Clareira 
do Jatobá 

Clareira 
Possato 

Plantio 
da 

Bosch 

Plantio do 
Rabinho 

Meio Biótico (%) 66,67 66,67 66,67 46,66 
Meio Físico (%) 100,00 53,33 53,33 60,00 
Meio Antrópico (%) 80,00 40,00 46,67 33,33 
Índice geral de eficiência ambiental 
(%) 

82,22 53,33 55,56 46,66 

 

A Tabela 2 mostra os valores obtidos através da análise visual da paisagem para os 

meios biológico, físico e antrópico e os valores esperados para uma área bem 

preservada. 

 

Tabela 2 - Valores para a análise visual da paisagem 

   
Clareira 

do 
Jatobá 

Clareira 
do 

Possato 

Plantio 
da 

Bosch 
Plantio 

Rabinho 

Meio Indicadores Valores 
máximos 

Valores 
avaliação 

Valores 
avaliação 

Valores 
avaliação 

Valores 
avaliação 

BI
Ó

TI
C

O
 Densidade florestal 3 2 2 3 2 

Biodiversidade vegetal 3 2 2 2 1 
Regeneração natural 3 3 2 2 1 
Cobertura vegetal 

 
3 2 2 2 1 

Plantas daninhas 3 1 2 1 2 
Total 15 10 10 10 7 

FÍ
SI

C
O

 

Margens vulneráveis 3 3 1 1 1 
Processos erosivos 3 3 2 2 2 
Solo compactado 3 3 1 1 2 
Infiltração 3 3 2 2 2 
Drenagem 3 3 2 2 2 

Total 15 15 8 8 9 

R Ó P

 

Ocupação 3 3 1 1 1 
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Tráfego de Veículos 3 3 2 2 1 
Risco de incêndio 

 
3 2 1 1 1 

Risco de contaminação 3 2 1 1 1 
Eficiência em práticas 

i i t  
3 2 1 2 1 

Total  15 12 6 7 5 
 

 

Conclusões 
A ARIE Mata de Santa Genebra caracteriza-se como um remanescente florestal 

urbano e conservado. Mas o local mesmo assim sofre com atividades em seu entorno 

como presenciado em três das quatro áreas estudadas. A Clareira do Possato com divisa 

com o bairro e com residências familiares e com tubulações passando dentro da área, o 

Plantio da Bosch e o Plantio do Rabinho que estão na divisa de uma região agrícola, 

podem sofrer grande influência dessa região, principalmente quando da utilização de 

defensivos agrícolas. Essas interferências podem influenciar negativamente a qualidade 

ambiental tanto da flora como da fauna e contribuir para uma perda da biodiversidade 

local. Mas ainda é possível destacar a necessidade de ações de manejo adequado das 

áreas, como um controle mais eficiente das formigas, o controle das invasoras como 

trepadeiras e lianas, presente nas áreas reflorestadas do estudo. A metodologia usada no 

trabalho e uma ferramenta importante com resultados expressivos e um ganho de 

conhecimento para futuros projetos de restauração da Mata de Santa Genebra. 
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Resumo 
A proatividade no contexto organizacional é fundamental para a inovação e a literatura 

aponta que os comportamentos proativos trazem benefícios para a organização e 

trabalhadores. Utilizando a Escala do Comportamento Proativo do Trabalho (27 itens; 

unifatorial; alfa = .89) e a Escala do Bem-estar no Trabalho (38 itens; multifatorial; afeto 

positivo alfa=0,91; afeto negativo alfa=0,92; realização profissional alfa=0,80) em uma 

amostra de 126 professoras de ensino básico de rede pública, percebe-se que 

trabalhadores que participam ativamente na empresa, assim como aqueles que 

conseguem efetuar mudanças para aprimorar tal prática, tendem a desenvolver afetos 

positivos no ambiente de trabalho, gerando um maior nível de realização profissional que, 

consequentemente, resulta em maior percepção de bem-estar no trabalho. Frente às 

evidências encontradas, sugerem-se pesquisas e práticas futuras acerca desse tema no 

intuito de aprimorar a compreensão do impacto do comportamento proativo nas 

organizações de trabalho. 

Palavras-chave: Proatividade, Comportamento Proativo, Bem-estar no Trabalho, 

Psicologia Aplicada, Psicometria. 

  
Abstract 
Proactivity in the labor context is a fundamental key to the innovation process and the 

literature points out those proactive behaviors bring benefits to the organization and its 
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workers. By using Escala do Comportamento Proativo no Trabalho (27 itens; unifactorial; 

alpha = .89) and Escala do Bem-estar no Trabalho (38 itens, multifactorial, positive affects 

alpha = .91; negative affects alpha= .92; professional realization alpha = .80) in a sample 

of 126 female public teachers from the elementary school, it is known that workers that 

actively participate in the company matters, as so those who can shape their behavior in 

order to better fit in the company’s action, tend to develop more positive affects in the labor 

environment, which leads to a higher level of work satisfaction, and hence a higher 

perception in the well-being labor context. However, more research is needed in order to 

accurate the comprehension of the impact in the proactive behavior within the labor 

environment. 

Keywords: Proactivity, Proactive Behavior; Well-being at Work, Applied Psychology, 

Psychometry 

 
Introdução 
         O Bem-estar no Trabalho (BET) se baseia na concepção teórica de Bem-estar 

subjetivo oriundo da Psicologia Positiva (DIENER, 1984). Essa concepção visa trazer os 

aspectos mais positivos do individuo, mesmo em contextos de desajustamento emocional 

que ele possa estar vivenciando, como uma doença grave, uma perda de ente querido 

muito repentina, etc. Tomando por base esse postulado, alguns autores conceberam o 

conceito de bem-estar subjetivo para o contexto de trabalho (PASCHOAL; TAMAYO, 

2008; SIQUEIRA et al., 2014a). Dessa forma o BET visa compreender os aspectos que 

levam a um individuo a se sentir realizado e feliz em seu ambiente de trabalho. 

         Conforme Siqueira et al. (2014a) propõem, o BET tem característica 

multidimensional, ou seja, é constituído por diversos fatores, como afetivos e cognitivos, 

com diferentes instrumentos que avaliam essas dimensões. Um impacto para o BET, mas 

que não está associado ao conceito de bem-estar, é a proatividade (KAMIA; PORTO, 

2009). Para entender a proatividade, Siqueira et al (2014b), questionaram o quanto um 

trabalhador consegue se engajar no seu ambiente de trabalho no intuito de promover 

mudanças em seu comportamento a fim de trazer benefícios para si e para a empresa. A 

esse comportamento, os autores chamaram-no de proatividade, que consiste no 

trabalhador buscar formas inovadoras de realizar seus deveres diários, potencializando 
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seu desenvolvimento enquanto profissional e otimizando os processos pelo qual se 

encontra responsável. 

         O presente estudo objetivou avaliar o impacto da proatividade na percepção do 

bem-estar no trabalho. De forma mais especifica, buscou-se avaliar o quanto que o 

comportamento proativo consegue predizer o BET a partir da realização das tarefas 

diárias de professoras de rede pública. 

  

Método 
Amostra 

126 professoras da rede de ensino básico da rede pública. A maior parte da 

amostra era composta por professores do ensino fundamental (63%), sendo a maioria 

delas do sexo feminino (97%) e com especialização completa como nível de escolaridade 

(65%). 

  
Instrumentos 

O primeiro instrumento utilizado foi a Escala de Bem-estar no Trabalho (EBET), a 

qual é composta por três fatores, afetos positivos, (alfa = 0,93), afetos negativos, (alfa = 

0,91), e realização profissional, (alfa = 0,88). O segundo instrumento utilizado foi a Escala 

de Comportamento Proativo nas Organizações (ECPO), a qual avalia proatividade (alfa = 

0,89). 

  
Tabela 1. Descrição dos instrumentos aplicados 

Instrumento 
Autor/Ano 

Construto Fatores Variação da 
Escala de 
Resposta 

Escala de Bem-estar 
no Trabalho 
(PASCHOAL; 
TAMAYO, 2008). 

Bem-estar no 
Trabalho: prevalência 
de emoções positivas 
no contexto laboral, 
além de conseguir 
perceber avanços no 
alcance de suas metas 
de vida e 
desenvolvimento 
profissional. 

Afeto Positivo 
(alfa = 0,93); 
Afeto Negativo (alfa 
= 0,91); 
Realização 
profissional 
(alfa = 0,88). 

Escala do tipo 
Likert de 1 a 5 
pontos. 
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Escala do 
Comportamento 
Proativo 
(KAMIA; PORTO, 
2009). 

Comportamento 
proativo: estilo de 
comportamento, cujo 
trabalhador busca 
mudanças no seu 
ambiente de trabalho 
de maneira 
espontânea. 

Proatividade 
(alfa = 0,89). 

Escala de tipo 
Likert de 1 a 5 
pontos. 

  
 
Procedimento de coleta dos dados 

Os dados foram coletados por aplicação coletiva, utilizando lápis e papel, em sala 

de aula nos intervalos das aulas das participantes. As especificações de aplicação 

seguiram as recomendações encaminhadas para o Comitê de Ética em Pesquisas com 

Seres Humanos da Universidade Federal de Uberlândia. Nessas condições, o aplicador 

instruía os participantes sobre os objetivos do estudo e convidada as respondentes a se 

voluntariar. Aquelas que se voluntariavam, assinavam o Termo de Consentimento Livre 

Esclarecido (TCLE) e eram esclarecidas sobre o preenchimento do instrumento, 

entregando o formulário preenchido ao término do preenchimento. Na ocasião não foi 

estabelecido tempo limite para a aplicação, apesar do tempo médio de aplicação ter sido 

em 20 minutos. 

  

Análise dos dados 
Após a coleta dos questionários, tabularam-se os dados obtidos no software SPSS 

versão 18, onde se utilizou análise dos dados a partir da regressão múltipla stepwise para 

seleção das variáveis que melhor explicariam o comportamento proativo em razão do 

bem-estar no trabalho. 

  
Resultados 

O modelo de regressão tendo o comportamento proativo como antecedente do 

fator realização de bem-estar no trabalho explicou 42,8% da variância, sendo que os itens 

“Participo ativamente da empresa analisando as melhores práticas para o trabalho” 

(B=0,27; p<0,01) e “Efetuo mudanças visando à melhoria da organização” (B=0,26; 

p<0,05) de proatividade impactaram positivamente na realização no trabalho. Por sua vez, 
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o modelo de regressão tendo o comportamento proativo como antecedente do fator afeto 

positivo de bem-estar no trabalho explicou 20,3% da variância com o item “Busco 

aprender novos conhecimentos que trarão benefícios futuros para a organização” 

(B=0,20; p<0,05). Ademais, a proatividade não explicou de forma significativa no fator 

afeto negativo (p>0,05). A Tabela 2 sintetiza os resultados encontrados. 
  
Tabela 2. Descrição do modelo de regressão do comportamento proativo como 

antecedente na percepção de bem-estar no trabalho 

Modelo B β t p 

ECPO01 Participo 
ativamente da 
empresa 
analisando as 
melhores práticas 
para o trabalho 

0,227 0,274 3,24 ,001 

ECPO07 
Efetuo mudanças 
visando à melhoria 
da organização 

0,166 0,264 3,13 ,002 

ECPO08 
Busco aprender 
novos 
conhecimentos que 
trarão benefícios 
futuros para a 
organização 

,184 ,203 2,30 ,023 

  
Discussão 

Conforme observado nos resultados obtidos, a participação ativa de trabalhadores 

gera maiores níveis de bem-estar no trabalho, corroborando com estudos anteriores que 

apontavam o BET como fator indispensável para um ambiente mais propicio a inovação, 

satisfação e reconhecimento profissional por parte dos funcionários e empresas 

(SIQUEIRA et al., 2014b). Assim, foi possível perceber que a trabalhadores que 
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participam mais ativamente das atividades da empresa ao qual estão ligados possuem 

maiores níveis de bem-estar nesse ambiente. 

Isso demonstra que os afetos positivos e a realização profissional, fatores ligados 

ao BET, conseguem ser explicados com colaboradores que apresentem comportamento 

proativo, uma vez que o engajamento por parte destes reflete em mudanças significativas 

nas suas atitudes e percepção de estar vinculado à empresa como um todo, e não 

somente por obrigatoriedade. 

  
Considerações finais 
         O presente estudo conseguiu analisar o quanto do comportamento proativo nas 

organizações contribui para a satisfação e bem-estar no ambiente de trabalho, de forma 

que essa percepção, pelo trabalhador, possa ser benéfica para si quanto para a empresa 

que o emprega. Dessa forma, esse estudo consegue corroborar com achados daquilo que 

tanto se fala em Gestão de Pessoas: contribuir para o capital humano é uma das grandes 

chaves para o sucesso de uma empresa. (SIQUEIRA et al. 2014a) 

Devido à falta de estudos em larga escala e debates acerca da proatividade como 

preditora da percepção do BET em trabalhadores, sugere-se que mais pesquisas futuras 

acerca desse tema sejam desenvolvidas e discutidas, para que se aprimore a 

compreensão desse impacto do comportamento proativo e que se possa gerar uma 

prática nas organizações e empresa uma maior participação de seus colaboradores 

frentes à situações de decisões, assim como a criação politicas que visem permitir mais 

acessibilidade de seus colaboradores em tomadas de decisões e uma participação mais 

ativa. 
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Resumo 
O beber pesado tem sido fortemente associado a danos à saúde e tem sido uma 

modalidade de consumo de álcool altamente prevalente na população jovem. Este estudo 

avaliou a eficácia de programas interventivos ou preventivos que buscavam reduzir o 

padrão binge de consumo de álcool entre indivíduos de 12 a 20 anos de idade a partir de 

uma revisão sistemática. A intervenção breve é uma modalidade efetiva de orientação na 

redução da frequência e quantidade de consumo de álcool. Ela apresentou ainda 

melhores resultados quando realizada no contexto acadêmico, social e/ou familiar. Com 

base nos estudos avaliados, os contextos de atenção primária e os ambientes 

acadêmicos são ideais para realização de intervenções e programas preventivos ao uso 

de drogas, apresentando bons resultados a curto e longo prazo. Sendo assim, o presente 

estudo sugere a maior exploração destes contextos, bem como a implantação de 

programas preventivos que abordem adolescentes nestes locais. 

Palavras-chave: Beber pesado, Adolescência, Álcool, Intervenção breve, Eficácia da 

intervenção. 
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Abstract 
Binge drinking has been closely associated with health damage and is a highly prevalent 

form of alcohol consumption in the young people. This study aimed to evaluate the 

effectiveness of interventional and/or preventive programs focusing to reduce the binge 

drinking among people between 12 to 20 years old by a systematic review. Brief 

intervention is an effective modality of orientation in reducing the frequency and quantity of 

alcohol consumption. Brief intervention was even more effective when performed in the 

academic, social and/or family context. Based on the studies evaluated, the contexts of 

primary care and academic environments are ideal for interventions and preventive 

programs to use drugs, with reasonable results in the short and long term. Therefore, the 

present study suggests the greater exploration of these contexts, as well as the 

implantation of preventive programs that approach adolescents in these places. 

Keywords: Binge drinking, Adolescence, Alcohol, Brief intervention, Effectiveness of the 

intervention. 

 

Introdução 
Dados de um importante estudo populacional realizado com estudantes do ensino 

fundamental e médio da rede pública de ensino em 27 capitais brasileiras revelaram que 

cerca de 11,7% dos participantes entre 13 e 15 anos de idade, eram usuários frequentes 

de álcool e que 6,7% faziam uso pesado do álcool (Galduroz et al., 2010). Estudos com a 

população adolescentes têm indicado relativa prevalência de um padrão de uso 

intencionalmente pesado e episódico de álcool, conhecido como binge drinking (Peuker, 

Fogaça e Bizarro, 2006; Wagner e Andrade, 2008).  A quantidade que define essa prática, 

segundo o National Institute on Alcohol and Alcoholism (NIAAA, 2004) dos Estados 

Unidos, é o consumo de 5 ou mais doses de bebidas alcoólicas em uma única ocasião 

por homens, ou 4 ou mais doses consumidas em uma única ocasião por mulheres, pelo 

menos uma vez nas últimas duas semanas (Nelson et al., 2010). 

Este padrão de comportamento aumenta o risco de uma série de problemas sociais 

e de saúde, incluindo: doenças sexualmente transmissíveis, gravidez indesejada, 

acidentes de trânsito e outros tipos de acidentes, violência e ferimentos não intencionais. 

Além disso, independentemente da quantidade de álcool habitualmente consumida pelo 
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adolescente, beber no padrão binge aumenta significativamente as chances de tornar-se 

um usuário abusivo de álcool (Naimi et al., 2003).  

         Na última década, o padrão binge de consumo de álcool tornou-se um dos maiores 

problemas de saúde pública apresentando altas taxas de prevalência. Nos Estados 

Unidos, o consumo binge para a população geral foi de 16,9 episódios por ano (WHO, 

2014). Além disso, metade dos estudantes de graduação norte americanos reportaram 

ingerir bebidas alcoólicas no padrão binge e cerca de 60% destes estudantes não 

apresentavam idade permitida por lei para beber (Webb et. al., 2005; Silveira et. al., 

2008). 

         No Brasil, observou-se uma prevalência do consumo binge de 20,7 episódios/ano 

para os homens e 5,2 para as mulheres (WHO, 2014). Ao comparar o consumo de álcool 

entre jovens brasileiros, americanos e ingleses, verifica-se que 25% dos estudantes 

adolescentes brasileiros bebem de maneira considerada perigosa, sendo também de 25% 

a prevalência de consumo de álcool entre os ingleses, e de 30% o percentual de 

estudantes americanos que relatam tomar cinco ou mais doses de bebidas alcoólicas nos 

últimos 30 dias (WHO, 2014). 

Neste sentido, uma das alternativas propostas pela Organização Mundial da Saúde 

refere-se à implantação de estratégias de intervenção e triagem rápidas, que podem ser 

utilizadas em serviços de atenção primária a um baixo custo e por diversos profissionais 

da área da saúde. A Intervenção Breve (IB) foi proposta enquanto ferramenta terapêutica 

para usuários de álcool inicialmente por pesquisadores canadenses em 1972 e na 

sequência por pesquisadores ingleses e americanos. A técnica foi aprimorada a partir de 

referenciais teóricos das escolas cognitivistas e comportamentais, segundo os quais a 

motivação do indivíduo é um dos pilares para o sucesso terapêutico. Entretanto, sua 

implantação na população adolescente ainda é algo mais complexo devido a 

características emocionais e fisiológicas peculiares a esta população. 

Desta forma, os objetivos deste trabalho foram (I) realizar uma revisão bibliográfica 

(II) delimitar o campo de estudos sobre avaliação das intervenções breves e preventivas 

para redução do padrão binge de consumo de álcool entre adolescentes, (III) discutir os 

principais desafios na sua implementação. 
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Método 

Os artigos foram pesquisados nas principais bases de dados na área da saúde 

PubMed, PsycINFO, Google Scholar, SciELO e LILACS. Foram conduzidas pesquisas 

para manuscritos em inglês, português e espanhol (incluindo dissertações e teses) 

publicados a partir de 2004 e contemplando a faixa etária de adolescentes e adultos 

jovens (aproximadamente de 12 a 20 anos). 

Utilizou-se o seguinte algoritmo de busca: (tw:(binge drinking)) AND (tw:(heavy 

episodic drinking)) AND (instance:" binge drinking intervention") AND (limit: ("adolescent") 

AND la:("en" OR "es" OR "pt") AND year_cluster: (“2015” OR "2014" OR "2013" OR 

"2012" OR "2011" OR "2010" OR "2009" OR "2008" OR "2007" OR "2006" OR "2005" OR 

"2004") AND type: ("article")). 

Foram incluídos apenas os artigos que relatavam métodos/programas de 

intervenção com humanos, em adolescentes com consumo de álcool no padrão binge. A 

busca limitada pelos parâmetros determinados anteriormente resultou em um total de 540 

artigos. A amostra final foi, portanto, composta por 20 trabalhos, contemplando 44.537 

participantes. 
 
Resultados 
         A Tabela 1 indica todos os trabalhos incluídos nesta revisão. As principais 

estratégias interventivas utilizadas pelos pesquisadores foram: ambiente virtual (internet) 

para disseminação de conhecimentos, orientação psicoeducativa e informações sobre uso 

abusivo de álcool; envio de SMS e e-mail com alertas sobre o uso de álcool e possíveis 

danos à saúde. De maneira geral, os artigos incluídos no presente estudo analisaram os 

efeitos, ou o impacto, que as intervenções poderiam ter em adolescentes que faziam 

consumo excessivo de bebida alcoólica (binge drinking). Oito estudos realizaram follow-up 

da intervenção, em média 12 meses após a conclusão do processo interventivo, e 

demonstraram resultados promissores e positivos em relação a diminuição do consumo 

excessivo de álcool, com exceção de um trabalho que não evidenciou remissão dos 

sintomas no follow-up. 
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Tabela 1. Estudos encontrados avaliando a efetividade da intervenção breve em 

diferentes contextos. 

Autores N Local da 
intervenção 

Faixa 
etária 
(anos) 

Resultado 

Haug et al. 
(2013) 

364 Internet 16-19 O ambiente virtual e o envio de SMS, 
por tempo limitado, contribuíram para 
uma diminuição do número de bebidas 
consumidas de uma única ocasião 

López-
Caneda et 
al. (2013) 

57 Campus 
Universitário 

18-21 A IB foi eficaz na diminuição do 
consumo de álcool, porém não foi 
observada mesma redução dois anos 
depois 

Suffoletto et 
al. (2013) 

750 SMS 
(mensagens 
de texto) 

18-25 A alta efetividade da intervenção breve 
por envio de SMS levou à diminuição do 
consumo abusivo de álcool 

Flewelling et 
al. (2013) 

22.711 Escolas e 
comunidades 

12-17 Os resultados da intervenção na 
comunidade destacam a dificuldade em 
reduzir o beber na juventude mesmo 
quando os esforços para limitar o 
acesso de varejo são bem sucedidos 

Pedersen et 
al. (2013) 

2.558 Ambiente 
domiciliar 

13-20 Evidenciou que mesmo após a 
realização de IB, os adolescentes não 
diminuíram o consumo de álcool e que 
este padrão de bebedeira também 
parece ecoar influências parentais 

Voogt et al. 
(2013) 

913 Serviço de 
atenção 
primária 

18-24 Não houve efeitos significativos da IB 
via web 

Cunningham 
et al. (2012) 

726 Atenção 
Primária 

14-18 A intervenção breve (IB) foi eficaz na 
redução da violência e vitimização entre 
pares, mas não entre o consumo de 
álcool 

Wolfson et 
al. (2012) 

2.500 Campus 
Universitário 

17-24 A intervenção na comunidade foi eficaz 
na redução do consumo de álcool e em 
reduções interpessoais no grupo 
durante os 3 anos de implementação 
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Newton et al. 
(2012) 

8 Escola 13–14 Reduz significativamente o consumo de 
álcool e danos causados pelo álcool 

Voogt (2012) 750 Serviço de 
atenção 
primária 

15-20 A IB via web promoveu redução no 
consumo médio de álcool por semana e 
na frequência de consumo excessivo de 
álcool 

Cheveland 
et al. (2012) 

1.275 Campus 
Universitário 

17-19 A IB em associação com ambiente 
domiciliar foi eficaz na redução da 
bebedeira 

Ayers et al. 
(2011) 

124 Campus 
Universitário 

18-30 As mensagens da mídia podem mudar 
com sucesso a percepção de risco 
associados ao consumo de álcool, bem 
como a diminuição do consumo em 
grande quantidade 

Lammers et 
al. (2011) 

405 Escola 13-15 O programa de prevenção breve foi 
eficaz, diminuindo os níveis de consumo 
de álcool, mesmo doze meses após a 
execução do programa na escola 

Paschall et 
al. (2011) 

200 Campus 
Universitário 

18-20 O curso online breve indicou reduções 
significativas na frequência de uso de 
álcool passado 30 dias do curso e 
consumo excessivo de álcool durante o 
segundo semestre, imediatamente após 
a conclusão do curso 

Spijkerman 
et al. (2010) 

575 Internet 15-20 A exposição a uma intervenção breve 
sobre álcool via Web gerou uma 
diminuição no consumo semanal entre 
dos adolescentes 

Malmberg et 
al. (2010) 

3.784 Escola 12-14 A condição breve diminuiu 
significativamente o consumo de álcool 
e tabaco 

Cunningham 
et al. (2010) 

4.292 Serviço de 
atenção 
primária 

14-18 A IB mostrou redução na ocorrência de 
violência entre pares nos três primeiros 
meses. Após seis meses é que foram 
evidenciadas reduções do consumo de 
álcool 
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Schinke et 
al. (2010) 

513 Campus 
Universitário 

18-25 A IB, que abrangeu também o ambiente 
familiar, relatou menos uso de álcool, 
uso de cigarro, consumo excessivo de 
álcool, pressão dos colegas para beber 
e maior recusa de oportunidades de uso 
de álcool 

Beich et al. 
(2007) 

6.897 Serviço de 
atenção 
primária 

18-25 O aconselhamento e a intervenção 
breve não evidenciaram melhoras, 
mesmo um ano após a aplicação 

Sobell 
(2004) 

3.120-- Internet 18-22 O envio de e-mail reduziu 
significativamente o comportamento de 
consumir álcool em excesso um ano 
após a intervenção breve 

  
  
Discussão 

Até recentemente, pouca atenção tem sido dada à questão da validade externa dos 

resultados. Uma recente revisão sistemática sobre a eficácia da intervenção breve para 

reduzir o consumo de álcool concluiu que a intervenção poderia reduzir o consumo de 

álcool, mas que a eficácia de tais intervenções na prática diária permanece inexplorada 

(Spijkerman et al., 2010). No Brasil, alguns estudos relacionados à aplicação de 

intervenções breves, tanto no tratamento como na prevenção da exposição do 

adolescente ao consumo de álcool, começam a ser realizados em meados de 2004. O 

estudo realizado por De Micheli e colaboradores (2004) demonstrou efetividade da 

intervenção breve na redução do consumo de substâncias, além de diminuir a intensidade 

dos problemas relacionados ao uso. Considerando que o contato ou a experimentação de 

álcool parece ser inevitável para o grupo etário estudado nesta revisão (12 a 20 anos), a 

orientação preventiva parece minimizar as consequências em longo prazo e auxiliar na 

conscientização dos danos à saúde. 

A participação e a sensibilização de instituições e organizações quanto ao consumo 

de álcool por adolescentes têm aumentado, apesar de todos os esforços e o Brasil não 

foge desta tendência, verificando-se mesmo uma tendência de aumento de consumo no 

padrão binge. Oferecer uma resposta a esse problema e promover uma mudança de 

comportamento individual requer a reorganização dos serviços de saúde, públicos e 
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privados, e a reorientação das ações dos profissionais que atuam com esses jovens. 

Além disso, sendo o consumo de bebida alcoólica um comportamento social, a efetividade 

das intervenções depende, em parte, de um contexto social existente que lhe seja 

favorável, implicando no desenvolvimento de políticas públicas específicas. 

De acordo com os artigos avaliados, os homens apresentam maior consumo de 

álcool e dessa forma, maior risco para a dependência. Contudo, alguns trabalhos 

mostraram um aumento do consumo por mulheres nos últimos anos (Galduroz et al., 

2010). As hipóteses acerca das diferenças de gênero no consumo de álcool provêm, 

primariamente, de aspectos biológicos e socioculturais. Do ponto de vista biológico, a 

mesma quantidade de álcool ingerida por um homem e uma mulher de mesmo peso 

produzirá maior concentração de álcool no sangue da mulher devido a diferentes motivos, 

como a menor quantidade de liquido corporal, diferenças na concentração da enzima 

álcool desidrogenase, metabolismo e níveis hormonais (Wechsler et al., 1995) 

O serviço de atenção primária e o ambiente acadêmico (tanto escolas quanto 

universidades) são um dos primeiros contatos do indivíduo, da família e da comunidade 

com o sistema de saúde e educação (dois sistemas importantíssimos na disseminação de 

informações sobre uso, abuso, dependência e tratamento do álcool). São os melhores 

ambientes para a implementação de medidas preventivas e interventivas, pois o estigma 

com o usuário de álcool é menor (no caso da atenção primária), existindo maior abertura 

e facilidade para abordar o tema (no caso do ambiente acadêmico) e consequentemente 

também será menor a resistência à abordagem e orientação a respeito do problema (em 

ambos os ambientes). São ambientes caracterizados por uma boa relação de custo e 

efeito, pois conseguem atingir um número amplo de adolescentes e tem oportunidade de 

intervir antes que o padrão de uso de álcool provoque danos graves à saúde. 

Uma ação preventiva realizada eficazmente aumenta a expectativa de vida da 

população e reduz os custos sociais e de cuidados de saúde, conforme apontam estudos 

que confirmam a relação custo-benefício das intervenções breves, sejam presenciais ou à 

distância (Haug, et. al., 2013; Cunningham, et. al., 2012; Ayers e Myers, 2012; 

Spijkerman, et. al., 2010; Lammers, et. al, 2011; Sobell, 2003). 
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Conclusão 
Evidências científicas fornecem apoio para a recomendação do uso da IB em 

diferentes contextos, especialmente aqueles voltados para usuários com padrão binge 

(atenção primária e ambiente acadêmico). Espera-se que os planejadores e gestores de 

serviços de saúde, especializados e não especializados, adotem as medidas interventivas 

como um recurso básico, efetivo e economicamente viável, para a assistência aos 

milhares de adolescentes com problemas relacionados ao consumo de álcool no padrão 

binge. 
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Resumo 
Após a introdução da meditação no ocidente, vários estudos foram realizados a partir de 

um enfoque de aspectos fisiológicos e psicofisiológicos. Em relação a mudanças 

psicossociais e psicoculturais, porém, ainda existem poucos trabalhos publicados. Este 

trabalho teve por objetivo avaliar a percepção das mudanças psicológicas e sociais da 

meditação em praticantes experientes. A amostra foi composta por oito praticantes de 

meditação com tempo de experiência variando entre dez a 30 anos. O discurso de cada 

entrevistado foi transcrito e categorizado a partir de quatro dimensões de pesquisa: 

individual, transpessoal, ambiental e interpessoal. A análise do discurso detectou 

mudanças ligadas ao comportamento alimentar, autoaceitação, auto-observação, 

integração mente/corpo, relações interpessoais, diminuição do uso de medicamentos e a 

relação com familiares. Os resultados sugerem que a meditação pode influenciar 

significativamente o comportamento social do indivíduo, porém são necessárias mais 

pesquisas e com maior amplitude para comprovação dos resultados obtidos. 

Palavras-chave: Meditação, mudanças psicossociais, transformações individuais, 

consciência. 
  
  



 

634 

Abstract 
After the introduction of meditation in western culture, various studies were made 

regarding the physical and psychophysiological changes that this practical brings. The 

objective of this research was to evaluate the perception of the psychological and social 

changes of meditation promotes in long-term meditators. Regarding the psychosocial and 

psycho-cultural change there is a shortage of scientific research. The same was made with 

eight meditators with time experience ranging from ten years up to thirty years of practice. 

Each participant’s speech was transcribed, analyzed and categorized on four dimensions 

of research: individual, transpersonal, environmental and inter-personal. The discourse 

analysis showed changes according to the interviewees, linked to dietary reeducation, self-

acceptance, self-observation, greater integration between mind and body, change in 

interpersonal relationships, decreased used of drugs and changes in the relationship with 

their families more or less in their families. The results suggest that meditation can 

influence the social behavior of the individual, but more research is needed and greater 

scope for verification of results. 

Keywords: Meditation. Psychosocial changes. Individual transformation. Self-

consciousness. 

 
Introdução 

A meditação é um estado de consciência de difícil conceito. Atualmente existem 

vários tipos de meditações e muitos deles vêm sendo estudados por diferentes grupos de 

pesquisa. Vários autores sugerem que a meditação praticada por longos períodos é capaz 

de alterar o funcionamento cerebral (BREFCZYNSKI-LEWIS et al. 2007; LANDSMAN-

DIJKSTRA; VAN WIJCK; GROOTHOFF, 2006; LUDERS et al., 2010). Algumas dessas 

mudanças estão relacionadas à auto-indução de ondas gama na atividade cerebral (LUTZ 

et al., 2004). Este padrão de onda ocorre em uma frequência entre 25 a 42hz e estando 

envolvida com a dessincronização dos neurônios (LUTZ et al., 2004). Além disso, 

detectou-se que meditadores apresentam maior integração sensorial interna e externa 

(TEI et al., 2009), aumento da plasticidade neural (BREFCZYNSKI-LEWIS et al., 2007), 

maior fluxo de sangue para várias áreas neurais, com destaque para o córtex pré-frontal, 

córtex parietal e tálamo (NEWBERG et al., 2010). Alguns autores também detectaram que 

meditadores apresentam alterações morfológicas comparados com aqueles não 
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meditadores. O volume de massa cinzenta, por exemplo, parece estar aumentado em 

meditadores (LUDERS et al., 2009) e sua redução durante o envelhecimento acontece em 

um ritmo menor (PAGNONI; CEKIC, 2007). Além disso, a espessura do corpo caloso 

parece ser maior em meditadores, sugerindo uma conectividade maior entre os 

hemisférios (LAZAR et al., 2005; LUDERS et al., 2011; LUDERS et al., 2012), assim como 

estudos também sugerem mudanças na matéria branca do cérebro possivelmente 

alterando o grau de mielinização e o número e a densidade destas fibras (TANG et al., 

2010). 

Atualmente, duas práticas meditativas são estudadas em maior profundamente: a 

concentrativa e o mindfulness. A primeira sustenta-se na escolha de um objeto de 

concentração, que pode ser interno ou externo, podendo ser uma sensação, um som, 

uma imagem ou até mesmo a própria respiração (CAHN; POLICH, 2006). A meditação do 

tipo mindfulness, por sua vez, consiste em focar atenção no momento, sem julgamentos 

sobre as sensações que emergirem dessa vivência (KOZASA et al., 2012). Vários autores 

sugerem que a meditação possibilita um estado mais integro da consciência, o que faz 

com que a pessoa atue no mundo externo de forma diferente (CAMPBELL, 2005; 

DEVALL; SESSIONS, 1999). 

Em relação aos aspectos psicossociais, existem poucos trabalhos avaliando estes 

fatores em meditadores. Existem evidências de que pessoas que praticavam meditação 

pelo menos durante um ano apresentavam um maior número de emoções positivas 

(Cohn; Fredrickson, 2010). Além disso, treinamentos breves em meditação se mostraram 

eficazes em reduzir os níveis de fadiga e ansiedade (ZEIDAN et al., 2010), aumentar a 

qualidade de vida, reduzindo o estresse e o burn-out e aumentar a satisfação com o 

trabalho (ZELLER; LAMB, 2011) além de alterara consciência corporal e a expressão de 

emoções (LANDSMAN-DIJKSTRA et al., 2006). 

Desta forma, o objetivo deste trabalho foi investigar a influência psicossocial da 

meditação em praticantes experientes, tendo como base quatro dimensões de pesquisa: 

individual, transpessoal, ambiental e interpessoal. 

 
Método 

Este é um estudo de caráter qualitativo de cunho exploratório e fenomenológico. A 

amostra caracterizou-se como não probabilística por acessibilidade e foi comporta de oito 
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pessoas que praticam meditação no mínimo duas vezes por semana há pelo menos dez 

anos. 

 

Participantes 
Inicialmente o estudo foi divulgado em mídia impressa e eletrônica para a captação 

de possíveis interessados. Após uma triagem inicial, foram realizadas oito entrevistas 

para este trabalho e para cada participante foi dado um nome- fantasia para identificação. 

A idade dos entrevistados variou entre 29 e 66 anos, sendo a média das idades de 42 

anos e o tempo de prática entre dez a 30 anos. O tempo médio de prática dos 

participantes foi de 15,7 anos. Além disso, observou-se uniformidade na escolaridade dos 

entrevistados, sendo que todos apresentavam nível superior completo. 

 
Local 

As entrevistas foram realizadas em local escolhido pelos entrevistados, sendo que 

o local deveria apresentar duas condições básicas, sendo elas (1) condições mínimas de 

privacidade do entrevistado; e (2) ser um local que minimizasse ao máximo possível as 

distrações tanto por meio do entrevistador quanto do entrevistado. 

 
Procedimento 

Após contato inicial, foi apresentado aos participantes o roteiro de entrevista 

semiestruturada juntamente com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Foram 

realizadas sete entrevistas gravadas e uma sem gravador por opção do participante. A 

média de duração das entrevistas foi de aproximadamente 50 minutos. 

 
Ética 
           O estudo foi aprovado pelo Comitê da Ética da Universidade Positivo (CEP: 

135.10). 

 
Categorias 
         Para avaliar a influência psicossocial da meditação, criou-se pré-categorias que 

foram sendo modificadas à medida que os dados foram coletados. A investigação teve 

por base quatro dimensões de pesquisa: individual e transpessoal, para aspectos 
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psicológicos; e ambiental e interpessoal, para aspectos sociais. Dentro da dimensão de 

mudanças individuais, foram elaboradas três categorias: autoaceitação, integração 

mente/corpo e paz interior. Dentro da dimensão de mudanças transpessoais, elaborou-se 

duas categorias: ligação com a espiritualidade e expansão da consciência. Na dimensão 

de mudanças ambiental elaborou-se a categoria: relações pessoal/meio ambiente. Por 

fim, nas relações interpessoais foram elaboradas as seguintes categorias: empatia e 

sensação de pertencimento ao grupo. 

 Em relação às categorias propostas, segue-se uma breve explicação para cada uma 

delas: 

Autoaceitação – Segundo Rogers (2001) a auto aceitação é a percepção plena de seus 

impulsos menos válidos. Nesse sentido, essa categoria teve por objetivo detectar 

discursos relativos à aceitação que o indivíduo possua de si mesmo, embasada na auto 

percepção de sua vivência com a meditação. 

Integração mente-corpo - A integração mente/corpo é a capacidade de auto percepção do 

estado psicológico pessoal baseado nas informações que o corpo passa, relacionadas à 

postura, tensões, etc (GAIARSA, 1984). 

Paz interior – Esta categoria teve por base detectar discursos relacionados à meditação e 

sentimentos de calma, serenidade e capacidade para lidar com situações estressantes 

(FLECK; SKEVINGTON, 2007). 

Ligação com a Espiritualidade – A espiritualidade é entendida como a interiorização de 

uma ordem cosmológica (AFONSO et al., 2012). A ligação com a espiritualidade foi 

estudada com base na experiência subjetiva que a espiritualidade possui para a pessoa, 

baseada em sua vivência com a meditação. 

Expansão da consciência – Esta categoria detectou discursos relacionados à qualquer 

experiência que foi percebida pelo entrevistado como uma experiência que tenha alterado 

o nível ordinário de consciência (TABONE, 2009). 

Relações pessoa/meio-ambiente – Detectar influências da meditação nas relações 

sociais, lugares frequentados e dieta alimentar. 

Empatia – De acordo com Rogers (2001) empatia é sentir os sentimentos e significados 

pessoais decorrentes de alguma vivência pessoal de outro individuo. Sendo assim, 

empatia para este artigo está relacionada à discriminação do que outra pessoa sente e 

vivencia e se isso influencia o relacionamento entre ambas. 
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Sensação de pertencimento ao grupo – Essa categoria teve por objetivo analisar 

mudanças individuais em relação aos grupos em que os meditadores estavam inseridos 

(trabalho, família, amigos, etc) (TELLEGEN, 1984). 

 
Resultados e discussão 
Dimensão psicológica, categoria individual, tópico autoaceitação 

Alguns entrevistados relataram que a prática da meditação proporcionou uma maior 

aceitação de aspectos de sua consciência antes não detectados por eles, ou pelo fato de 

tomarem consciência destes conteúdos emocionais, acabavam diminuindo de intensidade 

e aos poucos iam se transformando, como um dos entrevistados relatou que “Nesse 

momento em que você está experimentando algum tipo de desconforto assim... você 

acorda com aquele desconforto... você dá um lugar pra ele ali... no teu presente”. 

As tensões, dores musculares, alguns sentimentos experienciados e outras 

percepções que ocorrem durante a meditação são alguns indícios desse contato com um 

lado da personalidade que começa a ser iniciado, tanto ao nível psicológico quanto 

corporal, à medida em que o praticante se aprofunda em suas práticas. Desta forma, a 

meditação parece ser uma possível ferramenta no processo de aceitação de algumas 

dificuldades experenciadas pelos meditadores e, por conseguinte, na estruturação de uma 

consciência sadia, uma vez que o indivíduo torna-se mais integrado consigo mesmo. 

  

Empatia 

         Com relação à empatia, observou-se que os participantes a relacionam não 

somente com seres humanos, mas também à outras formas de vida, como um dos 

entrevistados afirmou: “Na medida que você entra em contato você tem assim uma 

capacidade maior de sentir o que aquela... aquele outro ser sente, digamos assim.”. 

Assim como outro deles: 

Sim... sim... sim... com toda certeza... porque... a partir do momento que você começa a 

perceber realmente quem você é... ou aquilo que você não é... fica mais fácil você ver a 

dor do outro... então... fica mais fácil você compreender a outra pessoa. (Mateus) 

  

Integração mente/corpo 
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Detectou-se mudanças perceptíveis em relação à consciência corporal após o 

início da meditação como pode ser observado nos seguintes discursos: “Alguma 

disfunção no meu aparelho digestivo vai refletir lá nas minhas articulações...vai refletir na 

minha pele...ou vai refletir no nível de lubrificação ou secura no meu corpo..tá 

entendendo?” (Guilherme); “Você tem uma percepção mais clara das dimensões do seu 

corpo, das capacidades e limitações do seu corpo” (Roberto). Dentro desta perspectiva, 

vale ressaltar que dentre os 8 entrevistados, sete praticavam também Yoga. Esta técnica 

proporciona um trabalho corporal mais intenso, o que poderia estar envolvida com uma 

consciência corporal mais precisa. Além disso, dentre os participantes que praticavam 

somente meditação, um deles relatou o desaparecimento de uma patologia detectada 

ainda na infância, diagnosticada como mutismo seletivo: “eu tive um problema também 

[...] com mutismo seletivo [...] e com a meditação em si eu fui conseguindo furar esses 

bloqueios” (Mateus). Além dele, observou-se uma fala semelhante em dois participantes 

que relataram diminuição na frequência de crises de gastrite. Sabe-se que uma das 

causas da gastrite é o estresse (POMPILIO; CECCONELLO, 2010) e o fato de a 

meditação diminuir os níveis de lactato plasmático, aumentar a resistência galvânica da 

pele e diminuir a pressão arterial (DILLBECK; ORME-JOHNSON, 1987; TRAVIS; 

WALLACE, 1999) pode sugerir que o estresse geral do indivíduo tenha diminuído e 

influenciado na redução gastrite nervosa. 

Também se detectou uma redução no uso de medicamentos pelos participantes, 

como enfatizado na seguinte fala: “Olha... eu nunca mais precisei tomar antidepressivo” 

(Mateus). Este discurso vem ao encontro de estudos recentes em que alguns autores 

detectaram um efeito regulatório da meditação na depressão (BRAND et al., 2012; 

SRIVASTAVA, TALUKDAR; LAHAN, 2011). 

Devido ao fato da meditação estar relacionada a um aumento da atividade do 

sistema imune, sugere-se que esta melhora ocorreria por uma maior eficiência de autor 

reparação do corpo repercutindo na saúde geral da do indivíduo (ORME-JOHNSON, 

1987), o que poderia estar relacionada a um menor uso de medicamentos. 

  

Dimensão psicológica, categoria individual, tópico paz interior 

Alguns autores afirmam que uma grande quantidade de meditadores experientes 

apresentam sensações como paz, integração plena, dentre outras durante suas práticas. 
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Uma das hipóteses é o fato da diminuição da atividade do lobo parietal durante a 

meditação além de uma hiperativação do lobo frontal (DAVIDSON, 2004). Assim, estas 

alterações neurofisiológicas poderiam induzir experiências com de caráter mais místico e 

com alto grau de intensidade. Além disso, estas experiências são capazes de fazer com 

que o indivíduo possa sentir mais afetos positivos e sensações de bem-estar 

(VANDENBERGHE; ASSUNÇÃO, 2009) como observa-se no discurso de um dos 

participantes “Eu sou capaz de atravessar as situações de crise com mais sobriedade, por 

causa da meditação.” 

  

E isso te traz uma paz muito grande. Isso realmente te traz uma paz muito grande. E não 

só te traz uma paz grande, como isso te coloca numa condição de vida muito harmoniosa 

assim. Você sente que não precisa viver igual a um louco, estressado, correndo atrás de 

mil coisas. (Guilherme) 

Alguns autores também discutem acerca de sensações de harmonia que indivíduos 

possam experenciar em relação aos seus semelhantes e que vai se desenvolvendo com a 

prática da meditação, parece ter um enfoque integrador. Assim, à medida que esta 

percepção aumenta, existiria uma tendência de se integrar os serves vivos como parte de 

um todo, dispensando a hierarquização das espécies (DEVALL; SESSIONS, 1999). Estas 

observações podem ser detectadas pelos discursos abaixo. 

  

Dimensão psicológica, categoria transpessoais, tópico expansão da consciência 

Uma dessas transformações relatadas é a capacidade de vivenciar seus próprios 

medos, atitudes, aspirações, sem se identificar patologicamente com eles. Esse estado de 

auto-observação é um dos efeitos relatados pelos participantes deste trabalho. A 

ocorrência desse processo de auto-observação pode estar relacionada com o fato de 

ocorrer uma maior tomada de consciência no momento presente das pessoas. Estas 

observações podem ser detectadas na seguinte frase de um dos participantes: “Você 

deixa de ser tão reativo e você ta o tempo tudo... digamos assim... observando as 

atividades da sua própria mente” (Guilherme). 

  

Dimensão social, categoria ambientais, tópico relações pessoa-meio-ambiente 
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Com relação à mudança de hábitos, observou-se uma associação entre a prática 

da meditação os hábitos alimentares uma vez que cinco entrevistados afirmaram terem se 

tornado vegetarianos após o início de suas práticas e três reduziram a ingestão de carne, 

conforme o discurso de Guilherme quando diz que “É.. comecei [a ser vegetariano] com 

14 anos...depois...aos 16...aos 18...19...eu tive uma fase que eu voltei a comer carne 

esporadicamente assim...peixe...alguma coisa..e dai depois..parei de 

novo..completamente assim...Assumi aquilo como principio assim”. 

Em relação aos seus aspectos religiosos e espirituais, (BEIG, 2009) propõe que a 

ligação entre alimentação e a religião esteja relacionada ao fato da alimentação 

proporcionar uma condição mais consciente acerca da dieta do indivíduo. Além disso, 

alguns estilos de dietas também podem estar relacionados a uma concepção ecológica 

mais abrangente, proporcionando a adesão dietas pessoas a este perfil de dieta (MALUF, 

2005). A mudança psicológica que a meditação proporciona ao seu praticante pode levar 

a uma mudança em nível social no que tange à alimentação, baseada na mudança de 

seus valores sociais, espirituais, ecológicos e filosóficos (VERHELST, 1994). 

  

Dimensão social, categoria inter-pessoais,tópico sensação de pertencimento ao grupo 

         Além das mudanças em relação aos lugares em que o entrevistado frequenta e na 

sua alimentação, foi possível detectar transformações em nível familiar, o que sugere uma 

possível influência da prática da meditação. A categoria específica na qual essas 

mudanças familiares se encontram chama-se “sensação de pertencimento ao grupo”. 

Este se diferencia da categoria anterior por estar relacionada especificamente a grupos de 

convivência (amigos, família, trabalho, comunidade, etc.).   

Com relação à família, percebe-se em alguns casos a introdução da prática de 

Yoga ou da meditação no circulo familiar, de acordo com o relato de alguns dos 

participantes: “Hoje, por exemplo, eu consegui introduzir o Yoga em minha casa” 

(Roberto) ; e “Eles foram aprendendo a comer comida vegetariana também..é... Meu pai... 

minha mãe... os dois gostam de Yoga...eles praticam também.” (Guilherme). 

 
Considerações Finais 

A prática de meditação por um período mínimo de dez anos induziu transformações 

tanto de ordem psicológica, quanto social, sendo que determinadas categorias 
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apresentaram mudanças mais significativa. As alterações na dimensão individual vão ao 

encontro de certos estudos, porém em relação dimensão social, ressalta-se a escassez 

de estudos que abordem essas transformações de maneira mais aprofundada. Observou-

se transformações importantes relativas à alteração no regime alimentar, alteração nas 

relações de amizade e nas relações familiares, inserção das práticas meditativas no 

âmbito familiar e uma capacidade de lidar melhor com as dificuldades e limitações das 

outras pessoas. Este se configura como um vasto campo para a pesquisa relacionada à 

meditação, em interface com alterações sociais que esta pode acarretar. 
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CRIATIVIDADE E BEM ESTAR SUBJETIVO: RELATO DE EXPERIÊNCIA COM 

FUNCIONÁRIOS DE UNIVERSIDADE PÚBLICA BRASILEIRA 
 

Denise Bragotto  

(Universidade Estadual de Londrina) 

 
Resumo 
Todos os seres humanos têm potencial para ser criativo, em diferentes graus e esferas, 

entretanto é preciso libertá-lo. A criatividade é considerada pela Psicologia Positiva como 

uma das forças pessoais do indivíduo, capaz de facilitar respostas inovadoras, 

adaptativas e produtivas para as situações adversas e para promover melhorias na 

qualidade de vida. Esse trabalho pretende analisar a experiência subjetiva do trabalho 

pela perspectiva da Psicologia Positiva e estabelecer conexões entre o bem estar 

subjetivo e a criatividade. Foram realizadas 08 oficinas com de duas horas com 

funcionários da área de manutenção e limpeza de universidade pública da região sul do 

Brasil visando estimular a criatividade. Antes e após as oficinas foram aplicadas duas 

escalas: Escala de Afetos Positivos e Negativos e a Escala de Satisfação com a Vida. 

Além do feedback positivo dos participantes sobre a experiência houve aumento do nível 

de satisfação com a vida e dos afetos positivos, e diminuição dos afetos negativos. 

Conclui-se que a criação de um espaço para reflexão, exposição e elaboração de ideias e 

de valorização da expressão criativa, possibilita diferentes leituras da realidade, 

favorecendo respostas produtivas para as situações cotidianas e promovendo o bem estar 

subjetivo.  

Palavras-chave: criatividade; psicologia positiva; bem estar subjetivo; educação. 

 
Abstract 
All human beings have the potential to create, in different degrees and spheres, but  this 

potential has to be released. The Positive Psychology brought a view of creativity as one 

of the personal strengths of individuals, capable of facilitate innovative, adaptive and 

productive responses to adverse situations and also to promote improvements in the 

quality of their lifes. This paper aims to analyze a subjective experience of work from a 
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perspective of Positive Psychology and establish connections between subjective wel-

being and creativity. Eight meetings were held with employees from the area of 

maintenance and cleaning of public universities in the southern region of Brazil, aiming to 

stimulate creativity. Two scales were applied before and after the program: Positive and 

Negative Affective Scale and Life Satisfaction Scale. In addition to positive feedback from 

the participants about the experience there was an increase in the level of satisfaction with 

life and positive affects, and decrease in negative affects. It is concluded that the creation 

of a space for reflection, exposition and elaboration of ideas and appreciation of creative 

expression, allows different readings of reality, fostering productive responses to everyday 

situations and promoting subjective well-being.  

Keywords: Creativity; Positive psychology; Subjective well-being; education. 

 
Introdução 

Criatividade é um fenômeno complexo, abrangente e controverso que desafia uma 

definição precisa, a tal ponto de Morais (2001) falar na (in) definição da criatividade ao 

fazer uma revisão na conceituação do tema ao longo do tempo. Sem dúvida, torna-se 

uma tarefa ainda mais difícil, especialmente, quando se observa a origem do termo, 

criatividade origina-se do latim creo, que significa fazer ou produzir algo novo, do nada 

(ÁNGELES, 1996), o que confere um caráter mágico e divino ao fenômeno. Criatividade 

também foi um atributo associado à loucura e à psicopatologia. Vários filósofos apontaram 

a relação entre genialidade e loucura. Schopenhauer afirmava que as pessoas geniais 

estão mais próximas da loucura do que do intelecto mediano (KRETSCHMER, 1970). A 

história está repleta de exemplos dessa natureza, como o do pintor Van Gogh. Tais 

concepções dificultaram o entendimento científico desse fenômeno.  

Um marco na compreensão da criatividade ocorreu em 1950 quando Guilford 

assumiu a presidência da American Psychological Association (APA), apontando a 

necessidade de investigar a criatividade e estimulando as pesquisas na área de diversos 

especialistas, tais como: psicólogos, filósofos, matemáticos, pedagogos, engenheiros e 

sociólogos (ISAKSEN, 1990).   

Um dos conceitos mais disseminados e aceitos de criatividade foi formulado por 

Torrance que define criatividade como "um processo de sentir deficiências em uma 

informação, formular hipóteses ou adivinhações sobre estas deficiências, testar e revisar 
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suas hipóteses, e, finalmente, comunicar os resultados encontrados" (TORRANCE, 1965, 

p. 8). 

Segundo Wechsler (2008), em 1990 a Conferência Internacional de Pesquisadores 

em Criatividade organizada pelo Center for Studies in Creativity, na State University of 

New York at Buffalo o fenômeno da criatividade foi agrupado em três grandes linhas de 

investigação: o processo criativo, ou seja, qual o tipo de pensamento que leva o indivíduo 

à descoberta criativa e as etapas desse processo; a segunda linha investigativa analisa as 

modalidades da produção criativa priorizando a relevância do produto e seu impacto no 

meio social; e a terceira trata das características da pessoa criativa.  

O potencial criativo e a crença na direção positiva do ser humano foram valorizados 

pelos psicólogos humanistas, especialmente, Maslow e Rogers. A abordagem centrada 

na pessoa proposta por Rogers, propõe que todos os indivíduos são dotados de 

potencialidades voltadas para o crescimento e a auto-realização no sentido da criação de 

uma "vida boa" (ROGERS, 1977).   

O movimento da Psicologia Positiva tem seu marco histórico em 1998, quando 

Martin Seligman assumiu a presidência da APA (American Psychological Association) em 

1998, apontando a necessidade de investigar as virtudes, qualidades, potencialidades e o 

lado saudável do ser humano.  

De acordo com Seligman e Csikszentmihalyi (2000), antes da Segunda Guerra 

Mundial (1939-1945), a psicologia tinha três missões: tratar e curar as doenças mentais, 

tornar a vida das pessoas mais produtiva e feliz e identificar e estimular as habilidades e 

os talentos humanos. Após a guerra, a necessidade de tratar os veteranos de guerra e a 

criação do Instituto Nacional de Doenças Mentais, nos Estados Unidos, direcionou as 

pesquisas para as patologias. A Psicologia Positiva não menospreza o sofrimento 

humano, mas focaliza os elementos que constituem o funcionamento ótimo do ser 

humano  (SNYDER e LOPEZ, 2009). 

Para Seligman (2000) o objeto de estudo da Psicologia Positiva é a felicidade, 

também denominada como bem estar subjetivo, que tem sido objeto de reflexão e estudo 

desde a antiguidade por filósofos como Platão, Aristóteles, Epicuro e Sêneca. A 

Psicologia Positiva assenta-se sobre três pilares: o estudo das emoções positivas; a 

investigação dos traços positivos, força, virtudes e habilidades humanas; e ainda, das 
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instituições positivas (SELIGMAN, 2004).  Segundo Peterson (2006), a Psicologia Positiva 

é o “estudo científico do que faz a vida ser digna de ser vivida”. 

O termo Bem Estar Subjetivo (BES) ou felicidade é definido por Snyder e Lopez 

(2009, p.74) como “reflexo espontâneo de sentimentos agradáveis e desagradáveis sobre 

a experiência imediata da pessoa”. O Bem Estar Subjetivo é um dos componentes da 

qualidade de vida. Uma das análises mais abrangentes da qualidade de vida aponta para 

duas dimensões: indica parâmetros objetivos como a satisfação das necessidades 

básicas e daquelas criadas pelo grau de desenvolvimento econômico e social de 

determinada sociedade e parâmetros subjetivos  como: bem-estar, felicidade, amor, 

prazer, realização pessoal (MINAYO, HARTZ e BUSS (2000). 

Um dos autores de maior reconhecimento nos estudos sobre Bem-estar subjetivo é 

Diener. Para esse autor, o bem estar subjetivo é um conceito amplo que abrange as 

avaliações cognitivas e afetivas da pessoa sobre a sua vida, incluindo níveis de satisfação 

com a vida e de afetos positivos e negativos que devem ser medidos como partes 

distintas (DIENER at al, 1999). A Satisfação de vida é o componente cognitivo do bem 

estar subjetivo e é definida como o nível de contentamento percebido por alguém quando 

pensa sobre a sua vida de maneira global (HUTZ, ZANON e BARDAGI, 2014). Algumas 

pessoas tenderão a focalizar a atenção em eventos agradáveis e outras, em eventos 

desagradáveis. Esse foco pode mudar dependendo do humor, eventos de vida, 

pensamentos e sentimentos presentes no momento (DIENER, LUCAS, & OISHI, 2005). 

Os afetos positivos e negativos representam a dimensão emocional do Bem Estar 

Subjetivo. De acordo com Watson, Clark & Tellegen (1988), o afeto positivo diz respeito a 

quanto uma pessoa está alerta, ativa e entusiasmada. O afeto negativo refere-se a 

estados de humor aversivos, tais como raiva, culpa e medo.  

O objetivo geral do trabalho em questão foi averiguar a percepção dos funcionários 

da área operacional (limpeza e manutenção) de uma universidade pública da região sul 

do Brasil em relação ao seu nível de bem-estar subjetivo, antes e após a aplicação de um 

programa de estimulação da criatividade. 

 
Método 

O programa foi realizado em oito encontros, com duas horas de duração com 17 

funcionários da área de manutenção e limpeza de uma universidade pública da região sul 
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do Brasil, sendo 9 mulheres e 8  homens, com idades entre 29 a 56 anos. Foram 

utilizadas estratégias para estimular o pensamento criativo e as características criativas 

da personalidade dos participantes tais como: fluência e flexibilidade de ideias, autonomia 

de pensamento, originalidade, elaboração, abertura para novas perspectivas, autoestima 

e autoconfiança. Antes e após o programa foram aplicadas duas escalas: Escala de 

Afetos Positivos e Negativos e a Escala de Satisfação com a Vida. A Escala de Satisfação 

com a Vida foi adaptada e validada para adultos e adolescentes brasileiros pelo grupo de 

pesquisadores do Laboratório de Mensuração da UFRGS (ZANON at al, 2013) e a Escala 

de Afetos Positivos e Negativos (PANAS) de Watson & Clarck, adaptada por Giacomini & 

Hutz, (1997). A análise do trabalho foi feita de forma qualitativa, por meio de observações 

das oficinas, relatos verbais e por escrito, e pela frequência de aparecimento das 

respostas dos participantes às escalas. Foram retirados da análise, os participantes que 

faltaram na data inicial ou final da aplicação das escalas, portanto, foram considerados 

somente 12 participantes na análise. 

 

Resultados e Discussão 
Ao se comparar as respostas dos participantes com a amostra populacional de 

normatização da Escala de Satisfação de Vida (ESV) verifica-se que dos 12 participantes, 

sete participantes (58.3%) tiveram um aumento do nível de satisfação de vida no final do 

programa; dois participantes (16,6%) permaneceram com o mesmo nível de satisfação, 

que já era alto na aplicação inicial, isto é, estes estavam dentro dos 10% da população 

com maior satisfação de vida. Três participantes (25%) tiveram uma diminuição de seu 

nível de satisfação com a vida após o programa. Verifica-se que dentre os participantes 

que tiveram maior aumento do nível de satisfação de vida estão aqueles que, inicialmente 

apresentaram menor nível de satisfação de vida, mostrando que o programa repercutiu 

positivamente sobre o nível de satisfação da vida destes. Os relatos verbais e escritos 

denotaram a importância do programa para a autoestima dos participantes. A autoestima 

refere-se aos sentimentos e pensamentos que uma pessoa tem sobre si mesma, em 

relação à sua competência e à sua adequação (ROSENBERG, 1989) e tem estreita 

relação com o bem estar subjetivo. 

Vários participantes solicitaram que gostariam de participar de outros programas de 

estimulação da criatividade. Dentre os participantes que apresentaram diminuição de seu 
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nível de satisfação de vida, após o programa, salientamos que, como a percepção é 

subjetiva deve-se considerar que possam ter acontecidos eventos entre a primeira e a 

segunda aplicação das escalas que afetaram o seu nível de satisfação de vida. Outra 

hipótese a ser considerada é que na semana da segunda aplicação das escalas, o clima 

na instituição educativa era tenso por conta da iminência de uma greve geral, gerando 

nervosismo e insegurança em relação ao futuro. 

Em relação à Escala de afetos positivos e Negativos (PANAS) os resultados 

mostraram que seis participantes (50%) tiveram um aumento do nível de percepção dos 

afetos positivos, o que significa que eles tiveram um aumento do entusiasmo e da 

proatividade; dois participantes permaneceram com o mesmo nível de afetos positivos, 

que já era muito bom no início do trabalho, e quatro participantes tiveram uma diminuição 

dos afetos positivos, ou seja, tiveram uma diminuição da proatividade e do entusiasmo, 

entretanto apresentou diminuição dos afetos negativos, o que demonstra diminuição dos 

sentimentos aversivos. 

 Em relação aos afetos negativos, verificou-se que dez participantes (83.3%) 

apresentaram diminuição dos afetos negativos, entre estes estão seis que tiveram o 

aumento dos afetos positivos; dois participantes que   permaneceram com o mesmo nível 

de afetos positivos; mostrando que após o programa, a maioria dos participantes passou 

a perceber os eventos com menor negatividade em relação aos eventos do cotidiano, 

mesmo diante da proximidade de uma greve geral da instituição educativa. Dois 

participantes tiveram diminuição dos afetos positivos, entretanto, também diminuição dos 

afetos negativos. Se, por um lado não houve maior entusiasmo e atividade, por outro, 

parece ter diminuído os estados de humores aversivos, como raiva e medo. 

 
Considerações Finais 

Sem dúvida, a experiência subjetiva do trabalhador tem sido muito investigada ao 

longo do tempo, especialmente sob o enfoque disfuncional. A proposta da Psicologia 

Positiva possibilita a investigação sob o ponto de vista funcional, que visa encontrar meios 

para favorecer a qualidade de vida do trabalhador.  
O objetivo do trabalho em questão foi averiguar a percepção dos funcionários da 

área operacional (limpeza e manutenção) de uma instituição educativa em relação ao seu 

nível de bem-estar subjetivo, antes e após a aplicação de um programa de estimulação da 
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criatividade. Por meio da análise dos dados podemos concluir que o programa mostrou-se 

importante em relação à melhoria do bem estar subjetivo, da autoestima e da 

autoconfiança dos participantes.  

Os relatos dos participantes no início do programa mostraram  sentimentos de 

inferioridade e menos valia dos participantes: “ninguém dá importância a nós e ao nosso 

serviço”(P1). O feedback de outro participante também mostrou a importância do 

programa na autoestima  “- Quando começa o próximo curso? Eu quero fazer de 

novo”(P7). O desejo de participar de um novo programa denota a satisfação que sentiram 

e o desejo enfrentar novos desafios e incrementar as suas habilidades, ou seja, as suas 

forças pessoais.  No final do programa, a fala de um dos participantes demonstra o 

aumento da auto-estima: “nós nos sentimos importantes”(P5). 

Sem dúvida, o trabalho tem um papel importante na vida das pessoas. Segundo 

Hart (1999), quanto mais uma pessoa estiver feliz com ele, mais tenderá a sentir-se 

satisfeita com a sua vida, haja vista a relevância do trabalho na formação da identidade 

do sujeito.  

As avaliações qualitativas a respeito dos conhecimentos adquiridos no curso 

apontaram satisfação nos quesitos de aprendizagem e aplicabilidade na vida pessoal e 

profissional, como pode ser visto nas falas a seguir: “aprendi a melhorar muito a vida do 

dia a dia” (P4); “tenho dificuldades de relacionamento, mas com o curso aprendi a 

respeitar mais os pensamentos das outras pessoas” (P9); e “[...] temos que ter respeito 

pelas diferenças nas atitudes das outras pessoas, criatividade para encarar os problemas 

da vida, pensar na melhor forma de resolver ou pensar diferente, fazer coisas diferentes e 

ter coragem de descobrir coisas novas” (P10).  

Futuras pesquisas poderiam abranger diferentes faixas etárias, gênero e 

acrescentar a escalas de autoestima já que esta variável tem reconhecida relação com o 

conceito de Bem Estar Subjetivo.  
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 Resumo 
O crescimento dos índices de obesidade e sedentarismo nas crianças e adolescentes do 

Brasil e do mundo é um fator alarmante para um aumento futuro de adultos com doenças 

cardiovasculares (DCV). O projeto de extensão universitária em questão, financiado pela 

PUC-Campinas, teve como objetivo a atuação na prevenção de risco cardiovascular dos 

jovens através de ações em Escolas de Campinas - SP no período de 2014 a 2016. Para 

isso, contou-se com um método inédito de sensibilização destes para a DCV, o 

treinamento de primeiro atendimento à parada cardíaca. Com isso, os jovens 

demonstraram maior interesse nas discussões acerca das consequências de hábitos de 

vida nocivos e sua relação com as DCV. Visto que o currículo escolar do ensino 

fundamental brasileiro concede pouco espaço à questões de educação em saúde, o 

ambiente escolar se mostrou propício as ações de prevenção e promoção a saúde 

cardiovascular das crianças assistidas. 

Palavras-chave: prevenção, doenças cardiovasculares, educação em saúde 
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 Abstract 
The growth of obesity and sedentary lifestyle in children and adolescents in the world is an 

alarming factor for a future increase of adults with cardiovascular disease. The objective of 

this project was to act in the prevention of cardiovascular risk of the young students 

through actions in schools of Campinas – SP from 2014 to 2016. With this purpose it was 

used a new method of awareness of the importance of cardiovascular disease, the training 

of cardiopulmonary resuscitation. The students showed greater interest in the discussions 

about the consequences of harmful lifestyle and it relation with cardiovascular disease. 

Since the curriculum of the Brazilian elementary school gives little space to health 

education issues, the school environment was propitious to the actions of prevention and 

promotion of cardiovascular health of the children. 
 
Introdução 

A doença cardiovascular é a principal de morte na população brasileira (MANSUR 

E FAVARATO, 2011). Os fatores de risco que contribuem para a aterogênese estão cada 

vez mais prevalentes nas populações, inclusive na infanto-juvenil, o que preocupa os 

profissionais da área da saúde em relação a incidência das doenças cardiovasculares no 

futuro. Os fatores de risco são divididos em modificáveis e não modificáveis. Devemos 

atuar na prevenção dos fatores modificáveis como obesidade, tabagismo, dislipidemia, 

hipertensão arterial, diabetes mellitus e sedentarismo, que são grandes preditores de 

doença cardiovascular. 

A prevalência da obesidade infantil tem crescido de forma significativa nos últimos anos 

transformando-se em um grave problema de saúde pública, resultando em impactos não 

apenas físicos como também emocionais no desenvolvimento do indivíduo. Um estudo 

realizado no município de Campinas demonstrou que aproximadamente 35% das crianças 

estão acima do peso ideal e que hábitos sedentários estão prevalecendo na população 

infantil em relação a atividades físicas. O tempo diário gasto com atividades como 

televisão e computador ultrapassa o tempo gasto semanalmente com atividades físicas. 

Um dado alarmante aos profissionais de saúde (SARAIVA et al., 2012). 

O papel de reverter este quadro fica muitas vezes dividido e disperso entre família e 

escola. É dever da família proporcionar alimentação diária saudável as crianças ou dos 
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professores em ensinar educação nutricional e a importância dos hábitos de vida 

saudáveis para crescer sem comorbidades? Educadores sentem insegurança frente a 

abordagem da saúde da criança, para eles, seriam necessárias parcerias para alcançar a 

integração saúde e educação nos espaços de educação infantil, sendo encarado como um 

desafio por estes (MOURA,K.R.,2012).Outro ponto questionado pelos educadores é se a 

orientação apenas das crianças surtiria efeito nos hábitos familiares desta, uma vez que 

muitas vezes são os pais que controlam a alimentação diária das crianças. 

Um estudo realizado na cidade de Jundiaí – SP chamado “Children First” mostrou 

que um programa multidisciplinar, realizado em escolas e voltado para prevenção 

cardiovascular tem impacto não apenas nos hábitos de vida das crianças como também é 

transferido para seus pais através da influência infantil. Modificando assim hábitos e 

fatores de risco de toda a família (FORNARI et al., 2012). 

É de conhecimento da medicina a algum tempo que exposição ao longo da vida a 

obesidade e elevados níveis de colesterol determina doença aterosclerótica e 

consequente aumento das doenças cardiovasculares (BIANCO E ARAÚJO, 2016). Visto 

isso, é preciso adotar programas para combater a obesidade e outros fatores de risco 

modificáveis para doença cardiovascular ainda na infância para assim, tentar mudar a 

realidades do futuro do nosso país. 

  

Objetivo 
O presente projeto de extensão teve como objetivo, através de metodologia inédita 

alertar alunos e professores do ensino fundamental de escolas selecionadas de Campinas 

acerca dos fatores de risco para DCV. Desafio que se impôs ao programa foi de como 

sensibilizar alunos e professores sobre hábitos saudáveis com a pressão constante 

exercida pela mídia e indústria alimentícia que resulta na incorporação de hábitos nocivos 

à saúde. Dessa forma quando se propôs o ensino de hábitos de vida saudáveis, se fez 

necessário aprimorar técnicas didáticas criativas quanto a forma de sensibilização. Essa 

abordagem foi fundamental para o despertar de maior interesse pelo tema. 

  
Metodologia 
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O grupo foi composto por professor orientador e alunos de medicina participantes 

do projeto de extensão universitária que atuou na prevenção de risco cardiovascular em 

crianças e adolescentes em Escolas de Campinas- SP de 2014 a 2016. 

As atividades de educação cardiovascular foram realizadas em 4 escolas, situadas 

no distrito noroeste, ambiente em que se insere o campus II da Pontifícia Universidade 

Católica de Campinas. O público alvo das atividades de extensão foi composto por alunos, 

educadores e gestores das escolas públicas de ensino fundamental e médio de 

Campinas, interessadas em participar do projeto. Cerca de 100 professores e 2.000 

alunos participaram das atividades. Optou-se por abordar principalmente a população 

escolar (ensino fundamental e médio) por apresentar-se em fase de formação socio-

cultural e de hábitos, sendo capazes, portanto, de modificar comportamentos que 

comprometem a saúde cardiovascular e ainda com poder de multiplicação ascendente da 

informação para seu meio familiar. 

Entre as principais dificuldades observadas no início do projeto, estava, o 

convencimento dos alunos de que alimentos como refrigerante, salgados e lanches fazem 

mal a saúde e devem ser evitados. A alimentação dos jovens está relacionada ao contexto 

familiar, cultural e até emocional. Para alguns, estes alimentos fazem parte da rotina 

familiar e a mudança dessa rotina é um fator desafiador para qualquer agente de saúde. 

Como forma de vencer essa dificuldade e promover a sensibilização das crianças 

para o assunto de prevenção cardiovascular foram realizados treinamentos de primeiro 

atendimento a Parada Cardiorrespiratória onde foi demonstrado que os maus hábitos de 

vida como tabagismo, etilismo, obesidade, sedentarismo e consumo de gorduras e 

refrigerantes são fatores de risco para a parada cardíaca e morte súbita. 

Este treinamento serviu como agente sensibilizador das crianças visto que 

demonstraram preocupações quanto a consequências dos hábitos de vida próprios e de 

seus pais e avós que se adequavam ao exemplo. Demonstrou-se uma aplicação prática 

da mais grave e potencialmente letal consequência da doença cardiovascular. A 

associação hábitos de vida, doença cardiovascular e possível óbito sensibilizou as 

crianças deixando-as interessadas em encontros futuros em que orientou-se sobre 

educação nutricional, exercício físicos e hábitos de vida saudáveis. 

Após essa sensibilização, o ambiente escolar foi usado na continuação do projeto.  

Foram abordados conhecimentos teóricos básicos sobre hipertensão arterial, 
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hipercolesterolemia, diabetes. Ainda foram discutidos o sedentarismo, obesidade e 

tabagismo como fatores de diminuição de qualidade de vida e fatores de risco para parada 

cardíaca. Através de aulas expositivas, mesas redondas de discussão e oficinas semanais 

ou quinzenais, discutiu-se a importância das doenças cardiovasculares, suas causas e 

principalmente suas consequências. Conscientes das repercussões negativas à saúde, 

estes dispuseram de mais atenção às causas e demonstravam maior interesse em 

promover mudanças em seus próprios hábitos de vida. 

Como material didático complementar, utilizou-se cartilhas educativas oriundas de 

cooperação entre a Sociedade Brasileira de Cardiologia e a Secretaria de Estado da 

Educação. O material contém informações sobre doença e saúde cardiovascular 

adaptadas para o entendimento infantil, além de atividades e jogos relacionados com 

alimentação e hábitos de vida saudáveis. 

  
Resultados 

O projeto foi avaliado positivamente dentro de uma avaliação qualitativa pelos 

professores e alunos. Nas 4 escolas frequentadas, educadores e alunos manifestaram 

grande interesse em participar dos encontros e discussões, compartilhar dúvidas, histórias 

relacionadas ao tema e anseios. Os professores se mostraram entusiasmados em 

continuar as discussões sobre saúde cardiovascular com os alunos em diferentes 

oportunidades. 

A sensibilização através do treinamento de RCP foi um processo facilitador para 

conversar sobre prevenção com os alunos. A ação abriu precedentes para discutirmos 

tabagismo, obesidade, sedentarismo e má alimentação como fatores causais das doenças 

cardiovasculares. O projeto orientou aos alunos, professores e diretores quanto a 

necessidade de adoção de hábitos alimentares saudáveis e atividade física regular para 

manutenção do peso ideal e de baixos níveis de colesterol. 

É conhecida a capacidade dos jovens em agirem como agentes multiplicadores da 

informação, levando conceitos aprendidos em sala de aula para seus amigos e ambiente 

familiar. Uma vez convencidos de que necessitam de uma mudança dos hábitos de vida, 

vão transmitir esse desejo e informação para todos as pessoas de seu convívio, 

promovendo a longo prazo uma maior sensibilização populacional quanto as questões 
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relacionadas a prevenção cardiovascular e consequente diminuição da sobrecarga do 

sistema de saúde.   

Com a inclusão dos professores nas atividades e o material didático complementar, o 

projeto de extensão deu as escolas participantes autonomia para continuarem falando 

sobre prevenção e hábitos de vida saudáveis em meio às disciplinas, e assim promovendo 

uma educação cardiovascular contínua. 

  

Conclusão 
Intervenções no estilo de vida podem ser impactantes no risco de eventos 

cardiovasculares. Quando realizadas na infância e adolescência, o resultado tende a ser 

ainda mais impactante tanto na melhora da qualidade de vida do indivíduo quanto na 

prevenção de diversas doenças. As ações de prevenção iniciadas nas escolas são 

importantes associados da saúde de todo o país visto que é uma forma de prevenção de 

doenças, que não sobrecarrega os serviços de saúde e a longo prazo pode proporcionar 

uma diminuição do gasto estatal, visto que crianças saudáveis tendem a crescer adultos 

saudáveis. 
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Resumo  
Este artigo relata as ações desenvolvidas pelo grupo de extensão visando a 

conscientização dos trabalhadores domésticos de Campinas e região sobre o manuseio 

correto de saneantes domissanitários com o objetivo de prevenção de intoxicações, 

reações alérgicas e contaminação ambiental. As ações foram conduzidas junto ao 

Sindicato dos Trabalhadores Domésticos de Campinas e Região sediado na cidade de 

Campinas-SP e com subsedes nas cidades de Valinhos e Sumaré. Inicialmente construiu-

se um perfil social e profissional do público-alvo através da aplicação de formulários 

enquanto para as ações utilizou-se oficinas, atividades interativas de relatos de casos 

reais envolvendo intoxicações por parte das trabalhadoras e manufatura de saneantes 

domissanitários alternativos, confeccionados com produtos verdes alternativos de baixa 

toxicidade. Os resultados demonstram a carência por informações apresentada pelos 

trabalhadores domésticos e como muitas coisas acabam ficando claras quando 

informações de conhecimento não popular chegam ao seu alcance, revelando-se a 

relevância de trabalhos de extensão universitária. 

Palavras-Chave: Saneantes Domissanitários; Intoxicações; Contaminação Ambiental; 

Conscientização 
  

Abstract 
This article reports on the actions developed by the extension group aiming at raising the 

awareness of the domestic workers of Campinas and the region on the correct handling of 
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household sanitizers with the purpose of prevention of intoxications, allergic reactions and 

environmental contamination. The actions were conducted with the Union of Domestic 

Workers of Campinas and Region based in the city of Campinas-SP and with substations 

in the cities of Valinhos and Sumaré. Initially a social and professional profile of the target 

public was built through the application of forms while the actions were used workshops, 

interactive activities of reporting of real cases involving intoxication by the workers and the 

manufacture of alternative sanitizing sanitizers, made with Alternative green products with 

low toxicity. The results demonstrate the lack of information presented by domestic 

workers and how many things become clear when information of non-popular knowledge 

comes within their reach, revealing the relevance of university extension work. 
  

Introdução 
 O termo “produtos químicos” é, em geral, associado pela população a uma idéia 

distante da vida comum, manuseados apenas em laboratórios químicos científicos. 

Entretanto, há uma vasta diversidade de produtos químicos utilizados diariamente nas 

atividades domésticas: sabões, brinquedos, alimentos, cosméticos, produtos de limpeza, 

são apenas alguns dos exemplos (SILVA et all, 2013). 

  Os produtos de limpeza domésticos, denominados saneantes domissanitários, 

incluem uma vasta gama de produtos de consumo, entre eles, detergentes e seus 

congêneres, alvejantes, água sanitária, desinfetantes, desodorizantes aromatizantes de 

ambientes, desentupidores, desengraxantes, polidores de metais, de sapatos e de 

móveis, removedores de manchas e de ferrugem, esterilizantes, algicidas e fungicidas 

para piscinas, inseticidas, raticidas, produtos para jardinagem amadora, repelentes. 

  Atualmente, as composições dos produtos comerciais incluem diversos outros 

agentes químicos além do principio ativo. Esse é o caso dos coadjuvantes ou auxiliares 

do processo de lavagem, que podem conter abrasivos, ácidos, solventes, álcalis, 

enzimas, hidrotópicos, anticalcários, estabilizantes ou supressores de espuma, 

reforçadores, antiredepositantes e amaciantes, os aditivos inibidores de corrosão e 

inibidores de manchas, os branqueadores óticos e químicos e os abrilhantadores de 

tecido de ação amaciante, os agentes antimicrobianos, os conservantes, os opacificantes, 

os corantes e perfumes, e demais materiais inertes. Por conciliar um aumento na 

eficiência da lavagem com a redução do custo global, esses agentes químicos têm 
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promovido um rápido incremento da aceitação dos detergentes entre os consumidores. 

No entanto, muitos deles podem provocar fortes impactos ambientais, e sérios danos à 

saúde humana (CORREA, 2005). 

  Inicialmente acreditava-se que as reações alérgicas e as síndromes respiratórias 

de diversos tipos pudessem ser derivadas apenas de susceptibilidades individuais, não se 

constituindo propriamente problemas de saúde pública. Porém, cientistas têm conseguido 

relacionar a exposição aos saneantes domissanitários com riscos de desenvolvimento de 

doenças associadas a atividades de limpeza, sendo a asma a principal delas. 

Trabalhadores de escritório, profissionais de ambiente hospitalar e faxineiros, e, mais 

recentemente também, empregadas domésticas e donas de casa têm sido investigados 

no intuito de estabelecer relações mais precisas entre variáveis selecionadas no ambiente 

de trabalho e decorrentes de hábitos comportamentais no uso dos saneantes (FREITAS 

et al, 2013). 

  A literatura já tem publicado dados estatísticos nesse sentido revelando que 

trabalhadoras domésticas de Campinas e Região apresentam baixo grau de escolaridade, 

63% dos trabalhadores domésticos apresentam entre fundamental incompleto e, 

fundamental completo, ou seja, as oficinas ministradas foram importantes porque 

trouxeram conhecimentos e informações que elas não teriam como buscar e em muitos 

casos, compreender. Este perfil acaba por desenvolver um comportamento passivo diante 

de situações reais de riscos à saúde quando manuseiam os produtos de limpeza. Cerca 

de 60% das trabalhadoras domésticas, quando estão sobre sintomas de intoxicação, não 

procuram médicos, esperam os sintomas passarem, não comunicando seus 

empregadores sobre o fato e muitas vezes se automedicam (JANNINI et al, 2014).  

 A produção dos saneantes domissanitários está regulamentada pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) através das resoluções RE nº 913, de 25 de 

junho de 2001 (ANVISA 2001), RDC nº 184, de 22 de outubro de 2001(ANVISA, 2001), 

RDC nº 35, de 03 de junho de 2008 (Anvisa, 2008) e RDC nº 225, de  25 de agosto de 

2003 (ANVISA, 2003) e das portarias Portaria nº 327, de 30 de julho de 1997 (ANVISA, 

1997)) e Portaria nº 10, de 15 de setembro de 1980 (ANVISA, 1980)). Além das 

resoluções e portarias já mencionadas, a ANVISA disponibiliza em seu site um conjunto 

de orientações para fabricantes e consumidores sob a forma de cartilhas (ANVISA, 2013), 

(ANVISA, 2013), (ANVISA, 2003). 
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 Porém, apesar de conter dados importantes, seguindo as determinações da 

ANVISA, praticamente 99 % das informações mais relevantes para o uso seguro dos 

saneantes domissanitários devidamente registrados está concentrado no verso do 

produto em tamanho de letra extremamente pequena, o que dificulta a leitura detalhada 

ou analítica. Por exemplo, em um desengorduraste conhecido no mercado, a frase 

“Conserve fora do alcance das crianças e dos animais domésticos” aparece em fonte 

caixa alta e em negrito, reafirmando a principal precaução com o tipo de produto e sua 

relação com o lar. No entanto, na divulgação comercial (publicidade) não há informações 

de dados preventivos presentes na embalagem e tampouco a frase em 

destaque(RODRIGUES, 2009). 

  Os saneantes domissanitários são produtos indispensáveis para a proteção da 

saúde humana, entretanto, a escolha errada e o mau uso do produto podem provocar 

poluição biológica, se não há eficácia antimicrobiana e também poluição química do ar, se 

substâncias tóxicas são emitidas, comprometendo assim a qualidade do ar de interiores 

(QAI). Além disso, corpos de água e solo podem ser afetados por resíduos dispostos 

inadequadamente, que acabam por poluir e impactar o ambiente (PETILLO;PHILIPPI, 

2002). 

  O número crescente de contaminações por saneantes domissanitários pode estar 

relacionado à fabricação de novos produtos comercializados legalmente com odores de 

frutas, embalagens coloridas e atraentes. Porém, o aparecimento de produtos de limpeza 

clandestinos, produzidos de maneira precária e comercializados em garrafas de 

refrigerantes, gerando confusões perigosas com certa freqü.ncia é sem dúvida outro dos 

grandes responsáveis pelo aumento de registrosde intoxicações por saneantes 

domissanitários (BOCHNER; SOUZA, 2008)). Uma busca rápida pela  INTERNET mostra 

que cursos e apostilas sobre “como fabricar produtos de limpeza” estão ao alcance de 

todos. 

 As atividades de limpeza e desinfecção de superfícies materiais, embora cotidianas 

e de vasta amplitude, podem trazer riscos à saúde humana já que são viabilizadas pela 

utilização de produtos de limpeza que, por sua vez, são constituídos por produtos 

químicos. De acordo com levantamento mais recente, de 1999 a 2013, a contaminação 

por saneantes domissanitários corresponde a 8,5% dos casos totais notificados em nível 

nacional, ocupando a terceira colocação numa classificação liderada pela contaminação 
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por medicamentos. Esses dados foram obtidos junto ao Sistema Nacional de Informações 

Tóxico - Farmacológicas (SINITOX), uma banco de dados organizado e compartilhado 

pela Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ). E como era de esperar, a maior parte destes 

casos notificados concentram-se na região sudeste, a mais urbanizada do país.  

Desta forma fica evidenciada a necessidade de um trabalho de conscientização 

sobre o manuseio correto dos saneantes domissanitários além de esclarecer os riscos 

que são inerentes aos produtos químicos que constituem os produtos de limpeza. 

 Focando na saúde do trabalhador,  atua-se em três frentes, na prevenção dos 

acidentes no ambiente de trabalho, estímulo do uso de equipamentos de proteção 

individual e colaborando para a conscientização do público alvo através de transferência 

de conhecimentos baseados na toxicidade dos componentes químicos constituintes dos 

saneantes domissanitários em relação ao ser humano e ao meio ambiente. 

   Do ponto de vista ambiental, o lançamento em excesso de produtos de limpeza em 

águas naturais, através do esgoto sanitário, afetam também o poder auto depurador dos 

corpos d’água, pois a sua propriedade germicida inibe a oxidação biológica do meio, que 

é realizado por bactérias, não sendo metabolizada por estes microrganismos, sendo que 

grande parte destes compostos passam pelo tratamento de esgoto, podendo atingir 

mananciais de abastecimento (REF). 

  Considerando que a educação acadêmica formal, muitas vezes, é omissa na 

abordagem das questões cotidianas e que a transmissão do chamado “conhecimento útil” 

é perdida, este trabalho se justifica pela necessidade da diminuição deste distanciamento 

visando o acesso à informações que juntas irão constituir um conhecimento ligado 

diretamente às necessidades reais da população. 

   Na verdade, os produtos químicos têm sido úteis na erradicação de doenças e 

epidemias, no controle de pragas e outras aplicações, mas o uso intensivo de um grande 

número de substâncias potencialmente tóxicas tem provocado sérios riscos à saúde 

humana e dos ecossistemas. O estudo das relações entre saúde e ambiente requer um 

tratamento interdisciplinar, isto é, trata-se de um processo que pressupõe pensar 

estratégias e diretrizes que devem ser construídas a partir de referenciais teóricos acerca 

da saúde, do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável. Isso quer dizer que para 

solucionar problemas complexos precisamos atuar não apenas nas suas partes 

constituintes, mas, ao contrário, investir na compreensão sobre o todo do problema. Para 
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tal, é requerida a contribuição de diversas áreas e especialidades, pois quando 

reconhecemos a complexidade dos problemas coletivos da saúde, do ambiente e da 

qualidade de vida, somos levados a construir um modelo de compreensão e de atuação 

interdisciplinar (REF). 

  
Objetivos     

 Desenvolver oficinas e atividades voltadas aos trabalhadores domésticos de 

Campinas e Região que tratem do potencial toxicológico dos saneantes domissanitários e, 

consequentemente, da necessidade do manuseio adequado dos mesmos visando 

redução dos riscos de acidentes como intoxicações e reações alérgicas bem como da 

contaminação ambiental. Foi dado destaque também à utilização não recomendada dos 

saneantes domissanitários clandestinos. 

  
Metodologia 

 O método utilizado para a transmissão de conhecimentos e aprendizado sobre os 

saneantes domissanitários e seu manuseio seguro e correto foi o das oficinas realizadas 

na sede central do Sindicato dos Trabalhadores Domésticos de Campinas e Região aos 

terceiros sábados do mês. Já nas subsedes de Valinhos e Sumaré, a metodologia foi o 

das mini oficinas que acontecem no formato de conversas e discussões juntamente com a 

distribuição de cartilhas de conscientização. Após as oficinas, certificados foram emitidos 

e entregues aos trabalhadores, uma ação muito valorizada pela categoria, inédita e 

inovadora dentre as iniciativas de colaboração com a instituição. 

Como forma de avaliação por parte do público alvo, formulários foram aplicados 

após às oficinas e mini oficinas bem como atividades lúdicas de palavras cruzadas e caça 

palavras também são utilizadas para avaliação da retenção de conhecimentos. 

 De forma aplicada e inovadora, a confecção de saneantes domissanitários “verdes" 

também fizeram parte da metodologia deste trabalho. Nesta atividade, juntamente com as 

trabalhadoras domésticas e utilizando materiais de baixo custo e de baixa toxicidade, 

produtos de limpeza alternativos foram confeccionados, devidamente acondicionados em 

recipientes e distribuídos entre as trabalhadoras que os levaram consigo. Após alguns 

dias, via whatsapp, elas eram contactadas para passarem um retorno de satisfação com 

os saneantes confeccionados. 
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Resultados e Discussão 

A metodologia de oficinas adotada neste trabalho vem dando resultados já que as 

informações e conteúdos que são ministrados não são de acesso das trabalhadoras 

domésticas, principalmente em relação à composição química dos saneantes 

domissanitários e aos seus efeitos nocivos à saúde e ao meio ambiente. Destaca-se a 

iniciativa das oficinas como uma ação inovadora já que em nenhum momento, durante a 

existência do Sindicato dos Trabalhadores Domésticos de Campinas e Região, essa 

iniciativa acontecera. O conhecimento científico que cerceia as propriedades ácidas e 

corrosivas de muitos constituintes dos saneantes domissanitários é de pouca 

acessibilidade da população em geral, principalmente dos trabalhadores domésticos, que 

em geral possuem um baixo grau de escolaridade. Desta forma, foi necessário a adoção 

de uma linguagem simplificada recheada de exemplos da realidade do público alvo 

juntamente com muitas imagens e videos para alcançarmos e sensibilizarmos este 

público. 

As mini oficinas oferecidas nas subsedes do sindicato de Valinhos e Sumaré eram 

diferenciadas já que eram conduzidas na forma de uma conversa sobre os saneantes 

domissanitários e sua toxicidade, havendo inclusive maior participação dos trabalhadores 

que pediam a palavra e comunicavam casos de intoxicação por eles vivenciados e 

também de conhecidos que tinham passado por situações semelhantes. As mini oficinas 

eram curtas e ministradas na sala de espera, no momento anterior ao que os 

trabalhadores iniciavam seu atendimento jurídico. Cartilhas também eram distribuídas 

para reafirmação do conteúdo envolvido. 

Notamos um melhor aproveitamento e interesse das trabalhadoras domésticas nas 

mini oficinas já que participavam mais, haja vista a informalidade mas não menos 

responsável abordagem dos conteúdos. Além disso, notamos uma maior liberdade de 

trocar informações com o grupo de extensão já que nas oficinas mensais, elas ficavam de 

certa forma receosas de se exporem e com isso conseguimos detectar pontos 

importantes. Um exemplo seria o mal hábito de não comunicarem aos seus 

empregadores a ocorrência de intoxicações como irritações cutâneas, respirarias e dos 

olhos e tão pouco procuram atendimento médico. A atitude delas é de simplesmente 

esperar os sintomas passarem, o que impossibilita a detecção de sensibilidade à 
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determinados produtos químicos que levariam à possíveis substituições. Outro exemplo 

seriam as misturas de saneantes domissanitários que elas fazem achando que 

potencializam a limpeza e desinfecção de superfícies mas que podem estar frente à 

reações químicas indesejáveis e até frente à inatividade bactericida e de limpeza dos 

produtos envolvidos. Hábitos como aquecimento de água e mistura com água sanitária 

foram também identificados, o que pode ocorrer, como já detectamos, desmaios devido à 

liberação de gás cloro, com riscos de traumas principalmente quando há quedas em 

banheiros e chocam a cabeça contra vasos sanitários. Uma prática altamente não 

recomendável também detectada é a utilização de saneantes domissanitários 

clandestinos não regulamentados pela ANVISA e que são comercializados ilegalmente 

em bairros da cidade de Campinas e região. São atraentes quanto às suas cores e odores 

mas não apresentam atividade anti bactericida e de limpeza comprovadas tão pouco 

apresentam data de validade e composição química definidas. Estudos preliminares 

realizados pelo grupo de extensão com os produtos clandestinos, mostram que a 

atividade anti bactericida destes são praticamente inexistentes quando comparada aos 

saneantes comerciais e também aos alternativos por nós confeccionados juntamente com 

as trabalhadoras domésticas. Desta forma, tentamos conscientizá-las sobre esta 

realidade na esperança de que deixem de lado esta prática que pode trazer riscos além 

daqueles já observados com os saneantes comerciais. 

  
Conclusões 

Diante da realidade apresentada neste trabalho que foi entendida após a atuação do 

grupo de extensão junto ao público alvo, fica evidenciada a situação de vulnerabilidade de 

uma classe trabalhadora tão numerosa e importante que são os trabalhadores 

domésticos. Principalmente quando se trata do contato deles com os produtos químicos 

saneantes utilizados em atividades de limpeza e desinfecção de superfícies. A falta de 

informação do público está diretamente ligada aos inúmeros casos de intoxicação 

notificados oficialmente e revela a necessidade de ser trabalhada por ações como as 

propostas e conduzidas por este trabalho de extensão. É um trabalho que foi recebido 

inicialmente com certa desconfiança pela categoria trabalhadora que sempre se viu 

desvalorizada e desprotegida por uma legislação digna, mas que aos poucos vai 

conquistando seu espaço a partir do momento que o público compreende realmente os 
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riscos apresentados pelos saneantes domissanitários, tanto comerciais quanto, e bem 

mais criticamente, os clandestinos. Neste contexto, os saneantes alternativos aparecem 

como uma opção interessante e acredita-se que começarão a ser mais considerados 

como possibilidades reais de substituição àqueles que possam gerar reação alérgicas e 

contaminação ambiental caracterizando-se como uma ação criativa e inovadora. Com 

essa consciência adquirida pretende-se que num futuro próximo, seja possível criar uma 

cooperativa onde os trabalhadores domésticos atuem em suas atividades utilizando 

produtos de menor toxicidade. Neste sentido, um trabalho junto ao Sindicato dos 

Empregadores Domésticos de Campinas deve ser considerado como nova instituição 

parceira à este projeto o que seria interessante já que atuaríamos de forma mais 

abrangente e com maior potencial de conscientização. 
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A CRIATIVIDADE NA PERSPECTIVA DA PSICOLOGIA JUNGUIANA 
 

ARTETERAPIA: a criação como terapêutica 
Zula Garcia Giglio 

(Unicamp – Criabrasilis) 

Resumo 
Este trabalho tratará do processo de simbolização na expressão artística das imagens 

subjetivas despertadas na pessoa durante o processo arteterapêutico. A Arteterapia 

trabalha com a ideia 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 uma situação. O trabalho arteterapêutico exige um setting específico e, 

naturalmente, uma formação acurada do arteterapeuta. O processo curativo dá-se 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 – imagens – criatividade – saúde mental. 
 
Abstract 
The aim of this paper is the process of symbolization through the artistic expressions of 

subjective images that rises from the patient during art therapy. Art Therapy deals with 

personal contents expressed by any artistic language which symbolic nature can induce 

relief for the person involved. This process of creation can – and it is desirable – lead the 

individual to an insight about his own internal world or an external situation. Art Therapy 

demands a specific setting and an accurate training of the therapist, of course. The healing 

process is reached through  creative exercise, which open the individual  internal doors to 

the realm of the Self, what  enable self knowledge and  strengthen the necessaire 

defenses for a personal balance. 

Key words: Art Therapy – images – creativity – mental health 
  
 
 



 

675 

"O homem está irremediavelmente destinado a significar, mas para tal ele não está 

necessariamente obrigado a falar”.[1] 

 

O poder curativo da ARTE é reconhecido desde os primórdios da civilização. A 

partir do séc. XIX, encontramos na Medicina um novo olhar para as linguagens 

expressivas, reconhecendo nelas significados ricos em informações sobre os sujeitos que 

as utilizavam. 

A título de exemplo temos, em 1872, Ambroise Tardieu, que via desenhos de 

pacientes como instrumento de diagnóstico; em 1876, Max Simon desenvolveu estudos 

sobre a arte dos doentes mentais, também como critério diagnóstico, tal como Lombroso, 

em 1889. Fritz Mohr, psiquiatra, escreveu em 1906 um trabalho intitulado “A propósito dos 

desenhos de doentes mentais e da possibilidade de sua utilização para fins diagnósticos”, 

que serviu de modelo para muitos estudos de Psicologia da Arte no Brasil. 

Na virada do século XIX para o XX , com o surgimento da Psicanálise, houve 

interesse pela compreensão da dinâmica psíquica a partir de estudos sobre obras de 

artistas consagrados.  Freud publica → Leonardo da Vinci e uma lembrança da sua 

infância (1910)  -  Moisés de Michelângelo (1914). 

Em 1907, Reja, crítico de Arte,  aborda a expressão do doente mental fora do 

contexto da Psiquiatria. Destaca a natureza da criação espontânea dos insanos, 

comparando-a com a produção de crianças normais, de povos primitivos e de prisioneiros. 

Em 1922, Hans Prinzhorn publicou Expressões da Loucura - O impulso criador no 

processo artístico de doentes mentais, baseado na coleção de Heildelberg, com material 

de várias clínicas européias, contendo desenhos, pinturas, bordados. Traz a questão da 

Arte do doente mental como manifestação artística séria e digna de respeito. Demonstra 

que o doente mental também tem possibilidades criadoras, que sobrevivem a 

desagregações da personalidade. Esta publicação propicia o reconhecimento estético 

dessas obras, as quais encantam artistas como Klee e Breton. 

A Arte começa a ser usada não só como recurso diagnóstico, mas também como 

elemento terapêutico com Jung que, a partir de 1913,  realiza experiências pessoais com 

Arte, assim como insere pioneiramente a utilização da Arte na Psicoterapia. 

Logo (década de 20), aconteceram o Expressionismo e o Surrealismo (França), 

revelando a influência da arte dos pacientes psiquiátricos e da psicanálise da produção 
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artística nas correntes artísticas modernas. Jean Dubuffet, pintor, criou em 1948 a  

“Companhia da Arte Bruta” , termo [Art Brut] que refere-se à produção de psicóticos ou 

pessoas sem formação em Artes[2]. Ele escreveu:  

 

“(...) embora parte considerável dessa coleção tenha sido formada entre 

as obras de psicóticos, o sentido principal é a produção de pessoas que 

estejam fora de qualquer condicionamento e sistema cultural ou social e 

com trabalhos elaborados de modo independente, original, tanto do ponto 

de vista da forma, temas, como de técnicas e materiais. Geralmente 

essas pessoas utilizam-se de meios técnicos inusitados, criando suas 

obras para o próprio uso, como um mundo enigmático e teatral” –  

[FERRAZ, 1998]. 

 

No Brasil, em 1925, Osório César (psiquiatra e artista) publica A Arte Primitiva dos 

Alienados;  Sobre Dois Casos de Estereotipia Gráfica com Simbolismo Sexual; 

Contribuições sobre o Estudo do Simbolismo na Arte em (1927); A Expressão Artística 

dos Alienados em (1929). 

O ano de 1946 marca a criação da Sessão de Terapia Ocupacional no Centro 

Psiquiátricos Pedro II, Rio, por Nise da Silveira e, em 1952, fundação do Museu de 

Imagens do Inconsciente. Mais tarde, fruto deste trabalho, foram publicados dois livros 

importantes: Imagens do Inconsciente (1981) e O Mundo das Imagens (1992). 

A Arte é abordada como ação, como expressão e como conhecimento. 

 

(A Arte ...) revela, freqüentemente um sentido das coisas e faz com que 

um particular fale de modo novo e inesperado, ensina uma nova maneira 

de olhar e ver a realidade; e estes olhares são reveladores, sobretudo 

porque são construtivos, como o olho do pintor, cujo ver já é um pintar e 

para quem contemplar se prolonga no fazer (...) A Arte é também 

invenção. Ela não é execução de qualquer coisa já ideada, realização de 

um projeto, produção segundo regras dadas ou predispostas. Ela é um tal 

fazer que, enquanto faz, inventa o por-fazer e o modo de fazer. [Pareyson, 

2001] 
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Leopold Nosek, psicanalista, afirmou: “A construção estética é sempre uma 

abordagem de Saúde, mesmo que seu objeto seja a doença” (1997). 

Durante o percurso histórico da consolidação da Arteterapia, diversas posições 

foram atribuídas à Criatividade. Independentemente das atribuições que lhe foram 

reconhecidas, naturalmente ela cumpre suas funções ontológicas no nosso 

desenvolvimento – assim como muitas substâncias sempre tiveram efeitos no organismo 

que só agora são reconhecidas e estudadas e divulgadas... 

Na década de 40, na sistematização da Arteterapia que Margareth Naumburg 

realizou[3], sob a influência da Psicanálise, a linha de força curativa era a transferência; a 

criatividade era um meio para facilitar a verbalização do paciente, uma vez que, após a 

realização de um trabalho artístico, o paciente falava mais fluentemente sobre seus 

processos internos. 

Freud admitia que o inconsciente fala através de imagens, embora não tenha 

utilizado técnicas imagéticas no seu trabalho clínico: 

 

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. 

 

Florence Cane, cujo trabalho foi mais centrado em Educação, enfatizou a 

importância da criatividade para a produção artística, e veio a contribuir com a Arteterapia 

porque colocou em evidência a capacidade curativa do processo artístico[4].O que 

conhecemos como Arte Educação é baseada em sua metodologia, mas a sua técnica do 

rabisco[5] foi utilizada por sua irmã, Margareth Naumburg na Arteterapia. 

Com Jung, no entanto, me parece que a criatividade ganhou outra dimensão 

conceitual. Ao invés de ser entendida como uma habilidade humana que serve a 

determinados processos (aprendizado, solução de problemas, descobertas e insights), a 

criatividade é identificada com o próprio processo de desenvolvimento psíquico. 
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Entendida como a capacidade de simbolizar, ela deixa de ser uma faculdade auxiliar para 

tornar-se a mola do funcionamento da psique. 

Jung, que faz cabalmente o resgate da importância da imagem no processo 

psicoterapêutico, cria também o método de IMAGINAÇÃO ATIVA, que força a objetivação 

de imagens durante a psicoterapia, acelerando o processo de simbolização e, assim, 

possibilitando a visibilidade de conteúdos do inconsciente no contexto protegido do 

setting. 

Segundo Jung, o princípio originário que rege a natureza humana é o mundo das 

imagens. Há dois tipos de imagens: 

•  pessoal [da experiência consciente e do inconsciente pessoal] 

• impessoal [ imagens primordiais que representam o inconsciente coletivo, 

apresentando com frequência, características mitológicas] 

Uma imagem simbólica pode ter componentes desses três planos: 

•  consciente 

•  inconsciente pessoal 

•  inconsciente coletivo 

  

Eles (os conteúdos inconscientes) reúnem uma carga de energia 

suficiente para irromper na forma de sonhos, imagens espontâneas ou 

sintomas. O objetivo do processo compensatório parece ser o de ligar 

como uma ponte dois mundos psicológicos. Essa ponte é o símbolo. 

[SAMUELS, 1978] 

 

A expressão através da arte é um caminho para as projeções[6] simbólicas 

pessoais e impessoais. C.J. Jung fala de um instinto criativo. Ele aventa a hipótese de 

que este instinto criativo está a serviço do desenvolvimento e desempenha um papel 

importante no processo de individuação. O próprio processo de individuação[7] pode ser 

visto como um processo de auto-criação, parte consciente, parte inconsciente. 

 

A criatividade ocupa posição central na psicologia de C. G. Jung. O 

objetivo da terapia de Jung é levar o indivíduo a realizar experimentações 

com o próprio ser e conseguir lidar de modo criativo com seus problemas 
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e com as peculiaridades de seu ser. No lugar das neuroses, entrariam as 

possibilidades de uma modificação criativa.  [Kast, 1997 p.7]. 

  

Aspectos constelados na psique no momento da produção artística aparecem na 

imagem criada. 

• “(...) a finalidade desse ‘método de expressão’ é tornar os conteúdos 

inconscientes acessíveis e, assim, aproximá-los da compreensão. Com esta terapêutica, 

consegue-se impedir a perigosa cisão entre a consciência e os processos inconscientes.” 

[Jung] 

•  Emoções difíceis e partes inaceitáveis da personalidade podem ser colocadas 

em uma pessoa ou num objeto. 

•  Por meio desta projeção, a pessoa pode aproximar-se de seus próprios 

conteúdos inconscientes (não só os patológicos). 

•  Desta forma, os conteúdos do mundo interno tornam-se disponíveis à 

consciência do Ego e 

•Permitem (1) uma reintegração da personalidade e (2) uma ampliação da 

consciência. 

O símbolo pode surgir de maneira espontânea ou pode ter seu aparecimento 

estimulado por técnicas psicodinâmicas. A Arteterapia tem, pois, um papel importante no 

processo de individuação na medida em que estimula e permite a projeção na obra de 

aspectos até então desconhecidos para a consciência do indivíduo. 

Pode acontecer uma “imposição” de símbolos em certos momentos da vida, isto é, 

eles podem apresentar-se mediante idéias obsessivas, fantasias, sonhos, situações, 

sincronicidades, etc...  

 

O processo de arte terapia baseia-se no reconhecimento de que os 

pensamentos e os sentimentos mais fundamentais do homem, derivados 

do inconsciente, encontram sua expressão em imagens e não em 

palavras (...). Quando os pacientes visualizam tais experiências internas, 

ocorre freqüentemente que elas se tornam mais articuladas verbalmente. 

[NAUMBURG, 1991]. 

 



 

680 

Wadeson (1980) resume da seguinte forma os aspectos fundamentais do trabalho 

Arte-terapêutico: 

• A imagem como processo pré verbal, favorecendo percepções de experiências 

arcaicas, no nível pessoal ou coletivo. 

•  A redução das defesas verbais 

• A objetivação de sentimentos e vivências por meio da criação de um objeto 

artístico concreto. 

• Permanência das produções ao longo do tempo, favorecendo a retomada do 

material em outros momentos do processo terapêutico. 

•A utilização de uma matriz espacial não linear, favorecendo uma percepção 

guestáltica. 

•  Fluidez da energia criativa, trazendo maior vitalidade a partir da atividade artística 

e maior senso de realização. 

Em 2006, Vasconcellos e Giglio[8], a partir de uma pesquisa usando a Arteterapia 

com pacientes oncológicos, os pesquisadores trazem uma visão “funcional” da Arte do 

ponto de vista da Psicologia. Neste trabalho a Arte surge como um canal de comunicação 

interpessoal; como via de acesso ao mundo interno, ampliando a consciência; propicia 

revelação simbólica e possibilidade de resolução de conflitos intrapsíquicos. Constatou-se 

que seu valor terapêutico reside no processo artístico e não no produto final. 

A expressão do sujeito, esteticamente investida, pode ser oriunda de aspectos de 

sua história pessoal, de complexos[9],  imagens arquetípicas[10],  ou, simplesmente, da 

própria dor, da própria doença. As produções artísticas dos pacientes estudados 

propiciaram a integração da própria doença ao sentido da vida. 

Os achados desta pesquisa reafirmam um princípio da eficácia da Arteterapia, que 

consiste na oportunidade de re-organização interna de conteúdos psíquicos de forma a 

minimizar o sofrimento do paciente através da projeção psíquica do sujeito no fazer 

artístico. Isto ocorre tanto de forma intencional (consciente) como não intencional 

(inconsciente). 

Este exemplo elucida os efeitos curativos da Arteterapia, cuja sustentação axial é a 

criatividade. Cabe aqui lembrar que as linguagens expressivas de que se vale a 

Arteterapia são sígnicas (como toda e qualquer linguagem), embora não se utilizem de 

signos de codificação aparentemente tão evidente como a linguagem verbal, a que 



 

681 

estamos mais acostumados.  Portanto, são linguagens com forte conteúdo simbólico, 

naturalmente produzido a partir da subjetividade do indivíduo. 

O símbolo não é uma mera representação, uma coisa no lugar de outra. Ele é o 

resultado de um processo de atribuição de significados.  Simbolizar é atribuir significados. 

Essa atribuição é individual, mas nunca solitária, já que estamos em interlocução 

constante com a cultura. 

Assim, a criatividade não deriva da simbolização, ela é a própria capacidade de 

simbolização, de representar de forma singular, pessoal, o significado (também singular, 

pessoal) que o sujeito atribui a qualquer coisa – objeto, sentimento, situação, local. 

É a partir desta atribuição de significados que a pessoa age / reage, isto é, que ela 

vive, conduz seus atos, suas escolhas, sofre seus medos e enfrenta seus obstáculos. É 

esta significação que rege a formação e a intensidade dos complexos, que, ao final e ao 

cabo, regem a pessoa. A identidade vai sendo construída ao longo da vida pela 

simbolização. Em outras palavras, a individuação é o processo criativo por excelência. 

No caso da Arteterapia, ela é um tipo de terapia que funciona por linha direta: 

elícita o processo de simbolização, podendo pois provocar um conhecimento, em bloco, 

imediato ¾ na medida em que o sujeito é “capaz”, em que “agüenta”, isto é, não precisa 

ignorar, negar para se proteger psiquicamente. Esta emergência do conhecimento em 

bloco acelera a velocidade do insight, que pelas vias verbais costuma vir retorcido (sem a 

pureza da imagem) e linear (passo por passo). Os insights no processo arteterapêutico 

são rápidos e profundos. Ao menos na minha experiência, as pessoas terminam cada 

sessão com uma sensação de alívio e leveza que suplanta a angústia eventual trazida por 

algum conteúdo que, finalmente, vem à tona, mesmo que com todo o lodo das coisas há 

muito tempo mergulhadas no inconsciente. 
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significativas do sujeito. Os complexos são elementos dinâmicos da psique e influem no 

comportamento da pessoa. Têm participação fundamental no processo criativo do 

indivíduo.  

[10] ARQUÉTIPOS: Estruturas primordiais, inatas, da psique, que a estruturam e regem 

seu desenvolvimento. Elas se projetam em diversos aspectos da vida humana, através de 

imagens universais (narrativas, sonhos, mitos, etc). Originam-se de uma constante 

repetição de uma mesma experiência, durante muitas gerações. Eles são as tendências 

estruturantes e invisíveis dos símbolos. 
 
A LINGUAGEM SIMBÓLICA EM PROCESSOS CRIATIVOS CORPORAIS 

  
Elisabeth Bauch Zimmermann  

(Unicamp / Instituto de Psicologia Analítica de Campinas  / Associação Junguiana 

do Brasil) 

 

Resumo 

A linguagem simbólica corporal em processos criativos como mediadora na superação de 

conflitos. Será discutido como um processo de criação na linguagem corporal, associado 

a vivências imaginativas, propicia a integração de opostos na resolução de conflitos. O 

corpo é compreendido como sujeito, e não como objeto e exerce a função de continente 

dos processos simbólicos inconscientes. O estudo da estrutura da psique humana e do 

processo de individuação concebidos por Jung são a base teórica desta abordagem. 

Palavras Chave: Linguagem corporal – Processo criativo -  Simbolização. 

  
Abstract 
A symbolic body language in creative processes is presented as mediator in overcoming 

conflicts. It will be discussed how a process of creation in body language, associated with 

imaginative experiences, provides an integration of opposites in the resolution of conflicts. 

The body is understood as subject, is not the object and exerts the function of continent of 

the unconscious symbolic processes. The study of the structure of the human psyche and 

the process of individuation as conceived by  Jung is the theoretical basis of this approach. 

Key words: Corporal language – Creative process – Symbolization. 
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A proposta deste trabalho é relacionar alguns conceitos da psicologia analítica 

referentes ao desenvolvimento humano com experiências de dança espontânea e 

meditativa associadas a vivências imaginativas. 

No início da vida, podemos observar que a comunicação não-verbal se desenvolve 

como uma linguagem vital e mesmo primal. Neste estágio, os movimentos servem como 

único meio de comunicação.  Em seu livro A Criança, Neumann (1991) descreve como a 

criança, em seu primeiro ano de vida, existe quase que exclusivamente como corpo, ou 

seja, é principalmente um Self corpóreo, a totalidade única e delimitada do indivíduo que 

ocorre pela unidade biofísica do corpo.  A partir desse Self corpóreo, forma-se, 

lentamente, o eu como centro do campo de consciência da criança.  Até esse eu se 

formar, muitas experiências terão sido armazenadas no corpo, podendo, mais tarde, 

emergir como imagens ou estados emocionais durante a movimentação. 

Quando nós, adultos, voltamos nossa atenção para o corpo, e procuramos 

restabelecer a ligação com ele, ocorre um retorno à dimensão maternal arquetípica, 

vivenciada na relação entre mãe e filho no começo da vida. A atmosfera afetiva daquela 

fase em que a pessoa viveu quase que exclusivamente como corpo, bem como as 

sucessivas modificações posteriores, poderão revelar a saudade de totalidade, inteireza 

psíquica e dinâmica fluente inerente à Psique humana, dando testemunho da existência 

de um centro regulador - o Self. O movimento corporal tem um significado profundo e 

revelador da realidade somática interna influenciando decisivamente a experiência dos 

relacionamentos humanos. 

A dança espontânea e meditativa se apoia na premissa de que o movimento 

corporal tem um significado próprio na sua realidade espacial e na sua expressão 

dinâmico afetiva. É uma das possibilidades de vivenciarmos o ser corpóreo nas 

dimensões de tempo e espaço, representando uma genuína e direta experiência 

existencial. 

A vida psíquica se dá predominantemente por imagens. Os conceitos 

correspondem a uma elaboração posterior da mente humana, representando uma atitude 

analítica, e, portanto, de divisão. A imagem emergente une e centraliza os fatos que estão 

constelados num determinado momento do processo. Ela é como uma fotografia do 
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momento de um indivíduo e, ao contemplá-la, podemos nos remeter ao outro lado da vida 

psíquica, comumente não percebida por não entrarmos em contato com ele diretamente. 

A imaginação sempre foi um espaço de liberdade que pode lembrar eventos 

passados e nos permitir viver o futuro no espaço de vida do presente: uma realidade 

simbólica, um espaço intermediário entre o mundo interno e o externo. 

Para compreender a importância que a interpretação da imagem pode ter num 

processo de autoconhecimento, seja ele educacional ou terapêutico, precisamos, em 

primeiro lugar, nos perguntar por que uma pessoa faz um desenho ou uma pintura. As 

motivações podem ser muitas, desde o gesto espontâneo que procura expressar alguma 

realidade pessoal, passando pelo mero passatempo, até a colocação diretiva numa 

situação de estudo, diagnóstico ou de terapia. 

Seja qual for a situação inicial que deu origem a uma imagem desenhada ou 

pintada, ela sempre será o resultado de uma manifestação do inconsciente e da 

realização, até certo ponto consciente, dessa manifestação. Representa a união dessas 

duas dimensões psíquicas, podendo também incluir aspectos mais antigos da experiência 

humana. Nesse caso, estaremos lidando com a dimensão arquetípica constelada na 

imagem diante de nós. 

A atuação terapêutica da psicologia analítica 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. Jung definiu a imaginação, e também o sonho, como retratos 

espontâneos em forma simbólica da situação real do inconsciente.  Ele verificou uma 

relação compensatória da imagem simbólica com a consciência. A realidade interior 

representa uma visão complementar e compensatória em relação ao ponto de vista 

consciente e parece ter um propósito ao escolher as situações e as imagens que se 

manifestam no exterior. Os símbolos são polivalentes podendo ser interpretados de 

acordo com o contexto de vida e a situação consciente de quem sonha. A imaginação é 

um fenômeno natural que traz uma contribuição valiosa para a vida do indivíduo, 

principalmente no que se refere à atividade criadora. 

A conjugação do movimento meditativo ---e espontâneo com a expressão de 

imagens interiores no sonho e em vivências imaginativas – proposta neste trabalho – 

possibilita um processo de integração dos estados emocionais opostos do indivíduo, 
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favorecendo uma experiência interior de plenitude e harmonia.  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 resolução de questões pendentes do passado e a 

integração 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. 

Tomo como ponto de partida a relação entre a dimensão consciente da psique 

humana e suas camadas mais profundas. Essa relação ocorre dentro do processo de 

amadurecimento humano, cujos elementos básicos são estudados na Psicologia do 

Desenvolvimento. Na dimensão consciente, o trabalho formativo trata de desenvolver 

recursos de percepção e atenção, de movimento corporal e de refinamento expressivo 

que exigem certo tempo de maturação, mediante exercícios específicos de consciência 

corporal e de concentração. Quanto às dimensões inconscientes da psique, elas podem 

ser evocadas através da imaginação, dos sonhos, da vivência artística, das 

manifestações de cunho religioso, entre outros. Essa relação, em que o sujeito da ação 

consciente dialoga com memórias, intuições, insights, pressentimentos, percepções 

espontâneas, é perfeitamente natural e inerente à natureza humana, segundo a visão de 

todos os autores aqui citados – aos quais muitos outros poderiam ser acrescentados. 

Cabe, desde logo, esclarecer que por natureza humana entendo o conjunto de qualidades 

e ações diferenciadas que se fazem a partir do desenvolvimento da consciência no 

homem, distinto de seus precursores animais mamíferos e bípedes. Além do eixo vertical, 

que caracteriza a postura humana, formou-se um arsenal de conhecimentos, valores, 

práticas organizadas cultural e socialmente, de forma característica, possibilitando 

relações entre as pessoas, os clãs, os povos, as nações, em tempos de guerra e de paz, 

que definem um tipo de existência convencionalmente chamada de humana, o que 

subentende os erros e a insuficiência ainda existente entre nós. 

Contudo, o que ocorre, é que o homem das culturas europeias como a nossa, na 

modernidade e na contemporaneidade, depois das conquistas tecnológicas dos últimos 

séculos e da recente globalização, sofre a forte tendência de perder o contato com essa 

dimensão interior. Ele passa a utilizar cada vez mais instrumentos mecânicos 

industrializados e massificados como se fossem meros prolongamentos de suas aptidões 
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naturais, sem atinar para os impactos que tais artefatos provocam em seu corpo, em sua 

alma, em seus relacionamentos sociais e em seu habitat. A aparente eficiência dos 

recursos materiais transmite uma sensação de certeza para suas ações e julgamentos, 

que se revela depois insatisfatória, porque unilaterais. 

Através de estudos sobre a simbologia espacial, tais como os de Hans Prinzhorn 

(1972), Jolande Jacobi (1968) e Nise da Silveira (1981), sabemos que existe uma relação 

entre as imagens espaciais e de movimento internas e externas, relação que se baseia 

em esquemas arcaico-dinâmicos. Isto significa que todos nós, desde sempre, vivemos 

num campo de forças em que atuam direções básicas que têm uma conotação simbólica. 

De modo similar, as relações temporais internas refletem uma vivência subjetiva do 

tempo, entre os polos de calma e pressa, numa disposição de ir com o tempo, ou de lutar 

contra ele. Por sua vez, os ruídos integram-se na paisagem anímica que se desdobra em 

imagens na vivência expressiva dos sonhos, das artes plásticas e da dança. 

Este trabalho focaliza o entendimento da criação artística sob o olhar da psicologia 

analítica junguiana, percebendo as conexões entre aspectos do processo de individuação 

e os processos criativos, na medida em que estes transcendem a mera expressão do ego 

e se abrem para a vivência simbólica. Podemos chegar a uma compreensão do símbolo 

como representação de conteúdos inconscientes de grande intensidade e expressividade, 

que podem ser integrados, até certo ponto, no campo da consciência do artista e do 

público. Neste sentido, a relação entre consciência e inconsciente é de vital importância, 

tanto para o autoconhecimento previsto na individuação como para o processo criativo 

artístico. 

 

A psique cria a realidade todos os dias. A única expressão que me ocorre 

para designar esta atividade é a fantasia. A fantasia é tanto sentimento 

quanto pensamento, é tanto intuição quanto sensação. Não há função 

psíquica que não esteja inseparavelmente ligada pela fantasia com as 

outras funções psíquicas. Às vezes aparece em sua forma primordial, às 

vezes é o produto último e mais audacioso da síntese de todas as 

capacidades. Por isso, a fantasia me parece a expressão mais clara da 

capacidade específica da psique. É sobretudo a atividade criadora donde 

provêm as respostas a todas as questões passíveis de resposta... A 
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fantasia sempre foi e sempre será aquela que lança a ponte entre as 

exigências inconciliáveis do sujeito e objeto, da introversão e introversão. 

(JUNG, 1991c, §73) 

  

Devemos fazer uma distinção entre a dimensão física e a dimensão psíquica do 

inconsciente. A dimensão psíquica se expressa quando se faz um exercício de 

imaginação pura, permitindo-se que as imagens venham. Após a realização de uma 

sequência de movimentos, é ativado um outro tipo de imagens, que, presumo, origina-se 

do inconsciente somático. Em seu seminário sobre Nietzsche, Jung fez essa distinção, 

dizendo o seguinte: 

 

Existe uma ligação entre a consciência e o inconsciente, que, por um 

lado, conduz à dimensão puramente espiritual ou psíquica, e, por outro, à 

dimensão corporal e material. Quando nos movimentamos na direção do 

espírito, o inconsciente se torna o inconsciente psíquico; quando nos 

movimentamos na direção do corpo, ele se torna o inconsciente 

somático... 

(... ) Corpo e Psique são dois aspectos da mesma realidade, diferindo 

entre si apenas porque a consciência os vê de forma diferente... 

(...) quando nos aproximamos do inconsciente a partir da estrutura do 

ego, suas manifestações psíquicas e somáticas constituem uma fonte de 

experiências deveras distintas.  (SCHWARTS-SALANT, 1988) 

 

Em meu trabalho prático, proponho exercícios de movimento em pequenos grupos 

e o desenho livre a partir das imagens que surgem durante a experiência com o 

movimento. Essas imagens são desenhadas, observadas e comentadas, tanto em 

sessões de grupo, quanto individuais. Através do diálogo sobre as séries de imagens e 

dos relatos do que foi vivenciado durante o movimento, se evidencia um trabalho de 

integração específico, que corresponde, de certa forma, à situação terapêutica. 
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A ENERGIA CRIATIVA NO CAMPO ANALÍTICO 
  

Joel Sales Giglio 

(Universidade Estadual de Campinas – Unicamp /  Instituto de Psicologia Analítica 

de Campinas  / Associação Junguiana do Brasil) 

  
Resumo 
Um dos objetivos essenciais da Psicoterapia e da Análise é a criação de um setting 

adequado para que o paciente possa usar livremente sua imaginação e fantasia e 

decodificar a linguagem simbólica que elas veiculam. A Psicoterapia Analítica Junguiana 

tem desenvolvido métodos que possibilitam a emergência desse setting; entre eles 

encontramos a Análise de Sonhos, a Caixa de Areia e a Imaginação Ativa. É nesse 

referencial que se fazem mais presentes as evidências do entrelaçamento do processo 

criativo com o processo terapêutico. Para elucidar estas premissas trazemos e discutimos 

neste trabalho um caso clínico de nossa prática analítica. 

Palavras – chave: Psicologia Analítica, Criatividade, sonhos. 
  

Abstract 
One of the essential goals of the Psychotherapy and Analysis is to provide a suitable 

setting in order to facilitate the patient’s free manifestation of fantasy, imagination, and the 

decodification of symbolic language they carry on. Jungian Analytical Psychology has 

developed methods that enable the existence of this kind of setting; among them, we find 

the Dreams Analysis, Sand Play and Active Imagination. Into that framework, the 

evidences of the entanglement of creative and therapeutic processes become more 

remarkable. In this paper, we present and discuss a clinical case to elucidate these 

premises. 
 

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.  

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 
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considerá-la como uma Ciência – Arte que vem se desenvolvendo desde os começos da 

civilização. Strupp e Blacwook (1975) consideram mesmo suas raízes como sendo pré-

históricas. De fato, podemos mesmo considerar as técnicas xamânicas das civilizações 

primitivas como técnicas de aproximação psicoterápica. Exemplo claro de um 

procedimento psicoterápico na antiguidade é aquele mencionado por Jung em relação à 

interpretação de um sonho que perturbou muito o equilíbrio emocional do rei 

Nabucodonosor, da Babilônia (Jung, 1974). 

Embora os diferentes sistemas de psicoterapia tenham um objetivo comum, que é o 

bem-estar psicológico do paciente, os referenciais teóricos utilizados por cada sistema 

apresentam diferenças significativas. Assim, é praticamente impossível existir um 

terapeuta verdadeiramente eclético, pois ele teria que lidar com contradições operacionais 

muito evidentes e sérias. 

Creio que um dos objetivos essenciais e imediatos da psicoterapia é a criação de 

um setting[1] adequado para que o paciente possa usar livremente sua imaginação e 

fantasia, e dialogar sobre elas com uma pessoa preparada para ajudá-lo a decodificar a 

linguagem simbólica que veicula essas atividades psíquicas. 

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 uma 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 

corpo e a mente em estado de relativo repouso ― daí a utilização do divã como recurso 

técnico quase normativo. 
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Moreno (1978) desenvolveu o Psicodrama, inspirado no teatro grego. Esta técnica 

recebeu depois a influência da psicanálise e de outras abordagens. Quem já se utilizou 

desta técnica sabe que, em certos momentos, há como eu um outro Eu falando pelo 

paciente, seja na sua própria voz ou na voz de um ego auxiliar de fina percepção intuitiva. 

É como se o ego auxiliar, pelo seu treinamento e sensibilidade, captasse e decodificasse 

imagens simbólicas do paciente, muitas vezes provenientes do seu Self ou do seu 

inconsciente pessoal, ou captasse também imagens simbólicas do inconsciente grupal, 

quando se trata de um grupo terapêutico. 

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. 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 data de sua publicação – meados dos anos 70). 

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  



 

693 

  

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[2] como um facilitador do processo criativo. 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 representada 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: 
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 “Entre outras, uma condição preliminar para a descoberta das forças 

interiores é aquela que eu denomino ‘um espaço livre e protegido’ para o 

paciente. É tarefa do terapeuta criar espaço, onde os pacientes sintam-se 

completamente livres e aceitos, protegidos pelo terapeuta, que deve 

reconhecer as limitações do paciente. Nesta situação protegida, o processo 

analítico caminha em direção à união de opostos através do ato lúdico” 

(Idem). 

 

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, a meu ver, o que Rothenberg (cit.) qualifica 

como condições impulsionadoras para que o processo criativo se desenvolva. 

Parece-me que um ponto ainda não suficientemente valorizado pelos 

psicoterapeutas é 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 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. 

Celene é uma jovem mulher casada há pouco tempo e que me procura por causa 

de sintomas de ansiedade e problemas conjugais. Ela contestava seu casamento, embora 

amasse seu esposo, principalmente por perceber, após o matrimônio, que seus valores 

fundamentais eram muito diferentes daqueles do marido e sua família de origem. 

Apresentava também muito medo de engravidar. 
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Depois de alguns meses de análise, em que a paciente discutiu com bastante 

ênfase suas dificuldades no casamento, atribuídas em grande parte a essas diferenças de 

valores (espiritualistas X materialistas), ela teve o seguinte sonho: 

Sonhei que estava indo com minha mãe e meu marido para a visita 

semanal de domingo à casa de meus sogros, a fim de almoçar com a 

família. Quando lá chegamos, encontrei logo de cara minha cunhada e 

minha sogra. [Observação da paciente durante o relato: eu não simpatizo 

com nenhuma das duas, mas principalmente com minha cunhada a quem 

intimamente apelidei de psico puta] 

Comecei a discutir com minha cunhada e o clima geral ficou muito hostil. 

A certa altura peguei minha mãe pelo braço e decidi ir embora. Ao chegar 

no meu carro, vi que os quatro peneus estavam furados. Voltei então para 

a casa de meus sogros para tirar satisfação com minha cunhada, pois 

tinha certeza que fora ela que furou os peneus.  Ao chegar lá, coloquei 

minha agenda num móvel, para ficar com as mãos livres, pois estava 

disposta a brigar. De repente me veio uma frase à mente e disse a todos 

eles em tom sarcástico, entre risos: ” Isto aqui é um pastelão italiano”. 

Dito isto, peguei de novo minha agenda, dei meia volta e retornei ao carro 

com a agenda no braço direito e minha mãe no braço esquerdo. Lá 

chegando, vi que os quatro peneus estavam cheios e voltei para casa 

com minha mãe. 

  

Devo esclarecer aqui que esta paciente tinha de fato uma agenda dentro de um 

folder de couro, onde ela levava também documentos e objetos pessoasi, tais como 

fotografias da família, etc. 

O fato curioso e estranho que ocorreu na sessão foi que, quando a paciente falou 

de sua agenda durante aa narrativa do sonho, este objeto, colocado sobre uma mesinha, 

caiu ruidosamente no chão do consultório, assustando  a paciente, que exclamou:” Nossa! 

O que é isto?! Que energia!!!” 

Este sonho trouxe uma mudança radical na posição da paciente em relação à 

família do marido. Sua relação de oposição e rejeição foi diminuindo rapidamente e ela 
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passou a dar melhor importância às diferenças de valores e costumes entre sua  própria 

família de origem e a do marido. 

Parece que o sonho lhe trouxe algum insight novo quando considerou a situação 

“um pastelão italiano”. O retorno a seu carro com sua mãe à esquerda e sua agenda no 

seu braço direito ― símbolo de sua identidade pessoal e familiar ― pareceu completar 

este insight no sentido de que, embora estivesse casada com uma pessoa oriunda de 

uma família com valores mais materialistas, sua identidade estaria preservada. 

Posteriormente, tivemos uma compreensão parcial de seu medo de engravidar,  

possivelmente fundado na crença milenar de que o sangue familiar veicula características 

boas ou más, dependendo da família considerada. Ela inconscientemente teria medo de 

misturar seu sangue bom com o mau da família do marido. 

Algum tempo depois, a paciente teve outro sonho relativo a gravidez. Ele foi 

precedido por um incidente durante uma relação sexual: houve rompimento do 

preservativo ― incidente nada acidental, pois ela mesma comentou que não tomou o 

costumeiro cuidado na colocação do preservativo a fim de que não houvesse risco de 

ruptura, deixando isto por conta do marido. Veio então à sessão muito preocupada, 

supondo estar grávida, pois não julgava que sua situação conjugal e profissional fosse 

favorável a uma gravidez. Ela estava iniciando um novo trabalho em uma escola e 

começara a cursar disciplinas na pós-graduação. Passou a suprimir, e até mesmo a 

negar, a idéia de estar grávida e nem foi fazer qualquer teste para verificar aquela 

hipótese.  Segue o relato do sonho: 

 

Sonhei que estava grávida e gostava muito da idéia, sentia-me 

emocionada. Chegou a hora do parto e eu vi que não era nada assustador 

e que não doía nem um pouco. O parto foi feito na sala de minha casa e 

havia várias pessoas olhando. Alguns médicos ficaram do meu lado, mas 

eu mesma fiz o parto e massageei a criança – que era bem pequena – 

para que ela respirasse e sobrevivesse. Cuidava dela com muito carinho e 

sentia muito amor. Coloquei-a numa cestinha e ela cobria a própria 

cabecinha contra a luz e o barulho. As pessoas iam em casa visitar-me e 

pouco perguntavam da nenê. 
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 A paciente ainda observou, ao final do relato, que passou o dia inteiro seguinte ao 

sonho “com a sensação do sonho, que era muito boa”. 

Na sessão do relato desse material onírico, ela pôde integrar na consciência o 

outro pólo de sua tremenda preocupação com a gravidez, antes considerada 

conscientemente como inoportuna, isto é, que uma vez grávida, a sensação era muito 

boa. Além disso, ela mesma fez o parto, o que significa que uma parte do seu ego está 

assumindo a gravidez. Também aparece a ausência da dor ― talvez seu medo por estar 

grávida dependesse em parte de seu medo (inconsciente) da dor do parto. O fato de o 

nenê ser uma nenê indica que ela, como mulher, está se realizando na criança. 

O importante é que nós mantivemos a ambigüidade, a coexistência dos opostos ― 

rejeição da gravidez e agora, depois do sonho, desejo e realização pela gravidez ― num 

nível cognitivo consciente. Se tivéssemos, por algum momento, cedido, 

contratransferencialmente, à sua rejeição consciente pela gravidez e ao seu medo 

inconsciente das dores do parto, teríamos obstaculizado o processo criativo e impedido 

uma solução mais madura. Depois deste sonho e do trabalho elaborativo feito sobre ele, a 

paciente resolveu finalmente procurar um teste de gravidez e já estava disposta a aceitá-

la, apesar das dificuldades que isso imporia à sua vida naquele momento. 

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. No 

nosso exemplo, o prospectivo está representado pela nenê, que tem aí um duplo 

significado ― a criança em si mesma e a representação de uma nova vida, com todas as 

implicações para a paciente mesma e para seu relacionamento conjugal. 

Arquetipicamente a imagem da criança refere-se frequentemente à emergência do Self na 

psique.  

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. 
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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  dar-se conta disto, mas revelado pelos sintomas somáticos como dores de cabeça, 

de coluna, etc. É por isto que, nestas situações, o processo criativo torna-se mais difícil, o 

que já foi assinalado por Kubic (Apud Rothemberg). Os mecanismos cibernéticos da 

retroalimentação inerentes à 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    -                        + 

    -  

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 

Energia 

psíquica 
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por isto que países ou regiões com dificuldades muito sérias nesta natureza têm que 

investir muito em educação para conseguir romper este ciclo vicioso. 

Eunice S. Alencar em seu livro Criatividade (1993) levanta a seguinte questão: se a 

autoconfiança – e outros fatores da personalidade - seriam causa ou consequência da 

produção criativa. A experiência clínica com os pacientes neuróticos me leva a optar pela 

primeira alternativa, pois observo que, à medida em que os pacientes vão adquirindo mais 

autonomia e autoconfiança, eles vão aumentando relevantemente suas opções criativas. 

É claro que depois que o processo está em andamento, mecanismos de retroalimentação 

dificultam saber o que é causa ou consequência. A autoconfiança é ingrediente básico 

para se vencer o medo de errar que, como se sabe, é um dos principais obstáculos à 

criatividade. Mas tudo está mesmo intimamente relacionado.  

A neurose é uma prisão, segundo a definição de um ex-paciente. 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, 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, ela aumenta naturalmente seu arsenal de respostas a situações 

novas na vida em geral. 
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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 

entendida como uso pleno de suas potencialidades criativas e integração entre suas 

tendências conscientes e inconscientes. 
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[1] Não temos um termo equivalente a setting em português. Os junguianos têm usado a 

expressão “vaso terapêutico”, que pode ser equivalente a setting, adequado á 

psicoterapia. 
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[2] Janusiano vem do deus romano Janus, 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.  
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A UTILIZAÇÃO DE JOGOS NO TRATAMENTO DA DEPENDÊNCIA QUÍMICA 
 

Eduardo Kopp Nogueira Mello 

(Academia do Cérebro) 

Resumo 
Pessoas que chegam para o tratamento da dependência química apresentam baixa 

motivação; muitas vezes são 'obrigadas' a vir para o tratamento - pela família, pela 

empresa, ou pela justiça. Transformar essa motivação, para uma real condição de 

vontade em se tratar, e uma ativa participação no tratamento, é fator determinante para o 

sucesso da recuperação. Os jogos são utilizados como um "meio" para que se possa 

trabalhar e refletir com os pacientes, sobre diversos assuntos e temas, como por exemplo: 

Os Doze Passos de Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos; os Sinais que 

antecedem a recaída, entre outros. Os jogos utilizados - hoje mais de setenta - são 

cuidadosamente estudados e contam no seu design, com elementos que vão garantir o 

real envolvimento na atividade proposta. Interação lúdica social significativa; narrativa de 

jogo; jogabilidade; equilíbrio dos hemisférios cerebrais (esquerdo e direito); fluxo; padrão; 

adaptação de recursos físicos do jogo; entre outros elementos uma vez bem utilizados, 

proporcionam o desafio, divertimento e diálogo, para que os temas possam ser abordados 

de forma lúdica e motivacional. Uma larga experiência de mais de dez anos tanto na área 

clínica em centros de tratamentos, como na área acadêmica no ensino da disciplina de 

jogos, permite atestar o alcance do objetivo com a utilização dos jogos com público alvo 

que vai desde a adolescência até adultos; independente do grau de instrução. A proposta 

desta oficina é vivenciar a utilização de alguns jogos e compartilhar uma maneira atraente 

de tratamento, tanto para os profissionais das equipes técnicas, quanto para os pacientes 

e familiares. 
  
Introdução 

A questão não é se você ganha ou perde, 
mas quão inteligente e intenso é o jogo. 

John Langdon - Wordplay 
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O objetivo geral desta oficina é apresentar o JOA (Jogo como Estratégia de 

Aprendizagem) como um caminho para aumentar a qualidade da recuperação de pessoas 

em tratamento da dependência química. 

Ao longo de quinze anos, acompanhei centenas de pacientes e familiares, bem 

como implantei alguns programas de prevenção e tratamento nas empresas; e percebi o 

quanto a baixa motivação das pessoas envolvidas (pacientes, familiares e funcionários) 

culminava na pouca ou nenhuma apreensão dos temas tratados. 

Quando passei a utilizar o JOA, de forma surpreendente me deparei com pessoas 

realmente envolvidas, a ponto de lidar com a administração do excesso de familiares que 

queriam continuar a frequentar o programa familiar, mesmo depois que o paciente/familiar 

internado já havia obtido sua alta; nos treinamentos de implantação dos programas de 

prevenção, recebia comentários espontâneos sobre como o tempo passou rápido; e, por 

fim, com os pacientes internados, isso se traduziu em sólidas jornadas de recuperação! 

O foco desta oficina é o tratamento da dependência química, entenda que o JOA 

pode ser utilizado para qualquer assunto, tema, disciplina, conteúdo.   

  
Três princípios do JOA 

A utilização de três princípios: Equilibrar os hemisférios cerebrais, fluxo e padrão,  

garante - de forma natural e orgânica - a qualidade de conteúdos assimilados; e, ao final 

do jogo que fique a vontade de quero mais! 

A seguir farei a tentativa de relacionar o conceito de cada um destes princípios com 

a utilização do princípio no jogo. Sei que posso deixar a desejar, então fica o convite para 

baixar o material dos jogos aqui citados, e muitos outros no Facebook da Academia do 

Cérebro, bem como acessar os vídeos dos jogos pelo Youtube. 

  
Equilíbrio dos hemisférios cerebrais 

Inúmeras são as pesquisas que tratam da importância de equilibrar os conteúdos a 

serem processados pelos dois hemisférios cerebrais. 

Há uma forte tendência a apresentar, quase que exclusivamente, material para o 

hemisfério cerebral esquerdo; o que faz com que a atenção, observação e concentração, 

logo diminuam; e, principalmente, não favoreçam a motivação e retenção do conteúdo 

apresentado. 
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Seja durante uma aula, reunião ou palestra. Sem dúvida nenhuma, é importante o 

foco no conteúdo (técnico/específico) a ser trabalhado; acontece que se este conjunto de 

informações não for equilibrado com - por exemplo - imagens; o cérebro depois de um 

período médio de dez minutos, colocará o foco em qualquer coisa, menos no que é 

passado com a aula/palestra/reunião. 

Pesquisadores espanhóis: Ontoria, Luque e Gómez, no livro Aprender com Mapas 

Mentais, alertam: “Nosso sistema educativo e a sociedade moderna em geral discriminam 

uma das metades do cérebro (o esquerdo).” 

Segundo os espanhóis e concordo com eles, o hemisfério direito é considerado de 

“menor importância”, e portanto recebe quando muito, uma mínima atenção e 

estimulação, que já está de “bom tamanho”, como se fosse algo totalmente supérfluo e 

que não irá garantir o sucesso de ninguém na vida!? Concluem os espanhóis: 

 

“A confluência dos dois hemisférios permite aumentar a quantidade e 

a qualidade das ideias, reforçar a memória, otimizar o tempo para o 

trabalho, melhorar a capacidade para resolver problemas, ativar e 

estimular outras capacidades, como imaginação, ritmo, percepção 

espacial e global das coisas...,isto é, potencializar a criatividade. A 

superação da ideia de predominância e a aceitação da inter-relação 

entre ambos os hemisférios facilitam o uso da imagem e da palavra, 

da razão e da imaginação.” 

 

Fico a me perguntar: Por que então, de uma lousa toda escrita? Intermináveis slides 

- todos com a mesma formatação, sem a menor criatividade ou sequer o uso de uma 

imagem - e com textos que nunca acabam? E o mais absurdo destas situações é o pacto 

que ambas as partes fazem: faço de conta que fiz minha parte ao passar o conteúdo, e 

você faz de conta que guardou o conteúdo. Depois não se sabe por que o tempo custa 

tanto para passar... 

Nos jogos estabeleço este equilíbrio ao utilizar por exemplo as imagens do folheto 

de Alcóolicos Anônimos para serem associadas com o texto de cada passo e também 

com a frase que resume cada Passo. 
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Isso pode acontecer através do Jogo Observar & Absorver (minha adaptação do 

jogo original Álmok de Vicente Martin Mastrocola), que tem como mecânica básica o jogo 

da Memória. No total são quarenta peças: 12 com as imagens dos Passos, 12 com os 

textos, 12 com as frases e 4 coringas. O objetivo é formar um trio de mesma cor – a borda 

das cartas são: verde, amarelo, vermelho e azul. Na sua vez uma pessoa do time vira três 

cartas: se formaram um trio fica com as cartas; se não formarem um trio são novamente 

viradas e ficam na mesa. O coringa pode ser utilizado para ser qualquer uma das cores. 

Quando um trio é formado, o time ganha um super poder correspondente aquela cor, por 

exemplo o poder verde permite virar uma quarta carta na próxima vez. Esses super-

poderes criados por Vicente Mastrocola imprimem uma nova dinâmica no jogo da 

Memória tradicional, o que torna o jogo bem mis desafiador. 

O momento JOA acontece de duas maneiras, quando é solicitado ao time: 

- A cada carta virada relacione com o Passo. 

- Na formação do trio relacione com os Passos. 

Quando o foco for de avaliação sobre a apreensão dos conteúdos, é solicitado que a 

pessoa que virou a carta, relacione com o Passo; se ainda não souber o time pode ajudar. 

Nesta situação, diminui a pressão sobre a pessoa que pode errar sem que isso pese 

sobre sua cabeça, pois conta com a ajuda do seu time. 

As constantes viradas de cartas, permitem que o conteúdo – Doze Passos – possa 

ser repetido muitas vezes. A busca por vencer o jogo – obter o maior número de trios – 

trata de manter a motivação e o foco no conteúdo – cartas -  fundamental para a 

compreensão da importância do programa de Doze Passos na recuperação! 

O jogo trata de exercitar outras habilidades e competências: memória, atenção, 

concentração, foco, trabalho em equipe, estratégia, entre outras. 

Jogar ‘Observar & Absorver’ passa a ser uma divertida forma de apreender os Doze 

Passos, além de exercitar habilidades e competências que também estarão a serviço da 

recuperação! Na prática é conseguir mais qualidade e quantidade de informações, sem 

perder a motivação. 

Pense no desafio que é apresentar uma palestra técnica sobre os Doze Passos, 

somente com exposição verbal e alguns slides (se este recurso estiver disponível) e 

esperar que com isso o conteúdo tenha sido minimamente apreendido. 
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Há muito tempo já fiz a minha estratégica escolha, entre palestra ou jogo, quero 

mais que as pessoas – como disse Walt Disney – se divirtam, enquanto aprendem! 

  

 
 
Fluxo 

Ken Robinson, discorre sobre às décadas de pesquisas que o Dr. Mihaly 

Csikszintmihalyi, da Universidade de Chicago fez sobre “os aspectos positivos da 

experiência humana - alegria, criatividade, o processo de total envolvimento com a vida”; 

que ele chamou de fluxo. Em sua obra: Flow: The Psychology of Optimal Experience, ele 

escreve sobre “um estado mental em que a percepção está harmoniosamente ordenada e 

(as pessoas) anseiam por realizar qualquer tarefa que estejam executando pelo prazer de 

fazê-la. Acontece quando a energia psíquica, ou atenção, é investida em metas realistas, 

e as habilidades se combinam com as oportunidades de ação. A tentativa de alcançar 

uma meta dá um foco na atenção porque a pessoa tem de se concentrar na tarefa em 

pauta e momentaneamente esquece tudo que a cerca.” 

Dr. Mihaly fala dos “elementos do prazer”, os componentes que constituem uma 

experiência ótima, e entre eles está o envolvimento com um desafio que convida uma 

habilidade específica que a pessoa possui, uma completa absorção na atividade, metas 

claras e uma concentração tamanha na tarefa que resulta em um completo esquecimento 

de outras atividades, na perda da autoconsciência e na sensação de que o tempo se 

transforma durante a experiência. Em Flow, ele escreve: “A característica-chave da 

experiência ótima é que ela é um fim em si mesmo. Mesmo que tenha sido iniciada por 

outros motivos, a atividade que nos consome se torna intrinsecamente gratificante”. 

Este é o estado ótimo de aprendizagem! 

Goleman escreve: 

“É um modelo (o fluxo) mais positivo de aprendizagem e de educação do 

que 

aquele habitualmente encontrado na maior parte das escolas... Proceder 

a 

uma aprendizagem que se realize através do fluxo constituiu uma forma 
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mais humana, mais natural e provavelmente mais eficaz de pôr as 

emoções 

a serviço da educação.” 

 

Ontoria, Luque e Gómez (ibid): “o rendimento dos alunos que entram em estado de 

fluxo é maior que o obtido pelos que não entram”. 

O aspecto prático, da utilização deste princípio para a construção de bons jogos, é 

ajustar o Grau de Desafio do Jogo conforme o grupo de participantes do jogo. Se for um 

grau de desafio pequeno: o jogo fica sem graça. Se for muito elevado é frustrante. 

Quando utilizo os desafios do Pentaminós, primeiro já estabeleço a associação de 

cada uma das doze peças com os Doze Passos. Times são formados e tem como desafio 

a Conquista das Formas (nome que dei para o jogo). 

Uma imagem formada com os doze Pentaminós é apresentada e os times buscam a 

reprodução da mesma. O primeiro time que conseguir, conquistou sua primeira forma. 

Vence o time que ao final do tempo de jogo, previamente combinado, tiver mais formas 

conquistadas. 

Utilizo o princípio do fluxo para diminuir o grau de desafio, que é bastante elevado 

no Pentaminós; bem como para trazer o conteúdo dos Doze Passos. Após um tempo 

inicial, os times podem solicitar dicas: a leitura de um pequeno parágrafo, sobre um dos 

doze passos, se o time associar corretamente com o Passo, a localização correta da peça 

também é fornecida. 

  
Padrão 

Nassim Nicholas Taleb, no livro: A lógica do cisne negro, faz um importante 

comentário sobre a informação: 

 

“A informação custa caro para ser obtida. É cara de ser 

armazenada. Custa caro manipular e recuperar informação. Ao 

descobrir o padrão, a lógica da série, não é mais necessário 

memorizar tudo. Você armazena apenas o padrão. E, um padrão é 

obviamente mais compacto que a informação bruta.” (págs. 106 e 

107) 
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Frente a um determinado conteúdo busco estabelecer na estrutura do jogo que vou 

utilizar um padrão para com isso facilitar o acesso mais rápido e garantido ao conjunto 

todo do conteúdo. 

Uma vez estabelecido o padrão no jogo, aviso os participantes da existência dele, e 

instigo que o descubram, pois com isso o acesso a todo o conjunto será mais rápido, do 

que se jogarem “às cegas”. 

É surpreendente como a maioria das pessoas não está preparada para detectar 

padrões, como veremos adiante nos exemplos das estruturas de jogos. 

O jogo Tetra Cores, tem nove peças de madeira quadradas. Imagine um “X” na 

diagonal da peça, e cada quadrante de uma cor: verde, vermelho, amarelo e azul). O 

objetivo do jogo é dispor as nove peças na mesa 3 x 3, de forma que quando as peças se 

tocarem as cores sejam iguais. 

É dado um tempo inicial para a busca de solução, que raramente acontece, e se 

acontece é por pura tentativa e erro. 

Pergunto para o time que por ventura tenha conseguido, se conseguem descobrir 

um jeito de chegar a solução de forma garantida e rápida? 

A partir desta pergunta, mostro e estabeleço o padrão através de dois conjuntos de 

informações no verso das peças: 

- Conteúdo sobre os Doze Passos em cinco peças. 

- Espaço em branco em quatro peças, para escrever (por exemplo uma avaliação da 

semana). 

As peças com imagens dos Passos no verso, são peças fixas (não vão mudar de 

posição) e são colocadas na ordem crescente, da esquerda para a direita, de cima para 

baixo. 

As peças com o espaço em branco (que foi utilizado para coletar as informações) 

são peças móveis, tanto podem mudar de lugar como girar no mesmo lugar. 

Com este padrão o grau de desafio despenca! E a solução é rapidamente 

encontrada. 

  
Contexto atual 
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A “Jogoteca” da Academia do Cérebro, já possui quase uma centena de jogos & 

estruturas, adaptadas para utilização no tratamento da dependência química. 

Existe uma atenção bastante especial, no sentido de tornar os jogos 

verdadeiramente possíveis de serem aplicados, quanto ao custo e possibilidade de serem 

feitos pela equipe técnica e pacientes. Por exemplo, nos vários jogos que utilizam dados 

D6 (dado de seis lados) eles são feitos a partir de rolos de papel.  

Hoje trabalho como psicólogo, na Clínica Terapêutica Jeová Rapha, focalizo 

atividades nos setores feminino e masculino (adultos e adolescentes); semanalmente, são 

três grupos de uma hora de duração em cada um dos quatro setores. 

O programa terapêutico tem como foco os Oito Princípios do Celebrando a 

Recuperação, que utiliza os Doze Passos de Alcóolicos Anônimos. 

  
Avalia-ações 

Sistematicamente, avalio com os pacientes, a semana de atividades com os jogos. O 

que também é realizado através de um jogo, ou de uma forma criativa de avaliação. 

Através do jogo Tetra Cores, as pacientes do setor feminino adulto, assim avaliaram 

a semana. 

“Divertida e descontraída.” 

Rafaela e Simone 

“Interessante e de grande aprendizado.” 

Edilaine e Viviana 

“Divertida, legal e distrai nossa mente.” 

Marinalva, Selma, Germiniete 

“Foi produtiva pra mim. A semana foi ótima, gostei dos jogos que trouxe e me ajudou 

muito.” 

Dionele 

“Me ajudou a pensar mais sobre minha história e o que eu quero pro meu futuro. 

Ótima.” 

Sabrina 

“Foi ótima a semana com você. Aprendi várias coisas que me faz pensar antes de 

agir. Os jogos embaraçosos, mais que no final tem uma solução. Edu, te adoro...” 

Noemi 
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“Inteligente, criativa, animada, legal, etc.” 

Maria Cristina, Edna, Lúcia 

“Nossa semana foi divertida e produtiva.” 

Ana Paula e Débora 

“Divertida, legal e distrai nossa mente.” 

Marinalva, Selma, Germiniete 

“Achamos boa, interessante, produtiva e aproveitável.” 

Fernanda e Vera 

“Achamos a semana bastante construtiva; aprendemos bastante coisas novas, como 

no jogo Hanabi, tivemos uma visão ampla em como ajudar ao próximo, ao nos comunicar 

e compreender mais sobre a nossa recuperação” 

Isabele e Ana Carolina 

  
Próximos passos 

Foi iniciado o treinamento da equipe técnica (psicólogos, coordenadores de setor e 

educadores sociais), cujo objetivo principal é mostrar a possibilidade de lidarmos com a 

repetição de um mesmo conteúdo (Oito Princípios do Celebrando a Recuperação) durante 

aproximadamente seis meses (tempo médio de internação), e manter a real motivação 

com qualidade de participação! 

Um grupo aberto, será formado para que pessoas interessadas em conhecer e 

aplicar os jogos possa trocar experiências. A proposta é de um encontro mensal, além de 

espaços virtuais para troca de materiais e comentários. 
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Resumo 
A morte súbita decorrente de parada cardiorrespiratória (PCR) é grave problema de saúde 

pública no Brasil, devido à sua alta mortalidade. Metade dos casos ocorre em ambiente 

extra-hospitalar, e apenas uma em cada três vítimas recebe ajuda de salvamento de um 

expectador, o que resulta em baixa taxa de sobrevida dessas vítimas. O atendimento 

inadequado e a falta de preparo dos leigos, que não reconhecem a PCR e não aplicam os 

primeiros suportes básicos à vítima, contribuem para o insucesso no tratamento e para 

possível óbito do paciente. Diante desta demanda, o presente Programa de Extensão 
objetivou oferecer aos alunos e educadores de escolas públicas de ensino fundamental e 

médio de Campinas treinamento para que saibam reconhecer um episódio e prestar os 

primeiros suportes básicos à vítima da parada cardíaca. Esse treinamento foi proposto 

com manequins confeccionados pelos próprios alunos com material reutilizado. 

Palavras-chave: Ressuscitação Cardiopulmonar, Crianças e Adolescentes, Prevenção. 
  

 
 



 

713 

Abstract 
The sudden death as consequence of cardiac arrest is an important healthy issue in Brazil, 

considering it's high mortality. Half of cases happens outside hospitals and only one in 

each three victims receive rescue from a witness. The low survival rate is result of the 

absence of first care in these situations. Uninstructed people who don't recognize and 

assist a cardiac arrest, contributes for the failure of the treatment and possibly to the death 

of the patient. That's why this study offered to students and teachers from public schools in 

Campinas a training program which aim was to prepare them for these situations, so they 

can feel prepared to become active agents in cardiac arrest cases. By following the 

instructions performed with manekins made by the students with recycled materials, they 

can be considered able to identify a urgent situation and to give the victims an opportunity 

of living. 
  

Introdução 
Morte súbita decorrente de parada cardiorrespiratória (PCR) é grave problema de 

saúde pública no Brasil. Diariamente, aproximadamente 720 pessoas vem a óbito por 

morte súbita, uma a cada um minuto e meio. Estima-se 200.000 casos de PCR 

anualmente em nosso país, metade dos casos em ambiente extra-hospitalar. Apenas uma 

em cada três vítimas de PCR testemunhadas no ambiente extra-hospitalar, recebe 

salvamento de um espectador, resultando em uma baixa taxa de sobrevida dessas 

vítimas. O atendimento inadequado e a falta de preparo dos leigos, que não reconhecem 

a PCR e não aplicam os primeiros suportes básicos à vítima, contribuem para o insucesso 

no tratamento e para possível óbito do paciente. 

Estudos mostram que a realização pré-hospitalar de compressões torácicas em 

vítimas de PCR aumenta em até quatro vezes a taxa de sobrevivência das mesmas. 

Portanto, é imprescindível, no Brasil, ampliar o ensino de noções básicas de 

ressuscitação cardiopulmonar (RCP). 

O presente projeto de extensão universitária promoveu ações interdisciplinares com 

alunos e educadores de escolas públicas de ensino fundamental e médio de escolas 

estaduais públicas do distrito noroeste de Campinas, visando angariar sua autonomia 

para ações quanto à redução dos fatores de risco para a doença cardiovascular (DCV). 
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Conjuntamente, ofereceu-se um treinamento ao jovem, para que reconheçam e prestem 

os primeiros suportes básicos à vítima da PCR. 

A execução do projeto deu-se através de metodologia de baixo custo, com a 

criação de manequins para treinamento de RCP desenvolvido pelos próprios alunos, 

confeccionados com uma garrafa PET (que simula o tórax), roupas velhas e jornal 

(Pispico e cols). 

Ressaltamos o caráter pioneiro deste plano, que pela primeira vez no Brasil, 

ministrou oficinas de noções de primeiro atendimento à PCR para alunos de escolas 

públicas, integrando estes no processo de aprendizagem através de confecção de seus 

próprios manequins. 

 

Objetivos 
Orientar professores da rede pública de ensino, alunos sobre os fatores de risco 

cardiovascular, objetivando conscientizá-los da importância de modificações de estilo de 

vida e prevenção das doenças cardiovasculares desde a infância até a idade adulta. 

Oferecer capacitação ao primeiro atendimento à vítimas de parada 

cardiorrespiratória com elaboração lúdica dos bonecos para a ação. 

Através da presente capacitação, esperou-se oportunizar aos educadores e alunos 

a perspectiva de servir como agentes multiplicadores e transformadores na promoção da 

saúde da população e redução dos fatores de risco para as doenças cardiovasculares, 

bem como adquirir noções de primeiro atendimento à vítima de parada cardíaca. 

 
Materiais e Métodos 

O referido projeto abordou três escolas públicas estaduais do distrito noroeste de 

Campinas, previamente escolhidas (tabela 1), abrangendo cerca de 1500 crianças a partir 

de 8 anos. Professores especificados e que aceitaram de forma voluntária aderir ao 

projeto também foram convidados a participar das reuniões. 
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As atividades com os alunos dessas escolas públicas ocorreram em períodos de 

aula pré determinados juntamente com seus professores, de forma a não prejudicar o 

desempenho letivo dos alunos. 

Pensando no custo e na necessidade de capacitação da população leiga ao 

primeiro atendimento à vítimas de parada cardiorrespiratória, criou-se uma opção de 

treinamento com manequim confeccionado de material reciclado pelos próprios alunos a 

serem treinados. Este manequim é feito com uma garrafa PET de refrigerante de 2 litros 

ou 2 litros e meio, colocada dentro de uma camiseta de tamanho pequeno ou médio com 

interior preenchido por jornal ou plástico. Esta é fechada com grampeador ou linha de 

costura na barra e nas mangas. A cabeça é feita de acordo com a criatividade de cada 

aluno. 

Observou-se que a garrafa PET de dois litros vazia com a tampa fechada ao tem 

resistência semelhante ao tórax de um adulto ao ser comprimido, permitindo empregar 

força necessária para deprimir o tórax em aproximadamente 5 cm. Este manequim 

confeccionado com garrafa PET foi chamado de Guizinho em referência  ao seu criador 

Agnaldo Pispico e está registrado na Escola Belas Artes da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro-Centro de Letras e Artes. 

As atividades nas escolas foram realizadas através de palestras e seminários com 

material didático particular para cada faixa etária, além de métodos lúdicos, com 

brincadeiras e oficinas em grupo e reflexões sobre a prevenção de fatores de risco 

cardiovascular. Os adolescentes, especificamente, foram abordados com palestras 

interativas sob a forma de problema, adequado à capacidade de compreensão do tema. 

Desta forma, as ações do projeto visaram sensibilizar pais, alunos e professores para 

conhecimento e prevenção dos fatores de risco de doenças cardiovasculares, além de 

capacitá-los ao primeiro atendimento à vítimas de parada cardiorrespiratória. 

 
Resultados 
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Até o presente momento 1500 alunos confeccionaram seus próprios manequins, 

1500 alunos foram submetidos ao treinamento de reconhecimento e primeiro atendimento 

a vítima de parada cardiorrespiratória e 75 destes foram avaliados através do treinamento 

no manequim ResusciAnne QCPR por 2 minutos. 

O projeto foi avaliado subjetivamente de forma positiva pelos diretores, 

coordenadores, pais e alunos; contou com ampla participação e interesse dos envolvidos 

durante todo o seu desenvolvimento. 

 
Conclusão 

A promoção de saúde cardiovascular na infância e adolescência é uma tarefa 

árdua, pois envolve uma mudança de estilo de vida (alimentação saudável, prática de 

atividade física, cessação do tabagismo) para jovens que se encontram em diferentes 

cenários sociais, culturais e familiares. Com o treinamento para reconhecimento e 

primeiro atendimento a parada cardíaca pretendeu-se sensibilizar esses jovens acerca da 

consequência comum final de anos de exposição aos fatores de risco cardiovascular, que 

é a morte por Infarto Agudo do Miocárdio e por Parada Cardiorrespiratória. 

Pode-se ressaltar, o caráter inovador do método utilizado para a realização desse 

treinamento, pois com um baixo custo ele atende a necessidade de capacitação da 

população leiga ao primeiro atendimento a vítimas de parada cardiorrespiratória. E 

desempenha essa função de forma interativa (o aluno participa de todo o processo de 

confecção) e integralista (sua confecção mobilizou alunos, professores e pai). Espera-se 

que com a obtenção deste conteúdo as crianças possam se tornar agentes 

multiplicadores de promoção de saúde, propagando o conhecimento adquirido de forma 

ascendente para seus pais e familiares. 
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Resumo 
Desligar-se da empresa onde trabalha é um ato individual e voluntário, motivado por 

questões diversas. Os custos da rotatividade são elevados para as organizações, sendo, 

portanto, importante ampliar o conhecimento sobre esse comportamento que é 

multideterminado. Por outro lado, a proatividade tem sido cada vez mais valorizada no 

ambiente organizacional porque as organizações precisam de trabalhadores que 

apresentem ideias e se antecipem aos problemas. Assim, o objetivo geral do presente 

estudo foi verificar o impacto da proatividade na intenção de rotatividade. Assim, 

utilizando os instrumentos Escala de Intenção de Rotatividade – EIR (unifatorial; 3 itens; 

alfa=0,96) e a Escala de Comportamento Proativo no Trabalho (unifatorial; 27 itens. 

alfa=0,89) em uma amostra de 126 professoras de ensino básico de rede pública, foi 

possível concluir que trabalhadores com maiores índices de comportamentos proativos 

tendem a se adequar ao seu ambiente de trabalho por optar pela permanência e 

otimização das práticas organizacionais, em vez de intencionar a própria saída da 

organização. Sugere-se que outras pesquisas sobre esse tema busquem expandir a 

validade da relação apreendida no modelo proposto, associando as medidas de 

autorrelato aos dados empíricos de rotatividade disponíveis nas organizações de trabalho 

e que sejam investigadas outras categorias profissionais. 
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Palavras-chave: Proatividade, Comportamento Proativo, Rotatividade, Psicologia 

Aplicada, Psicometria. 

  

Abstract 
Quitting the company is an individual and volunteer action, motivated by various issues. 

However, turnovers’ costs are a high amount for organizations, which becomes an 

important issue of research about this behavior, considered to be multi-determined. On the 

other hand, proactivity has been increasingly valued in the organizational environment 

because the companies are in the need of workers who are able to present new ideas and 

anticipate problems. Thus, the general objective of the present research was to study the 

impact of proactivity on the turnover intention from the workers. Thus, we used Escala de 

Intensionalidade Rotacional - EIR (unifactor, 3 items, alpha = 0.96) and Escala do 

Comportamento Proativo Organizacional - ECPO (unifactor, 27 items, alpha = 0.89) in a 

sample of 126 teachers from primary school, it was possible to conclude that workers with 

higher rates of proactive behavior tend to fit their work environment by opting for the 

permanence and optimization of organizational practices, rather than turnover intention. It 

is suggested that other studies about this subject are made in order to seek and expand a 

validity of previous relation without model proposal, to associate as self-report measures 

with safety data available in work organizations and to investigate other professional 

categories 

Keywords: Proactivity, Proactive Behavior, Turnover, Applied Psychology, Psychometry. 

  
Introdução 
         O comportamento proativo tem sido de vital importância para indivíduos e 

empresas: para os primeiros, porque a vida organizacional é tomada de constantes 

mudanças, em especial em momentos de grandes incertezas que fatores externos podem 

acarretar, como crises, instabilidade politicas e econômicas, etc. Para o segundo, as 

empresas, esses comportamentos têm sido demonstrados como associados a 

rendimentos superiores àqueles que o apresentam em seu posto de trabalho (VEIGA et 

al., 2013). Assim, Siqueira et al. (2014a), pontuam que a proatividade é também “engajar-

se nas suas atividades”, fazendo com que inovações no processo de trabalho ocorram ao 
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passo que outras inovações, como tecnológicas, nesse ambiente, ocorram de maneira 

concomitante e caminhem em direções convergentes. 

         Por entender a essas complexidades e constantes mudanças, aliado ao aumento 

de competitividade que as relações de trabalho sofrem a cada vez mais, em especial nos 

últimos 20 anos (KAMIA; PORTO, 2009), a proposta de se avaliar o comportamento 

proativo nas organizações se torna de extrema importância, uma vez que esses 

comportamentos são geridos por cada individuo, mas não estão relacionados às suas 

características pessoais, de personalidade, mas que são características situacionais, 

regidas pelo momento em que vivem – o que nesse contexto é entendido como o 

momento que vivenciam em seus postos de trabalho. 

Entretanto, é necessário ressaltar que tantas mudanças podem ser prejudiciais aos 

corpos organizacionais. Isso se deve ao fator que o desligamento de um funcionário 

causa grandes custos a essa organização (SIQUEIRA et al., 2014c). Logo, preservar seus 

funcionários, em especial àqueles que possuem uma boa adaptação à essas mudanças e 

com características de engajamento profissional, é benéfico para esse corpo como 

também para o colaborador, pois ele consegue se sentir parte do seu local de trabalho 

não como um organismo à parte, mas englobado no seu todo. 

Assim, o principal objetivo desse estudo foi de avaliar como o comportamento 

proativo pode interagir com a intenção de rotatividade de funcionários. Em especifico, 

esse estudo pesquisou como o engajamento proativo pode explicar o sentimento de 

continuar ou de se desligar de uma organização. 

  
Método 
Amostra 

126 professoras da rede de ensino básico da rede pública. A maior parte da 

amostra era composta por professores do ensino fundamental (63%), sendo a maioria 

delas do sexo feminino (97%) e com especialização completa como nível de escolaridade 

(65%). 

  
Instrumentos 

O primeiro instrumento utilizado foi a Escala de Intenção de Rotatividade (EIR), a 

qual avalia a intenção do trabalhador em abandonar o seu trabalho (alfa = 0,96). O 
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segundo instrumento utilizado foi a Escala de Comportamento Proativo nas Organizações 

(ECPO), a qual avalia proatividade (alfa = 0,89). 

  

Tabela 1. Descrição dos instrumentos aplicados 

Instrumento 
Autor/Ano 

Construto Fatores Variação da 
Escala de 
Resposta 

Escala de Intenção 
de Rotatividade 
(SIQUEIRA et al., 
2014b). 

Intenção de 
Rotatividade: avalia 
intenção do 
trabalhador em pedir 
demissão. 

Intenção de 
Rotatividade. 
(alfa = 0,96) 

Escala do tipo 
Likert de 1 a 5 
pontos. 

Escala do 
Comportamento 
Proativo 
(KAMIA; PORTO, 
2009). 

Comportamento 
proativo: estilo de 
comportamento, 
cujo trabalhador 
busca mudanças no 
seu ambiente de 
trabalho de maneira 
espontânea. 

Proatividade 
(alfa = 0,89). 

Escala de tipo 
Likert de 1 a 5 
pontos. 

  
Procedimento de coleta 

A presente pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética da Universidade Federal de 

Uberlândia. Todas as participantes responderam aos dois instrumentos de forma 

voluntária, estando cientes dos objetivos e propostas da pesquisa, tendo assinado o 

Termo de Consentimento Livre Esclarecido logo após as explicações. Com isso em mãos, 

as aplicações foram feitas de forma coletiva e presencial, sendo realizadas dentre os 

intervalos de aulas dos espaços de formação docente destinados às redes públicas de 

ensino. 

  
Análise dos dados 

Após a coleta dos questionários, tabularam-se os dados obtidos no software SPSS 

versão 18, onde se utilizou análise dos dados a partir da regressão múltipla stepwise para 
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seleção das variáveis que melhor explicariam o comportamento proativo como preditor da 

intenção de rotatividade no trabalho. 

  

Resultados 
O modelo de regressão tendo o comportamento proativo como antecedente da 

intenção de rotatividade explicou 27,4% da variância. De forma mais específica, o item 

“Se percebo que os sistemas e as práticas organizacionais podem ser melhorados coloco 

em prática novas ideias que tragam melhoria para a empresa” (B= -0,27; p<0,05) 

impactou negativamente na intenção de rotatividade do trabalho sugerindo que 

trabalhadores com maior nível de proatividade tende a apresentar menos interesse em 

pedir demissão do seu local de trabalho, ou seja, apresentam menor índice de intenção 

de rotatividade. A Tabela 2 sintetiza os resultados encontrados. 
                                      
Tabela 2. Descrição do modelo de regressão do comportamento proativo como 

antecedente da intenção de rotatividade. 

Modelo B β t p 

ECPO12 
 Se percebo que os 
sistemas e as 
práticas 
organizacionais 
podem ser 
melhorados coloco 
em prática novas 
ideias que tragam 
melhoria para a 
empresa 

-0,356 -0,274 -3,178 ,002 

  
 
Discussão 

Os resultados obtidos com esse estudo permitem concluir que trabalhadores com 

maiores índices de comportamentos proativos tendem a se adequar ao seu ambiente de 

trabalho, conseguindo caracterizar-se como parte desse ambiente enquanto organismo, e 
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não apenas como uma parte dispensável do mesmo, fazendo com que esses terminem 

por optar pela sua permanência no trabalho a que está designado, buscando a otimização 

das práticas organizacionais, gerando benefícios aos envolvidos nesse sistema, em vez 

de intencionar a própria saída da organização. 

Destarte, o comportamento proativo demonstrou ser um preditor negativo da 

intenção da rotatividade. Ou seja, trabalhadores que se sentem mais engajados, 

orientados por objetivos e metas, dispostos a fazer uma mudança no seu ambiente de 

trabalho, estão menos inclinados a deixar seu ambiente de trabalho, o que traz benefícios 

a empresa, ao contribuir para o declínio da taxa de rotatividade, assim como benéfico a si, 

pois consegue aprimorar-se na execução de suas funções. 

  

Considerações finais 
         O presente estudo conseguiu analisar o quanto do comportamento proativo nas 

organizações contribui para a manutenção dos baixos níveis de rotatividade de um corpo 

organizacional. Entretanto, por ter sido um estudo com uma amostra por conveniência, 

sugere-se que outras pesquisas sobre esse tema busquem expandir a validade da 

relação apreendida no modelo proposto, associando as medidas de autorrelato aos dados 

empíricos de rotatividade disponíveis nas organizações de trabalho, visto que em 

momentos de crises esses índices poderão ser utilizados de forma a beneficiar empresas 

e trabalhadores. 
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A CARTOGRAFIA SOCIAL COMO TÉCNICA PARTICIPATIVA E INSTRUMENTO DE 
GESTÃO DO TERRITÓRIO 

  
Vera Lúcia dos Santos Placido 

(Pontifícia Universidade Católica de Campinas) 

Alessandra Ribeiro  

(Liderança Comunidade do Jongo Dito Ribeiro) 

  
Resumo 
Nos dias atuais o território ganha novos contornos e maior proximidade com as 

comunidades tradicionais. Se antes, dotado de poder, muitas vezes se restringia às 

fronteiras, hoje, entendido também como vivido, ganha maior importância para a gestão, 

fundamentalmente quando se trata de comunidades tradicionais que lutam pelo respeito 

aos direitos conquistados. Nesse caso, a cartografia tradicional, embora de grande 

importância, não é suficiente para a gestão participativa. Para a gestão participativa é 

necessário que a comunidade entenda o seu território e o mapeie, através da metodologia 

participativa, apropriando-se dele como algo que lhe pertence. Esse exercício de 

apropriação que se dá a partir da elaboração coletiva do mapa – daí se chamar 

cartografia social – resulta no reposicionamento dos sujeitos sociais, aproximando-os da 

gestão de seus territórios. 

Palavras – Chaves: Cartografia Social – Território – Gestão Participativa 
  
Abstract 
Nowadays, territories have been shaping up to new boundaries and to a tighter 

relationship to traditional communities. In the past, due to power, territories used to be 

limited by borders, whilst today – being comprehensively understood and experienced – 

they have earned a greater role in management, substantially regarding traditional 

communities that fight for respect for their rights. In this sense, the traditional mapping, 

despite its great importance, is not enough for the participatory management. The 

participatory management requires the understanding and the mapping of its territory 

through participatory methodology, taking it as something of its own. This appropriation 

exercise developed through the collective elaboration of the map – hence “social mapping” 
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– results in the relocation of social subjects, bringing them closer to the management of 

their own territories.  

Keywords: social mapping, territory, participatory management 

  
Ao longo do desenvolvimento da ciência geográfica, a cartografia sempre a 

acompanhou como técnica eficaz para a compreensão e análise territorial. Esse enlace 

entre a ciência e a técnica foi, inclusive, ponto central na promulgação da Geografia 

enquanto ciência, sendo entendida naquele momento (século XIX) como ciência 

fundamental para a consolidação dos estados-nação. 

Anos se passaram e a Geografia ganhou novos olhares, novos contornos e se 

aproximou de diferentes correntes teórico-metodológicas. Nesse interim, a cartografia a 

acompanhou; hoje, continua como técnica/ferramenta principal para se compreender as 

diferentes espacialidades, mas ganhou as ruas e se aproximou das coletividades. Isso 

não quer dizer que negamos a sua importância quando gerada nos laboratórios e com 

softwares próprios de georreferenciamento, mas, para além desta importância, hoje é 

ferramenta e linguagem de grupos sociais que desejam produzir o mapa e nele 

referenciar não apenas limites territoriais, mas a própria apropriação do território. Estamos 

afirmando, então, que o território também é vivido, percebido, dotado de valores e 

sentimentos próprios de quem o vivencia e está compreensão é fundamental para que 

entendamos o território em todas as suas dimensões e possamos gestá-lo de maneira 

mais democrática. 

Com esse novo posicionamento a Cartografia social possibilita sairmos dos 

territórios de gestão unilateral para territórios de resistência reconhecidos como tal em 

uma gestão partilhada e compartilhada entre seus diferentes atores (PLACIDO, 2016, 

s/d). Para tanto, “não parte de um pressuposto preconcebido; ela é construída 

coletivamente, através da metodologia qualitativa, dando a mesma oportunidade a todos 

de se manifestarem nos mapas. A sua magia, portanto, está na convergência que 

consegue retratar já que o indivíduo e o coletivo se somam e, nesta soma, percebe-se o 

poder das comunidades que se empoderam a partir do momento que percebem a 

dimensão do território e dele se apropriam” (PLACIDO, 2016, s/d). 

Tal fato, para as lideranças comunitárias, é extremamente importante pois fornece 

subsídios para a gestão interna e externa num futuro próximo. Esse é, na nossa opinião, o 
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maior desafio para as lideranças comunitárias: como dar voz a todos de forma que as 

decisões tomadas sejam, de fato, do coletivo? Como pensar o futuro das comunidades, a 

partir de ações realizadas no presente? Essas questões são complexas pelo fato de que, 

para responde-las, é necessário se ater a trajetória histórica de cada comunidade, mas, a 

cartografia social colabora enquanto instrumento de gestão, uma vez que abre o espaço 

para que todos se posicionem frente as mais diversas questões. 

Tal fato aconteceu claramente com a comunidade Jongo Dito Ribeiro, parceira no 

projeto de extensão intitulado: Cartografias sociais da população afrodescendente de 

Campinas, SP”, desenvolvido no biênio 2016-2017, por esta autora. Esta comunidade se 

caracteriza por uma longa trajetória de luta e de conquistas em torno da defesa da cultura 

afrodescendente em Campinas. Hoje, sem dúvidas, sua atuação pode ser considerada 

um alicerce para uma nova percepção dos afrodescendentes: trata-se de um povo 

complexo na sua organização e que são necessárias novas concepções para entendê-los 

nas estruturas culturais, econômicas e políticas, uma vez que tantos mitos foram 

consolidados no nosso país pelo escravismo. Como nos diz Alessandra Ribeiro, liderança 

da comunidade “é preciso descolonizar-se e a cartografia social é uma ferramenta que 

pode contribuir para esse desafio e na consolidação do direito à cidade para todos”, 

(PLACIDO, 2016, s/d) 

Desta maneira o projeto chegou à comunidade na perspectiva de mapear como se 

veem no território, quais são suas principais demandas sociais e quais os desafios que 

devem enfrentar em um futuro que se prenuncia no presente. Para tanto, o primeiro 

questionamento foi: “O que é a comunidade Jongo Dito Ribeiro”? Ao responderem esse 

questionamento a comunidade expõe a força que os une, ou seja, há um forte sentimento 

de pertencimento à cultura afrodescendente e, mais que isso, um respeito à 

ancestralidade. Assim, partem de diferentes pontos da cidade e se encontram na Casa da 

Cultura Fazenda Roseira e, ali, se organizam e defendem o Jongo como patrimônio 

material e imaterial. Seguem algumas respostas que apontam o grau de ligação entre os 

seus membros: 

“Pessoas da periferia que se auto organizam. É uma família onde você se encontra 

com todos. Ela é diversificada; é um encontro de vários tipos de movimentos. Chegar aqui 

é entrar em um universo cultural e ancestral” (Fuluke); 
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“É um espaço agregador, para quem tá dentro e fora. É um reconhecimento das 

pessoas e sonhos. Laços territoriais e ancestrais. Conserva e produz respeito. A 

comunidade é vivenciada no dia-a-dia. O problema do outro é o meu também. A 

Comunidade é única. Ela é ancestralidade”, (Luanda); 

“Uma (re)existência em Campinas, para a preservação e salvaguarda de nossa 

herança africana”, (Alessandra). 

Ao finalizar a oficina desse tema e mediante o pedido para registrarem o significado 

do encontro, a comunidade reforçou as suas palavras, sempre se referindo a 

ancestralidade como o amálgama que os une e dá sentido às suas aspirações. Seguem 

algumas fotos que exemplificam esse momento: 
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Fonte: Oficina socioeducativa – Projeto Cartografias Sociais 

Data: 21/06/2016 
 

Este primeiro questionamento levou muito naturalmente ao segundo: onde está a 

comunidade? Ao se debruçarem sobre ela, perceberam que não é possível separar o 

Jongo dos jongueiros, ou seja, ao mapear as manifestações culturais entendendo-as 

como práticas sociais, o lugar se estende e logo se percebe a rede em que a cultura está 

inserida. As categorias jongo, jongueiro, lugar, rede e território aparecem não por acaso, 
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mas por representarem a extensão territorial do jongo em Campinas. Seguem algumas 

respostas: 

“Parte do Jardim Roseira e vai criando redes de abrangência em toda região de 

Campinas, estado, inclusive em outros países. A rede é de extrema importância. A 

comunidade de Jongo está na pessoa e vai junto com a pessoa; a comunidade ganhou 

várias ramificações”, (Luanda); 

“O território da comunidade é ilimitado”, (Maria Alice) 

“Eu não estou no Jongo, eu sou o Jongo. Ele é transmitido para outros lugares, onde 

estiver as pessoas da Comunidade o jongo está”, (Bianca) 

O mapa a seguir foi gerado a partir desse tema, ou seja, os membros mapearam os 

lugares que frequentam como instituições de ensino, terreiros, ONGs e as suas 

residências (figura 01) 

 

Figura 01 – Onde está a Comunidade Jongo Dito Ribeiro?

 

Fonte: Oficina Socioeducativa desenvolvida com a Comunidade Jongo Dito Ribeiro 
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Como os lugares mapeados são convergentes, ou seja, vários membros se 

encontram nesses pontos, analogamente perceberam que existe uma rede formada a 

partir dos trajetos realizados por seus membros e que essa mesma rede pode ser usada 

para “estender” projetos da comunidade que hoje são desenvolvidos internamente, no 

espaço da Casa da Cultura Fazenda Roseira. 

Abaixo o mapa (figura 02) em que se evidencia a rede da Comunidade do Jongo 

Dito Ribeiro 

 

 

 

 

Figura 02 – Rede da Comunidade Jongo Dito Ribeiro 

 

Fonte: Oficina Socioeducativa com a Comunidade do Jongo Dito Ribeiro 



 

734 

 

Ao perceberem o produto final consubstanciado no mapa da rede da comunidade, 

aflorou em toda a comunidade uma clara consciência territorial. As falas a seguir 

confirmam que houve um despertar que, pela maturidade política da comunidade, 

certamente ocorreria em um tempo, mas, a elaboração coletiva do mapa, antecipou o 

posicionamento. Seguem algumas afirmações: 

“Devemos legitimar esse território que ocupamos, para que as pessoas de fora nos 

enxergue”, (Maíra); 

“Se não nos apropriarmos desse território, estaremos vulneráveis para gestá-lo no 

totalidade” (....) “as lideranças precisam pensar em estratégias de onde viemos, do 

território que ocupamos e o território que temos direito”, (Alessandra). 

Essas falam denotam que há um despertar no sentido de que o território se legitima 

à medida que se dá a sua apropriação. Podemos passar por ele e isso acontece com 

todos os citadinos, mas, não acessar nenhuma rede, nos tornando prisioneiros do lugar, 

como nos chamou a atenção Milton Santos em 1987 ao escrever a respeito do espaço do 

cidadão.  Naquela ocasião Santos nos dizia que “na grande cidade, há cidadão de 

diversas ordens ou classes, desde o que, farto de recursos, pode utilizar a metrópole 

toda, até o que, por falta de meios, somente a utiliza parcialmente, como se fosse uma 

pequena cidade, uma cidade local” (SANTOS, 1987, pg. 112). Ou seja, estamos falando 

de pessoas, de comunidades que passam a valer de acordo com os lugares em que 

vivem e dos serviços que acessam. 

Nesse ponto o projeto desenvolvido junto à Comunidade Jongo Dito Ribeiro é 

extremamente importante para o debate de gestão do território, tanto interna, quanto 

externamente.  Para as lideranças, a cartografia social permite perceber como os seus 

membros se posicionam frente a diferentes desafios e como se percebem no coletivo. 

Essas dimensões são importantes para as lideranças traçarem perspectivas futuras e 

novos arranjos internos, se for o caso. Externamente, a cartografia social enquanto 

técnica permite aos gestores públicos perceberem a cidade para além dos números e 

dos arranjos espaciais; a percepção da cidade se dá através de quem a vive 

cotidianamente. 

Obviamente para a gestão pública a macro e as micro escalas são necessárias. 

Assim, os dados e censos são importantíssimos para traçar cenários, ler conjecturas, ter 
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compreensão da dinâmica territorial na íntima relação espaço/tempo. No entanto, quando 

se pensa em planejar para o viver, para a qualidade de vida, para o sentir-se bem, 

independente do lugar, a cartografia social se coloca como importante técnica para se 

averiguar, junto as diferentes comunidades, suas prioridades. O território passa a ser 

gestado por todos, não apenas em discussões e debates como muitas vezes se vê em 

Fóruns, mas, acima de tudo, na sua apropriação. 

Hoje vários municípios discutem seus planos diretores e estratégias para o 

desenvolvimento urbano. Momento ideal para se posicionar frente ao questionamento: 

que território defendemos? De maior equidade ou de aprofundamento das 

desigualdades? 

Trata-se, sem dúvida, também de opção política, mas, a sociedade de maneira em 

geral tem apontado que deseja maiores justiças e que não tolera mais discriminações e 

violências arraigadas ao nosso passado histórico. É necessário dar um passo à frente, 

não copiando modelos, mas, partindo do pressuposto de que é possível gerir os 

territórios de forma democrática, dando voz a quem, na maioria das vezes, é 

tradicionalmente excluído. 

Acreditamos que temos a metodologia para esse exercício. Seja através das 

diversas pesquisas desenvolvidas em institutos ou instituições de ensino (GORAYEB;  

MEIRELES, 2014) seja através de projetos de extensão, sabemos que as comunidades 

falam o que desejam e o que aspiram. É preciso conciliar interesses na gestão tornando-

a em cogestão; se, de um lado, o poder público se estende até os diferentes lugares, de 

outro, as comunidades assumem a corresponsabilidade em zelar por espaços geridos 

democraticamente. 
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Resumo 
As cidades estão em continuo crescimento e os serviços demandados pela comunidade 

requerem maior quantidade e inovações dos serviços disponíveis. A prestação destes 

serviços ocorre com diferentes critérios de qualidade, privilegiando áreas geográficas 

distintas e consumindo recursos de maneira desigual. O  conceito de Smart Cities, define 

como aquelas que utilizam seus recursos de forma eficiente, proporcionando maiores 

benefícios à comunidade, este trabalho propõe-se a avaliar eficiência na qualidade da 

distribuição de energia elétrica em centros urbanos, utilizando o método analítico DEA 

(Data Envelopment Analysis), com o objetivo de avaliar a influência regional no 

oferecimento do serviço de energia elétrica, considerando os dados da rede de 

distribuição de energia elétrica e os indicadores de frequência de defeito e continuidade 

de suprimento. Esta análise poderá auxiliar na tomada de decisão no fornecimento do 

serviço de distribuição da energia para a cidade de Campinas, no sentido de melhor 

atendimento às necessidades de cada região. 

Palavras-chave: Eficiência, Conjunto Elétrico, DEA, Smart Grid, Smart City. 

  
Abstract 
The cities are in constantly growth and the services demanded by the community require 

greater amount of the available resources and innovation. The provision of these services 

occurs with different quality criteria, privileging geographical areas and consuming 
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resources in an unequal way. The city that uses its resources efficiently, providing greater 

benefits to the Community is classified as Smart City. This work aims to perform an 

analysis of efficiency on the quality of electric power distribution in urban centers, using de 

Data Envelopment Analysis (DEA) method, to evaluate the regional influence in the 

electric power distribution service based on network data the frequency and continuity of 

supply. This analysis may assist in decision making process of the energy supply as 

shown through the analysis of Campinas metropolitan substation. 

Keyword: Efficiency, Electric Set, DEA, Smart Grid, Smart City. 

  
Introdução 

As necessidades de um ambiente mais sustentável e de maior conforto humano 

motivam o desejo por crescimento e desenvolvimento, visando ampliar a praticidade e o 

uso das tecnologias disponíveis. Cria-se o conceito das Smart Cities (cidades inteligentes) 

que visa buscar o uso de forma eficiente dos inúmeros recursos disponíveis na cidade 

para seu próprio crescimento e desenvolvimento (BATTY, 2012). Uma cidade inteligente é 

aquela que traz um sistema de inovação e embute tecnologias da informação e da 

comunicação (TIC), utilizando uma ampla conectividade entre indivíduos, dispositivos 

eletrônicos e uma rede capaz de transmitir informações on-line. (AVELAR, 2013) 

Dentro do conceito de cidades inteligentes, existem algumas ramificações, dentre 

elas, a chamada Smart Grids ou redes inteligentes. As redes inteligentes aplicam 

inovações no serviço de energia, visando torná-lo mais eficiente, fornecendo energia com 

maior qualidade. Para a medição dos indicadores de qualidade de fornecimento em todo o 

processo da energia desde a geração até a distribuição, existe, no país, uma agência 

reguladora chamada ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica). A mesma é 

responsável por regular e avaliar todas as entidades que fornecem ou usam a energia 

como distribuidoras, consumidoras ou geradoras. 

Os dados da rede são fornecidos para a ANEEL e estão disponibilizados no site da 

mesma em diferentes níveis de entidade, como na distribuição, por exemplo, as 

distribuidoras ou os conjuntos elétricos. Vale ressaltar que esses dados são apenas 

valores que não são utilizados para o desenvolvimento das entidades responsáveis por 

eles e ,dessa forma, não fornecem suporte ao conceito de Smart Grid. 
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Nesse âmbito, esse trabalho propõe a utilização dos dados da rede e os indicadores 

de continuidade dos conjuntos elétricos (DEC e FEC) da região metropolitana de 

Campinas para verificar a influência do tipo de consumidor (rural, comercial, industrial ou 

residencial) na eficiência da região, utilizando a ferramenta de Análise Envoltória de 

Dados (DEA - Data Envelopment Analysis). (MELLO, 2005) 
 
Conjuntos elétricos 

Conjuntos Elétricos são grupos de unidades consumidores que não seguem 

qualquer ordem geográfica, ou sejam, não respeitam divisas de cidades ou bairros, sendo 

apenas entidades fictícias criadas pelos termos da ANEEL para representar, no setor de 

distribuição, a região de abrangência de uma subestação. (ANEEL,2001) 

Cada conjunto elétrico contém atributos físico-elétricos que são contabilizados pela 

distribuidora responsável e são informados para a ANEEL que regulariza e valida as 

informações e são fornecidos trimestralmente, até o último dia útil do mês subsequente ao 

período de apuração, e os indicadores de continuidade são fornecidos anualmente até 31 

de janeiro. Fazem parte desses dados: 

a) área em quilômetros quadrados (km2); 

b) extensão da rede MT (média tensão) em quilômetros (km); 

c) média mensal da energia consumida nos últimos 12 meses, em megawatt-hora 

(MWh); 

d) total de unidades consumidoras atendidas; 

e) potência instalada em kilovolt-ampère (kVA); 

f) localização (sistema isolado ou interligado). 

A Tabela 1 ilustra o formato de dados de um dos conjuntos elétricos utilizados neste 

trabalho. Trata-se do conjunto Centro de Campinas com dados do terceiro trimestre de 

2014. 

 



 

741 

Tabela 1 - Tabela de dados de um conjunto elétrico 

 

 

Fazem parte da avaliação desses dados, os indicadores de continuidade, que fazem 

parte de uma avaliação mais rigorosa pois tratam da qualidade da energia disponibilizada 

na rede. Os índices de continuidade são: 

● DEC (Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora): indica o 

número de horas que, em média, as unidades consumidoras de determinado conjunto 

ficaram sem energia elétrica durante um determinado período (mensal, trimestral ou 

anual); 

● FEC (Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora): indica 

quantas vezes, em média, as unidades consumidoras de determinado conjunto sofreram 

interrupção; 

● DIC (Duração de Interrupção Individual por Unidade Consumidora): quantidade de 

horas que o consumidor ficou sem energia elétrica; 
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● FIC (Frequência de Interrupção Individual por Unidade Consumidora): quantidade 

de interrupções que o consumidor experimentou no período de apuração (mensal, 

trimestral ou anual); 

● DMIC (Duração Máxima de Interrupção Contínua por Unidade Consumidora): 

indica o número de horas da maior interrupção experimentada pelo consumidor no 

período de apuração. 

● DICRI (Duração da interrupção individual ocorrida em dia crítico por unidade 

consumidora ou ponto de conexão): Corresponde à duração de cada interrupção ocorrida 

em dia crítico, para cada unidade consumidora ou ponto de conexão. 

A Tabela 2 ilustra os dados de qualidade de serviço disponíveis para o conjunto 

elétrico Campinas do Centro, dados de 2016. 

 

Tabela 2 - Dados de continuidade do conjunto elétrico do centro de Campinas 

 

 
Qualidade de energia 

Conforme mencionado na sessão anterior, a qualidade de energia é um tópico 

avaliado pela ANEEL. Neste trabalho, análise foi realizada sobre a qualidade de serviço 

da distribuidora CPFL Paulista na região metropolitana de Campinas. 

A qualidade de serviço visa, através dos índices de continuidade, avaliar o 

desempenho de uma distribuidora. Vale ressaltar que, para cada conjunto elétrico, são 

fornecidos, pela ANEEL, os valores de DEC, FEC, DIC, FIC, DMIC e DICRI. 

Para esse projeto, utilizou-se apenas os dados mais importantes e mais comuns às 

distribuidoras da região, pois são mais genéricos, sendo o DEC e FEC os índices de 

qualidade para avaliação do serviço da distribuidora. Porém, vale ressaltar que a 

qualidade de energia apresenta visões diferentes, dependendo do referencial. Por 

exemplo, a visão da concessionária e do consumidor apresentam interesses distintos e os 

dados da rede não refletem por si só a eficiência de cada conjunto elétrico na cidade 
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inteligente. Exalta-se, então, a necessidade da avaliação de outros fatores (extensão da 

rede, potência distribuída, número de consumidores, área do conjunto). 
 
Duração EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO POR UNIDADE CONSUMIDORA 

O DEC avalia uma média da quantidade de horas que um consumidor está sem 

energia, esse dado é avaliado em período mensal, trimestral e anual. 

Para o cálculo de DEC utilizasse a equação (1) (MEHL, 2013). 

 

(1) 𝐷𝐷𝐷 = ∑ 𝐶𝐶(𝑖)𝑇(𝑖)𝑛
𝑖=1

𝐶𝐶
 

Onde 

·         i representa a quantidade de interrupções com limite n; 
·         T(i) representa o tempo de duração de cada interrupção do conjunto; 

·         Ca(i) representa a quantidade de consumidores do conjunto; 

·         Cs representa o número total de consumidores do conjunto. 

 
FREQUÊNCIA EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO POR UNIDADE 
CONSUMIDORA 

O FEC indica em quantidade média o número de vezes onde uma unidade 

consumidora teve interrupção no fornecimento de energia. Assim como o DEC, é avaliado 

mensalmente, trimestralmente e anualmente. 

Para o cálculo do FEC utiliza-se a formula (2). 

 

(1) 𝐹𝐷𝐷 = ∑ 𝐶𝐶(𝑖)𝑛
𝑖=1
𝐶𝐶

 

 

Onde os dados utilizados são os mesmos descritos no DEC. (MEHL, 2013) 
 
DEA 

No país, a agência reguladora ANEEL, durante os anos de 2011 a 2014, adotou a 
ferramenta de Análise Envoltória de Dados (DEA - Data Envelopment Analysis), visando 

aprimorar os métodos para análise do equilíbrio econômico entre a comunidade e as 

distribuidoras reguladas pela mesma. (CASADO, 2007) 
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O DEA segue modelos distintos para avaliação da Eficiência, porém todos segundo 
a mesma metodologia base onde é avaliada a produtividade de uma unidade produtiva 

(DMU's - Decision Making Units). (GUERREIRO, 2006). A produtividade pode ser avaliada 

utilizando os dados somados de saída, os produtos (output) divididos pelos dados de 

entrada, no caso os insumos (input). Vale ressaltar que podem ser utilizados múltiplos 

insumos no sentido de obter múltiplos produtos, porém todas as unidades produtivas 

devem conter o mesmo conjunto de dados. (MELLO, 2005) 

A ferramenta DEA define fronteiras de eficiência conhecidas como curvas de 

fronteiras onde é aplicada a produtividade de cada DMU, formando um resultado similar à 

Figura 1, onde a linha tracejada representa a fronteira de Eficiência Efetiva e a linha reta a 

Fronteira de Eficiência Revelada e cada ponto representa os planos de produção de uma 

DMU. (NOVA, 2008). 

 

 

Figura 1 - Exemplo de Fronteira de Eficiência. (NOVA, 2008) 

 
Conceito de produtividade 

A produtividade visa analisar a quantidade produzida pelo custo, não 

necessariamente financeiro. Em outras palavras, se refere a quantidade de produtos 

gastos para realizar tais atividades. A ferramenta DEA visa ilustrar uma forma de 

encontrar a partir dos níveis de produtividade uma forma mais eficiente de uso dos 

recursos disponíveis. 
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A produtividade pode ser definida como a equação (3): 

    

𝐼𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐼 =
𝐼𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
𝐼𝑛𝐼𝑃𝐼𝑃  

 
Conceito de eficiência 

Parte da capacidade de uma unidade produtiva de criar a maior quantidade de 

produtos com menor uso dos recursos disponibilizadas, fato que tem por definição similar 

ao conceito de Smart City. (BATTY, 2012) 

Na ferramenta DEA as unidades produtivas mais eficientes são aquelas que se 

encontram na fronteira de eficiência, porém essas não são necessariamente as mais 

eficazes, aquelas que atingem os objetivos, regulações, pré-estabelecidos. 

 
Metodologia 

A metodologia para análise de eficiência e eficácia dos dados de rede de um 

conjunto elétrico, utilizando o DEA, pode ser desenvolvida em 5 passos, conforme ilustra 

a Figura 2 (SAMOILENKO, 2008). 

  

 

Figura 2 - Proposta metodológica para a Análise de Eficiência de Unidades de Decisão. 

 

 

 

Passo 1 : Definição do objetivo 

Passo 2: Estruturação dos dados 

Passo 3: Análise de dados  

Passo 4: Aplicação do Modelo 

Passo 5: Comparação das Eficiência 
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Passo 1 – Objetivo: O objetivo é identificar o quanto uma unidade produtiva é 

eficiente em relação a seus pares.  

Passo 2 – Estruturação dos dados: A seguir é necessário definir as unidades 

produtivas que farão parte do estudo e os atributos (parâmetros) associados. 

Passo 3 – Análise dos dados: de cada unidade para identificar se há unidade 

produtiva com parâmetros muito discrepantes e retira-las da análise. 

Passo 4 – Aplicação do Modelo: Conforme mencionado na sessão DEA existem dois 

modelos de uso da ferramenta, deve ser realizado uma análise sobre os insumos e 

produtos para verificação de qual método deve ser aplicado. 

Passo 5 – Comparação das Eficiências: avalia-se os resultados em cada conjunto 

elétrico segundo os objetivos do estudo. 

 
Aplicação 

Para validar a metodologia proposta foi desenvolvido um modelo de análise em 

quatro etapas: 

 
Etapa 1 – Coleta de dados: Para essa etapa, buscou-se os dados da ANEEL dos 26 

conjuntos elétricos da região Metropolitana de Campinas. Os dados coletados estão no 

formato mencionados pelas Tabela 1 e Tabela 2. 

Etapa 2 – Seleção das Variáveis: Para essa etapa, devem ser analisadas quais variáveis 

são mais efetivas para a avaliação da eficiência dos conjuntos elétricos. Para isso realizou 

uma análise dos dados da rede utilização o método de correlação entre os dados 

disponíveis conforme ilustra Figura 3. 
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Figura 3 - Tabela de Comparação entres os dados de entrada 

 

 

Etapa 3 – Análise de Agrupamento. Consiste em realizar a análise de agrupamento para 

verificação da correlação entre os conjuntos elétricos par isso deve ser utilizado uma 

variedade de técnicas e algoritmos para identificar a similaridade entre as DMU’s. 

Etapa 4 – Aplicação do Modelo: O modelo DEA foi aplicado pensando na perspectiva do 

consumidor onde são avaliados os níveis de DEC e FEC como saída e os dados da rede 

como entrada. O objetivo da aplicação da ferramenta envoltória de dados era minimizar 

os índices de continuidade, no caso e foram invertidos os dados de outputs visando 

maximiza-los, seguindo a metodologia comum. 

Este artigo fez uso da ferramenta DEA aplicando por meio do a em uma planilha 

Excel utilizando o Solver nos dados dos 26 conjuntos elétricos da região metropolitana de 

Campinas. Visando buscar a influência da diferença quantitativas dos tipos de 

consumidores (residencial, industrial e comercial) e a área em km2 (inputs) de cada 

conjunto elétrico no seu DEC e FEC (output) na eficiência do DEA. Para isso foi 

modificada o número de consumidores de 4 formas na entrada sendo, pelo total de 

consumidores, apenas residenciais, comerciais ou industriais. 
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Resultados 
Seguindo os passos mencionados na metodologia, foram escolhidas as variáveis a 

serem utilizadas como entrada (especificar) e saída (especificar). Partindo da correlação 

entre elas, onde os dados altamente correlatos deveriam ser descartados optando por 

apenas um deles. Nesse âmbito visou maximizar os resultados de DEC e FEC invertidos 

como saída e realizar uma análise sobre a eficiência dos conjuntos elétricos pelos 

números de consumidores e área como entrada. 

Previamente a execução da ferramenta DEA foi realizado uma análise dos dados 

para verificação da correlação entre os conjuntos por meio da relação da área com 

número de consumidores, essa análise ilustrou que o conjunto elétrico Tanquinho seria 

um caso muito específico para ser avaliado juntamente com os outros conjuntos elétricos, 

pois continha uma área muito grande e um número de consumidores baixo, o que poderia 

a vir a gerar uma má influência no uso da ferramenta DEA, logo o mesmo foi removido d 

conjunto de dados em análise. 

O DEA foi aplicado considerando os quatro tipos visões relacionadas ao consumo 

residencial, comercial, industrial e conjunto. Obteve-se os resultados ilustrados nos 

gráficos a seguir onde a Figura 4 representa o uso de todos os consumidores somados 

como entrada, Figura 5 utilizando apenas os dados de consumidores tipo residencial, 

Figura 6 utilizando apenas os consumidores comerciais e por fim, a Figura 7 resulta do 

uso apenas de consumidores tipo industrial. 

Nas figuras a seguir foram ranqueados os conjuntos elétricos onde a maior eficiência 

é aquela mais próxima de 1, logo os conjuntos estão ordenados de forma decrescente. 
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Figura 4 - Gráfico com as eficiências para os conjuntos elétricos utilizando todos os consumidores. 

 

 

Figura 5 - Gráfico com as eficiências para os conjuntos elétricos utilizando apenas consumidores 
residenciais. 
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Figura 6 - Gráfico com as eficiências para os conjuntos elétricos utilizando apenas consumidores 
comerciais. 

 

 

Figura 7 - Gráfico com as eficiências para os conjuntos elétricos utilizando apenas consumidores industriais. 

 

Através da análise realizada aplicando o DEA pode-se ter uma visão clara do 

cenário de distribuição de energia elétrica para os conjuntos elétricos de Campinas além 

de ilustrar os efeitos da predominância do tipo de consumi eficiência dos conjuntos. 
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Conclusão 
Tratar os dados dos conjuntos elétricos e vinculá-los à eficiência dos serviços 

prestados, agrega informações e um novo foco pensando nas Smart Cities, quanto à 

temática de utilities e distribuição de energia, podendo refletir no melhor uso dos recursos 

utilizados para distribuição, visando tornar a rede mais inteligente e eficiente. 

Por meio da ferramenta DEA, foi possível identificar que os tipos de consumidores 

influenciam na eficiência do conjunto, como por exemplo, o conjunto elétrico Souzas que 

ficou melhor ranqueado no DEA para consumidores residenciais ou, por exemplo, o 

conjunto Cidade Jardim que se tornou benchmark em algumas análises e outras não. 

Benchmark nesse caso, pode ser definido como um procedimento ou uma entidade que a 

partir de um procedimento ou método demonstra a melhor prática no uso dos insumos e 

resultados de produtos. (CAVALCANTE, 2009) 

Portanto, o uso do DEA mostrou-se ser uma ferramenta que pode agregar valor 

sobre os dados analisados e pode vincular novos focos para a análise de benchmarks em 

outras situações, além de possibilitar às empresas responsáveis uma nova visão crítica 

sobre os pontos a serem melhorados na sua área de atuação. 
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Resumo 
O objetivo principal deste trabalho é apresentar e aprofundar, junto com o público-alvo, 

trabalhadores da construção civil, os conceitos de Sustentabilidade Ambiental nas 

edificações diante das Energias Renováveis, e como objetivos específicos desenvolver os 

fundamentos de Sustentabilidade Ambiental e de Energias Renováveis na construção 

Sustentável apoiados em desdobramentos práticos para o consumo consciente de 

energia elétrica e de forma mais direta voltada à iluminação. A interação com o público 

alvo através de oficinas socioeducativas dá condições para as colocações dos 

participantes, possibilitando um clima favorável aos desdobramentos criativos e a 

soluções de caráter prático e inovador, possibilitando que melhorem sua condição 

humana e social. Neste processo de intervenção, as oficinas favorecem a troca de ideias, 

a criatividade e colaboram para o senso crítico na busca de novas soluções de caráter 

prático e inovador. A elaboração de um manual explicativo simples e prático favorece as 

diretrizes nas oficinas. 

Palavras-chave: Extensão Universitária, Iluminação, Construções Sustentáveis, Energias 

Renováveis, Sustentabilidade Ambiental. 

  
Abstract 



 

755 

The objective of this work is to present and deepen, together with the target public, 

construction workers, the concepts of Environmental Sustainability in the buildings in front 

of Renewable Energies, and as specific objectives to develop the fundamentals of 

Environmental Sustainability and Renewable Energies in the construction Sustainable 

development supported by practical developments for the conscious consumption of 

electric energy and in a more direct way directed to the illumination. The interaction with 

the target audience through socio-educational workshops, gives conditions for participants' 

placements, enabling a favorable climate for creative developments and solutions of a 

practical and innovative nature, enabling them to improve their human and social 

condition. In this process of intervention, the workshops favor the exchange of ideas, 

creativity and collaborate to the critical sense in the search of new solutions of practical 

and innovative character. The elaboration of a simple and practical explanatory manual 

favored the guidelines in the workshops. 

 
Introdução 

O Trabalho de Extensão Universitária sobre Construção Sustentável diante das 

Energias Renováveis é realizado por meio de oficinas socioeducativas em comunidades 

de trabalhadores da construção civil. O progresso e a evolução da sociedade trazem 

consigo significativas melhorias e inovações para as construções sustentáveis. A 

colaboração de todos para uma sociedade sustentável começa com mudanças de hábitos 

individuais e de alternativas inovadoras. As atitudes que levam a moradia sustentável e ao 

consumo consciente de energia Elétrica se apoiam em ações pequenas e práticas de 

cada indivíduo no seu dia-a-dia. 

O projeto está ligado diretamente ao Trabalho de Extensão do docente orientador 

que tem por título “Sustentabilidade Ambiental de projetos e/ou construções diante das 

Energias Renováveis”, que tem por objetivo intervir na comunidade apresentando e 

aprofundando junto com o público-alvo, os conceitos e a conscientização sobre a geração 

de energia elétrica a partir de fontes renováveis, considerando a sustentabilidade e a 

iluminação em Construções Sustentáveis. 

O Projeto Pedagógico do Curso reforça o Trabalho de Extensão na sua forma ampla 

e magnânima contribuindo “para o cumprimento da missão institucional da PUC-

CAMPINAS quanto à formação integral da pessoa humana e à construção de uma 
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sociedade justa e solidária” (PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2013-2020 DA PUC-

CAMPINAS, 2013). Na medida do possível, a Extensão permite aos alunos colaborarem 

de modo ativo e criativo nesse processo, tanto nas atividades de Extensão, como a partir 

da sala de aula, como no convívio com os colegas, ao comentarem sobre os novos 

contextos e os novos conhecimentos adquiridos na Extensão. 

O Trabalho de Extensão tem sua relevância ao possibilitar o conhecimento e o 

exercício do diálogo para o conhecimento na comunidade, como maneira de facilitar a 

atuação cidadã para melhores condições de vida ou de “melhorar a sua qualidade de 

vida” (FERNANDES, 2011, p. 139). 

Este Trabalho de Extensão está sendo realizado em conjunto com a Pró-Reitoria de 

Extensão e Assuntos Comunitários da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, com 

a participação de trabalhadores da construção civil vinculados à Comunidade São 

Francisco e com o Centro de Assistência Social Copiosa Redenção, da região do Campo 

Grande (Campinas-SP, Brasil), no biênio 2016-2017. 

 

Objetivos do trabalho de extensão 

Como objetivo geral, apresentar, estudar e dialogar, junto com o público alvo os 

conceitos de Sustentabilidade Ambiental e de Energias Renováveis presentes na 

Construção Sustentável. 

Como objetivos específicos: desenvolver as noções e os fundamentos de Energias 

Renováveis e Sustentabilidade Ambiental em Projetos e em Construções de Engenharia, 

estudando e apresentando as Fontes de Energias Renováveis, eólica, fotovoltaica, 

hidrelétrica e dentre outros. 

Faz parte também, apresentar ao público alvo a Construção Sustentável 

considerando o conforto visual, a iluminação e o consumo de energia, estimulando-os a 

práticas socioeducativas de maneira a contribuir para a qualificação profissional de 

trabalhadores da construção civil, articulando pensamento em relação a Sustentabilidade 

Ambiental e as Energias Renováveis e, com isso, possibilitar diante da realidade do dia-a-

dia a sensibilização para o consumo consciente de energia e para a redução dos custos 

envolvidos. 
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Nas oficinas, os questionamentos e as colocações dos participantes contribuem para 

a elaboração de materiais informativos, pôsteres, relatórios e artigos para submissão em 

Congressos e Encontros de Extensão. 

  
Metodologia 

O processo de intervenção na comunidade acontece na forma de encontros e de 

oficinas com o público-alvo. São realizadas reuniões com os alunos bolsistas juntamente 

com o professor. As oficinas são agendadas sempre buscando o melhor horário e dia 

para o público-alvo, sendo realizadas duas vezes por mês com duração média de duas a 

três horas, na própria Comunidade São Francisco ou no Centro de Assistência Social 

Copiosa Redenção, da região do Campo Grande (Campinas-SP). Com os alunos 

bolsistas da Extensão são realizadas reuniões semanais. 

O Público alvo é composto por homens e mulheres que trabalham na construção 

civil ou que estão envolvidos com a construção civil, vinculados à Comunidade São 

Francisco e ao Centro de Assistência Social Copiosa Redenção, localizados na região do 

Campo Grande (Campinas -SP). Há a participação direta de 30 a 40 pessoas, jovens e 

adultos, de ambos os sexos, com a preocupação de melhorar o seu conhecimento e, com 

isso, melhorar suas condições de vida, de seus familiares e amigos. A participação, 

aberta e livre a todos, também se dá com uma participação indireta, estimada entre 

200/300 pessoas envolvendo familiares e amigos dos participantes. 

No ano de 2016 participaram dois alunos bolsistas, um do curso de Engenharia 

Elétrica e uma aluna do curso de Engenharia de Produção; em 2017, um aluno do curso 

de Engenharia Elétrica. O projeto de extensão para os alunos possibilitou uma vivência 

diferente a qual estão acostumados. O projeto também possibilitou a utilização de 

conhecimentos adquiridos em sala de aula assim, contribuindo para a ação 

transformadora da Extensão. 
 
Ambientes que promovem a criatividade 

Nos encontros e nas oficinas o ambiente amistoso e descontraído promove 

momentos de criatividade, colaborando para que o público alvo participasse mais 

ativamente com questionamentos, com colocações e com depoimentos, facilitando a 

interação de todos. Os questionamentos dialogados e espontâneos facilitam a obtenção 
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de soluções inovadoras com novas alternativas, com a busca de conhecimento, 

aumentando a motivação e o interesse de todos os envolvidos nos temas abordados. 

São apresentados e conceituados “Sustentabilidade Ambiental e Energias 

Renováveis” presentes na Construção Sustentável sempre buscando fatos do dia-a-dia. 

Também há a utilização de materiais informativos de apoio e jogos para melhor 

entendimento e fixação do conteúdo. São questionadas em algumas das oficinas as 

possibilidades de economizar energia através da iluminação. 

As reuniões de orientação com os alunos bolsistas são muito importantes, pois, o 

intuito principal é preparar as oficinas, delinear os materiais informativos, os jogos e fazer 

um balanço do trabalho que vem sendo realizado. Sempre promovendo novas 

possibilidades para um trabalho melhor. As reuniões são realizadas semanalmente na 

sala de reuniões do Campus I da PUC-Campinas. 

O material informativo dá uma forte diretriz e motivação nas oficinas, recebendo por 

parte de todos sugestões e colocações, passando a ser uma forma do público alvo fixar 

melhor o conteúdo dos assuntos abordados. O material informativo é desenvolvido a partir 

das reuniões e das oficinas realizadas, levando em conta as colocações e as dúvidas 

apresentadas, sendo muito utilizado nas oficinas e serve para outras que outras pessoas 

participem indiretamente, aumentando o número de pessoas atingidas pela Extensão. 

Foram elaborados dois jogos educativos, um de memória e o outro de perguntas, 

ambos relacionados com os temas dialogados durante as oficinas, reforçando a fixação 

do conteúdo. 

  
Ações realizadas no trabalho de extensão 

O trabalho está sendo desenvolvido de forma integral. Abaixo seguem as principais 

ações e as diretrizes presentes no Trabalho de Extensão: 

● Desenvolver os fundamentos de Sustentabilidade Ambiental. Apresentar as Fontes 

de Energias Renováveis (eólica, fotovoltaica e as demais). Geração de Energia pelas 

hidrelétricas e outros sistemas. 

● Estudar e apresentar a Construção Sustentável considerando o conforto visual. A 

iluminação na Construção Sustentável. Consumo de Energia. 

● Estudar e apresentar a Energia Solar. Sistema fotovoltaico (solar) em residências. 

Vantagens e desvantagens. Custos. A promoção de energias renováveis. 
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● Buscar e estimular práticas socioeducativas de maneira a contribuir para a 

qualificação profissional de trabalhadores da construção civil, articulando pensamentos 

em relação à Sustentabilidade Ambiental e às Energias Renováveis e, com isso, 

possibilitar diante da realidade diária a sensibilização para o consumo consciente de 

energia e para a redução dos custos envolvidos. 

● Participar na elaboração de resumos, pôsteres ou artigos relacionados ao tema do 

Trabalho de Extensão para submissão em Congressos e Encontros de Extensão. 

Registrar os questionamentos e as colocações dos participantes nas oficinas, e colaborar 

para a elaboração de um manual explicativo ou de um material informativo em linguagem 

de fácil acesso. 

 O Trabalho de Extensão tem um alcance maior com a participação em eventos e 

congressos através de apresentações orais, resumos, pôsteres e artigo. Para os alunos 

os Congressos são encarados como grandes desafios. 

  Os materiais de cunho pedagógico ou informativos elaborados são utilizados em 

muitas oficinas, como forma de apoio aos assuntos tratados. Esses materiais também 

servem de efeito multiplicador sendo que, os participantes pedem mais exemplares para 

entregar aos vizinhos e aos amigos, aumentando a ação transformadora da Extensão. 

  Alguns dos materiais informativos elaborados: “Construção Sustentável Diante das 

Energias Renováveis - Iluminação”, que aborda o tema sobre Sustentabilidade Ambiental, 

Energias Renováveis, os tipos de lâmpadas mais utilizados com comparação de potência; 

e “Construção Sustentável Diante das Energias Renováveis”. Jogos Informativos foram 

elaborados a partir dos materiais informativos desenvolvidos. 

  

Resultados do trabalho de extensão 

Com as oficinas e as atividades propostas, o público alvo pôde aprofundar nos 

conceitos de sustentabilidade ambiental e de energias renováveis, concomitante com o 

crescimento como cidadãos críticos e com a atuação como comunidade. 

As intervenções realizadas na forma de oficinas dialogadas possibilitam uma ação 

transformadora na comunidade, adicionando e melhorando seus conhecimentos sobre 

Energias Renováveis e Sustentabilidade, contribuindo para se tornarem pessoas mais 

críticas e observadoras.  A sustentabilidade ambiental relacionada ao conforto térmico e à 

iluminação começa em cada pessoa. 
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É comum que no decorrer do Trabalho de Extensão, um ou outro participante do 

público alvo comente que a sua conta de energia elétrica está mais baixa devido à troca 

do tipo de iluminação e ao uso consciente de energia elétrica. Com esse resultado 

positivo começam também a incentivar os amigos e familiares para fazerem a mesma 

mudança. 

Agora com os conhecimentos adquiridos os participantes têm mais consciência e 

autonomia no que tange ao meio ambiente, às Energias Renováveis e à iluminação.  

Através do contato com o público alvo o aluno bolsista se vê em um ambiente 

diferente do encontrado na Universidade aprendendo junto com o público alvo coisas que 

nunca aprenderia dentro da sala de aula. 

As oficinas ajudam os alunos a melhorarem sua desenvoltura para falar em público. 

Outra barreira que é superada é a adequação de linguagem, com  adaptação para facilitar 

o entendimento dos participantes. 

Com a confecção de pôsteres, de resumos e de artigos, o aluno desenvolve o lado 

acadêmico. A participação em Congressos é muito importante para visualização do que 

realmente é a Extensão Universitária.  

O Trabalho de Extensão tem bons resultados. A frequência e a participação dos 

trabalhadores nas oficinas são muito boa, cerca de 20 ou mais participantes, tornam cada 

oficina produtiva. Os alunos e o professor vão ao Centro de Assistência Social em média 

duas vezes por mês para a realização das oficinas. As reuniões de orientação ocorrem 

toda semana. 

Em cada semestre são distribuídos mais de 300 exemplares dos materiais 

informativos. No ano de 2016 foram feitos três artigos para Congressos. 

O incentivo de participação e de compartilhamento de ideias sobre Sustentabilidade 

Ambiental e Energias Renováveis, possibilita o crescimento do público alvo, tornando 

mais crítico e observador para as realidades da vida, possibilitando, assim que, cada um 

possa “melhorar a sua qualidade de vida” (FERNANDES, 2011) e também tenha um 

ganho financeiro. 

  
Considerações finais 

O clima amistoso e descontraído das oficinas colabora para que todos participassem 

com questionamentos e possam ajudar aos que têm dificuldades para entender o tema. 
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Com os novos conhecimentos o público alvo está mais consciente para o meio ambiente, 

para a construção sustentável e para a economia de energia elétrica, os materiais 

informativos ajudam no entendimento e na multiplicação desses conhecimentos. Além 

disso, o público alvo cresce em discernimento e visão crítica da realidade, não só para os 

temas tratados, mas para outros temas. 

O processo de intervenção com as oficinas socioeducativas favorece a troca de 

ideias, a criatividade e colabora para o senso crítico na busca de novas soluções de 

caráter prático e inovador. O processo criativo ganha maior dimensão com a  participação 

de todos os envolvidos havendo melhor alternativa para as possíveis inovações. 

O Trabalho de Extensão promove a transformação da comunidade através das 

oficinas e dos materiais de caráter pedagógico, tornando o público alvo mais crítico, 

sendo ele mesmo capaz de melhorar a qualidade de cada um e da comunidade, e com 

mais autonomia. 
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Resumo 
É fundamental promover procedimentos inovadores na Construção Civil contextualizados 

na perspectiva social e humanista. As soluções criativas no conhecimento em construção 

civil têm a competência de desenvolver a tecnologia na ação social e resgatar valores 

holísticos. Este trabalho discute as atividades desenvolvidas do Projeto de Extensão 

Docente, em 2016, nas comunidades da Paróquia Jesus Cristo Libertador, no bairro 

Campo Grande, Campinas - SP. O objetivo deste projeto é conscientizar e adequar os 

procedimentos construtivos relacionados a Construção Sustentável, estimulando 

capacitação profissional e criatividade dos participantes e facilitando a autonomia da 

comunidade. A metodologia é realizada por meio de oficinas socioeducativas, parceria 

com entidades locais, inovando processos de trocas de conhecimento com os 

trabalhadores. Como resultados, contatou-se a conscientização da construção sustentável 

pelos trabalhadores e motivação dos alunos bolsistas, que eticamente desenvolveram 

potencial criativo, raciocínio, visão crítica e humanística da sociedade. 

Palavras-chave: construção sustentável; conscientização; educação permanente. 

  
Abstract 
It is fundamental to promote innovative procedure in construction contextualized under 

social and humanist perspective. Creative solutions in construction knowledge can 

develop technology in social proceeding and rescue holistic values. This paper discusses 

the developed activities of Science Outreach, in 2016, at the Jesus Cristo Libertador 

congregation, Campo Grande district of Campinas – SP, Brazil.  The aim of this project is 

to adjust constructive proceedings and to conscientizate the sustainable construction, 
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encouraging professional training and participants' creativity, and favouring community's 

autonomy.  The method is based on socio-educational workshops, association with local 

organizations, innovating the exchange of knowledge with workers. As results, we reach 

conscientization of sustainable construction by workers and motivation of students who 

increased their creative potential, logic, critical and humanistic view of society. 

Keywords: sustainable construction; conscientization; permanent education. 

  

Introdução 
A Extensão Universitária é um canal entre o ambiente acadêmico e a comunidade, 

constituindo o universo de ação e transformação social deste trabalho acadêmico. O 

conhecimento trocado entre a equipe do projeto de extensão e o público alvo das 

comunidades constitui a essência da capacidade humana de aceitação mútua de culturas 

e características. Segundo Fávero (1977, p. 13) a Universidade, além das funções de 

pesquisa e ensino, também assume as atividades de Extensão Universitária, atribuindo 

caráter indissociável a essa tríade. A Universidade possui, em sua atuação e existência, 

motivações políticas, sociais e culturais, não apenas pedagógicas. 

Por conseguinte, o trabalho de extensão ganha em qualidade quando busca 

conscientizar e esclarecer a importância da sustentabilidade e preservação ambiental nas 

atividades da Construção Civil. 

A construção civil, enquanto atividade humana, tem influência na abrangência dos 

impactos ambientais uma vez que a maior parte da população habita regiões alteradas 

por meio de construções e edificações, vivendo em casas, trabalhando em edifícios, 

transitando por vias. (Pinheiro, 2006). 

A desigualdade social é uma das barreiras que devem ser superadas para a 

implementação do desenvolvimento sustentável. Devido às necessidades urgentes da 

população em situação de maior vulnerabilidade social, a preocupação com o ambiente 

constitui uma preocupação secundária e até ignorada. Podemos perceber a necessidade 

de trabalhos de conscientização individual nessas localidades, além de políticas públicas 

orientadas para a sustentabilidade. (Mülfarth, 2002). 

Segundo Lippiat (1997, p. 144, apud Mülfarth, 2002, p. 75), há redução de despesas, 

principalmente durante o período de utilização, se diretrizes sustentáveis forem tomadas 

durante projeto e execução da edificação. No lado oposto, a tendência é de aumento nos 
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custos globais do empreendimento quando o menor investimento inicial se torna o 

principal critério da obra. 

O público-alvo desse Projeto de Extensão Universitária é diverso uma vez que as 

questões da sustentabilidade são interdisciplinares e que a Construção Civil permeia toda 

a comunidade. Em 2016, buscou-se atender às necessidades dos trabalhadores da 

Construção Civil e moradores do bairro Campo Grande, em Campinas – SP, 

especificamente pertencentes às entidades parceiras, a paróquia Jesus Cristo Libertador 

e ONG Casa Santana. 

Objetiva-se, com este projeto de extensão, abordar o público alvo em seu universo 

de convivência, que, a partir dele, facilita o desenvolvimento da aprendizagem de forma 

simples e eficaz. A extensão universitária cumpre um propósito comunitário de integrar 

esses meios de entendimento visando a qualificação profissional, a conscientização da 

população e a melhora na qualidade de vida local. 

Na Metodologia utilizou-se dos laboratórios de informática e tecnologia da PUC-

Campinas, bem como da própria comunidade. Constituiu-se também de procedimentos 

socioeducativos, palestras específicas da área, vídeos instrutivos, quizzes, leituras de 

projetos construtivos, visitas técnicas a canteiros de obras das comunidades e das 

empresas parceiras. O foco desse método é o resgate  dos princípios antigos da 

construção civil com o auxílio da tecnologia em soluções que minimizem impactos da 

edificação. Como forma de crescimento ético e profissional dos alunos bolsistas, ocorreu 

a participação em congressos, simpósios e eventos de Extensão Universitária. 

Os resultados atenderam aos objetivos propostos com metodologia flexível. O 

público alvo se conscientizou da necessidade da construção sustentável durante o ano de 

2016, em conformidade com o Plano de Extensão Docente, estimulando a autonomia, 

autoestima dos participantes e a continuidade dos trabalhos dos transmissores de 

conhecimento. 

  

Objetivos 
Objetivos gerais 

Desenvolver atividades socioeducativas com ênfase em “Desenvolvimento de 

Projetos Convencionais e uso de manual/cartilhas para a construção sustentável de 

residências de baixa renda” destinado à população da paróquia Jesus Cristo Libertador e 
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público da ONG Casa Santana, ambas no bairro Campo Grande, em Campinas - SP. 

Enfatizar a importância do tema na obtenção de parâmetros que permitam o 

desenvolvimento de construções populares com conforto ambiental, economia, qualidade 

e segurança. 

 
Objetivos específicos 

⦁ Elaborar propostas de economia, aprendizagem e treinamento para melhoria da 

qualificação profissional, uso e reuso de materiais recicláveis, descarte conforme ABNT, 

melhorando a realidade cultural dos trabalhadores participantes; 

⦁ Desenvolver metodologia flexível e orientar a construção sustentável a partir de 

parâmetros de segurança individual, coletivo e proteção ambiental; 

⦁ Acompanhar o desempenho dos trabalhadores, desenvolvendo materiais didático 

pedagógicos para elucidar melhor as trocas de conhecimentos. Exemplos: cartilhas, 

jogos, quizzes, atividades práticas, visitas técnicas, vídeos e outros; 

⦁ Promover a socialização e troca de conhecimento entre trabalhadores, bolsistas, 

alunos e professor, aprimorando habilidades de comunicação e interação em grupo; 

⦁ Participação em eventos de extensão tais como: congressos, simpósios e outros, 

com o fito de crescimento a indissociabilidade extensão, pesquisa e ensino. 

  
Metodologia 
Divulgação 

No início do cronograma, foram realizadas reuniões entre os moradores da 

comunidade, professor orientador e alunos bolsistas, para estudo do Plano de Trabalho 

proposto, adaptações nas datas do cronograma e logística empregada na evolução do 

Projeto de Extensão da PUC-Campinas na região. 

Os meios de comunicação utilizados para a divulgação do Projeto foram panfletos, 

folders, pôsteres, cobertura midiática pelo jornalismo e televisão da TV PUC-CAMPINAS, 

buscando atingir o público alvo que é toda a comunidade interessada em construção, 

reforma, restauração, demolição e qualificação profissional relacionada aos temas 

supracitados. 
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Os líderes das comunidades contribuíram na divulgação do Projeto através da 

distribuição de panfletos e marketing de referência em eventos de grande circulação de 

pessoas. 

 
Planejamento dos Encontros de Extensão Universitária 

Baseando-se na experiência dos participantes do projeto de extensão de anos 

anteriores, foi possível identificar as prioridades das comunidades e os assuntos que 

despertaram interesse do público alvo, bem como as metodologias que obtiveram maior 

sucesso. 

Foram realizadas reuniões semanais entre os alunos bolsistas e orientador com 

objetivo de esclarecer dúvidas dos alunos, planejar e organizar os encontros de extensão, 

bem como dividir responsabilidades relacionadas ao desenvolvimento do projeto. Em 

todas as reuniões, foram realizadas avaliações de novas ideias e análise dos encontros 

realizados. 

 

Espaço e materiais utilizados 
Para realizar os objetivos, utilizou-se os espaços físicos da ONG Casa Santana e 

das comunidades da Paróquia Jesus Cristo Libertador. Nesses locais há salas disponíveis 

para realização de reuniões. Nas palestras, foi feito o uso de recursos de equipamentos 

de multimídia (datashow) e computadores para apresentação dos conteúdos propostos. 

No que diz respeito às atividades dos Laboratórios da PUC-Campinas, as 

orientações dos encontros foram realizadas nos laboratórios de Materiais/Estrutura, 

Mecânica de Solos, Hidráulica, Conforto Ambiental e Informática. 

Para confecção da maquete protótipo da Casa Popular, foi autorizada, pelo CEATEC 

e Faculdade de Engenharia Civil, a maquetaria. Foram utilizados equipamentos do 

Laboratório de Física para os temas de blindagem térmica, acústica e iluminação e 

exemplares de EPI’s e EPC’s cedidos pela equipe de Engenharia em Segurança no 

Trabalho da PUC-Campinas. 

 
Andamento do Projeto e ferramentas de aprendizagem utilizadas 

O conteúdo programático foi apresentado através de palestras, entrevistas e 

debates com profissionais da construção civil e moradores do bairro Campo Grande. Para 
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acompanhamento nos encontros, foram elaboradas cartilhas didáticas, resultados de 

experimentos e de testes laboratoriais. 

 

Abordagem temática 
Baseado no plano de trabalho, o procedimento das atividades propostas ocorreram 

durante o ano 2016 segundo a ordem apresentada a seguir. É importante destacar a 

preocupação em avançar com o conteúdo de modo flexível e segundo o ritmo de todos os 

envolvidos, evitando uma abordagem vertical. 

 
Desenvolvimento de Projetos e Uso de Materiais Alternativos para Construção 
Sustentável 

A construção civil e seus impactos no meio ambiente foi um dos temas tratado em 

palestra na ONG Casa Santana, apresentando a Construção Sustentável como uma 

alternativa eficiente, econômica, e segura nos projetos de obras de residências de baixa 

renda. Os trabalhadores participantes puderam entender a importância de soluções 

simples para o conforto ambiental da residência e os conceitos físico-químicos aos quais 

estão respectivamente relacionadas. 

Para favorecer o conforto térmico da residência, uma dessas soluções foi a 

substituição de tintas com cores escuras e branca nos revestimentos de paredes e 

coberturas. Para melhor visualização desse conceito e da absorção térmica das cores, 

preparamos um experimento com latas pintadas com tinta e lâmpada de grande 

dissipação de calor, realizado com autonomia pelos próprios participantes. 

 

Gráfico 1 - Resultados obtidos na "Experiência das latinhas" realizada na ONG Casa Santana. 2016. 
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Fonte: Grupo de Extensão Universitária 2016. 
 

Figura 1 - Palestra realizada no bairro Campo Grande com o tema “Desenvolvimento de Projetos e Uso de 
Materiais Alternativos para Construção Sustentável”. 

 

Fonte: Grupo de Extensão Universitária 2016. 
 

Com respeito ao conforto luminoso, os participantes puderam compreender a 

eficiência de cada tipo de lâmpada e a economia de seu uso adequado através da 

interpretação dos dados fornecidos pelos fabricantes. 
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Quanto a escolha de material adequado, fez-se uma análise entre os tipos mais 

comuns de tijolos e blocos disponíveis no mercado, elencando suas vantagens e 

desvantagens técnicas. Em palestra, os participantes tiveram acesso ao estudo técnico 

sobre tijolos cerâmicos comuns, tijolos de 6 furos, blocos de concreto e de solo-cimento 

(ecológicos). Sobre o bloco de solo-cimento, realizamos testes de ruptura em prensa com 

corpos de prova no Laboratório de Materiais da PUC-Campinas, demonstrando sua 

suficiente resistência para ser usado como alvenaria de vedação. 

 

 

 

 

Tabela 1 - Tabela comparativa dos tipos de alvenaria quanto à resistência, obtida através 

de teste no laboratório da PUC-Campinas. 

Material  Tensão média de ruptura dos 

materiais 

Bloco de Concreto Estrutural 49,62 kgf/cm² 

Tijolo cerâmico maciço 23,02 kgf/cm² 

Tijolo cerâmico de 8 furos 6,51 kgf/cm² 

Tijolo solo-cimento 5,25 kgf/cm² 

Fonte: Grupo de Extensão Universitária 2016. 

  

Foram apresentados alguns materiais empregados em associação com a alvenaria 

para satisfazer necessidades de conforto térmico e acústico de ambientes. Elencamos: 

materiais conhecidos como isolantes, como concreto, gesso e argamassa, e 

absorvedores, como a lã e espuma de vidro; portas de maior espessura e janelas de vidro 

duplo; telhas cerâmicas. 
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Para demonstrar o aproveitamento de águas pluviais normatizado pela ABNT, 

fizemos estudo das cisternas. Os participantes puderam aprender o esquema básico para 

instalação de cisterna residencial, manutenção e os usos das águas pluviais. 

 
Leitura e interpretação de projetos arquitetônicos, eclíptica solar e ventilação 
cruzada 

Visando incluir noções de leitura e interpretação de projetos arquitetônicos e 

qualificar os trabalhadores participantes, fizemos o debate sobre planejamento da 

arquitetura da residência. 

Desenvolvemos uma maquete de casa popular para melhor visualização. Por meio 

de demonstrações utilizando secador de cabelos e lanterna, a maquete se tornou um 

recurso visual para o entendimento de questões como ventilação cruzada e eclíptica 

solar. 

 

Figura 2 - Palestra realizada no bairro Campo Grande com o tema “Construção Sustentável e conforto 
térmico aplicados em projeto de casa popular”. 

 

Fonte: Grupo de Extensão Universitária 2016. 

 

Figura 3 - Reunião com trabalhadores da construção civil do bairro Campo Grande 
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Fonte: Grupo de Extensão Universitária 2016. 

 
 
Segurança na construção civil 

Constata-se que a segurança na construção civil é um tema crucial e indissociável 

ainda que a empreitada seja relativamente pequena, como uma casa popular. Um 

canteiro de obras oferece riscos caso medidas e materiais de segurança não sejam 

aplicados. No bairro Campo Grande, esse cenário também é bastante comum. 

Em palestra realizada pela equipe convidada de Engenharia em Segurança no 

Trabalho da PUC-Campinas no Laboratório de Conforto Ambiental, foram esclarecidos o 

direito do trabalhador ao uso de equipamentos de segurança adequados, quais os riscos 

associados com seu uso incorreto e como usá-los adequadamente em aula prática com 

EPI’s. 

 

Figura 4 - Palestra sobre Segurança no Trabalho realizada pela equipe de Engenharia em de Segurança no 
Trabalho da PUC-Campinas. 
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Fonte: Grupo de Extensão Universitária 2016. 
 

 
Visita Técnica a canteiros de obras 

Durante a visita técnica ao canteiro de obras de uma igreja do bairro Campo Grande, 

foi possível associar conceitos discutidos em encontros e palestras. 
  

 
 
Resultados 
Formação de Tutores 

Buscamos manter a coesão do grupo e estimular a formação daqueles que 

chamamos de “tutores”. São participantes que debatem sobre construção civil sustentável 

e levaram esse conhecimento adiante, multiplicando os impactos do projeto. Os tutores 

também auxiliaram na divulgação das datas dos encontros. O depoimento abaixo 

expressa o papel fundamental da parceria entre o projeto e os tutores: 

Tenho observado que as pessoas que participam, como o Cléber, como o Seu José 

[tutores], têm estado mais atentos a transmitir [o conhecimento] às pessoas que eles 

encontram. Então o projeto de extensão cria interação entre as pessoas e não uma 

interação formal mas uma interação informal que faz com que o conhecimento seja 

estendido. Por exemplo, quando vou conversar alguma coisa sobre reformas da Igreja 
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que envolvem o Cléber, ele já tem uma opinião. (PADRE ANDRÉ BOURDIGNON, 

PARÓQUIA JESUS CRISTO LIBERTADOR, 2016). 

  

Segurança no Trabalho 
Os equipamentos de proteção utilizados na construção civil foram tema abordado 

em aulas práticas e teóricas. Os participantes puderam compreender os riscos que um 

canteiro de obras pode oferecer e a importância que os procedimentos de segurança 

garantem. O depoimento abaixo demonstra esse resultado: 

“Estou aposentado, mas, quando jovem, trabalhei muito em construção. Trabalhei 

em obras grandes. E o interessante que vemos hoje com os professores explicando é que 

há muita segurança. É muito bom assistir à palestra porque, na época em que trabalhei 

em obras [...], o trabalho nas obras era muito precário.” (JOSÉ MANGELA, 2016). 

  
Participação em Congressos Nacionais 

Durante o ano de 2016, artigos e pôsteres sobre o presente projeto de extensão 

universitária foram apresentados em congressos nacionais, como o 7º CBEU – 

Congresso Brasileiro de Extensão Universitária, em Ouro Preto - MG, e o XLIV 

COBENGE – Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia, em Natal - RN. 

Os congressos foram importantes para o crescimento do Trabalho de Extensão e 

sua divulgação. O contato com o trabalho de outros docentes e bolsistas do país 

contribuiu para uma troca de experiências e conhecimentos. 
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Resumo 
Defender a efetividade dos direitos humanos e enfrentar a falta de reconhecimento que o 

próprio “humano” tem de suas garantias básicas é, antes de tudo, entender que o modelo 

em que estamos inseridos não é capaz de proteger a dignidade humana, pois o modelo 

social e econômico exclui o vulnerável no momento em que aumenta sua vulnerabilidade 

negando seus direitos humanos fundamentais. A falta de reconhecimento é tradução da 

falta de educação em direitos humanos. O trabalho de conscientização e fortalecimento 

da cidadania é fundamental para a formação de uma sociedade mais justa e solidária, 

buscando a emancipação social por meio da prevenção e orientação para a efetivação 

dos direitos fundamentais individuais. Instruir, conscientizar e informar a comunidade 

sobre suas garantias e direitos fundamentais e essenciais é tarefa árdua, que encontra na 

prática a barreira da falta de reconhecimentos dos direitos e a dificuldade da 

compreensão da linguagem jurídica. O presente trabalho tem a finalidade de abordar a 

facilitação da linguagem como meio de conscientização em direitos humanos e exercício 

efetivo da cidadania. A criatividade fica a cargo, principalmente, dos métodos de 

abordagem nos processos de conscientização desenvolvidos na Faculdade de Direito da 

PUC-Campinas, junto ao público-alvo específico, vulnerável e carente. O desenvolvimento 

de atividades integrativas e educativas tende à inovação no momento em que se 

abandona a linguagem tradicional “jurídica”, adotando-se linguagem adequada, que, de 

acordo com o auditório, molda-se e adapta-se aos sujeitos receptores da informação, para 

que a adesão/compreensão do discurso ocorra, caso contrário a efetividade pretendida na 

ação fica comprometida. Portanto, os projetos de emancipação dos beneficiários das 

ações de conscientização da Faculdade de Direito da PUC-Campinas são inovadores em 
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sua metodologia, vez que transformam a linguagem jurídica, tornando-a compreensível a 

não juristas. 

Palavras-chaves: Direitos Humanos - Cidadania – Conscientização – Linguagem – 

Emancipação 
  
Abstract 
Defending the effectiveness of human rights and facing the lack of recognition that the 

"human" has of its basic guarantees is, first and foremost, to understand that the model we 

are inserted in is not capable of protecting human dignity, since the social model And 

economic excludes the vulnerable as it increases its vulnerability by denying its 

fundamental human rights. The lack of recognition is a translation of the lack of education 

in human rights. The work of raising awareness and strengthening citizenship is 

fundamental for the formation of a more just and solidary society, seeking social 

emancipation through prevention and guidance for the realization of individual fundamental 

rights. Educating, informing and informing the community about their fundamental and 

fundamental rights and guarantees is an arduous task, which finds in practice the barrier to 

the lack of recognition of rights and the difficulty of understanding the legal language. The 

present work aims to address the facilitation of language as a means of raising awareness 

of human rights and effective exercise of citizenship. Creativity is mainly due to the 

methods of approach in the awareness processes developed at the Faculty of Law of 

PUC-Campinas, together with the specific, vulnerable and needy target audience. The 

development of integrative and educational activities tends to innovate when the traditional 

"legal" language is abandoned, adopting appropriate language, which, according to the 

audience, is shaped and adapted to the subjects receiving the information, So that the 

adherence / understanding of the speech occurs, otherwise the desired effectiveness in 

the action is compromised. Therefore, the emancipation projects of the beneficiaries of the 

awareness actions of the Faculty of Law of PUC-Campinas are innovative in their 

methodology, since they transform the legal language, making it understandable to non-

jurists. 

Keywords: Human Rights - Citizenship - Awareness - Language – Emancipation 
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Introdução 

O presente trabalho tem como finalidade tratar acerca do tema cidadania, a partir do 

viés da efetividade do exercício dos direitos e garantias individuais, abordando para tanto 

o trabalho realizado em projetos de extensão universitária, vinculados à Pontifícia 

Universidade Católica de Campinas, Pro-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários, 

especificamente, junto à Faculdade de Direito. 

Inicialmente, aborda-se a conceituação de Direitos Humanos, considerando a 

perspectiva histórica do processo de afirmação, em que a prevalência dos direitos 

humanos importa na reafirmação dos fundamentos da liberdade, da justiça e da paz no 

mundo e que o exercício da cidadania plena importa na preservação de direitos 

individuais, políticos e sociais, observada a dignidade da pessoa humana. 

Após, ressalta-se o papel da linguagem criativa no processo de conscientização. A 

abordagem, no estabelecimento das relações de comunicação, e consequentemente, nos 

processos de conscientização promovidos pelos projetos de extensão realizados pelos 

autores, é parte fundamental para o sucesso e consecução dos objetivos principais 

traçados no início da realização das atividades extensionistas, qual seja, conferir 

autonomia ao público-alvo determinado. 

A verificação da criatividade metodológica é que possibilita a conexão real entre os 

atores da atividade de intervenção. A criatividade metodológica fica a cargo da facilitação 

da linguagem, da relação de horizontalidade entre os partícipes do discurso consciente 

acerca da defesa das garantias e direitos fundamentais. 

Segue o trabalho com a observância das situações experimentadas pelos autores na 

execução de seus projetos, e a reafirmação da importância da realização das atividades 

extensionistas, não só para o público-alvo designado, mas também para o processo de 

ensino e troca de conhecimento da comunidade acadêmica. 

Ao final, são feitas as considerações levando-se em conta que, para que projetos 

sociais sejam de fato considerados inovadores, o homem deve se reinventar, na medida 

em que deve, mais e mais, ver a si próprio no outro. Ser criativo é ser capaz de criar, e o 

ato de criar pode também ser o ato de recriar, rever a si próprio e seu papel na sociedade 

e na transformação da realidade em que se insere. 
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Direitos humanos: conceito e processo de afirmação 

Assim estabelece a Declaração dos Direitos Humanos, em seu preâmbulo: 
A presente Declaração Universal dos Direitos Humanos como o ideal comum a ser 

atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo e 

cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente esta Declaração, se esforce, através 

do ensino e da educação, por promover o respeito a esses direitos e liberdades, e, pela 

adoção de medidas progressivas de caráter nacional e internacional, por assegurar o seu 

reconhecimento e a sua observância universal e efetiva, tanto entre os povos dos próprios 

Estados-Membros, quanto entre os povos dos territórios sob sua jurisdição.[1] 

A Constituição de 1988, por sua vez, estabelece os fundamentos da República e 

elenca entre eles a cidadania e a dignidade da pessoa humana, indicando ainda no seu 

Art.4º a prevalência dos direitos humanos como princípios norteadores das relações 

estabelecidas pela República Federativa do Brasil. 

A promoção da dignidade da pessoa humana assume papel de destaque na atual 

conjuntura social, política e econômica. Entende-se como dignidade da pessoa humana, a 

partir de um conteúdo mínimo do termo, o valor intrínseco de todo ser humano, a 

autonomia de cada indivíduo, limitada por valores sociais e comunitários (Barroso, 2013). 

O exercício da cidadania implica na realização dos direitos individuais, políticos e 

sociais, observadas as questões afetas à dignidade da pessoa humana. A prevalência 

dos direitos humanos, soma-se às noções anteriores, como garantia do respeito ao 

direitos e liberdades humanas básicas, pois, o reconhecimento da dignidade inerente a 

todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o 

fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo (Ramos, 2014). 

Ainda Ramos (2014), a formação de uma sociedade mais justa e igualitária, 

necessariamente, precisa construir-se sob a égide da inclusão, pois a universalidade dos 

Direitos Humanos tende a atribuir direitos a todos os seres humanos, independentemente 

de qualquer outra circunstância (nacionalidade, opção política, orientação sexual, credo, 

p.ex.). 

Os projetos de extensão dos autores do presente trabalho têm o escopo de facilitar, 

dentro das suas limitações acadêmicas e procedimentais, a consecução dos fins 

colimados pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, expressos na missão da 
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universidade, de contribuir efetivamente para a construção de uma sociedade justa e 

solidária, visando à capacitação profissional de excelência e à formação integral da 

pessoa humana.[2] 

A atualidade do tema é inegável, vez que a “luta pelos direitos é também uma busca 

pela significação dos conteúdos normativos que se alteram no decorrer do tempo” 

(ATIENZA, 2014, p. 239). 

Ainda, completa BIEFELD (2000, p.110): 
(...) os direitos humanos somente desenvolvem e adquirem legitimidade através 

do debate público de opiniões divergentes (...) Tanto mais importante torna-se 
assegurar de forma crítica a reivindicação normativa dos direitos humanos, a fim 

de que eles não se percam numa retórica difusa e passem a ser mera lista de 

abrangentes e facultativas intenções, aplicáveis arbitrariamente ao sabor do 

desejo do cada um. 

  

Promover a conscientização acerca da defesa e promoção dos Direitos Humanos 

simboliza mais que uma proposta inovadora, simboliza uma proposta de humanização e 

de consideração do homem como sujeito de direitos, em que a prática efetiva da 

cidadania pode significar a ruptura do sistema de exclusão e seletividade que alija o já 

hipossuficiente às margens de própria condição humana. 
  

Linguagem criativa x Conscientização 
A linguagem é comunicação. O homem reconhece o seu semelhante e estabelece 

com ele discurso, com alternância de respostas e compreensão contínua, para então 

firmar relações (de cooperação ou não) e se identificar no mundo, no tempo e no espaço 

em que vive. JASPERS (2011), afirma que o homem se encontra só num mundo imenso e 

mudo, e que apenas com a existência humana é que as coisas perdem o mutismo. 

O papel da linguagem é formador, lembrando o “Enigma de Kaspar Hauser”, de 

Werner Herzog, a criança encarcerada, sem qualquer contato verbal e social, ao ser 

levada à uma comunidade alemã, passa a ser estudada como um curioso caso, haja vista 

não conseguir se expressar, conceituar ou raciocinar. Somente com a interação com outro 

indivíduo é que Kaspar Hauser começa a se desenvolver e aprender. 
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Tantos outros são os exemplos cinematográficos da interação humana possibilitada 

pela linguagem comum, aceita e compreendida entre os pares, para que então se 

estabeleça relações de conhecimento. 

VIGOTSKI (2008, p.7) afirma que “a transmissão racional de experiência e 

pensamento a outros requer um sistema mediador, cujo protótipo é a fala humana, 

oriunda da necessidade de intercâmbio durante o trabalho”. 

Ou seja, a linguagem possibilita a interação humana, e a verdadeira comunicação 

humana pressupõe estágio avançado do desenvolvimento do significado das expressões 

e termos utilizados na abordagem do outro. 

A abordagem permitida pela linguagem é parte da construção de um processo 

argumentativo. Especificamente, processo argumentativo conscientizador, que pretende 

incutir no outro a noção de sujeito de direito, de garantias fundamentais e, principalmente, 

porquê defendê-las é tão importante na sociedade e no tempo em que se vive. 

O processo de adesão, trabalhado por PERELMAN (2004), pressupõe que o emissor 

da informação tenha consciência da particularidade do auditório, para que o processo de 

adesão (concordância e aceitação da tese trabalhada) possa acontecer. 

Como transformar o processo de conscientização em potencialmente eficaz? 

Conhecer os direitos ou garantias individuais não pode ser o fim da abordagem daquele 

que pretende fazer que seu discurso seja compreendido, a efetiva defesa pelo 

“conscientizado” sim. 

Empoderar, dar autonomia, ou quaisquer outros termos tão visitados nesses tempos 

de contínua lesão à direitos e garantias fundamentais, não pode se tornar discurso fácil 

sem conteúdo concreto, fala aclamada e prática ineficaz. Aquele que pretende 

conscientizar, o alvo do processo de conscientização, tem de ser capaz de interpretar o 

que recebe, para então transformar o conhecimento adquirido em prática efetiva de 

cidadania. 

quem envia mensagem comunica um complexo simbólico que é selecionado pelo 

ouvinte. Este escolhe, por assim dizer, do complexo, algumas possibilidades que não 

coincidem necessariamente com a seletividade do emissor... podemos chamar essa 

seletividade de interpretação. Interpretar, portanto, é selecionar possibilidades 

comunicativas da complexidade discursiva... o que se busca na interpretação jurídica é, 

pois, alcançar um sentido válido de uma comunicação normativa, que manifesta uma 
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relação de autoridade. Trata-se portanto, de captar a mensagem normativa como um 

dever-ser para o agir humano. (FERRAZ JR, 2015, p.215-216) 

  

A criatividade da linguagem no processo de abordagem é, portanto, o que possibilita 

a conscientização. Fazer com o que o outro (leigo/público alvo dos projetos de extensão) 

compreenda termos e expressões do discurso normativo é firmar relação horizontal de 

comunicação, despindo o profissional do direito (interprete/aplicador) da autoridade que o 

conhecimento normativo lhe impõe. 

Ser criativo no processo de conscientização/educação em direitos humanos, é, antes 

de mais nada, reconhecer no interlocutor sua humanidade e com isso as vicissitudes da 

linguagem que a todos une. 

  
Cidadania em exercício: experiências de projetos de extensão 

Diante do pressuposto acima trabalhado, de que a conscientização em direitos 

humanos é possibilitada pela linguagem jurídica facilitada e pela construção de relação 

horizontal entre os agentes emissor e receptor do processo de comunicação, importante 

tecer aqui considerações acerca das experiências vividas nos projetos de extensão 

realizados junto a Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Faculdade de Direito. 

Os projetos realizados no biênio de 2016 e 2017 pelos professores Estela Farsoni e 

José Henrique Specie, autores do presente trabalho, tem como finalidade precípua a 

conscientização do público-alvo com relação aos direitos e garantias fundamentais, como 

defendê-los e, com isso, exercitar a cidadania plena. 

Ao longo da realização dos projetos o contato com o público-alvo se intensifica e as 

experiências vivenciadas podem ser relatadas como fundamentais para a construção do 

saber e retroalimentação do processo de conferência de autonomia. 

A cada nova abordagem, a cada nova oficina realizada ou intervenção ocorrida, a 

criatividade se impõe na medida em que conscientizar, fazer brotar no outro a convicção 

da defesa e proteção de direitos é confrontada com a violação diuturna noticiada em 

qualquer veículo de informação. Como lidar com a defesa e proteção dos direitos se o que 

o público-alvo vê e ouve, todos os dias, contraria preceitos e garantias fundamentais tão 

caros ao Estado Democrático de Direito? 
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A abordagem criativa, a linguagem facilitada e o estabelecimento de relação de 

horizontalidade entre emissor e receptor das informações necessárias devem ser 

trabalhadas sempre na perspectiva de abolir da relação de comunicação as barreiras que 

impedem a conscientização do público-alvo. 

Ainda, extensão universitária proporciona a oportunidade da convivência e o 

envolvimento com realidades sociais diferentes e outras culturas, o que instiga a 

formulação de novas interrogações sobre a dinâmica das relações sociais, sobre os 

problemas socioeconômicos do país, sobre o trabalho comunitário e sobre a questão da 

solidariedade, discussões estas que poderão ser ampliadas na universidade. 

E mais, a experiência vivenciada traz aos seus participantes a possibilidade de 

desenvolver um aprendizado político e social de suas relações pessoais, institucionais e 

comunitárias. Isso porque, os Direitos Humanos, segundo Ramos (2014, p.27), 

“consistem em um conjunto de direitos considerado indispensável para uma vida humana 

pautada na liberdade, igualdade e dignidade. Os direitos humanos são direitos essenciais 

e indispensáveis para à vida digna”. 

Proporcionar, por meio de projetos de extensão em defesa e promoção dos direitos 

humanos, a discussão e formação de uma consciência reflexiva tanto dos alunos quanto 

do público-alvo é, senão, objetivar a própria defesa dos direitos humanos, vez que a 

reivindicação consciente é o meio hábil para a consecução e concretização desses 

direitos potencialmente lesados. 

  
Considerações Finais 

Podemos concluir, no presente estudo que o processo de conferência de autonomia 

para o público-alvo de projetos sociais (inovadores ou não), ou inda para público-alvo dos 

projetos de extensão elencados neste trabalho, a partir da conscientização acerca da 

defesa e promoção dos direitos humanos e do exercício pleno da cidadania enfrenta 

muitos entraves. 

O primeiro entrave é o problema da linguagem. Toda relação interpessoal, ou toda 

relação de comunicação é condicionada, ora pela capacidade cognitiva dos sujeitos 

partícipes da relação, ora pela impropriedade terminológica, ou variação significativa das 

palavras e termos utilizados. 
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Na busca de minorar o problema da dificuldade de comunicação a busca pela 

linguagem facilitada se mostra um grande trunfo no processo de conscientização, a 

criatividade na abordagem pode ser a solução para o distanciamento entre sujeito emissor 

e sujeitos receptores do discurso normativo que se pretende difundir. 

Ainda que não se tenha como aferir em medidas exatas, a aproximação e a relação 

de horizontalidade entre conscientizador e conscientizado pode conferir maior efetividade 

às ações de intervenção propostas pela prática extensionista. 

Assim, a criatividade fica a cargo do método e não do conteúdo em si. Porque o 

método de aproximação transforma o discurso, o método de facilitação do discurso 

transforma a prática da conscientização, possibilitando que seja verdadeiramente efetiva. 

Diminuir as distâncias, diminuir as desigualdades (ao menos na linguagem) é 

também diminuir a falta de consideração da humanidade do outro. 

Reconhecer o outro é também reconhecer os direitos do outro, que, 

consequentemente, limitam os direitos próprios, sempre identificando na dignidade da 

pessoa humana a medida da intervenção dos projetos sociais desenvolvidos. 
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Resumo 
A violência doméstica é uma das grandes mazelas sociais brasileiras. Segundo o Mapa 

da Violência 2015, a taxa anual de feminicídios no Brasil é a quinta maior do mundo. Ao 

completar 10 anos de existência, a Lei Maria da Penha fomenta discussões de como 

estimular a denúncia da mulher vítima de violência doméstica. Diante disto, 

desenvolvemos o projeto Mulher Denuncia, uma ferramenta tecnológica de combate à 

violência. Trata-se de um serviço facilitador da denúncia de violência doméstica, no qual a 

usuária preenche um cadastro prévio, por meio de um aplicativo para smartphone, com 

informações necessárias para o encaminhamento da denúncia. Com apenas um comando 

no aplicativo, sua denúncia é encaminhada à central de monitoramento responsável em 

captá-la e repassá-la às autoridades policiais. O serviço é gratuito às usuárias, sustentado 

pela iniciativa privada e objetiva favorecer a ruptura dos ciclos de violência doméstica em 

que se encontram as vítimas. 

Palavras-chave: Violência doméstica. Empoderamento feminino. Tecnologia social 

  
Abstract 
 Domestic violence is one of the great Brazilian social ills. According to the Mapa da 

Violência 2015, the rate of feminicide in Brazil is the fifth largest in the world. After 

completing its 10 years of existence, the Maria da Penha Law promotes discussions on 

how to encourage the report of domestic violence. Therefore, we developed the project 
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Mulher Denuncia, a technological tool to combat domestic violence. This service facilitates 

the report of domestic violence, in which the user completes a previous registration, 

through a smartphone application. With just one command in the application, your 

complaint is forwarded to the monitoring center responsible for capturing it and passing it 

to delegacy. The service is free to the users, supported by enterprises and aims to favor 

the rupture of the domestic violence cycles in which the victims are. 

Key words: Domestic Violence. Female empowerment. Social technology. 

  
Introdução 

O presente trabalho é resultado do desenvolvimento do projeto Mulher Denuncia, 

concebido e executado pelos autores a partir de sua empresa De Vuono Soluções 

Tecnológicas, que alia atividade empresarial e solução de problemas sociais. O projeto 

integra o Programa PUC-Campinas Empreende, sediado na PUC-Campinas. 

A idealização do projeto partiu de discussões acerca da problemática da violência 

doméstica por ocasião dos dez anos da Lei Maria da Penha. Em que pese o avanço 

legislativo no cenário nacional (frise-se: oriundo de uma condenação do Estado brasileiro 

pela Corte Interamericana dos Direitos Humanos no Caso Maria da Penha) e 

internacional, por meio de instrumentos jurídicos internacionais frutos de iniciativas da 

Organização das Nações Unidas e da Organização dos Estados Americanos, o problema 

da violência doméstica persiste em suas diversas facetas. 

As razões da persistência e do agravamento da violência doméstica no Brasil, 

mesmo após a adoção de políticas públicas de enfrentamento do problema, estarão 

desenvolvidas no tópico Contextualizando a violência doméstica no Brasil. Neste serão 

discutidas questões referentes à compreensão da violência doméstica no país, por meio 

da apresentação de dados e estudos realizados. 

Em seguida, buscando incentivar o empoderamento feminino aliado à criação e 

inovação tecnológica, idealizou-se como mecanismo hábil à facilitação da denúncia de 

violência doméstica o projeto Mulher Denuncia. No tópico Mulher Denuncia: tecnologia no 

combate à violência doméstica, apresenta-se especificamente o funcionamento e 

objetivos do projeto, salientando que a inovação tecnológica deve cumprir uma função 

social. 
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         A discussão da tecnologia e do empreendedorismo social torna-se cada vez 

mais oportuna diante do cenário global de diminuição do bem-estar social, muitas vezes 

atrelada à inércia do Estado na implementação de políticas públicas efetivas. Tomando 

por base esse contexto social, é imprescindível o pioneirismo dos jovens empreendedores 

em assumirem posição ativa diante das desigualdades e problemas sociais. 
 
Contextualizando a violência doméstica no Brasil 

A violência contra a mulher é uma grande mazela social brasileira e constitui-se em 

uma grave violação de direitos humanos, conforme destaca a Convenção de Belém do 

Pará de 1994 e o art. 6º da Lei Maria da Penha. A necessidade do enfrentamento deste 

dramático fato social é um desafio global cada vez mais urgente para a preservação da 

dignidade humana e consecução do bem-estar social, como demonstra os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), elaborados pelas Nações Unidas. Esta Declaração 

estabelece como meta a erradicação da violência contra a mulher, nas esferas pública e 

privada, a fim de alcançar a igualdade de gênero e o empoderamento feminino (Objetivo 

5). 

No Brasil, a violência contra a mulher é preponderantemente doméstica, segundo 

demonstra os registros do Sistema Nacional de Atendimento Médico. Em 67,2% das 

práticas violentas o agressor é parente ou parceiro/ex-parceiro da mulher vítima[1]. No 

mesmo sentido, a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) realizada pelo IBGE confirma que 

este grupo de agressores é responsável por 66% das agressões contra mulheres. Isto 

representa 1.595.732 mulheres vítimas de violência doméstica no Brasil, segundo dados 

desta pesquisa[2]. 

O Mapa da Violência 2015[3] revela a grave realidade do país ao indicar que a taxa 

anual de feminicídios no Brasil é a quinta maior do mundo[4], totalizando 4.762 mortes em 

2013, o que denota um aumento de 18,4% no período entre 2006 e 2013. A publicação 

também apresenta o levantamento do Sistema de Informação de Agravos de Notificação, 

do Ministério da Saúde, que registrou o atendimento de 147.691 mulheres no Sistema 

Único de Saúde (SUS) em 2014, por motivos de violência doméstica e outras[5]. Logo, 

totalizam-se 405 atendimentos diários a mulheres vítimas de violência em unidades de 

saúde pública no referido ano. 
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Ademais, em relatório publicado em 2013[6], a Organização Mundial da Saúde alerta 

para a gravidade mundial da violência contra a mulher, definindo-a como um “problema de 

saúde global de proporções epidêmicas”. Este relatório indica que quase um terço da 

população feminina mundial sofre ou já sofreu violência doméstica e que 38% dos 

homicídios femininos advêm desta. 

 Diante de cenário tão alarmante, desenvolveram-se diversas políticas públicas que 

criaram, com apoio de organizações da sociedade civil, uma rede de apoio à mulher 

vítima de violência doméstica. Entre estas políticas públicas destacam-se a implantação 

de delegacias especializadas no atendimento à mulher vítima de violência e a criação da 

Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180[7], que se constitui em um canal de 

atendimento e denúncia às vítimas. 

Ademais, ressalta-se no âmbito legislativo, a ratificação da Convenção de Belém do 

Pará, que dispõe sobre os direitos das mulheres, cria o mecanismo interamericano de 

proteção e obrigações aos Estados na erradicação da violência contra a mulher. 

Destacam-se também a criação da Lei Maria da Penha, que criou mecanismos de 

proteção às vítimas e a Lei do Feminicídio (Lei 13.114 de 2015), que alterou o Código 

Penal para prever como circunstância qualificadora do crime de homicídio a morte de 

mulheres por motivos de gênero, incluindo o feminicídio no rol dos crimes hediondos. 

No entanto, a despeito das políticas públicas e normas jurídicas mencionadas, a 

violência contra a mulher persiste alarmante, crescente e afeta milhões de mulheres no 

Brasil e no mundo[8]. Qual seriam as razões disto? Para entendê-las, é imperioso 

compreender melhor quais sãos as características da violência doméstica no país, 

cabendo identificar o perfil das vítimas, o local de agressão e as dificuldades presentes, 

no intuito de viabilizar o desenvolvimento de soluções mais adequadas e complementares 

às existentes. 

Desta forma, os dados que formam o perfil das vítimas de violência apontam que as 

mulheres negras compõem 60,37% das vítimas de feminicídios registrados no Brasil em 

2013. Neste grupo, a mortalidade aumentou 35% no período entre 2006 a 2013. Ao passo 

que, as mulheres brancas representam 33,09% das vítimas de feminicídios no mesmo 

ano, apresentando ligeira redução de mortalidade de 2,1% no referido período[9]. As 

vítimas de violência doméstica encontram-se preponderantemente na faixa etária de 18 a 
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35 anos[10] e 38,82% das mulheres em situação de violência dependem financeiramente 

do agressor[11], segundo dados do Balanço 2015 – Ligue 180. 

Quanto ao locus da prática violenta, a PNS realizada pelo IBGE em 2013, baseada 

em dados relativos a violências sofridas pelas entrevistadas nos doze últimos meses 

anteriores à pesquisa, apresenta que a residência da vítima é o local onde ocorre a 

violência por pessoa conhecida em 64,4% dos delitos[12]. Quanto ao local das violências 

não letais contra mulheres, segundo dados de atendimentos no SUS, a residência é o 

local de maior incidência, ocorrendo em 71,9% dos casos[13]. 

Diante dos dados analisados, conclui-se que a violência contra a mulher é 

preponderantemente doméstica, ocorrendo majoritariamente na residência da própria 

vítima e o agressor é na maioria das vezes seu parente ou parceiro/ex-parceiro.  E ainda, 

que atingem maciçamente mulheres entre 18 e 35 anos economicamente independentes. 

Realizadas as análises acima, resta analisar quais são os principais obstáculos à 

efetivação dos direitos das mulheres por meio dos mecanismos existentes e com base no 

conjunto de normas jurídicas que tutelam estes direitos. 

A violência contra a mulher ocorre preponderantemente no ambiente doméstico, na 

esfera familiar, como demonstrado. Desta forma, transpor a espaço privado das relações 

familiares e afetivas e externalizar a violência sofrida aos órgãos de segurança pública e 

às demais instituições pertencentes à rede de apoio às vítimas de violência doméstica é 

tarefa fundamental na aplicação das normas jurídicas protetivas dos direitos das mulheres 

e na boa execução dos mecanismos públicos de tutela existentes. 

  Contudo, verificam-se os seguintes obstáculos na externalização da violência 

doméstica pelas vítimas: 

a) No Brasil, muitas delegacias policiais especializadas no atendimento à 

mulher vítima de violência não funcionam 24h por dia, nem aos finais de semana[14], 

enquanto que 36% dos feminicídios no Brasil ocorrem neste período, segundo 

pesquisa do IPEA[15]. 

b) Apenas 8% dos municípios do Brasil tem uma delegacia especializada[16]. 

c) O medo ou constrangimento das vítimas diante do atendimento policial inibe 

as denúncias devido à revimitização causada pela violência institucional perpetrada 

pelos agentes policias[17]. 

d) Medo de o agressor reincidir na violência[18]. 
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e) As vítimas minimizam a importância dos episódios sofridos de violência 

doméstica por naturalizarem-na em seu cotidiano[19]. 

f)  A impossibilidade das vítimas realizarem a denúncia da violência no 

curso ou na iminência da agressão de maneira discreta diante de seu agressor. 

Estes obstáculos à denúncia da violência doméstica geram uma expressiva 

subnotificação aos órgãos públicos. Uma pesquisa publicada na revista Health and 

Human Rights[20], que versou sobre as políticas públicas brasileiras no combate à 

violência contra mulheres e o comportamento das vítimas na busca por assistência, 

apurou que apenas 10,6% das vítimas que residiam na cidade de São Paulo 

comunicaram a agressão à polícia, médicos ou líderes religiosos. Um número ainda 

menor (3%) das vítimas residentes na Zona da Mata de Pernambuco comunicou ao 

mesmo grupo. 

Diante do exposto, a criação mecanismos tecnológicos que conscientizem, 

estimulem e facilitem a denúncia e a externalização das práticas de violência doméstica, 

transpondo os referidos obstáculos, são imprescindíveis ao enfrentamento desta moléstia 

social. 

Neste sentido, desenvolvemos o Mulher Denuncia, projeto que leva informações 

relevantes sobre a violência doméstica às vítimas, estimulando a utilização do mecanismo 

de denúncia presente no seu aplicativo para smartphones. O tópico seguinte se dedica a 

explica-lo em detalhes.  
 
Mulher Denuncia: tecnologia no combate à violência doméstica. 

Mulher Denuncia é um projeto composto por um sistema e um aplicativo para 

smartphones integrados que criam um meio eficaz à mulher denunciar uma agressão 

doméstica. Trata-se de um verdadeiro “pedido de socorro” capaz de salvar vidas. O 

projeto vem somar aos meios de comunicação existentes um canal discreto de denúncia à 

polícia e ainda oferece informações necessárias na conscientização da usuária sobre a 

violência doméstica. Trata-se de uma ferramenta tecnológica de empoderamento feminino 

que visa prestar informação de qualidade e transpor os obstáculos presentes da denúncia 

convencional, encorajando milhões de mulheres vítimas de violência doméstica a 

denunciarem as agressões sofridas, propiciando assim o rompimento dos ciclos de 

violência em que se encontram. 
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Ao baixar o aplicativo, a usuária preenche um cadastro com seus dados pessoais, 

endereço residencial, bem como nome, parentesco e foto do potencial agressor. Estas 

informações são preenchidas previamente e armazenadas no próprio celular da usuária.  

No momento em que a usuária sentir-se ameaçada diante de iminente agressão ou 

durante a ação do agressor, ou ainda após sofrê-la, a usuária pode pressionar 

discretamente o “botão da denúncia” presente no aplicativo. Este comando encaminha 

seu “pedido de socorro”, contendo seu cadastro previamente preenchido, ao sistema 

operado pela central de monitoramento 24 horas, responsável em captar e repassar a 

denúncia à polícia militar, que prestará o socorro à vítima, e à Central de Atendimento à 

Mulher – Ligue 180, que encaminhará a denúncia ao Ministério Público Estadual e à 

delegacia especializada mais próxima da vítima, para determinarem o início do inquérito 

policial. 

O Mulher Denuncia tem funcionamento ininterrupto e é composto por uma equipe de 

mulheres capacitadas na gestão de situações de risco. Compete a esta equipe receber a 

denúncia da usuária e acionar os órgãos de segurança competentes. Sua cobertura será 

progressivamente ampliada a fim de obter abrangência nacional, prestando seu serviço 

ao maior número possível de mulheres do Brasil que se encontrem em situação de 

vulnerabilidade e risco de vida. 

As beneficiárias do Mulher Denuncia são mulheres, na sua maioria jovens, que 

sofrem qualquer forma de violência doméstica, ou seja, violência nas formas patrimonial, 

psicológica, sexual, física ou moral, conforme definições e condições dispostas nos 

artigos 5º a 7º da Lei Maria da Penha e de acordo com o perfil da vítima de violência 

doméstica no Brasil, analisado no item anterior. 

O acesso ao aplicativo é realizado pela plataforma do Google Play e bases 

semelhantes ou diretamente das páginas mantidas em redes sociais pela empresa 

mantenedora do projeto. Frisa-se que seu acesso é gratuito, sendo que a sustentabilidade 

financeira do projeto é viabilizada pela celebração de parceiras com empresas que 

desejem agregar valor à sua marca. Desta forma, desenvolve-se um projeto de 

empreendedorismo social, que viabiliza uma solução social por meio da atividade 

empresarial. 
 
Conclusão 
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A tecnologia precisa ser aplicada com criatividade, visando o desenvolvimento 

social. Aplicar recursos em projetos que alavanquem soluções, minimizando o sofrimento 

humano é tarefa de todos os atores da sociedade. Este é o espaço que o 

empreendedorismo social deve ocupar. 

Os empreendedores têm como ferramental o oferecimento de produtos e serviços 

que atendam a crescente demanda das grandes e médias empresas em agregar valor à 

sua marca, apoiando iniciativas sociais. 

O objeto desenvolvido neste projeto representa um instrumento tecnológico voltado 

à solução de um problema social. Denunciar as ocorrências de violência doméstica é 

condição garantidora da tutela das normas jurídicas e mecanismos públicos de amparo e 

assistência às vítimas. Para tanto, é necessário transpassar o problema do âmbito privado 

e suplantar os obstáculos à externalização da violência doméstica.   
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O CORPO FEMININO DISSIDENTE 
A CRIATIVIDADE NA CONTRA NARRATIVA EM PERFORMANCES 

CONTEMPORÂNEAS 
 

Dângela Abiorana  

(Universidade Mackenzie)   

 

Resumo 
O referido artigo busca investigar a problemática do feminino em fotografias e análise de 

performances, cujos processos criativos se deram no âmbito da tensão psíquica, e que 

buscam construir uma contra narrativa onde o protagonismo se da pelo viés do sujeito ao 

refletir sobre sua subjetividade. Para tal análise fora utilizada a pesquisa sobre 

criatividade e processos de criação de Fayga Ostrower inter-relacionado os estudos sobre 

questões de gênero de Judith Butler e. Dentre as personalidades que estão investigadas 

neste artigo destaca-se a ativista e deputada trans Indianara Sophia Siqueira, em suas 

performances ocorridas inicialmente na primeira Marcha das Vadias do Rio de Janeiro em 

2013, onde iniciou-se uma série de protestos que acarretou na prisão de Indianara, que 

de modo a confrontar leis vigentes, usou seu corpo num viés objetificado para questionar 

padrões, normas e abusos constantes que sofreu e que acompanha outras mulheres 

(cisgeneres e transgeneres) em seus sofrimentos, Indianara traçou uma contra narrativa e 

protagonizou um novo capítulo na militância feminina brasileira, com suas performances 

impulsionada por suas tensões psíquicas, desenvolveu e transcendeu as dores em ações, 

num momento da história Brasileira marcado por chacinas e estupros coletivos, essa 

transviva busca escrever um caminho possível para liberdade do corpo feminino.  

Palavras-chave: Tensão psíquica. Processo criativo. Corpos desviantes. Feminino 

dissidente. Corpo abjeto.  
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Pegue seu coração partido e o transforme em arte Carrie 

Fisher  

 

Introdução 
A análise aqui proposta busca compreender questões e conflitos no contexto 

histórico cultural da atualidade, assim para compreender a história que está sendo 

estruturada, teremos que entende-la como a História Imediata, segundo o pressuposto do 

teórico e historiador Jean Lacouture que compreende a história imediata como 

caracterizada pelo modo como sua constituição que se dá, que é num cenário onde a 

proximidade é muito grande entre a redação da obra e o tema tratado, uma proximidade 

tanto  temporal quanto física, pois sua escrita é muito rápida em sua execução e é 

produzida pelos autores dos fatos ou testemunhas muito próximas aos acontecimentos, 

de modo que, o autora salienta que os lugares privilegiados da realização da história 

imediata seriam os meios de comunicação de massa. De modo que o as fontes aqui 

tratadas também são de origens jornalísticas e de mídias digitais, blogs e postagens em 

redes sociais, pelos sujeitos investigados, articuladas em diálogo aos teóricos propondo. 

Nos esclarece o autor: 

 
Também é preciso lembrar que essa fórmula de “história imediata” não 

tende apenas a encurtar os prazos entre a vida das sociedades e sua 

primeira tentativa de interpretação, mas também dar a palavra aos que 

foram atores dessa história. Ela não apenas aspira à rapidez dos reflexos. 

Ela quer se elaborar a partir desses arquivos vivos que são os homens 

(LACOUTURE, 2001, p.217).  

 

Entende-se aqui que o autor colocou como homens, os sujeitos participantes dos 

fatos e nesse artigo os sujeitos são as pessoas trans, que estamos tratando. Para isso 

precisamos dar voz à elas, nada menos deveria ser esperado nesse artigo. E também é 

necessário a localização tensional que se dá esse artigo, a contextualização dele é 

exatamente os tempos de turbulência atual que vivemos, num contexto político Americano 

(principalmente pós eleição estadunidense e pós impeachment no Brasil, fatos ocorridos 

entre o fim do ano passado e neste começo de ano). Acompanhamos um cenário ainda 

mais cruel no Brasil, onde atualmente o extermínio das pessoas que não estão 
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enquadradas nos padrões da cisheteronormatividade vem aumentando a cada ano mais, 

tornando o Brasil o pais que mais mata trans no mundo2, esse extermínio torna a 

expectativa de vida desses brasileires3 é de 35 anos, sendo que a média nacional é 75 

anos.  

 
Indianara Sophia Siqueira ou Não Queira 

Inicialmente faz-se necessário o conhecimento, ou uma noção, sobre a tensão 

psíquica ao qual esse artigo trata, para tal localização apresenta-se explanação sobre 

Indianara Sophia Siqueira4, por ela mesma em sua “autobiografia”. Segue trecho do seu 

texto: 

 
Aos 12 anos comecei a tomar hormônios femininos, fui babá, ajudante 

de pedreiro e madeireira, com meus irmãos era catadora de materiais 

recicláveis nas ruas de Paranaguá-pr. Fui office-boy, aos 16 anos sai 

de casa e me tornei ajudante de cozinha, cozinheira, pizzaiola em 

restaurante e casa de massas, aos 18 fui embora da minha cidade e 

passei a usar roupas femininas. Fui confrontada à falta de perspectivas 

de trabalho para travestis e transexuais, morei nas ruas de São Paulo e 

eu que tinha jurado jamais me prostituir virei prostituta em Santos, 

depois consegui sair e me tornei garçonete, fui demitida e passei a 

vender planos de saúde, demitida, pois ñ aceitavam minha 

transexualidade e como trabalhava com homolesbotransfóbicos, voltei 

à prostituição. A AIDS chegou ao auge e em 1995 aos 23 anos entrei 

                                            

 

2 fonte http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-12/numero-de-homicidios-de-pessoas-lgbt-pode-
ser-recorde-em-2016  
3 Faço uso de uma linguagem não academica, para respeitar e referir-me às pessoas transgeneres, 
buscando caracterizar a composição coerente a qual acredito que deveria ser dada na lingua em não 
delimiter, classificar as pessoas em gêneros, utilizando o totalizante masculino como referencial.  
4 Indianara Sophia Siqueira é ativista e militante, que busca objetificar seu corpo-trans-poítico em objeto 
artístico, um corpo abjeto, que foge à dualidade heterocêntrica (masculino e feminino), sua luta como mulher 
trans, tem sido de fundamental importância para a discussão atual do tema. 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-12/numero-de-homicidios-de-pessoas-lgbt-pode-ser-recorde-em-2016
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-12/numero-de-homicidios-de-pessoas-lgbt-pode-ser-recorde-em-2016
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para a militância contra o HIV/AIDS por ver amig@s morrerem de AIDS 
e uma irmã [sic] [...] (SIQUEIRA5, 2013)  

O instigante relato de Indianara narra além da sequencia de abusos e ameaças a 

sua vida, suas lutas e conquistas (não só para ela mas para a causa LGBTQIA+6 e para a 

sociedade em si, num caminho de equidade e respeito, onde os direitos devem ser iguais) 

que são de extrema relevância para a compreensão da constituição social da 

contemporaneidade. Mas que aqui será analisada apenas num recorte de processo 

criativo. De modo que nós focaremos na análise das tensões de tensão psíquica que 

motivou uma série de ações galgadas na criatividade, estabelecida a partir desse mote de 

sobrevivência, e não só se limitando a sobreviver, mas conseguindo viver suas causas e 

lutas como buscar envolver vários outros sujeitos e construir novos rumos para a história 

atual.  

Por um viés performático e sim, artístico, pois desperta de modo sublime, o 

espanto, onde o espectador é arrastado para dentro de realidades que finge não 

enxergar, ou não existir. Pois lhe foi imposto, e de modo ingênuo acreditado ser 

necessário a anestesia, a não estesia, para um “melhor” viver, assim ignorando o 

sofrimento do que se acredita ser o outro, sendo que na verdade não existe esse outro 

em separado, uma vez que pensamos e vivemos socialmente, estamos juntos em 

unidade, e as afetações e injustiças se reverberam e nos inundam, e se sem esse viés 

estético/artístico de percepção estaríamos nos desumanizando, ou deixando-nos levar 

para esse processo de desumanização, que é justamente a narrativa que esta análise 

busca problematizar, e investigar as personalidades que subvertem ou recriam outros 

caminhos além das narrativas, criar contranarrativas. 

E é na criação de uma contranarrativa que Indianara Sophia mesmo prostituída, 

jogada numa fratura de niilismo onde marginalizada e sem nenhuma escolha fora 

                                            

 

5 Texto extraído na íntegra do site http://www.farmrio.com.br/br/produto/macacao-vale-da-lua-s/_/A-
257945_6312.ptbr.farmrio A análise contida nesse artigo não buscará aferir a veracidade dos fatos citados 
por Indianara Sophia Siqueira, que escreveu esse texto como sua autobiografia, mas a partir dessa 
narrativa buscar estabelecer uma linha de compreensão sobre o processo criativo. 
6 (Lesbicas, Gays, Bixessuais, Trans, Queer, Intersexuais e Asexuais e o símbolo + é referente a abertura 
às outras possibilidades ainda não nomeadas) Mais do que uma sigla ou um termo, é uma expressão que 
dá visibilidade aos grupos minorizados que não são enquadrados à cisheteronormatividade. 

http://www.farmrio.com.br/br/produto/macacao-vale-da-lua-s/_/A-257945_6312.ptbr.farmrio
http://www.farmrio.com.br/br/produto/macacao-vale-da-lua-s/_/A-257945_6312.ptbr.farmrio
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explorada, mas desenvolveu através de seu processo criativo, traçando novos caminhos. 

Não é fácil adentrarmos na compreensão das tensões que envolvem esse processo 

estando em lugares de privilégios e amparados academicamente, porém o proposto aqui 

é a investigação do fenômeno e para fazê-lo devemos nos atentar em sua narrativa. 

Segue:  
Sobrevivi ao assassinato de amigas nas ruas, apanhei muito da policia 

e vivia dormindo nas delegacias para onde éramos levadas e deixadas 

até  terminar o plantão de manhã. Já recebi na cara sprays de 

amoníaco dado pela policia santista e de São Paulo, […] me tornei 

presidente fundadora do grupo Filadélfia de travestis de Santos e 

minhas denúncias levaram a ameaças e a ser algemada em um poste 

no José Menino em Santos por um policial e ter seu revolver apontado 

para minha cabeça e liberada, pois ele só queria me aterrorizar. No rio 

passei por uma tentativa de assassinato em 1996 ao sair de um 

programa com um capitão da marinha q é extorquido em 20 mil reais 

pelos policiais civis e depois eu teria q ser testemunha do capitão, em 

uma cobertura de cafetina no rio de janeiro minha morte é arquitetada 

por 10 mil dólares, eu tinha apenas 11 anos de hormonioterapia e cinco 
q me vestia com roupas femininas e era confrontada a tudo isso [sic] 

(SIQUEIRA7, 2013). 

 

Nesse relato podemos começar a entender como acontece esse processo de 

exclusão social, é uma exclusão não apenas de convívio em ambientes socialmente 

aceitos. Mas de todo o processo econômico, segregante e aniquilante, onde os direitos 

básicos de ser humano são negados a uns e ofertado a outros, não são todos que são 

considerados merecedores deles. Essa seria então a narrativa escrita por quem está em 

função da manutenção de privilégios e benefícios, sociais, econômicos. Quase que a 

história dos vencedores, contudo, Indianara Sophia em resistência busca trilhar seu 

caminho de sobrevivência e resistência.  

                                            

 

7 Texto extraído na íntegra do site http://www.farmrio.com.br/br/produto/macacao-vale-da-lua-s/_/A-
257945_6312.ptbr.farmrio  

http://www.farmrio.com.br/br/produto/macacao-vale-da-lua-s/_/A-257945_6312.ptbr.farmrio
http://www.farmrio.com.br/br/produto/macacao-vale-da-lua-s/_/A-257945_6312.ptbr.farmrio
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Vemos também como os aparelhos do estado que deveriam funcionar para garantir 

a todos segurança e saúde, são usados para segregar e exterminar os que não 

enquadrados, em função e serventia à uma determinada faixa da sociedade que é 

escolhida como privilegiada. Mas essas situações contraditórias, quase esquizofrênicas, 

são confusas. Nos deixam sem entender direito a quem servem, a quem deveriam servir e 

a quem eles exterminam, pois é uma verdade velada, e nessa falta de explicitação é 

muito comum confundir-se. Para uma mínima compreensão, ou inicial compreensão será 

necessário entender-se a si próprio, ou o que Fayga Ostrower investigou esse aspecto em 

seu livro “Criatividade e processos de criação” e chama de conscientização de si. Elucida 

a autora: 
Em qualquer campo de criação, o indivíduo teria que ser capaz de 

sustentar um estado de tensão, de concentração espiritual e emocional, de 

conscientização de si, de um longo esforço de produção, por semanas, 

meses, anos, pelo tempo que possa durar um trabalho. (OSTROWER, 

2014. p. 73) 

 

Observamos que a autora nos apresenta uma situação em esforço de produção em 

referencia a um trabalho, e entende-se que os esforços de Indianara vão além desse 

tempo de trabalho, permeiam vários aspectos de sua existência, inclusive a própria 

sobrevivência. Contudo o recorte específico deste ensaio é um de seus feitos, mas não 

poderia jamais fazer esse recorte, sem antes adentrar suas questões, que são de extrema 

relevância. Partimos então para uma de suas performances. 

Meu peito, minha bandeira, meu direito 

Indianara Sophia em 4 de julho de 2011, no Rio de Janeiro realizou pela primeira 

vez a performance que desencadeou a manifestação “Meu peito, minha bandeira, meu 

direito”. Na primeira8 Marcha das Vadias, em ação  de protesto, as militantes que ali 

                                            

 

8 Refiro-me aqui a primeira Marcha das Vadias realizada no Rio de Janeiro. Porém a primeira Marcha das 
Vadias da história aconteceu em Toronto, em janeiro de 2011, nesta época ocorreram diversos casos de 
abuso sexual em mulheres na Universidade de Toronto. O policial Michael Sanguinetti fez uma observação 
para que "as mulheres evitassem se vestir como vadias (sluts, no inglês original), para não serem vítimas" 
.O primeiro protesto levou 3 mil pessoas às ruas de Toronto. No Brasil aconteceu em várias cidades no 
mesmo ano, e repete-se em algumas cidades anualmente desde então. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_de_Toronto
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estavam, estavam usando além instrumentos (como cartazes, gritos pedindo por seus 

direitos) roupas socialmente ditas como ousadas, ou impróprias para “moças decentes”. 

Roupas socialmente categorizadas como “roupas de vadias”. 

Para protestar junto ao movimento, Indianara se propôs a sair a frente retirando 

assim a blusa que estava vestindo. Assim, já sem a parte de cima da roupa, com os seios 

a mostra, exercendo seu direito civil como homem (em sua documentação ainda consta o 

nome masculino). Porém o busto exposto revelava sua feminilidade, seios femininos 

expostos em plena rua pública, no meio da manhã.  

Ao expor a parte do corpo feminino que fora em nossa cultura9 erotizado e proibido 

de ser exibido, Indianara foi categorizada como criminosa, e foi presa, pois entende-se 

que o direito de transitar em via pública com o busto a mostra é direito do “homem” – 

como o ente do corpo masculino. Ao se pensar sobre o assunto. Elucidando, 

denunciando, expondo assim a desigualdade de direitos entre os considerados homens e 

mulheres. 

 

                                            

 

9 Desde a colonização que sofremos, ainda no século VXI, nosso colonizadores decidiram (entre outros 
feitos como estupros, assassinatos e escravidão) que seria assim, e nos obrigaram a ser assim. Decorrendo 
dessa determinação vários desdobramentos, incluindo a criação de leis que nos manter-nos aprisionadas a 
tais decisões.. 
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Sua prisão por ultraje público ao pudor10, não chegou a gerar uma condenação por 

esse crime. Se condenada fosse, teria sido considerada  mulher – sujeito do ente 

feminina, trans e provaria que uma vez categorizada como mulher, deveria abrir mão de 

seus direitos e lugar de privilégio, e submeter-se a condição de julgada. Se inocentada, 

assumia-se publicamente seu direito como homem, documentaria em registro 

“jurisprudência” sua liberdade e direito de andar em locais públicos sem blusa e 

vestimenta superior, sendo seu busto não proibido de ser exibido. Seu processo foi 

arquivado, em mais uma manifestação de invisibilidade das questões, não só de temática 

                                            

 

10 Como consta no Código penal Brasileiro (1940) no capítulo VI, onde refere-se ao “Ato obsceno o Art. 

233 determina que praticar ato obsceno em lugar público, ou aberto ou exposto ao público: pena - detenção, 

de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.” 
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trans, mas da temática social envolvendo as mulheres também. Invisibilização e exclusão, 

pelo aparelho judiciário do estado. De modo que sua prisão foi considerada legal, mas 

não se teve resposta e atenção para sua problemática. 

Depois que não estava mais presa, Indianara passou a realizar suas performances, 

em mais sete ocasiões, onde todas as vezes fora presa, totalizando oito eventos 

performáticos, que  foram realizados em locais públicos, em que a performer aparecia de 

busto nu. No calçadão de Copacabana, por exemplo, usou só a parte de baixo do traje de 

banho, como vários “homens” o fazem sem serem incomodados, sem constrangimento 

nenhum, independente se tal situação causa ou não constrangimento nos outros 

frequentadores do lugar, pois o sujeito principal a estar confortável é o homem, em seu 

lugar de privilégio não pode ser incomodado, como a norma socialmente estabelecida 

normatiza.  

De modo que nos leva a questão inicialmente problematizada, sobre como é 

construído o processo de criação com base nas tenções psíquicas, e no caso de 

Indianara Sophia a tensão já muito abordada desencadeou processos e tensões que 

resultaram na série de performances. Sobre essas tensões e conteúdos psíquicos a 

autora Fayga Ostrower nos traz a seguinte contribuição: 
Nos diferentes planos do viver, talvez no trabalho profissional também, hão 

de ocorrer os incidentes mais variados, sucessos, fracassos, alegrias, 

tristezas, amor, nascimentos, mortes. Produzirão emoções e pensamentos 

no cotidiano da vida ou até atingi-lo em regiões íntimas do vivenciar, o 

individuo recolhe esses múltiplos momentos e os transforma em conteúdos 

psíquicos, nos conteúdos de sua experiência de vida. (OSTROWER,2014. 

p. 74) 

 

As performances da série “meu peito, minha bandeira, meu direito” trouxe às 

mídias e redes sociais a discussão sobre os como o corpo abjeto é marginalizado, 

desamparado pelas leis e excluído pelos aparelhos do estado. Além de mobilizar várias 

pessoas que ali estavam de corpo presente e acompanhavam as cenas que seguiam, 

movidas ou impactadas pelo espanto, tirava essas pessoas, espectadores, do modus 

automático que a vida cotidiana impõe. Questionando, apoiando ou duvidando da própria 

realidade que ali se apresentava em uma estética materializada em um corpo abjeto que 

fez-se vivo, por insistência e resistência, o público se pôs a pensar e manifestar-se 
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verbalmente em perfis públicos e privados das mais diversas mídias, iniciando vários 

debates, embates, agressões verbais, confusões, mas muito distante da razoabilidade, da 

medianidade que a vida comum nos põe a transitar.   

Fayga Ostrower ainda nos salienta sobre a possiblidade do “motriz do fazer” que se 

condensa em retomar essas tensões psíquicas que outrora surgiram, e que se, e ainda 

se, não reverberasse (como não é o caso aqui) teria que ser revisitadas pelo sujeito, para 

novamente se conectar em criação com suas tensões. A autora acrescenta ainda:  

 
O que queremos mostrar é que a criação deriva de uma atitude básica da 

pessoa. Não se trata de momentos singulares, “momentos de inspiração”, 

nem fora nem dentro do trabalho. Mesmo quando o interesse imediato 

centra no problema da expressão de uma experiência subjetiva emotiva, 

ainda se trata da atitude básica da pessoa. A maior importância, por isso, 

deve ser dada à qualidade do engajamento interior do indivíduo e à sua 

capacidade renovadora, isto é, à sua capacidade de se concentrar e de ao 

retomar o trabalho poder retomar o estado inicial de criação, alcançar e 

manter a atenção nesse nível profundo de sensibilização. É o que conta. 

Significa reencontrar a tensão dinâmica da intencionalidade, motriz do 

fazer. O indivíduo não precisa “buscar inspirações”. Ele se apoia em sua 

capacidade de intuir nas profundezas de concentração em que elabora o 

seu trabalho. (OSTROWER, 2014. p. 74) 

 

No caso de Indianara Sophia, tento como resultado a expressa abstenção do 

judiciário (abstenção também é um posicionamento) decidiu continuar seu caminho na 

construção de leis, na contranarrativa. Prosseguiu engajando-se como candidata à 

vereadora no Rio de Janeiro. Em suas campanhas políticas realizou várias performances, 

lançando mão de seu corpo trans-político e abjeto para dialogar com o público.  

Passou a perfazer os mesmos caminhos performáticos anteriores, só que dessa 

vez com seu busto pintado com seu número de campanha. Em 2014, durante as 

campanhas eleitorais, com recursos financeiros limitadíssimos, Indianara Sophia ousou 

espalhar-se pela cidade do Rio de Janeiro em sua condição de mulher trans reafirmando 

seu potencial e reafirmando como potência.  

Não apenas ela, mas vários de seus apoiadores também o fizeram, pintaram seus 
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próprios corpos. Tocaram, pintaram e saíram em vias públicas, explicitando suas 

condições e escolhas. Um convite ao próprio toque, o tatear-se em corporeidade, 

existência e consciência do seu ser aí, em seu tempo e contemporaneidade.  Criando 

uma cartografia sensível de suas condições em territórios diversos e interagindo com 

essas condições, questionando-as e provocando a autorreflexão do público que 

acompanhou esses movimentos. 

 

Como nasce o ser do ente em potencial? 
Como uma forma de energia que emana das adversidades pode resultar em arte? 

Fayga Ostrower investigou esse aspecto em seu livro “Criatividade e processos de 

criação”. Já no primeiro capítulo intitulado “Potencial” define o sujeito como “Ser 

consciente-sensível-cultural”. Definido tais características como inatas, como aponta 

abaixo a autora: 

 
O homem será um ser consciente e sensível em qualquer contexto cultural. 

Quer dizer, a consciência e a sensibilidade das pessoas fazem parte de sua 

herança biológica, são qualidades comportamentais inatas, ao passo que a 

cultura representa o desenvolvimento social do homem; configura as formas 

de convívio entre as pessoas. (OSTROWER, 2014. p. 11) 

 

 Compreendemos deste modo que como a autora define o sujeito como 

biologicamente sensível, é por meio deste sensível e no âmbito cultural que ele se 

desenvolve. Assim, o sujeito em sua forma cultural se forma nas tensões sociais. 

 
Na realidade, no acúmulo energético necessário para levar a efeito qualquer 

ação humana, já se assinala a presença de uma tensão. No homem, em 

função de sua percepção consciente, o fenômeno não seria apenas de 

ordem física, e sim se faria sentir em repercussões psíquicas. 

(OSTROWER, 2014. p.27) 

 

Habita nesse contexto, das tensões sociais, e por via da sensibilidade a 

potencialidade do sujeito “Ser consciente-sensível-cultural” em transformar seu próprio 

contexto. Pelo caminho da ação, ação essa guiada pela criatividade, e não somente na 
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sensibilidade. Nessa integração que se dá de potencialidades individuais com 

possibilidades culturais, a criatividade não seria então a própria sensibilidade. O criativo 

do homem se daria ao nível do sensível.” (OSTROWER, 2014. p. 17). 

Apesar de não constar bibliograficamente é clara a influência conceitual de 

Espinosa na construção deste ser que Ostrower define. Na compreensão que Espinosa 

faz sobre os Afetos, na parte terceira “Da Origem e Natureza dos Afetos” em sua obra 

“Ética”, o autor estabelece a compreensão de que os Afetos (Affectuum) é um encontro 

pontual de um corpo com o outro, são o produto desses encontros que o corpo sofre pelo 

mundo, ou seja, os afetos se dão no âmbito social e cultural, assim define o autor: “Por 

Afeto entendo as afecções do Corpo pelas quais a potência de agir do próprio Corpo é 

aumentada ou diminuída, favorecida ou coibida, e simultaneamente as ideias destas 

afecções. (Ética III, def. 3. – Espinoza, 2015, p. 237). 

Esses encontros geram afeto, no sentido de afetação, da capacidade humana de 

afetar-se com o outro nessas tensões sociais. No caso de Indianara Sophia suas 

afetações sociais se estabeleceram através dos aparelhos do estado e dos construtos 

marginais que circundam seu meio, todos em função da manutenção de privilégios de 

grupo específico da sociedade. 

Potência de agir, criatividade e potência criadora habitariam então a mesma 

conceituação, ou no mínimo surgiriam da mesma experiência, a experiência com o outro, 

a afetação. Mas nem toda afetação desencadeia uma potência criativa. Ao se aprofundar 

na investigação sobre Espinoza, Gilles Deleuze nos apresenta elucida que a potência de 

agir pode ser diminuída. Afirma o autor: 

 
As afecções à base de tristeza se encadeiam, portanto, umas nas outras e 

preenchem nosso poder de ser afetado. Elas o fazem, porém, de tal 

maneira que nossa potência de agir diminui cada vez mais e tende para 

seu mais baixo grau” (Deleuze, 1964. p. 166) 

 

E mesmo as afecções à base de tristeza que deveriam diminuir a potência de agir 

de não diminuíram as potências criadoras de Indianara Sophia, que vivenciou afecções de 

tristeza em cadeia e teve sua potência de agir diminuída, o que nos mostra o quão 

complexo é esse processo e o quão difícil é desenvolver um processo criativo mediante 
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tais condições. Mas que mesmo assim Indianara o fez, e mobilizou várias pessoas a 

pensarem nas condições de desigualdades em que estão expostas e constrangidas. E 

busca trilhar um caminho de mudança e equidade.   

O  que Indianara Sophia fez foi construir outra realidade, diferente da que lhe fora 

imposta, pois a que aí está não, desconstruindo assim as estruturas socialmente 

estabelecidas e construindo uma estrutura de realidade. Esta ação é também tratada por 

Fayga Ostrower, afirma a autora: 

 
Temos de levar em conta que uma realidade configurada exclui outras 

realidades, pelo menos em tempo e nível idênticos. É nesse sentido, mas 

só e unicamente nesse, que no formar, todo construir é um destruir. Tudo o 

que num dado momento se ordena, afasta por aquele momento o resto do 

acontecer. (OSTROWER, 2014. p. 26) 

 

Indianara Sophia criou um modus de sobrevivência numa realidade que não 

condizia com condições as mínimas para isso, e como resistência busca desconstruir a 

realidade configurada para construir uma realidade que aparece e aceite os não incluídos 

e marginalizados. Nesse sentido, como afirma a autora acima, seu construir é 

invariavelmente destruir o que está posto anteriormente. Contudo essa realidade 

excludente a qual Indianara luta para desconstruir, é feita por uma parcela da sociedade 

que se beneficia dela, e a manutenção dessa realidade é feita pelos aparelhos do estado, 

retroalimentados pela sociedade, mas não beneficia a sociedade como um todo.  

Ao encontrar-se com um corpo despido, com suas “vergonhas” expostas e 

“desavergonhadas”, em posição de luta e reinvindicação de uma sociedade mais humana 

o público pode são saber detalhes do processo criativo de tal performance, nem saber 

detalhes como suas tenções psíquicas. Mas esse encontro que causa afectação e 

reflexão, arraigado de verdades vividas, atravessa o cotidiano e também licencia quem 

está com suas tenções sufocantes a lançar mão à criatividade e caminharem em busca 

de transformações. 

Conclusão  

A complexidade desse processo e a profundidade que ele alcança foi o que foi 

abordado neste artigo, contudo, a transformação social que ele causa é muito lenta, pois 
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conta com uma onda conservadora, retrógrada e violenta que busca manter os privilégios 

e direitos à uma específica categoria, e procura esmagar e invisibilizar as demais.  

Mesmo vivendo em um tempo em que a tecnologia proporciona uma comunicação 

instantânea e o acesso a informação se dá em tempo real, ainda vivenciamos a barbárie, 

vivenciamos o tempo de chacinas, linchamentos, estupros coletivos e toda a atrocidade 

que possa nos desumanizar como seres, conseguimos ouvir essas vozes, que soam da 

criatividade tensionada e nos trazem brilho e luz.  

Que essas vozes nunca se calem e sejam cada vez mais ouvidas em todos os 

amplos espaços, buscando para todos um caminho de equidade e equilíbrio. Que nos 

motive enquanto sociedade a caminhar em busca do humano que habita em nós e que 

ele possa reescrever uma realidade criativa de afetos e encontros.  
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