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 Esta Revista de Extensão não deve ser lida somente pelo prisma da razão, dos 
saberes, mas também procurando conhecer a emoção presente naqueles que participam 
das ações de extensão e que nela relatam as suas experiências. Ela vem permeada de 
sabores, ou lembrando Rubem Alves, de sabedoria com prazer. 

Fazer extensão é abrir portas e janelas para o mundo, de modo que seus atores possam 
olhar para a realidade criticamente – razão – e propor, juntos, ações transformadoras. 
Trata-se de comunhão entre professor e aluno, entre Universidade e sociedade. Tudo isso 
conduzido pela batuta do diálogo, pela troca de conhecimento e por uma Universidade 
sem a presunção do saber absoluto, mas disposta a compreender que existem outros 
saberes além dos muros da academia, de forma a estabelecer conexões com essa 
realidade.

Os artigos aqui apresentados buscam a sistematização do já vivido, dessa caminhada 
apaixonante e, por excelência, permeada de conflitos. A extensão é também o lócus 
privilegiado para o exercício dos sabores. “Os saberes constroem o mundo como objeto 
de conhecimento, entidade ocular, que só pode ser visto se está distante. Esse é o 
sentido da objetividade: a rigorosa separação entre aquele que contempla o objeto e 
o objeto contemplado. Os sabores nos oferecem o mundo como objeto de prazer1”. 
Complementarmente à ciência, a extensão é proximidade, diálogo e interação, o que 
pede o exercício da subjetividade de seus atores, ainda que com base no conhecimento 
sistematizado. Isto pede a educação dos sentidos para usufruir também de seus sabores.

Ao editarmos a Revista da Extensão da Universidade de Taubaté, queremos dar 
visibilidade aos saberes construídos e enfatizar que a extensão é construída por pessoas 
com seus humores e amores, conflitos e resoluções, objetividades e subjetividades. 
Durante a ação, buscamos constantemente a racionalidade, mas a despeito disto, temos 
a intercorrência da emoção do “Eu” e do “Outro”, o que perpassa o texto científico. Se 
abolirmos a subjetividade da extensão ela torna-se só ciência e perdemos a autonomia 
discricionária do sujeito no momento em que atua. 

Que venham então cada vez mais artigos – saberes permeados de sabores – e que 
nossas ações sejam os combustíveis para transformar o mundo.

A todos uma boa degustação dos saberes e sabores presentes nesta edição! Outras 
virão...    

Prof. Dr. José Felício Goussain Murade
Pró-reitor de Extensão e Relações Comunitárias
Presidente do Conselho Editorial da Revista de Extensão da UNITAU

1  Rubem Alves, Variações sobre o prazer: Santo Agostinho, Nietzsche, Marx e Babete. São Paulo: Editora Planeta do 
Brasil, 2011, p. 173.

Apresentação
/ Presentation / Presentación 
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Casca de soja: alimento alternativo para o 
combate à fome em populações 

de baixa renda
Adrieli Dal Toé

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UEOP
Departamento de Engenharia Química

Mônica Fiorese
Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UEOP

Departamento de Engenharia Química

Resumo
A casca de soja é um sub-produto resultante do processamento do leite de soja e 

extração de óleos vegetais. A literatura destaca as cascas dos cereais como sendo 
as fontes de fibras mais importantes e significativas na dieta humana. A casca de soja 
destaca-se por possuir um elevado teor de fibra, proteína e minerais. A qualidade da 
sua fibra é o principal interesse no uso deste resíduo como suplemento alimentar em 
trabalhos sociais desenvolvidos com populações carentes da região Oeste do Paraná, 
principalmente na recuperação de crianças desnutridas. O objetivo principal deste 
trabalho foi aplicar os conhecimentos adquiridos no curso de engenharia química 
da UNIOESTE – Toledo/PR, no desenvolvimento de um biscoito a base de casca de 
soja junto à Cozinha Social do Munícipio de Toledo no Paraná, visando redução nos 
custos de fabricação e aproveitamento integral do alimento. O processo desenvolvido 
engloba as etapas de lavagem da casca, secagem à temperatura de 80°C e análise 
microbiológica. Evidenciada a ausência de micro-organismos, fez-se a formulação do 
biscoito. Os resultados obtidos mostram que, a casca de soja pode ser utilizada na 
elaboração de biscoitos com alto valor nutricional e baixo custo, tendo sua formulação 
grande aceitabilidade pelos provadores.
Palavras-chave: casca de soja, biscoito, resíduo agroindustrial, secagem.

Soybean Hull: Alternative Food to 
Combat Hunger in Low-Income Populations

Abstract
Soybean hulls are a by-product resulting from the processing of soy milk and vegetable 

oil extraction. The literature highlights the husks of cereals as the most important and 
significant sources of fiber in the human diet. Soybean hulls stand out for having a high 
content of fiber, protein and minerals. The quality of its fiber is the main interest in using 
this waste as a food supplement in social work developed with disadvantaged populations 
in western Paraná, especially in the recovery of malnourished children. The purpose of 
this study was to apply the knowledge acquired in the course of chemical engineering 
from Unioeste - Toledo / PR, in the development of a cookie, whose main component is 
soybean hulls, with the Municipality’s Social Kitchen of Toledo, Paraná, in order to reduce 
manufacturing costs and obtain full utilization of food. The developed process comprised 
the steps of washing the hulls, drying at a temperature of 80°C and microbiological 

1
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analysis. Evidenced the absence of micro-organisms, the formulation of the cookie was 
made. The results showed that the soybean hulls can be used in the preparation of a 
cookie with high nutritional value and low cost, and its formulation had a high acceptability 
by the panel.

Keywords: soybean Hulls, cookie, agro-industrial waste, drying.

Cascarilla de soja: alternativas de alimentos para 
combatir el hambre en Poblaciones de Bajos Ingresos

Resumen
La cascarilla de soja es un subproducto resultante de la transformación de la leche de 

soja y la extracción de aceite vegetal. La literatura destaca las cáscaras de los cereales 
como las más importantes y significativas fuentes de fibra en la dieta humana. La cascarilla 
de soja se destaca por tener un alto contenido de fibras, proteínas y minerales. La calidad 
de su fibra es el principal interés en el uso de este tipo de residuo como un suplemento 
alimenticio desarrollado en el trabajo social con las poblaciones desfavorecidas en el 
oeste de Paraná, especialmente en la recuperación de niños desnutridos. El propósito 
de este estudio fue aplicar los conocimientos, adquiridos en la licenciatura en ingeniería 
química de la Unioeste - Toledo / PR , en el desarrollo de galletas a base de cáscara de soja 
con la Cocina Social de la Municipalidad de Paraná de Toledo a fin de reducir los costes 
de fabricación y sacar el máximo provecho de los alimentos. El proceso desarrollado 
comprende las etapas de lavado de la cascarilla, de secado a una temperatura de 80° 
C y los análisis microbiológicos. Se evidenció la ausencia de microorganismos y se 
formuló la galleta. Los resultados muestran que la cascarilla de soja se puede utilizar en 
la preparación de galletas con alto valor nutricional y bajo coste. Además,  se obtuvo muy 
buena aceptación por los catadores.

Palabras Clave: Cascarilla de soja, Galleta, Residuos Agroindustriales, Secado.

Introdução

Os dois maiores problemas que o Brasil enfrenta são a fome e o desperdício de 
alimentos, constituindo-se em um dos paradoxos do país, pois o mesmo produz 140 
milhões de toneladas de alimentos por ano e é um dos maiores exportadores de produtos 
agrícolas do mundo. Ao mesmo tempo, existem milhões de pessoas excluídas, sem 
acesso ao alimento em quantidade e/ou qualidade (Gondim et al., 2005).

A utilização de alimentos alternativos para o combate à fome de população de baixa 
renda é assunto que tem recebido atenção no Brasil nos últimos anos, especialmente 
em razão do drama crescente da população carente (Farfan, 1998). O aproveitamento 
de resíduos no processamento de novos alimentos tem representado um seguimento 
importante devido aos impactos ambientais e o elevado índice de perdas e desperdícios 
gerados pelos processos de alimentos.

O aparecimento de resíduos, não é consequência apenas da escolha e seleção 
da matéria-prima desejada, surgindo também, nas diversas fases da fabricação. Os 
elementos residuais, constituídos por cascas, caroços, sementes, ramas, bagaços, etc, 
são fontes de proteínas, fibras, óleos e enzimas e podem ser empregados para utilização 
humana na elaboração de produtos com maior valor agregado (Santos, 2011). 
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A alimentação alternativa na dieta brasileira tem sido definida como uma proposta 
à promoção do uso de alimentos tradicionais e não tradicionais ricos em vitaminas e 
minerais, que são acessíveis a toda população (Sant´Ana et al., 2000). O princípio básico 
da alimentação integral é a diversidade dos alimentos, complementação das refeições, 
aproveitando com isso o máximo possível da casca, sementes, talos, polpas, bagaços 
e folhas, sendo o mesmo de baixo custo ou não, gerando assim redução no custo da 
preparação (Banco de Alimentos, 2003). Visa devolver à alimentação convencional os 
elementos nutritivos que foram perdidos durante os processos de beneficiamento e 
industrialização.

O consumo adequado de vitaminas e minerais é importante para a manutenção das 
diversas funções metabólicas do organismo. Assim, a ingestão inadequada desses 
micronutrientes pode, potencialmente, levar a estados de carência nutricional, sendo 
conhecidas diversas manifestações patológicas por ela produzidas (Velásquez-Meléndez 
et al., 1997).

A soja é um produto agrícola de grande interesse mundial graças à versatilidade de 
aplicação de seus produtos na alimentação humana e animal. O Brasil figura entre os 
maiores produtores de soja do mundo, sendo a leguminosa cultivada em várias regiões 
do País (Silva et al., 2006).

Estimativas da FAO (Food and Agriculture Organization) e da OMS (Organização 
Mundial da Saúde, ONU) indicam que a quantidade de proteína requerida diariamente 
por uma pessoa adulta é de aproximadamente 0,75g por quilograma de peso corporal. 
Considerando que a população mundial em 2010 de aproximadamente 6,91 bilhões de 
habitantes (UNITED NATIONS, 2010 citado por Lescano, 2009) e estimando-se ainda um 
valor de 60 kg de peso corporal médio, atinge-se uma necessidade de consumo de 113,5 
milhões de toneladas por ano. A desnutrição protéica energética afeta principalmente 
as crianças, ocasionando graves danos no desenvolvimento das capacidades física, 
mental, imunológica e reprodutora das pessoas. Uma das fontes mais importantes 
de proteínas vegetais é a soja, cujos derivados são reconhecidos pelo seu alto valor 
biológico e nutricional. A FAO e a OMS deram à soja a avaliação de PDCAAS 1,0 
(Protein Digestibility – Corrected Amino Acid Score), o que representa o valor máximo 
que um alimento protéico pode atingir por seu conteúdo de aminoácidos utilizados para 
o crescimento (Lescano, 2009).

Segundo o USDA (Departamento de Agricultura dos Estados Unidos), para a safra 
2010/2011 a estimativa de produção mundial de soja foi de 253,69 milhões de toneladas. 
O processamento desse montante de grãos gera resíduos, como o farelo e a casca de 
soja. Estima-se que, a cada tonelada de soja processada, gera-se, em média, 2% de 
casca de soja (Zambom et al., 2001), a qual contém um alto valor nutricional devido à 
presença de proteínas, elevado teor de fibras e minerais.

Dados da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) 
revelam que, por volta do ano 2050, a Terra terá ao redor de 10 bilhões de habitantes, ou 
seja, a partir da situação atual, haveria 4 bilhões de pessoas a mais para alimentar. Se, 
atualmente, 800 milhões de pessoas, sobretudo de países em desenvolvimento, sofrem 
de subnutrição crônica (comem menos do que o necessário), ou de má nutrição aguda, 
em épocas sazonais do ano (entressafras), conclui-se que, no período de uma geração, 
teríamos mais do que duplicar a quantidade atual de alimentos (Rassini, 2004).

Os programas que incentivam o aproveitamento de alimentos, como os Restaurantes 
Populares são Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN) que têm o objetivo de produzir 
e comercializar refeições saudáveis, diversificadas, econômicas, balanceadas, com 
alto valor nutricional, oferecidas com os preços acessíveis à população e geralmente 



Revista de Extensão da Universidade de Taubaté - Pró-Reitoria de Extensão e Relações Comunitárias. - No. 1 (2011). – Taubaté: 2011

www.unitau.br/scripts/revista_extensao  | prex@unitau.br | Tel.: (12) 3625-4227/4208 

14

localizados preferencialmente nos centros urbanos de cidades com mais de cem mil 
habitantes. As refeições são produzidas tendo-se como objetivo o aproveitamento integral 
dos alimentos. O público que frequenta os restaurantes são trabalhadores de baixa renda, 
sendo eles formais e informais, pessoas desempregadas, estudantes, aposentados, 
moradores de rua, população que se encontra vulnerável sócio-economicamente e 
famílias em situação de risco de insegurança alimentar e nutricional (Restaurante 
Popular, 2011).

A Cozinha Social do município de Toledo abastece os Restaurantes Populares da 
cidade, Restaurante Prato Cheio Coopagro: 400 - Refeições/dia – 8.800/mês – 96.800/
ano, Restaurante Prato Cheio Boa Esperança: 300 - Refeições/dia – 6.600/mês – 
72.600/ano, Restaurante Prato Cheio Jd. Europa: 280 - Refeições/dia – 6.160/mês – 
67.760/ano, Restaurante Prato Cheio São Francisco: 350 - Refeições/dia – 7.700/mês – 
84.700/ano, Restaurante Prato cheio Vila Paulista: 400 refeições/dia. Outros programas 
atendidos pela Unidade de produção – Cozinha Social, merenda escolar, com 18 escolas 
atualmente – 7.684 alunos, almoço de contra turno: 450 refeições/dia, pães para 18 
creches e 6 escolas em período normal e 3 escolas de período integral , grupos de idosos 
(Assistência Social) lanches e suco de soja, grupos de adolescentes (Assistência Social) 
lanches e suco de soja, CRAS e Casas de abrigo – lanches diários, pastorais da criança 
– lanches mensais, Postos de saúde (Secretaria de saúde) – suco de soja, marmitas 
diárias com salada para atendimento da população de bairro próximo (100 unidades), 
marmitas com salada para Conselho tutelar (6 diárias) e secretaria de infraestrutura (6 
diárias),  marmitas com salada para guarda-municipal (17 diárias) (Portal Município de 
Toledo, 2011).

A Cozinha possui, em sua estrutura, uma mini usina beneficiadora de leite de soja, 
a qual produz leite in natura e com sabor, sendo este, entregue em creches, postos de 
saúde, grupo de idosos, grupos de hipertensos e diabéticos que necessitam de uma 
alimentação especial. Esta produção chega a 11,3 mil litros por mês, gerando resíduos 
como a casca do grão, e o Okara (massa restante da extração do leite de soja), não 
tendo aplicações na elaboração das refeições produzidas no estabelecimento. 

Sabendo-se disto, objetivou-se, com este trabalho de extensão, o desenvolvimento 
de um biscoito a base de casca de soja, utilizando, como matéria-prima, a casca 
gerada na mini usina de extração de leite de soja da Cozinha Social do Município de 
Toledo. Este estudo foi realizado em parceria com a UNIOESTE/Toledo-PR e a Cozinha 
Social/Toledo-PR. Três fatores positivos foram esperados: ajudar os acadêmicos do 
curso de engenharia química a ampliarem seus conhecimentos na área de extensão, 
desmitificando a função já predita de um engenheiro com grandes obras materiais e não 
sociais, realizando assim, uma ação de cidadania, contribuição na agregação de valor 
nutricional à alimentação de populações de baixa renda, além de eliminar o descarte 
indevido de um resíduo rico em nutrientes, sendo possível dar a este um destino final 
mais nobre e coerente com a situação atual do país. 

Metodologia

Secagem da Casca
A casca de soja passou por peneiramento manual para separar sujidades grosseiras. 

Posteriormente, a casca foi imersa em água potável por 6 horas, visando remover as 
demais sujidades ainda presentes, como poeira e terra. Decorridas as 6 horas, o excesso 
de água foi removido por prensagem manual. 
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Após a lavagem, secou-se a casca em estufa de convecção forçada a uma temperatura 
de 80°C, a fim de eliminar a possível carga microbiana presente. A secagem foi realizada 
em triplicata e fez-se o acompanhamento do processo, tomando-se medidas de massa 
em balança analítica a cada 30 minutos, até massa constante. A cinética de secagem 
da casca de soja foi determinada por meio do modelo de Page, o qual tem apresentado 
bons ajustes para os dados de secagem de produtos alimentícios (Lescano, 2009).

 

 
).exp(

0

ntkA
X
X

−=
               (01)

Em que:  representa o adimensional de umidade;   é a constante de secagem     (min-
1);  e  são constantes.

Análise Microbiológica
O resíduo seco foi submetido à análise microbiológica, dividida em duas etapas.
Primeira etapa - Aproximadamente 5 g de casca de soja seca foram suspensas em      

250 mL de água peptonada 1% (solução 1). Esta solução permaneceu sob agitação de       
100 rpm durante 12 horas em shaker rotativo, para que ocorresse a suspensão da carga 
microbiana. Decorrido o tempo de agitação, foi realizado o plaqueamento com diluições 
seriadas de 100 a 10-5 em meio Plate count Agar. As placas foram armazenadas em 
estufa bacteriológica por 48h a 37oC, e por fim, realizou-se a contagem das unidades 
formadoras de colônia presentes.

Segunda etapa - Uma alíquota de 25 mL da solução 1 foi adicionada em 250 mL de 
meio contendo caldo nutriente. Esta solução foi deixada sob agitação durante 24 horas 
em shaker rotativo a 100 rpm. Após, procedeu-se o plaqueamento com diluições seriadas 
em meio Plate count Agar. O armazenamento das placas em estufa bacteriológica e 
contagem das unidades formadoras de colônia foi o mesmo descrito na primeira etapa.

Formulação do Biscoito
A partir do resíduo seco e analisado microbiologicamente, realizaram-se testes 

variando a composição dos biscoitos em relação à razão casca de soja / farinha de 
trigo. O fluxograma geral do procedimento seguido para a elaboração do biscoito é 
apresentado na Figura 1. 

Casca de soja

Lavagem

Prensagem manual

Análise Microbiológica

Formulação

Biscoito

Figura 1 - Fluxograma geral da elaboração do biscoito.
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Resultados e Discussões

Secagem da Casca de Soja
A secagem do resíduo em estufa de convecção forçada a 80°C teve duração de 300 

minutos. A Figura 2 mostra o aspecto visual adquirido pelo resíduo após seco e após a 
lavagem, antes da secagem. 

(a) (b)

Figura 2 - Resíduo seco (a) e após a lavagem (b).

A secagem promoveu o escurecimento do resíduo, provocado principalmente pela 
elevada temperatura de secagem. Porém, o mesmo adquiriu consistência bastante 
rígida o que favoreceu a sua trituração, característica desejável devido à facilidade de 
transformá-lo em farinha. A Figura 3 apresenta a curva de secagem obtida para a casca 
de soja, ajustada pelo modelo de Page (equação 01) e a Tabela 1 mostra os parâmetros 
de secagem da casca de soja segundo modelo de Page.

Figura 3 - Cinética de secagem da casca de soja a 80°C em estufa normal. A linha 
( – ) representa o ajuste dos dados experimentais pelo modelo de Page.
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Parâmetros Valores Desvios
A 0,0226 0,0013
k 1,0010 0,0004
n 0,9984 0,0009

R2 0,9959 0,0007
Tabela 1 - Parâmetros de secagem da casca de soja segundo modelo de Page.

Os resultados apresentados na Figura 3 demonstram que a secagem decorreu de 
forma coerente com o esperado de uma cinética de secagem. O ajuste do modelo 
apresentou um R2 de 0,9959 indicando eficiência no processo de retirada de umidade. 

A remoção da umidade é uma das técnicas de preservação de alimentos mais antiga 
utilizada pelo homem. Através do processo de secagem a atividade de água do produto 
é diminuída, inviabilizando o desenvolvimento de micro-organismos, em especial fungos 
e bactérias, bem como retardando deteriorações de origem físico-química e enzimáticas. 
As vantagens da utilização do processo de secagem estão relacionadas à conservação do 
produto, redução do peso e volume, redução nos custos de transporte e armazenamento, 
além do aumento na vida de prateleira do produto.

Análise Microbiológica
A análise microbiológica evidenciou baixa quantidade de unidades formadoras de 

colônia (40x102 UFC.mL-1) após o processo de secagem a 80°C, tornando assim, o 
procedimento utilizado, eficiente na remoção de sujidades e na eliminação de micro-
organismos, sendo o resíduo passível de utilização em alimentos para consumo humano. 
A avaliação da qualidade microbiológica de um produto fornece informações que permitem 
avaliá-lo quanto às condições de processamento, armazenamento e distribuição para o 
consumo, sua vida útil e o risco à saúde (Franco & Landgraf, 1996). A RDC nº 12, de 2 de 
janeiro de 2001, considerando a necessidade de constante aperfeiçoamento das ações 
de controle sanitário na área de alimentos, visando a proteção à saúde da população 
e a regulamentação dos padrões microbiológicos para alimentos, traz em seu anexo 
o regulamento técnico sobre padrões microbiológicos para alimentos (Brasil,2001). 
Entretanto, por se tratar de um resíduo, não existe na legislação vigente um padrão 
estabelecido para casca de soja.

Formulação do Biscoito
Para a elaboração dos biscoitos, testes foram realizados variando-se a composição em 

relação à razão casca de soja/farinha de trigo. A melhor formulação obtida, avaliando-se, 
coloração após assado, textura e sabor, foi a de razão 1:1, ou seja, a mesma proporção 
de casca de soja e farinha de trigo. Os ingredientes utilizados na formulação dos biscoitos 
e as respectivas proporções estão expostos na Tabela 2.

Proporção Componentes
25% Casca de soja
25% Farinha de trigo
17% Açúcar mascavo
17% Margarina
16% Frutas cristalizadas

Tabela 2 - Proporções e componentes do cookie elaborado.
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Os ingredientes foram selecionados objetivando a utilização de produtos naturais 
ou de baixo processamento industrial, como o açúcar mascavo, que resultasse em um 
biscoito de baixo custo de fabricação e elevado valor nutricional.

A Figura 4 apresenta uma foto de um biscoito formulado, onde é possível ver a 
similaridade no quesito aparência em relação aos biscoitos integrais comerciais.

Figura 4 - Biscoito formulado com casca de soja.

Os biscoitos foram analisados sensorialmente até o presente momento pela equipe de 
nutricionistas, diretores, vice-prefeito e alguns poucos degustadores da Cozinha Social e 
Prefeitura de Toledo, tendo, o mesmo, recebido boa aceitabilidade (Figura 5). 

O próximo passo do estudo é a fabricação dos biscoitos em maior escala junto à 
Cozinha Social, criando uma alternativa para a aplicação da casca de soja gerada durante 
a extração de leite de soja na usina, além do principal foco, melhoria na dieta nutricional 
da população beneficiada com as refeições fornecidas pela Cozinha Social.

  

Figura 5 – Teste sensorial dos biscoitos formulados com casca de soja.
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Conclusões 

Conclusões nos diferentes aspectos foram obtidas com o desenvolvimento deste 
projeto de extensão. Com relação à pesquisa, os resultados obtidos mostraram que 
os estudos de limpeza, secagem e microbiologia proporcionaram a possibilidade de 
utilização do resíduo em alimentos para consumo humano, podendo o mesmo ser 
utilizado em formulações alimentícias na Cozinha Social do Município de Toledo.

Aos acadêmicos de Engenharia Química foi possível mostrar que o papel social faz 
parte do seu cotidiano, tanto nos aspectos políticos, econômicos, sociais, ambientais e 
culturais, com uma visão ética e humanística em atendimento às demandas da sociedade, 
e que os conhecimentos que o curso fornece, são aplicáveis em outros estabelecimentos 
que não indústrias gigantescas, e mesmo assim, trazem resultados que contemplam 
grandes áreas e números, como este, o qual contemplou as áreas de segurança alimentar 
e nutricional bem como ambiental. Além disso, ganhou-se consciência sobre reduzir o 
desperdício de alimentos, formar hábitos alimentares saudáveis e adequados, amenizar 
os prejuízos e promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas, o que hoje é 
peça fundamental. Com um reaproveitamento abrangente, o desperdício que ocorre 
na manipulação diária de produtos pode ser redirecionamento para fins nutricionais, 
amenizando, assim, possíveis carências da população.

A comunidade beneficiada com uma alimentação adequada, saudável e segura, faz 
com que sejam fortalecidas culturas alimentares e, com isso, a diminuição do desperdício 
por meio do aproveitamento integral dos alimentos.
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Resumo
Esse artigo objetiva problematizar as características assumidas pela produção cien-

tífica na atualidade, que, em decorrência de sua crescente adaptação aos ditames do 
capitalismo, padece das contradições intrínsecas a este modo de produção. Para tanto, 
será apresentada a experiência dos autores na gestão e organização do periódico cientí-
fico intitulado Psicologia em Estudo, que se constitui como um projeto de extensão, cujo 
objetivo é incentivar a produção e a divulgação de conhecimentos referentes à Psicolo-
gia e áreas afins. O caminho percorrido pelos profissionais que atuam junto à revista, nos 
15 anos de editoração, tem sido permeado por conquistas e superação de dificuldades, 
que possibilitaram à mesma atualmente ser bem conceituada pelas entidades que defi-
nem os critérios de qualificação dos periódicos. A manutenção dessa condição implica a 
superação de desafios ainda maiores, considerando as grandes exigências por parte de 
políticas e imposições oficiais para a educação superior. A lógica dessas exigências gera 
contradições, que possibilitam reflexões sobre a internacionalização e privatização dos 
periódicos, sobretudo em relação ao produtivismo acadêmico na atualidade. Concluiu-se 
que, ao mesmo tempo que nos propomos a fazer uma reflexão crítica acerca das exigên-
cias impostas aos periódicos e pesquisadores, compreendemos que, como editores, não 
podemos ficar alheios a essas demandas, o que implica em um posicionamento tanto 

Sobre a agonia dos periódicos brasileiros: entre o 
florescimento da privatização na ciência e as trincheiras 

da socialização do conhecimento científico2
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acadêmico quanto político.
Palavras-chave: Periódicos científicos, publicação, produtivismo acadêmico.

About  The Agony Of Brazilian Journals : Between The 
Flowering Of Science Privatization  And  The Trenches  Of 

Scientific Knowledge Socialization

Abstract
This paper aims at analyzing the characteristics assumed by the scientific production 

nowadays, which suffers from the contradictions inherent to this mode of production due 
to its increasing adaptation to the dictates of capitalism.Talking about this situation,  we 
will report the authors' experience in management and organization of the scientific jour-
nal entitled Study in Psychology, which is constituted as an extension project, which aims 
at encouraging the production and dissemination of knowledge related to psychology and 
similar areas. The path taken by professionals who work with the magazine in these 15 
years of publishing has been permeated by overcoming difficulties and achievements, 
which allowed it to be well regarded by the entities that define the criteria for qualification 
of journals in current days. Maintaining this condition implies overcoming greater chal-
lenges, looking at  the great demands on the part of policy and official requirements for 
higher education. The logic of these contradictions generates contradictions that enable 
reflections on the internationalization and privatization of the journals, especially in rela-
tion to the academic productivism today. It was concluded that, while we intend to do a 
critical analysis of the requirements imposed on journals and researchers, we understand 
that, as editors, we cannot remain oblivious to these demands, which implies  either  an 
academic or  political position. 
Keywords: scientific journals, publication, academic productivism.

Acerca de la agonía de los periódicos brasileños: entre 
el florescimiento de la privatización en la ciencia y las 

trincheras de la socialización del conocimiento científico

Resumen
Ese artículo objetiva problematizar las características asumidas por la producción 

científica en la actualidad, que, debido a su creciente adaptación a los dictámenes del 
capitalismo, padece de las contradicciones intrínsecas a este modo de producción. Para 
tanto, será presentada la experiencia de los autores en la gestión y organización del 
periódico científico intitulado Psicología en Estudio, que se constituye como un proyecto 
de extensión, cuyo objetivo es incentivar la producción y la divulgación de conocimientos 
referentes a la Psicología y áreas afines. El camino recurrido por los profesionales que 
actúan junto a la revista, en los 15 años de editoración, ha sido permeado por conquistas 
y superación de dificultades, que posibilitaron a la misma actualmente ser muy conceptu-
ada por las entidades que definen los criterios de cualificación de los periódicos. El man-
tenimiento de esa condición implica la superación de desafíos aún más grandes, con-
siderando las grandes exigencias por parte de políticas e imposiciones oficiales para la 
educación superior. La lógica de esas exigencias genera contradicciones, que posibilitan 
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reflexiones sobre la internacionalización y privatización de los periódicos, sobre todo en 
relación al productivismo académico en la actualidad. Se concluyó que, al mismo tiempo 
que nos proponemos a hacer una reflexión crítica acerca de las exigencias impuestas a 
los periódicos e investigadores, comprendemos que, como editores, no podemos estar 
ajenos a esas demandas, lo que implica un posicionamiento tanto académico como po-
lítico.
Palabras clave: Periódicos científicos, publicación, productivismo académico.

O presente artigo pretende problematizar as características que vêm sendo assu-
midas pela produção científica na atualidade, a qual em decorrência de sua crescente 
adaptação aos ditames do capitalismo padece das contradições intrínsecas a este modo 
de produção. A problematização aqui proposta, no entanto, não pretende ser realizada 
“de fora”, ou seja, partindo de quem não pertence a esta dinâmica e sim “de dentro”, por 
aqueles que vêm sofrendo tais contradições ao estar à frente de um periódico científico 
numa era na qual a crescente cobrança pela “internacionalização” e “qualidade” vem se 
respaldando em números.

Do exposto, a proposta aqui apresentada tem sua origem na experiência dos auto-
res na gestão e organização do periódico científico intitulado Psicologia em Estudo e, 
para adentramos na análise pretendida, necessário se faz contextualizar, mesmo que de 
modo breve a trajetória do periódico em questão.

Buscando o equilíbrio entre as necessidades nem sempre atendidas e 
as exigências postas

A Revista Psicologia em Estudo, desde 2007,constitui-se como um projeto de exten-
são com objetivo de incentivar a produção e a divulgação de conhecimentos referentes 
à Psicologia e áreas afins, promovendo o intercâmbio pedagógico e científico entre pro-
fessores, acadêmicos e profissionais. O periódico foi formalizado institucionalmente em 
1995, através de um projeto aprovado pelo Departamento de Psicologia da Universidade 
Estadual de Maringá (UEM) e teve seu volume 1, número 1, editado em 1996. Atualmen-
te a revista é de periodicidade trimestral e conta com quinze volumes já publicados.

Nestes quinze anos de existência, a revista vem procurando aperfeiçoar e melhorar 
seu processo de editoração e a qualidade das publicações. Para retratar brevemente o 
seu crescimento, destaca-se o fato de que em seus primeiros cinco anos a revista publi-
cava, em média, dez artigos por número e sua periodicidade era semestral. A partir de 
2001 este quadro começou a se alterar com o crescimento do número de artigos envia-
dos para o periódico, que foi alcançando cada vez maior visibilidade em nível nacional e 
internacional, ainda sob a editoração de sua fundadora, a professora doutora Maria Lúcia 
Boarini. Vale destacar que concomitantemente à visibilidade alcançada, o aumento das 
exigências postas aos Programas de Pós-Graduação com relação às publicações e tam-
bém a “política” crescente de aumento da produtividade dos pesquisadores assentada 
na quantidade de publicações, operou um salto significativo em relação à quantidade de 
artigos submetidos aos periódicos.

O aumento das demandas, referente a quantidade de artigos que necessitavam ser 
avaliados desde os aspectos das normas até quanto à originalidade e consistência teó-
rica, foram gerando novas necessidades em relação à estrutura física, de equipamentos 
e de pessoal. Por exemplo, desde o seu início, o apoio e parceria em infraestrutura para 
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parte do processo editorial, preparação, distribuição e indexação dos volumes adveio 
parcialmente da Universidade Estadual de Maringá, do Departamento de Psicologia e, 
mais recentemente, em 2008, do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da mes-
ma instituição. Vale ressaltar que a revista conta também com recursos do Programa de 
Apoio a Publicações Científicas do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e 
Tecnológico (CNPq) e da Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico do Paraná, o que é determinante para a manutenção da qualidade dos 
procedimentos editoriais.

Aqui já é possível evidenciar uma das contradições enfrentadas pelos periódicos que 
possuem as características da revista Psicologia em Estudo como: estar sediada em 
uma Universidade Pública do interior do Estado do Paraná que, embora seja uma uni-
versidade muito bem conceituada, apresenta uma morosidade nos aspectos burocrático-
administrativos e sofre com a dificuldade de reposição de seus quadros funcionais, seja 
de docentes, quanto de técnicos-administrativos, o que impacta consideravelmente a 
gestão e os procedimentos editoriais da revista, como será demonstrado ao longo do 
artigo.

Mesmo assim, a Revista tem recebido classificações expressivas dentro dos parâme-
tros estabelecidos pela avaliação Qualis de periódicos científicos da área pela comissão 
conjunta Capes-Anpepp (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Supe-
rior/Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia).  Entre 1996 e 
1998 este periódico recebeu a classificação de Local A. No período entre 1998 e 2006 foi 
avaliada como Nacional A. Em 2007, a partir da análise dos números editados em 2005 e 
2006, foi classificada como Internacional A. Em 2008 os critérios elaborados pela comis-
são citada foram revistos, passando-se a dar grande relevância à indexação dos periódi-
cos em bases de dados reconhecidas internacionalmente. Deste modo, as publicações 
foram hierarquizadas em estratos (A1, A2; B1, B2, B3, B4, B5) e a revista Psicologia em 
Estudo obteve classificação no estrato A2.

É importante explicitar que a manutenção ou progresso alcançado nas avaliações não 
foi simples e fácil, muito pelo contrário. Inicialmente a revista contava com a Editora Ge-
ral, um bolsista aluno de graduação e no máximo dois professores que auxiliavam como 
Editores de Seção, numa época em que a quantidade de artigos recebida era pequena, 
o que implicava em uma política para tornar o periódico conhecido. Além disso, em seus 
primeiros treze anos a revista recebia os artigos pelo correio e toda a tramitação era 
realizada em papel. Com a crescente visibilidade houve o aumento gradativo das sub-
missões, que não foi acompanhado do aumento da equipe executiva. Em 2006 quando 
a nova Editora Geral, professora Dra. Rozilda das Neves Alves assume, a equipe execu-
tiva da revista se amplia, contando com mais seis professores, período no qual já havia 
um número considerável de artigos de anos anteriores a serem publicados. Destaca-se 
que os professores que integraram e integram a equipe executiva não possuem libera-
ção de outras atividades institucionais ou mesmo redução de carga horária em relação 
a docência, nem mesmo o Editor Geral, o que resulta no fato de que o trabalho editorial 
vem em acréscimo às demais atividades de docência e pesquisa.

A exposição desta trajetória, possivelmente não muito distinta da de outras revistas 
científicas brasileiras com características semelhantes, quer demonstrar que a evolução 
da conceituação Qualis do periódico em seu bojo lança novos desafios e revela um uni-
verso de contradições que precisa ser problematizado urgentemente. Se, por um lado a 
indexação em bases de dados possibilitou a ampliação de alcance da revista Psicologia 
em Estudo, por outro, tal como demonstrado no relatório de gestão de 2005 de Silva e 
Paulino (2005), a inserção deste periódico em vários indexadores, a sua  classificação 
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Qualis Nacional A e sua característica generalista gerou um grande aumento progressivo 
no número de artigos recebidos pela revista, concomitantemente com uma incapacidade 
crescente de dar vazão a tal quantidade de artigos. Em 2009, por exemplo, este proble-
ma torna-se ainda mais agudo, com a implementação das submissões on-line.

Para lidar com este problema que se apresenta, diversos aspectos devem ser consi-
derados como: 1. para publicar de modo rápido todos os artigos de qualidade submeti-
dos ao periódico seria preciso a ampliação da equipe executiva com maior dedicação em 
termos de carga horária por parte dos editores e aumento dos recursos destinados ao 
periódico, pois haveria não somente mais artigos por número como mais números anu-
almente; 2. além disso, seria necessário uma estrutura administrativa compatível com 
secretária executiva fixa, suporte em informática e computadores de alta performance.

A inexistência de tais condições objetivas fragiliza e ameaça constantemente a quali-
dade do periódico que pode ser prejudicado em sua avaliação, sendo que nesta não são 
considerados os aspectos estruturais que dão suporte ao seu funcionamento. Invariavel-
mente a responsabilidade pode recair sobre a figura do Editor e de sua equipe, sem que 
se analise de que modo vem sendo feita a “formação” dos editores que estão envolvidos 
na produção das revistas científicas brasileiras, normalmente docentes e pesquisadores 
que se lançam neste desafio sem uma formação prévia para isso.

Como as condições acima descritas, por serem ideais, ainda estão longe se serem 
satisfeitas, a equipe da revista Psicologia em Estudo tem procurado realizar adequações 
crescentes em seus procedimentos editoriais, objetivando dar maior agilidade à tramita-
ção dos artigos. Para isso, foi necessário estabelecer uma maior exigência em relação 
à qualidade dos artigos submetidos, efetuando um “corte” na quantidade de artigos sub-
metidos, a partir de critérios normativos e de aspectos qualitativos iniciais.

Tivemos um aumento da Equipe Executiva da revista, porém, como cada Editor pode 
conceder pouca carga horária em virtude de suas diversas atividades, ainda enfrenta-
mos muita dificuldade para imprimir maior velocidade na tramitação dos artigos. Outro 
problema enfrentado é a rotatividade dos editores, pois como a revista é parte de suas 
atividades, enfrentamos o afastamento para pós-doutoramento e aposentadorias, o que 
requer substituições constantes.

Vale acrescentar que os Editores de Seção, responsáveis por procedimentos especí-
ficos relacionados à tramitação dos artigos, desempenham um trabalho nos bastidores 
que não está expresso nas etapas visíveis aos autores no sistema on-line. Como exem-
plo, na etapa definida como Em processo de avaliação do sistema on-line, a revista 
Psicologia em Estudo possui três distintas etapas de avaliação dos artigos, contando 
com Editores de Seção também distintos, como: avaliação preliminar (referente às nor-
mas editoriais, missão e organização textual), avaliação por consultores e avaliação 
das reformulações. É importante destacar que cada uma destas etapas é realizada por 
dois a três Editores de Seção.  

Mesmo nesta forma de organização, considerada até o momento atual como adequa-
da, o crescente número de artigos submetidos vem ocasionando problemas relacionados 
ao tempo entre submissão e publicação, pois há uma demanda de trabalho excessiva 
para cada Editor de Seção responsável.

Na tentativa de atender a crescente demanda de artigos submetidos, em 2009 a 
equipe executiva dedicou-se a publicar diversos artigos residuais de anos anteriores 
(2006/2007/2008) (TULESKI; BORGES, 2010). Com isso, em 2010, houve um maior 
número de artigos submetidos e um menor número de artigos pendentes de anos ante-
riores. Vale ressaltar que em 2010 manteve-se o aumento significativo de submissões, 
no valor de 64% em relação ao ano de 2009 (TULESKI; BORGES, 2011).
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Neste quadro, apesar do esforço da equipe executiva em 2009 e 2010, a revista não 
obteve sucesso suficiente na redução do intervalo entre submissão e publicação, tota-
lizando ainda um período de 15 a 20 meses, em decorrência do aumento crescente e 
expressivo das submissões.

Com a trimestralidade da Revista a partir de 2008, objetivando por um lado dar va-
zão à quantidade de artigos, por outro aumentou o custo anual do periódico. Mesmo 
publicando-se um total anual de 84 artigos por volume, em média 21 artigos por núme-
ro, ainda não foi suficiente para reduzir o acúmulo gradativo de artigos, principalmente 
pela demanda aumentada de submissões on-line a cada ano. Outro problema ainda se 
apresenta: o fato de que a publicação de tantos artigos anualmente imprime um ritmo 
frenético ao processo editorial, que devido a todos os aspectos já apontados, vem impos-
sibilitando a manutenção da regularidade.

Desta forma a  equipe Executiva procura constantemente analisar os pontos frágeis 
do sistema de editoração e gestão do periódico,  reorganizando procedimentos para dar 
maior agilidade a tramitação dos artigos. Como exemplo, em 2011 a missão, o escopo do 
periódico e as normas para submissão foram redefinidos, procurando dar maior clareza 
aos autores, consultores e leitores e dirimindo a demanda de solicitações de esclareci-
mento via e-mail, ao periódico e aos editores.

O caminho percorrido pelos profissionais que atuam junto à revista Psicologia em 
Estudo, nesses 15 anos de editoração, tem sido, portanto, permeado por conquistas e 
superação de dificuldades, que permitiram à mesma até o momento estar bem conceitu-
ada pelas entidades que definem os critérios de qualificação dos periódicos. No entanto, 
a manutenção dessa condição implica a superação de desafios ainda maiores, tendo em 
vista as grandes exigências por parte de políticas e imposições oficiais para a educação 
superior. A lógica dessas exigências gera outras contradições, que possibilitam questio-
namentos e reflexões, os quais pretendemos brevemente abordar na sequência.

Sobre os rumos dos periódicos nacionais ou a que se refere o binômio 
internacionalização versus socialização do conhecimento

Uma das principais exigências atuais em relação aos periódicos, que tem gerado dis-
cussões entre as partes, é a questão da internacionalização. Segundo Krzyzanowski et 
al. (2005), os periódicos brasileiros enfrentam diversos problemas, como a pouca pene-
tração da língua portuguesa em âmbito internacional, o baixo grau de originalidade dos 
artigos científicos e a falta de recursos financeiros, o que dificulta o alcance da pesquisa 
brasileira para além do âmbito nacional. Com isso, o prejuízo ocorre tanto na divulgação 
das pesquisas brasileiras como no processo de captação de artigos internacionais para 
estas revistas.

No intuito de contribuir para o processo de internacionalização da revista Psicologia 
em Estudo, são realizadas propostas de permutas com periódicos de outros países, 
através das quais se busca captar consultores de outras nacionalidades e incentivar 
pesquisadores de instituições internacionais a publicar seus trabalhos na revista. Apesar 
dessas ações, há um longo caminho a percorrer para que esse periódico atinja os pa-
râmetros de excelência em termos de internacionalização. Várias barreiras ainda estão 
presentes, muitas das quais geradas por essa própria exigência e compartilhadas pela 
maioria das revistas brasileiras.

Marques (2010) cita alguns estudos que apontam que vários países têm conseguido 
ampliar sua produção científica com colaboração internacional. No entanto, observa-se 
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no Brasil que os artigos de pesquisadores nacionais escritos em parceria com estran-
geiros estão estacionados em 30% (enquanto nos países europeus o índice encontra-se 
em torno de 50%) e esse número tem crescido mais lentamente que as parcerias que 
resultam do trabalho conjunto de cientistas brasileiros. De acordo com Leta (s/d, apud 
MARQUES, 2011), uma explicação possível para essa estagnação é que a comunidade 
científica formal, que normalmente realiza as parcerias, está relativamente estabilizada. 
“O que vem crescendo não é o número de pesquisadores, mas o de estudantes de pós-
graduação, para quem produzir em colaboração é uma tarefa mais difícil” (LETA, s/d, 
apud MARQUES, 2011).

Marques (2010) destaca ainda que, apesar de existirem outros caminhos para am-
pliar a inserção internacional da pesquisa brasileira, como o intercâmbio de alunos de 
pós-graduação e a participação em congressos e workshops internacionais, o indicador 
de coautoria, resultado de parcerias entre pesquisadores de diferentes paises, é também 
considerado fator de relevância para a pesquisa nacional.

Meneghini (1996), citado por Marques (2011), defende que o Brasil deve trabalhar 
para a maior inserção internacional de suas pesquisas, uma vez que isso possibilita mais 
visibilidade à sua produção e, consequentemente, o acesso a recursos e equipamentos 
que não estão disponíveis quando se faz pesquisa de forma isolada.

Para Velho (s/d, apud MARQUES, 2010), a falta de estímulos é uma das principais 
razões pela qual a comunidade científica nacional  não se relaciona mais com o exterior.

(...) De um lado, deixamos de mandar alunos de doutorado para o 
exterior, o que era uma fonte potencial de colaborações no futuro, e 
passamos a privilegiar os doutorados sanduíche e os pós-doutorados 
lá fora, que não geram vínculos tão fortes. De outro, dispomos de um 
sistema de financiamento que vem oferecendo oportunidades cada 
vez maiores de bolsas e recursos para projetos aqui mesmo no Brasil.

Packer (s/d, apud MARQUES, 2011) levanta outras considerações sobre a exigência 
de internacionalização dos periódicos e a primazia da língua inglesa nesse processo. 
Ele destaca que há uma tradição no Brasil de publicar trabalhos na língua portuguesa, 
especialmente nas áreas agrárias e da saúde, para compartilhar o conhecimento a pro-
fissionais dessas áreas, que normalmente não têm a mesma proficiência da língua ingle-
sa que os profissionais inseridos no meio acadêmico. Assim, “se não existir esforço da 
comunidade científica nacional para criar semânticas na sua língua nativa, o país e a sua 
cultura não serão capazes de absorver idéias e conhecimento que na essência servem a 
sua sociedade” (PACKER, s/d, apud MARQUES, 2011). Uma solução proposta por esse 
mesmo estudioso, para que a pesquisa brasileira tenha mais reconhecimento no cenário 
internacional, seria investir na tradução de artigos escritos em português, tornando-os 
disponíveis também em inglês, sem desconsiderar a necessidade de maiores investi-
mentos nesse sentido.

É importante destacar que se aponta uma tendência crescente para que os periódi-
cos brasileiros publiquem seus artigos majoritariamente em inglês, com argumentos de 
que tal procedimento possibilita não somente a internacionalização, mas também maior 
socialização do conhecimento. Compreendemos que o estabelecimento de uma língua 
padrão para publicações não é fator de socialização e sim de restrição. O conhecimen-
to científico, em tese, deveria de algum modo retornar para sociedade, beneficiando-a 
concretamente e deste modo não deveria restringir-se apenas à comunidade acadêmica 
ou a alguns poucos grupos da mesma. Para que a internacionalização não traga em 
seu bojo a inacessibilidade ao conhecimento produzido nacionalmente ou à restrição 
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deste a pequenos grupos, seria necessário que os periódicos se tornassem bilíngües ou 
trilingues para atender a uma ampla divulgação. Para isso a ampliação dos recursos é 
urgente.

Meneghini (s/d, apud MARQUES, 2011), lembra, também, que escrever em inglês 
não é garantia de prestígio. Em seu estudo ele verificou que artigos escritos em inglês, 
mas publicados em revistas brasileiras, produzem em média menos citações que os arti-
gos publicados em português. “Parece que os autores optaram por negligenciar citações 
em periódicos brasileiros assumindo que eles podem passar a impressão de que o artigo 
é falho” (MENEGHINI, s/d, apud MARQUES, 2011).

Meneghini (s/d, apud MARQUES, 2011), coordenador científico do Scielo salienta 
que se conseguiria avançar na internacionalização dos periódicos por meio da privati-
zação dos mesmos, acarretando maior visibilidade devido ao “uso intensivo da língua 
inglesa e da colaboração internacional”. Explica que os periódicos no Brasil são publi-
cados por sociedades ou instituições (o caso da Revista Psicologia em Estudo) e não 
por Publisher (editoras), como na grande maioria dos países. Desta forma estes perió-
dicos “são em sua maioria administrados de forma amadora e com recursos modestos” 
(MENEGHINI, 2011). Como solução, ele aponta a profissionalização da administração e 
atuação no corpo editorial dos periódicos brasileiros, e propõe a adoção de um “modelo 
econômico em que os autores pagam para publicar seus artigos com recursos provindos 
de seus projetos”. Desta forma, o corpo editorial seria composto por “pesquisadores con-
ceituados e ativos (não perfunctórios), remunerados e experientes internacionalmente” 
(MENEGHINI, 2011).

No caso da Revista Psicologia em Estudo, a conquista de infraestrutura e a manu-
tenção de parte da equipe editorial estão atreladas a parceria institucional da UEM, do 
Departamento de Psicologia e do Programa de Pós Graduação em Psicologia desta 
universidade. Ou seja, os recursos advindos do Cnpq e Fundação Araucária, de fato 
mostram-se insuficientes para atingir a “profissionalização” assinalada por Meneghini 
(2011). Mas o único desfecho seria a mercantilização do conhecimento científico?

Para Trein e Rodrigues (2011), na atual sociedade capitalista “as pessoas, as coisas 
e o próprio conhecimento científico sofrem um empuxo à mercantilização, ou seja, a 
subsunção de seu valor-de-uso ao valor-de-troca”. Em outras palavras, o conhecimento 
científico passa a ser entendido como uma mercadoria, ao passo que ganha um valor, 
não mais só de uso, mas para se realizar a sua comercialização. Este processo resulta 
num produtivismo acadêmico desenfreado, pressionando os professores-pesquisadores 
a cada ano a aumentar o número de publicações, tendo em vista que o volume de pu-
blicações pode vir a determinar a obtenção de financiamento para futuras pesquisas, o 
prestígio junto aos colegas, bolsa produtividade e recursos para a universidade como um 
todo.

Como conseqüência, ocorre uma valorização da quantidade de publicações em detri-
mento da qualidade das mesmas. Por exemplo, os pesquisadores acabam “redesenhan-
do suas teses e dissertações, que passam a constituir em um conjunto de artigos. (...) O 
aluno não faz mais uma tese, ele escreve três artigos e encaderna (...) hoje a tese é um 
resultado sem você ter amadurecido, então é publicado” (SGUISSARDI; SILVA JÚNIOR, 
2009). Assim, os pesquisadores, fazendo uso destas estratégias, conseguem alcançar 
o objetivo de publicar cada vez mais. No entanto, esta pode ser uma forma de contribuir 
para a queda da qualidade do trabalho científico, conduzindo a trabalhos aligeirados e 
superficiais, voltados apenas para fazer girar a engrenagem quantitativa de publicação 
de artigos, de citações. Além disso, nunca se discutiu tanto os aspectos éticos relaciona-
dos à pesquisa e publicação científica e para se ter um quadro disto basta observar as 
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temáticas dos últimos três anos em termos de cursos e eventos da Associação Brasileira 
de Editores Científicos (ABEC), no qual predominam tais discussões. Quando um de-
terminado tema “salta aos olhos” e se apresenta como um problema a ser considerado, 
como o caso da ética em pesquisa e publicações é porque na prática seu exercício não 
vem ocorrendo. Mais um caso em que o produto ou “fenômeno” deve ser analisado à luz 
do processo, para que não se caminhe para análises parciais.

Essa exigência pela quantidade de publicação, no caso da revista Psicologia em Es-
tudo, aparece no grande número de submissões de trabalhos, ocasionando problemas 
relacionados ao tempo entre submissão e publicação, que neste periódico está em torno 
de 15 a 20 meses, conforme apontado anteriormente. Considerando que esse tempo 
relativamente grande tende a ocorrer em outros periódicos, pode-se concluir que a publi-
cação dos trabalhos dos pesquisadores em geral acaba atrasando, o que dificulta ainda 
mais a esses pesquisadores atender às exigências de publicação já relatadas.

De acordo com Silva (2010), o reconhecimento de uma pós-graduação tem como 
condição a publicação da pesquisa, o que gera uma pressão sobre o aluno por parte 
da instituição e do professor-orientador, os quais precisam atingir metas definidas. Tal 
pressão pode ocasionar comportamentos antiéticos, que gradativamente passam a ser 
aceitos no ambiente acadêmico, principalmente quando quantidade de publicações em 
periódicos, em detrimento de outras atividades acadêmicas torna-se “moeda de troca” 
para obtenção de bolsas diversas e principalmente de produtividade, financiamento a 
pesquisas entre outros benefícios, estabelecendo-se uma corrida desenfreada e compe-
tição exacerbada no meio acadêmico.

Na nova roupagem assumida pela velha ordem capitalista acaba 
prevalecendo a política do casuísmo, das trocas de favores e benefícios 
pessoais, do uso do bem público como privado, o que pode ser identificado, 
por exemplo, nos conteúdos que veicula a mídia nacional e internacional. 
Como dizia o velho Marx, em uma de suas máximas, "é a guerra de 
todos contra todos" que a cada ciclo de crise se reaviva e se intensifica, 
comparando-se a uma selva na qual a ética definha e perece (TULESKI, 
2009, p. 219).

Desse modo, em uma lógica na qual o Currículo Lattes se torna símbolo do individua-
lismo e objeto de competitividade entre os colegas de uma mesma área ou departamen-
to, as revistas científicas sentem o impacto direto desta corrida por publicação, necessi-
tando criar estratégias de corte aumentando suas exigências, ou podem tornar-se mais 
um campo no qual podemos ver proliferar políticas de favorecimento comum à lógica ca-
pitalista. Conforme defende Silva (2010), no mundo acadêmico atual, não publicar é uma 
espécie de suicídio e uma condenação à exclusão, porém pouco se revela nos números 
que não param de crescer, o impacto verdadeiramente social das pesquisas realizadas. 
Ou, dito de outro modo, em que a proliferação de pesquisas ou o incremento incessante 
de publicações vem beneficiando a sociedade?

Algumas considerações a título de finalização...

No início deste artigo procuramos demonstrar, a partir da história da revista Psico-
logia em Estudo, as contradições nas quais estão envolvidos os periódicos brasileiros: 
aumento crescente de exigências sem a contrapartida do aumento de recursos, estrutura 
física e tecnológica e de pessoal; profissionalização dos editores com dedicação maior 
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aos periódicos versus amadorismo e voluntarismo de quem é mais pesquisador do que 
efetivamente administrador ou gestor; internacionalização pautada na predominância da 
publicação em uma língua versus socialização do conhecimento na esfera nacional; es-
timulação da quantidade na produção científica pondo em segundo plano a qualidade ou 
impacto social.

Assim, demonstramos que na trajetória descrita da revista, teve importante papel a 
quantidade de artigos submetidos, sendo este fato por si só, conforme já explicitado, um 
desafio ao processo de editoração da mesma. Esse aumento da submissão de artigos 
não decorreu apenas da visibilidade conquistada pela revista, mas também pela política 
implantada pelo Estado, materializada nas agências de fomento Capes e CNPq, que 
vinculam o financiamento de pesquisas e atividades exercidas no meio acadêmico em 
relação ao que se entende por produtividade do pesquisador, sob a lógica produtivista 
do capitalismo.

O direcionamento dos critérios Qualis, debatidos no XII Simpósio da ANPPEP, indica 
que não deve haver um superpovoamento de periódicos dos estratos A, para que seja 
destacada a excelência ou o diferencial de qualidade dos periódicos nele classificados. 
Desta forma, mostra-se evidente que não se busca nivelar o padrão dos periódicos em 
termos de qualidade, o que sugere que a impossibilidade de manutenção de nota refe-
rente ao estrato A não possa ser atingida por uma maioria, tampouco todos os periódi-
cos. Sendo assim, pode-se questionar a natureza dessa restrição como relacionada à 
necessidade de absorção de um alto índice de produção de trabalhos que necessitam 
de espaço para publicação e que, muitas vezes são fragmentos de pesquisa, resultantes 
da imposição do que é compreendido por produtividade acadêmica na atualidade. Outro 
aspecto a destacar é que ao alçarem-se para níveis mais elevados, novas exigências 
são colocadas com o objetivo de se estabelecer quais revistas serão compreendidas 
como de “excelência”, as quais não podem ser muitas e muito menos todas, uma vez 
que nisto está implicado a divisão dos recursos disponíveis pelas instituições de fomento 
nacionais e estaduais.

Para fazer reflexão sobre a lógica da produtividade no campo da ciência sob a es-
trutura do capital recorremos ao operário retratado por Charles Chaplin em seu filme 
“Tempos Modernos”, que nos faz questionar se estamos sendo conscientes no processo 
de produção científica ou conduzidos à estereotipia e à reprodução, despindo-nos da 
capacidade de pensar e de nos posicionar a esse respeito?

Como todo processo de desumanização, tal situação não se faz sem 
os dilemas éticos postos pela mecanização e coisificação do humano. Em 
relações assim constituídas, repletas de contradições, em que imperam 
números e abstrações, e não pessoas, tem-se a degradação. Sob a 
lógica criticada, na prática social não se roubam mais somente objetos e 
propriedades outrora identificados por terras e outros bens materiais, mas 
agora se roubam também idéias e produtos intelectuais. Isso permite que 
se forjem dados, status, e quanto mais se criam mecanismos de controle e 
de medição, mais se reforçam os mecanismos transgressores movidos pela 
competição – expressão das relações sociais de produção [...] Enveredar 
por esta lógica individualista e produtivista de valorização da produção 
científica em termos puramente quantitativos pode significar o abandono 
das finalidades últimas das ciências em geral e das humanas em particular: 
contribuir para a humanização da natureza e do homem (TULESKI, 2009, 
p.220)
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Desse modo, tendo em vista os aspectos discutidos, ao mesmo tempo em que nos 
propomos a fazer uma reflexão crítica acerca das exigências impostas aos periódicos e 
pesquisadores, compreendemos que, como editores, não podemos ficar alheios a es-
sas demandas. Assim, “ficamos prisioneiros do sistema que criticamos, participamos 
da concorrência que condenamos, aprimoramos a avaliação que nos subjuga” (TREIN; 
RODRIGUES, 2011, p. 129).
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Resumo
A Radioweb-UEPG é parte constitutiva de um projeto de extensão em Comunicação 

Social (Jornalismo) que vem sendo desenvolvido na Universidade Estadual de Ponta 
Grossa (UEPG) desde 2008. Essa rádio prima por uma programação construída essen-
cialmente por acadêmicos de Jornalismo da UEPG e constitui-se de diversos gêneros e 
formatos radiofônicos (Educativo-cultural; Especial; Entretenimento e Jornalístico). Des-
taca-se que alguns formatos desses gêneros deixaram de merecer a atenção de emis-
soras convencionais (hertzianas) há décadas por exigirem mais aprofundamento e mais 
tempo para execução. Com a nova tecnologia webradio, é possível a construção e veicu-
lação desses formatos: documentários, peças radiofônicas, audiobiografias, programas 
de entrevistas com especialistas e pesquisadores de diversas áreas do conhecimento, 
bem como programas de cunho educativo-cultural. A webradio possibilita aos produto-
res/programadores mais liberdade e democratização na construção desses programas, 
especialmente se estiver vinculada em instituição de ensino. O projeto Radioweb-UEPG 
se vale dessa democratização ao cumprir os seus objetivos mediante a metodologia 
pesquisa-ação, à luz de Michel Thiollent. Essa metodologia é a que mais se adéqua a 
essa proposta. Assim, acadêmicos, operadores de áudio e coordenadora do projeto per-
mutam conhecimentos, mediante o ensino e aprendizagem, desde a construção até a 
veiculação da programação. Nessa rádio, há troca do ensinar e do aprender, pois quem 
ensina também aprende e quem aprende também ensina. 
Palavras-Chave: tecnologia, gêneros e formatos, ensino-aprendizagem, interativida-
de.

Radioweb UEPG: a new way to learn and teach

Abstract
The Radioweb-UEPG is a constituent part of an extension project in Social Commu-

nication (Journalism) which has been developed at the State University of Ponta Grossa 
(UEPG) since 2008. This radio excels in an academic program built mainly of UEPG Jour-
nalism students and consists of various genres and radio formats (Educational, Cultural, 
Special, Entertainment and Journalism). It is noteworthy that some formats of these ge-
nera no longer deserve the attention of conventional broadcasters (Hertzian) for decades 
because they require more depth and more time for execution. With the new webradio te-
chnology, it is possible to construct and place these formats: documentaries, radio plays, 
audiobiography programs, interviews with experts and researchers from different fields of 
knowledge, as well as programs with an educational-cultural. The webradio enables pro-
ducers / developers more freedom and democracy in building these programs, especially 

3
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if it is linked to a school. The project Radioweb-UEPG relies on such democratization to 
achieve its objectives through the action research methodology by Michel Thiollent. This 
methodology is the most suited one for this proposal. Thus, students, operators, audio 
and project coordinators exchange knowledge through teaching and learning, from cons-
truction through broadcasting. This radio is changing teaching and learning, for the one 
who learns and who teaches also learns also teaches.
Keywords: technology, goods and formats, teaching-learning, interactivity

Radioweb UEPG: una nueva forma de aprender y enseñar

Resumen
La Radioweb-UEPG es una parte constitutiva de un proyecto de extensión en Co-

municación Social (Periodismo), que se ha desarrollado en la Universidad Estadual de 
Ponta Grossa (UEPG) desde 2008. Esta radio prima por una programación construida 
principalmente por el Periodismo de UEPG y se compone de varios géneros y formatos 
de radio (para la Educación, la Cultura, Entretenimiento; Especial y Periodismo). Es de 
destacar que algunos formatos de estos géneros ya no merecen la atención de las emi-
soras convencionales (Hertz) durante décadas, ya que requieren más profundidad y más 
tiempo para su ejecución. La nueva tecnología Webradio posibilita la construcción y la 
colocación de estos formatos: documentales, obras de radio, programas de audiobiogra-
fías, entrevistas con expertos e investigadores de diferentes campos del conocimiento, 
así como programas educativos-culturales. La webradio permite a los productores / a 
los desarrolladores más libertad y democracia en la construcción de estos programas, 
sobre todo si está vinculado a una escuela. El proyecto Radioweb-UEPG se basa en la 
democratización para alcanzar sus objetivos mediante una metodología de investigaci-
ón-acción a la luz de Michel Thiollent, la más adecuada para esta propuesta. De este 
modo, los académicos, los operadores de audio y el coordinador del proyecto  intercam-
bian conocimientos mediante la enseñanza y el aprendizaje, desde de la construcción a 
hasta la transmisión de la programación. En esa radio hay el intercambio de enseñanza 
y aprendizaje, por consiguiente, quién enseña también aprende y quién aprende también 
enseña.
Palabras clave: tecnología, género y formatos radiofónicos, enseñanza-aprendizaje, 
interactividad.

Introdução

Com o desenvolvimento da informática e, em especial da tecnologia digital ocorrida 
nas últimas décadas do século XX, a mídia radiofônica dela se beneficiou, ampliando 
mais ainda, o seu poder de transmissão. Ela continua com essa nova tecnologia pres-
tando relevantes serviços aos usuários que vão desde a transmissão de informações ao 
entretenimento, perpassando inclusive pela divulgação da ciência, cultura, educação e 
ensino a distância. No Brasil, o pioneiro da emissora brasileira (Rádio Sociedade do Rio 
de Janeiro, 1923), professor Edgard Roquette Pinto priorizou, por quase duas décadas, 
a veiculação de programas educativo-culturais e de cunho científico-tecnológico. Para 
ele, “a rádio é o jornal de quem não sabe ler; é o mestre de quem não pode ir à escola; 
é o divertimento gratuito dos pobres; é o animador de novas esperanças; o consolador 
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dos enfermos; o guia dos sãos, desde que o realizem com espírito altruísta e elevado” 
(TAVARES, 1999, p. 8).

A rádio já foi muito utilizada pelo poder público para transmitir instrução e ensino a 
distância. “O ensino instrucional e a educação formal fizeram parte da grade de progra-
mação radiofônica, a partir da segunda metade do século XX, embora, a rádio tenha sur-
gido em âmbito mundial, em 1896” (ASSUMPÇÃO, 2009, p. 38). O uso da rádio hertziana 
convencional para o ensino a distância foi decorrente das suas próprias características. 

Uma dessas características é a “aceitabilidade”, pois o rádio:

[...] poderia ser uma escolha natural como meio de comunicação principal 
para os educadores, tentando atingir clientelas diversas em programas de 
educação não-formal. Esses programas, se feitos pela televisão poderiam 
alcançar só uma pequena parte do público potencialmente atingido pelo 
rádio. O rádio divide com os outros meios de comunicação à possibilidade 
de rápida mudança e revisão de currículos escolares [...] (MORGAN, 1977, 
p. 130).

Tratando-se de conteúdos instrucionais, a rádio apresenta, segundo esse autor, mais 
duas vantagens: flexibilidade e baixo custo.

Flexibilidade, tanto na forma dos programas quanto nas possibilidades 
para os ouvintes. Pode ser usada para simular a comunicação unilateral 
tradicional da sala de aula através de preleções. Entrevistas com especialistas 
ou líderes, discussões, programas de audiência que permitem diálogo entre 
o emissor e o receptor [...].

Uma emissão ativa pode permitir que um grande número de pessoas 
participe de acontecimentos e atividades significativas. Oferece também 
ao ouvinte considerável flexibilidade e não tem que ser confinadas como a 
instrução em sala de aula tradicional ou outros meios tais como a televisão. 
Uma pessoa pode ouvi-la sozinha ou em grupo, tanto no repouso como no 
trabalho de campo. É possível conduzir uma grande variedade de outras 
atividades locais enquanto se ouve rádio. Baixo custo, tanto para a produção 
quanto para a transmissão (MORGAN, 1977, p. 130).

Além disso, é possível, por meio dessa mídia, socializar a educação e o ensino a 
distância para um maior número de pessoas nas mais variadas e longínquas localidades 
com dimensões geográficas e alto índice de analfabetismo como o Brasil. A educação 
escolar é um bem público e direito de todos os cidadãos. “Através das rádios e TVs edu-
cativas e valendo-se dos meios disponíveis, vamos democratizar o acesso à educação” 
declara Marlene Blois (1996, p. 6). 

Conta-se também hoje, com as rádios on-line e webradios, que podem contribuir e 
colaborar com a divulgação da cultura, educação e ensino a distância, além de tornar-se 
uma escola paralela e cidadã junto às instituições de ensino formal. É necessário, porém, 
a inclusão digital dessas instituições e dos estudantes. Mas

[...] Pensar em inclusão digital vai muito além de saber utilizar as 
novas tecnologias. A inclusão passa pela capacitação dos atores sociais 
para o exercício ativo da cidadania, através do aprendizado tecnológico, 
do uso dos equipamentos, assim como pela produção de conteúdo e de 
conhecimentos gerados dentro da realidade de cada grupo envolvido para 
ser disponibilizado na rede [...] (BARBOSA FILHO, 2005, p. 280).

Então, por que não utilizar essa mídia para discutir os temas por ela veiculados re-
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lacionando-os às disciplinas da educação escolar e/ou criar a própria rádio na escola 
utilizando essa nova tecnologia: webradio, como ocorre com o Projeto de Extensão: 
“Radioweb-UEPG: uma proposta educativa para divulgar cultura, ciência e tecnologia”?

Nesse sentido, a programação da Radioweb-UEPG busca democratizar e socializar a 
ciência, saúde, tecnologia, educação, cultura e cidadania, bem como, informar e entreter 
os construtores da programação e internautas, através dos gêneros: Educativo-Cultural, 
Especial, Entretenimento e Jornalístico, com seus respectivos formatos. 

O Projeto Radioweb-UEPG

O surgimento da internet ocorreu na década de 1970, motivado pelo Departamento 
de Defesa Americano que buscava unir as faculdades e centros de pesquisa para cana-
lizar informações entre pesquisadores, com objetivo bélico, destaca Nair Prata Moreira 
Martins (2008, p. 25). Segundo essa mesma autora, a internet era exclusiva para o am-
biente acadêmico e científico, pelo prazo de duas décadas e somente em 1987 é que foi 
liberada para uso comercial nos EUA, pela primeira vez. A autora ainda destaca: “[...] em 
1992 a rede virou moda e começaram a aparecer nos EUA várias empresas provedoras 
de acesso à internet. Centenas de milhares de pessoas começaram a colocar e a tirar 
informações da rede, que se tornou uma mania mundial’(MARTINS, 2008, p. 25). 

No Brasil, a internet começou a ser comercializada em 1995. Com a invenção da 
internet foi viável a criação de rádios na web (webradio), sendo que ela poderá contri-
buir com a democratização da comunicação radiofônica especialmente para instituições 
de ensino (escolas, universidades). Através dessa tecnologia, escolas e universidades 
podem criar a sua própria rádio e construir programação que contemple a educação es-
colar, cultura, ciência e tecnologia. Essa rádio poderá então promover a inclusão social. 
Nesse aspecto, 

[...] O rádio digital, por exemplo, poderá representar uma grande saída 
em termos de inclusão social, principalmente pela facilidade de uso e 
pouca exigência de equipamentos, sendo uma excelente oportunidade 
também para as rádios comunitárias. Isso significa envolver não apenas as 
universidades em projetos e parcerias, mas também os movimentos sociais 
que trabalham na área da comunicação em todo o país (BARBOSA FILHO, 
2005, p. 291).

Ao construir e utilizar a rádio na web, a universidade estará socializando o ensino, 
pesquisa e extensão, contemplando assim, os três pilares que sustentam essa institui-
ção. O acesso à socialização do conhecimento científico e tecnológico produzido na uni-
versidade torna-se mais acessível à população com o uso da internet. Nesse aspecto, é 
importante e de extrema urgência a inclusão digital. A escola e a universidade devem ser 
as primeiras a ter essa preocupação e buscar incessantemente essa inclusão. Ou seja, 
“[...] a inclusão digital é hoje uma das experiências mais dignificantes pela qual uma so-
ciedade moderna pode estabelecer condutas que a conduzam à conquista dos ideais de 
justiça social e da plena cidadania para todos os seus integrantes” (BARBOSA FILHO, 
2005, p. 292).

Por isso, é quase impossível desconsiderar, nos dias de hoje, essa tecnologia nos 
espaços escolares. A internet faz parte da vida das pessoas há muito tempo.

Cabe aqui a seguinte citação: “[...] a ampliação das condições de participação da so-
ciedade no usufruto dos bens culturais é obrigação do Estado educador, para isso, faz-se 
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necessário que o governo universalize e democratize o uso da rede internet na educação 
brasileira” (BARBOSA FILHO, 2005, p. 233). 

Ao proporcionar o acesso da internet nas escolas e universidades, torna-se possível 
a construção de rádios na web, pois, para tal construção o processo é bem mais sim-
plificado, fazendo, assim, com que as escolas e universidades se libertem de “amarras 
governamentais”. Essas “amarras” passam por construção e análise de projetos peda-
gógicos pelo Poder Público. Posteriormente, esses projetos transformam-se em proces-
sos. Eles tramitam pelo mesmo Poder Público por quase “uma eternidade” para serem 
submetidos à autorização e/ou concessão de funcionamento de emissoras de rádios nos 
espaços universitários. 

Portanto, com o advento dessa tecnologia (internet) é possível a criação de webradio 
nessas instituições de forma mais rápida e sem as burocracias exigidas e executadas 
pelo Poder Público. Com a radioweb pode-se promover e democratizar a comunicação, 
educação, ciência, cultura e tecnologia, socializando assim, o conhecimento científico e 
cultural tanto para os produtores da programação quanto para os internautas.

A criação da Radioweb-UEPG, na Universidade Estadual de Ponta Grossa ocorreu 
em maio de 2008, por meio do projeto de extensão: “Radioweb-UEPG: uma proposta 
educativa para divulgar cultura, ciência e tecnologia”. A programação prioriza os seguin-
tes gêneros: Jornalístico, Educativo-cultural e Entretenimento com seus respectivos for-
matos (BARBOSA FILHO, 2005). 

Tratando-se do gênero jornalístico, essa rádio busca a construção de formatos pou-
co usuais nas emissoras convencionais brasileiras, tais como documentários e debates 
para a divulgação de temas de relevância social que fazem parte do cotidiano dos ou-
vintes. Porém, os documentários estão presentes em algumas rádios (convencionais e 
on-line) internacionais, como a Deutsche Welle (Alemanha) e Netherlands (Holanda).

Segundo o pesquisador Robert Mcleish:

[...] o documentário tem a ver com questões contemporâneas, tais 
como as relações raciais, o desenvolvimento urbano, a poluição e o meio 
ambiente, a pesquisa médica.  O programa pode explorar em detalhes um 
único aspecto de um desses assuntos, tentando examinarem em termos 
gerais como a sociedade enfrenta as mudanças (MCLEISH, 2001, p. 191).

O documentário, diz ele, deve focalizar apenas,

uma pessoa, atividade ou evento, a descoberta do elemento químico 
rádio, a construção do Concorde, a vida de um personagem  famoso ou 
o trabalho de  determinada indústria, escola ou de um grupo de teatro.  
Basicamente, isso tudo tem a ver com pessoas. Embora estatísticas e fatos 
históricos sejam importantes, o elemento crucial é o ser humano. Deve-
se, portanto, realçar a motivação e ajudar o ouvinte a entender porque 
certas decisões foram tomadas e o que faz as pessoas se comportarem de 
determinada maneira (MCLEISH, 2001, p. 191-192).

Mcleish ensina também que “a principal vantagem do documentário sobre a fala dire-
ta é tornar o tema mais interessante e mais vivo ao envolver um maior número de pesso-
as, de vozes e um tratamento de maior amplitude. É preciso entreter e também estimular 
novas ideias e interesses” (MCLEISH, 2001, p. 192).

Para o professor e pesquisador gaúcho Luis Artur Ferraretto (2000, p. 57), o docu-
mentário não é muito utilizado nas emissoras radiofônicas brasileiras. Trabalha sempre 
um determinado tema em profundidade, respaldando-se em pesquisa de dados e de 
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arquivos sonoros. O formato documentário busca sempre reconstituir ou analisar um fato 
relevante. Utiliza-se de recursos sonoplásticos com montagens e construção de roteiro 
prévio. 

Em se tratando de rádio documentário, Paul Chantler e Sim Harris (1998) parecem 
que somam com os autores anteriores aqui citados. Para esses dois pesquisadores:

O documentário de rádio deve ter uma forma própria e uma história para 
contar. O produtor deve saber se haverá uma conclusão final da história 
para ser atingida, ou se o que se quer mostrar é apenas uma série de ima-
gens sonoras individualizadas, que ganham importância quando colocadas 
juntas, num mesmo trecho gravado. Lembrem-se, as palavras das outras 
pessoas causam mais impacto do que as suas, e que há sons muito mais 
importantes do que as palavras. Essa é a essência do documentário. Use 
todos esses recursos e seu documentário será memorável.  ( C H A N -
TLER; HARRIS, 1998, p. 165-166).

Os debates também estão presentes na programação da Radioweb-UEPG. Esse tipo 
de formato está praticamente ausente no cotidiano da programação das emissoras ra-
diofônicas. A presença dele é registrada esporadicamente, quando se trata de esportes 
ou períodos de eleições. Nesse caso, as emissoras têm interesses em provocar confron-
tos com candidatos de diversos partidos. 

Como os documentários, os debates exigem tempo, dedicação de seus produtores e 
escolha de temas que atendam aos interesses do radiouvintes e, principalmente, daque-
les que patrocinam a emissora. No caso específico da Radioweb-UEPG é possível esse 
tipo de programação por duas razões: a primeira por estar atrelada a uma universidade 
pública e segundo, por pertencer a um projeto de extensão que agrega acadêmicos de 
Jornalismo, que tem interesse na produção desse tipo de formato. 

Mas, afinal o que é um debate radiofônico? Essa pergunta poderá ser respondida por 
diversos pesquisadores e estudiosos em rádio. Robert Mcleish (2001) ensina que nos 
programas de debate, o “assunto abordado deve ser de interesse público. O objetivo 
é fazer o ouvinte ficar a par de argumentos e contra-argumentos expressos em forma 
discursiva por pessoas que de fato sustentam suas opiniões com convicção” (MCLEISH, 
2001, p. 107)

Ferraretto (2000) tem a mesma opinião de Mcleish, quando menciona: “a produção 
do programa de debate busca pessoas com pontos de vista conflitantes, colocando-as 
frente a frente, objetivando proporcionar o confronto de opiniões” (FERRARETTO, 2000, 
p. 56). O mesmo ocorre com o pesquisador espanhol Emílio Prado, quando destaca: 

O debate é a forma mais viva da polêmica. Nele se produz um enfrenta-
mento aberto de duas posturas opostas. Do debate devem surgir os dados 
necessários para justificar cada postura e, em conseqüência, para esclare-
cer o tema  polêmico. Do resultado surgirá o posicionamento do público ao 
lado de uma postura ou outra. Este posicionamento nem sempre é definido 
ou definitivo (PRADO, 1989, p. 93).

Fundamentando essa questão, André Barbosa Filho declara: 

Os debates são espaços de discussão coletiva em que os participantes 
apresentam ideias diferenciadas entre si. Normalmente são mediados por 
um apresentador que impõem as regras previamente aceitas pelos partici-
pantes, tendo  em vista delimitar o tempo de fala de cada um, organi-



Revista de Extensão da Universidade de Taubaté - Pró-Reitoria de Extensão e Relações Comunitárias. - No. 1 (2011). – Taubaté: 2011

www.unitau.br/scripts/revista_extensao  | prex@unitau.br | Tel.: (12) 3625-4227/4208 

38

zar as perguntas e a seqüência das respostas (BARBOSA FILHO, 2003, p. 
103).

Referindo-se ainda ao gênero jornalístico, a Radioweb-UEPG, além dos formatos 
documentário e debate, outros também são construídos pelos acadêmicos e veiculados. 
Destacam-se: programa de entrevista; reportagem, boletim, radiojornal. Esses formatos 
constituem também a grade de programação das rádios tradicionais-hertzianas (conven-
cionais e educativo-universitárias) brasileiras e internacionais. 

Além desse gênero, a grade de programação do projeto Radioweb-UEPG constitui-se 
de mais dois gêneros Educativo-Cultural e Entretenimento. O primeiro, segundo Barbosa 
Filho (2003, p. 109), “[...] é uma das colunas de sustentação da programação radiofônica 
nos países desenvolvidos. No Brasil, é quase  totalmente encoberto no cenário de pos-
sibilidades do rádio nacional [...]”. Dentre os seus formatos, tem-se a audiobiografia, na 
qual

[...] o tema central é a vida de uma personalidade de qualquer área 
do conhecimento e que visa divulgar seus trabalhos, comportamentos e 
ideias. A audiobiografia poderia ser equiparada, no que concerne ao uso 
de ferramentas características da linguagem radiofônica, os formatos 
diversionais ficcionais. Seu caráter educativo, porém, prepondera sobre os 
elementos de entretenimento que arregimenta (BARBOSA FILHO, 2003, p. 
112).

O Entretenimento é um “[...] gênero que tem a possibilidade de explorar com maior 
profundidade a riqueza do universo de linguagem do áudio, se comparado aos outros 
gêneros”, destaca Barbosa Filho (2003, p. 113). Para esse mesmo autor,

[...] os formatos de entretenimento possuem características e 
possibilidades peculiares entre as quais destacamos: a de ter a capacidade 
de se combinar com formatos de outros gêneros e de servir de ferramenta 
para a informação, o anúncio, a prestação de serviços, para a educação e, 
até mesmo, para o entretenimento (BARBOSA FILHO, 2003, p. 115). 

Dos cinco formatos desse gênero, apenas dois são produzidos com muita frequência 
na Radioweb-UEPG: programa musical que envolve músicas eruditas, música popular 
brasileira (MPB) e o programa ficcional. Esse último permite ao acadêmico-produtor o 
desenvolvimento da interpretação, locução e compreensão da sonoplastia e efeitos so-
noros, mediante a produção de peça radiofônica com adaptação de textos sobre mitolo-
gia e contos consagrados da literatura brasileira. 

A construção de peça radiofônica deve contemplar “conflitos e soluções, relaciona-
mentos e sentimentos que motivam as pessoas, que conduzem eventos e são por elas 
conduzidas” (BARBOSA FILHO, 2003, p. 179). 

Para o pesquisador argentino Mário Kaplun, a peça radiofônica ou drama é “uma 
unidade em si e não forma parte de um conjunto; é igual ao que acontece a uma obra 
de teatro: os personagens não têm continuidade posterior. ‘São criados em função desta 
irradiação independente [...] como gênero literário correspondente ao conto’” (KAPLUN 
1978 apud BARBOSA FILHO, 2003, p. 118).
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Nessa perspectiva, Carl Hausmann menciona:

O drama é uma composição que conta uma história por meio da ação e 
do diálogo. Geralmente gira em torno de um conflito: uma pessoa contra a 
outra, ou uma pessoa contra a sociedade ou a natureza. Um drama em sua 
forma mais ampla e tem um enredo. Geralmente, esse enredo tem começo, 
meio e fim. Também inclui técnicas dramáticas, como suspense e exposição 
(HAUSMANN, 2010, p. 258).

As rádios Netherlands (Holanda) e Deustsche Welle (Alemanha) produzem e veicu-
lam os seguintes formatos: peça radiofônica, dramaturgia e documentários para divulgar 
temas de interesse do público nacional e internacional. Nesse sentido, o diretor-geral 
da rádio Deutsche Welle, Erick Bettermann comenta: “[...] a Deutsche Welle não é uma 
emissora focada no público doméstico. Ou seja, o público que vive na Alemanha. A emis-
sora desempenha muito mais um papel de informação sobre o país para o público que 
está no exterior [...]”. Para ele: “[...] a Deutsche Welle tem uma reputação enorme na 
América Latina. Isso tem a ver não só com o nosso conteúdo jornalístico, mas também 
com a Alemanha e o nosso passado em comum [...]” (SILVA, 2011). Reside, nesse senti-
do, a relevância de essas rádios transmitirem também pela internet (on-line) esses tipos 
de formatos. Essa realidade ocorre também em outras emissoras (nacional e internacio-
nal). Além das rádios on-line, as webradios também estão ganhando espaços no cenário 
radiofônico. 

[...] Aos poucos, as rádios também passaram a ofertar a transmissão 
on-line, isto é, um único produto midiático podendo ser acessado 
simultaneamente no aparelho de rádio e no computador. 

[...] Por webradio entende-se a emissora radiofônica que pode ser 
acessada através de uma URL (Uniform Ressource Locator), um endereço 
na internet, não mais uma freqüência sintonizada no dial de um aparelho 
receptor de ondas hertzianas (MARTINS, 2008, p. 45).

Martins ainda esclarece:

A webradio tem uma homepage na internet por meio da qual podem ser 
acessadas as outras páginas da emissora. Na homepage aparece o nome 
da emissora, geralmente um slogan que resume o tipo de programação e 
vários hiperlinks para os outros sites que abrigam as diversas atividades 
desenvolvidas pela rádio. 

[...] Várias novidades são oferecidas pelas webradios, como serviços de 
busca, previsão do tempo, chats, podcast, biografias de artistas, receitas 
culinárias, fóruns de discussão, letras cifradas de músicas. Há também fo-
tografias na homepage e nas outras páginas, tanto imagens publicitárias, 
quanto fotos de artistas e de funcionários da emissora. Há também vídeos 
e infografia. 

[...] a transmissão sonora da webradio é muito semelhante a qualquer 
outra a que estamos acostumados: música, notícia, prestação de serviços, 
pro moções, esporte, programas comandados por comunicadores (MAR-
TINS, 2008, p. 45).

É nesse contexto tecnológico que a Radioweb-UEPG se enquadra. Essa “modalidade 
tecnológica” permite aos acadêmicos de Jornalismo da Universidade Estadual de Ponta 
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Grossa mais liberdade para construção de formatos que exigem mais elaboração de 
conteúdo, técnica e linguagem. 

Para Armand Balsebre,

[...] a linguagem radiofônica é o conjunto de formas sonoras e não 
sonoras. Elas são representadas pelos sistemas expressivos da palavra, da 
música, dos efeitos sonoros e do silêncio, cuja significação vem determinada 
pelo conjunto dos recursos técnico-expressivas da reprodução sonora e o 
conjunto de fatores que caracterizam o processo de percepção sonora e 
imaginativo-visual dos ouvintes (BALSEBRE apud MEDITSCH, 2005, p. 
327).

Armand Balsebr, ainda comenta: “[...] a linguagem radiofônica é uma linguagem ar-
tificial. A palavra radiofônica, mesmo quando transmite a linguagem natural da comuni-
cação interpessoal, é palavra imaginada, fonte evocadora de uma experiência sensorial 
mais complexa” (BALSEBRE apud MEDITSCH, 2005, p. 330). 

A linguagem é de capital relevância para a mídia radiofônica. É ela que diferencia a 
mídia radiofônica das demais mídias. Reside, nesse aspecto, o saber e fazer radiofônico 
para utilizá-la de forma correta na programação. Por isso,

[...] todos los elementos que intervienen en intervienen en la realización 
de la comunicación radiofônica aportan suficiente valores para ser 
considerados imprescindibles, posiblemente, por su valor fundamental, sea 
la Palavra el más indispensable, dentro del conjunto del lhamado lenguaje 
radiofônico. [...] 

Prescindir de la palabra en la creación  radiofónica  significa eliminar la 
razón de ser un médio de información y relación  humana que, pese a todo, 
representa la comunicación en su estado más puro [...] (SUSSMAN, 1994, 
p. 60).

Assim sendo, esse Projeto de Extensão contempla também a linguagem radiofônica 
em sua programação, buscando sempre a qualidade da informação e demais produções. 
Para isso, envolve os acadêmicos de Jornalismo na produção dos programas, proporcio-
nando -lhes os conhecimentos teóricos e práticos de radiojornalismo.

Metodologia

O projeto de extensão “Radioweb: uma proposta educativa para divulgar cultura, ciên-
cia e tecnologia” compreende dois momentos distintos: emissão e recepção. A emissão é 
produzida por acadêmicos do Curso de Graduação em Jornalismo, da Universidade Es-
tadual de Ponta Grossa. Eles atuam em diversos papéis (pauteiros, repórteres, progra-
madores, produtores, entrevistadores, editores e operadores de áudio). Já a recepção 
compreende os próprios participantes da Radioweb-UEPG, comunidade universitária e 
demais pessoas que buscam informação e entretenimento em webradios.

Nos encontros semanais, são discutidos, de forma dialógica, o conteúdo da progra-
mação, a construção de novas pautas, gravação, edição e sonoplastia visando um tra-
balho crítico (em equipe). 

Cada equipe é coordenada por um líder (acadêmico-participantes que estejam num 
estágio avançado nos conhecimentos radiofônicos), gerando confiança nos novatos e 
aquisição de conhecimento nessa mídia. Semanalmente, as equipes se reúnem e rece-
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bem sugestões dos líderes, operadores de áudio e da coordenadora do Projeto sobre 
construções de pautas, entrevistas, construção das matérias, gravação, edição de texto 
e efeitos sonoros e sonoplastia. Dessa forma, cumprem-se os preceitos da pesquisa-
ação, à luz de Michel Thiollent, que norteia esse projeto. Entende-se que essa metodo-
logia se adéqua à proposta, especialmente, por envolver simultaneamente acadêmicos, 
técnicos e coordenadora do Projeto. Constantemente, ocorre a troca de saberes median-
te o ensino-aprendizagem. Quem ensina aprende e quem aprende também ensina.

Considerações Finais

Nesses três anos a Radioweb-UEPG continua em funcionamento. Dezenas de aca-
dêmicos de Jornalismo já fizeram parte dela. Muitos ainda permanecem construindo a 
programação junto com os calouros. Embora os preceitos desse projeto primem por um 
rodízio entre os participantes para que todos possam ter a oportunidade de participar da 
programação, não há nenhuma restrição quanto à permanência “efetiva” dos veteranos 
no Projeto. 

Os participantes têm a liberdade de produzir diversos formatos. A maioria dos partici-
pantes prioriza a construção de formatos que exigem mais aprofundamentos técnicos e 
aprimoramentos de conteúdo com a utilização de pesquisas, tais como: audiobiografias, 
documentários, peças radiofônicas e dramaturgias (com adaptação de contos consagra-
dos, como os de Machado de Assis). Em decorrência dessas produções, os acadêmicos 
trabalham a interpretação, locução, sonoplastia e linguagem do rádio. 

Os participantes têm consciência de que a socialização de documentários (jornalísti-
cos e educativo-culturais), programas de entrevista (com pesquisadores e especialistas 
nas diversas áreas do conhecimento (exemplo: ciência e tecnologia) e programas de 
entretenimento (peças radiofônicas, dramaturgias, audiobiografias) devem fazer parte 
dessa Rádio, por serem desprezados pelas rádios convencionais.
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Resumo 
A escola exerce um papel importante na formação dos indivíduos e na orientação quanto 
à sexualidade para os adolescentes. Este estudo teve como objetivo avaliar a percepção 
e a atuação em sexualidade dos professores de ensino fundamental. Trata-se de um 
estudo descritivo-exploratório, cujos dados foram obtidos por meio de um questionário 
respondido por 100 professores da rede de ensino público que fazem parte de um pro-
grama de graduação para professores, no Pólo de São Miguel dos Campos, em Alagoas. 
Os resultados demonstraram que, apesar de considerar a importância do tema, a maio-
ria dos professores não dispõe de conhecimentos suficientes para promover orientação 
sexual aos adolescentes, atendo-se muito mais no aspecto biológico da sexualidade do 
que nos sentimentos e valores que a envolvem. Conclui-se que programas de treinamen-
to e capacitação sobre sexualidade na adolescência são necessários a esta população. 
Palavras-chave: orientação sexual, professores, adolescentes.

Sexual orientation: the realization of teachers from the city of 
Alagoas, AL

Abstract
School has an important role in the individual formation and sexual orientation during 
adolescence. This study aimed at identifying the knowledge and performance of school 
teachers regarding to sexuality. This is an exploratory and descriptive study whose data 
were obtained through a questionnaire, which was applied to one hundred teachers from 
the public school who attend a Teacher Training Program in São Miguel dos Campos – 
Alagoas. The results demonstrated that, despite subject relevance for the teachers, they 
do not have enough knowledge to promote sexual orientation to adolescents, emphasi-
zing biological issues of sexuality instead of its feelings and values. It was concluded that 
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training and education programs about sexuality in adolescence are necessary to this 
population.
Key-words: sexual behavior, teachers, adolescents.

Orientación sexual: la concepción de los profesores de Ala-
goas, AL

Resumen
La escuela juega un papel importante en la formación de los individuos y en la orienta-

ción sobre la sexualidad para los adolescentes. Este estudio tuvo como objetivo evaluar 
la percepción de sexualidad y el rendimiento de los maestros de primaria. Se trata de un 
estudio exploratorio-descriptivo, cuyos datos fueron obtenidos a través de un cuestiona-
rio contestado por 100 maestros de escuelas públicas que hacen parte de un programa 
de postgrado para los docentes, en el Polo de São Miguel dos Campos, Alagoas. Los 
resultados mostraron que a pesar de la importancia de considerar el tema, la mayoría de 
los maestros no tienen conocimientos suficientes para promover la orientación sexual de 
los adolescentes, deteniéndose más en los aspectos biológicos de la sexualidad que en 
los sentimientos y los valores que la rodean. Llegamos a la conclusión de que programas 
de capacitación y educación sobre la sexualidad en la adolescencia son necesarios para 
esta población.
Palabras clave: Orientación sexual. Maestros. Adolescentes.

Introdução

Diante do panorama atual, observa-se que a adolescência tem sido um tema de vá-
rios estudos. De acordo com BRASIL (1994), isso se deve ao fato de seu espaço etário 
ter-se ampliado diminuindo a infância e postergando o seu ingresso na fase adulta. Como 
conseqüência dessa realidade, esta população constitui um grupo de risco que precisa 
de programas em políticas públicas voltados para garantir o caminho da juventude rumo 
ao exercício pleno da cidadania. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a adolescência compreende a 
faixa etária entre 10 e 19 anos. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente 
(Lei no 8.069 de 13/07/90),  é considerado adolescente o indivíduo entre 12 e 18 anos 
de idade. Essa diferença é pouco relevante frente a todas as modificações biológicas, 
psicológicas e sociais que caracterizam esse período da vida.

Fisicamente, o adolescente está sob intensas transformações estimuladas pela ação 
hormonal característica da puberdade com acontecimentos como a menarca e a seme-
narca, cada vez mais precoces, dentre outras alterações biológicas as quais propiciam 
uma série de eventos psicológicos que culminam na aquisição de sua identidade sexual 
(BRÊTAS, 2004). Ao final dessa transformação os indivíduos estão aptos para a repro-
dução, entretanto, a grande maioria não desenvolveu as habilidades emocionais neces-
sárias para isso (CARDOZO; FREITAS; FONTOURA, 2002).

Deve-se também considerar que esta fase tem sido marcada por intensas mudanças 
no seu comportamento individual e coletivo, o que tem exposto o adolescente a muitos 
riscos físicos, psíquicos e sociais. Dentre as vulnerabilidades da adolescência moderna 
podemos citar o desenvolvimento sexual como um tema de extrema importância para 
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nossa atenção e estudo com vistas aos problemas que esse assunto tem levantado 
como a gravidez precoce e a transmissão de Doenças Sexualmente Transmissíveis 
(DST) / Síndrome da Imunodeficiência Humana (BRÊTAS, 2004).

Diante dessa realidade, vemos a importância da educação com vista à prevenção 
por meio de Educação sexual que é definida como “todo o processo informal pelo qual 
aprendemos sobre a sexualidade ao longo da vida, seja por meio da família, da religião, 
da comunidade, dos livros ou da mídia”, enquanto define-se Orientação sexual como 
“processo de intervenção sistemática na área da sexualidade, realizado principalmente 
em escolas” (SUPLICY et al., 2004, p. 30).

Nesse sentido, a família, a sociedade e a escola são as instituições básicas para o 
desenvolvimento das ações educativas, ajudando o adolescente a enfrentar as situações 
de risco muitas das quais por ele mesmo geradas. 

Na educação, observa-se uma proposta do Ministério da Educação (MEC), os Pa-
râmetros Curriculares Nacionais, que a Orientação sexual está incorporada como tema 
transversal além de indicada a pertinência do espaço específico para a temática da se-
xualidade (SUPLICY et al., 2004). Essa Orientação sexual comporta uma sistematização 
e um espaço específico (ALTMANN, 2001), mas não deve ser colocada em uma matéria 
obrigatória, nem a preocupação de que estas aulas possam gerar uma nota ou uma ava-
liação (PINTO, 2005).

Nesse contexto, o professor de qualquer disciplina pode realizar um trabalho de Edu-
cação sexual, podendo abordar o assunto a qualquer momento em qualquer disciplina, 
pois é um tema transversal que atravessa fronteiras disciplinares. A sexualidade humana 
tem aspectos biológicos, sociais, relacionais que podem e devem ser abordados nos 
diversos grupos disciplinares existentes.

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998) propõem que os temas sobre Sexua-
lidade sejam apresentados por meio da transversalidade dos conteúdos. Uma vez dis-
cutidos, os assuntos devem voltar, com conteúdo mais aprofundado, todas as vezes 
que houver interesse por parte dos alunos.   Pensar sobre sexualidade e formação do 
orientador sexual implica pensar efetivamente em quem realiza trabalho de orientação  
sexual.  A transversalidade implica a necessidade do professor não apenas dominar o 
conteúdo programático da matéria pela qual é responsável, como exige conhecimen-
to específico das disciplinas curriculares e habilidades para inserir temas transversais 
que fogem da especificidade a que está habituado a lidar com o grande desafio que é 
capacitá-lo para desenvolver um trabalho eficaz e esclarecedor sobre a Sexualidade na 
escola. Faz-se necessário o preparo dos professores tornando-os bem informados e 
conscientes da sua atuação na área.

Diante dessa realidade, identifica-se a necessidade da realização de um estudo para 
observar a percepção dos professores da Educação Básica sobre a temática Sexuali-
dade. O objetivo deste estudo é avaliar a percepção e a atuação em Sexualidade dos 
professores de Ensino Fundamental, no Programa de Graduação dos Professores da 
Rede de ensino público, Pólo de São Miguel dos Campos, Alagoas.

Metodologia

Trata-se de um estudo descritivo-exploratório com abordagem quantitativa. O estudo 
descritivo pretende descrever as características de determinada população ou fatos e 
fenômenos de determinada realidade, sem nela interferir para modificá-la (GIL, 2002).

Este estudo foi realizado no período de fevereiro a julho de 2011, no Programa de 
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Graduação dos Professores – PGP, ofertado pela Universidade Estadual de Alagoas 
– UNEAL, Pólo de São Miguel dos Campos. Esse programa oferta os cursos de Licen-
ciatura em Letras, Ciências Biológicas, Matemática e Pedagogia, iniciado em 2008, com 
cerca de 200 professores matriculados. Esses professores atuam nas escolas públicas 
de ensino dos Municípios de Anadia, Roteiro, Boca da Mata, no Estado de Alagoas. As 
escolas da rede pública de ensino dessas localidades oferecem do 1º ano ao 9º ano do 
Ensino Fundamental.

 A amostragem do estudo foi aleatória e simples, que contou com 100 professores 
conforme a disponibilidade em participar da pesquisa, os quais lecionavam do 6º ao 9º 
ano do Ensino Fundamental, independente da disciplina ministrada.

A coleta de dados se deu por meio de um questionário semi-estruturado, sendo que a 
primeira parte visou caracterizar a população e a segunda, obter dados sobre o conheci-
mento e atuação no que tange a orientação sexual na escola, o qual teve duração média 
de 20 minutos para ser respondido.

Os dados obtidos foram analisados e interpretados em um contexto quantitativo para 
melhor compreensão dos mesmos e analisados descritivamente.

Resultados e discussão

A amostra foi composta por 100 professores, com idade média de 38 anos. Destes 
70% eram mulheres e 30% homens. Quanto ao estado civil, 30% eram solteiros, 55% ca-
sados, e 15% divorciados, sendo de 02 a média de filhos, e 30% dos professores tinham 
algum filho na adolescência. Quanto à carga horária, 30% trabalham apenas em um 
período; 50% trabalham em dois períodos e 20% trabalham nos três períodos: manhã, 
tarde e noite. Com relação à formação escolar, somente 83% tinham a formação supe-
rior incompleta, 10% tinham especialização, nenhum era mestre. Na variável religião 
encontramos 51% católicos, 23% evangélicos e 27% não têm religião. Durante a coleta 
de dados observou-se mais resistência de professores com religião em relação aos que 
não tinham, devido à temática tratada neste estudo.

A questão da religião se torna relevante porque muitas vezes ao abordar o assunto, 
professores e educadores tomam por base seus próprios valores, com condutas discri-
minatórias e posturas pouco reflexivas, devendo, portanto serem cuidadosos para não 
misturar o trabalho de educação sexual com suas convicções pessoais, religiosas ou 
partidárias sobre a matéria (GARCIA, 2004; CRUZ, 2004).

Quando se fala em Orientação sexual na escola, as opiniões se divergem quanto a se 
tratar do tema apenas nos conteúdos programáticos nas aulas de Ciências e Biologia ou 
como um Tema transversal permeando todas as disciplinas do currículo escolar.

 No estudo, 55% dos professores acreditam que a disciplina responsável por abordar 
o tema “Orientação sexual” é Ciências ou Biologia, 40% acreditam que este tema deve 
ser abordado como Tema transversal em todas as disciplinas e 10% apontam o assunto 
como um Tema transversal à todas as disciplinas porém dão ênfase as disciplinas de 
Ciências e Biologia por acreditarem estar mais ligada ao assunto.

Os Parâmetros Curriculares Nacionais pretendem ser um referencial norteador de 
reflexão sobre os currículos escolares, como uma proposta aberta e flexível, que pode 
ou não ser utilizada pelas escolas na elaboração de suas propostas curriculares. O Tema 
transversal deve impregnar toda área educativa do Ensino Fundamental e ser tratado por 
diversas áreas do conhecimento. Os conteúdos tratados na escola devem destacar a im-
portância da saúde sexual e reprodutiva e cuidados necessários a promovê-la. A escola 
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também deve integrar serviços públicos de saúde, conscientizar para a importância de 
ações prioritariamente preventivas e remediativas  se for o caso (PCN, 1998).

Segundo Egypto (2003), a Orientação sexual deve começar quando a criança entra 
na escola e se desenvolve ao longo de toda a vida escolar. Para o Grupo de Trabalho e 
Pesquisa em Orientação Sexual (GTPOS), do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental esse 
trabalho é transversalizado com base na observação e na demanda das crianças, dis-
pensando um espaço específico. Do 6º ano em diante, a transversalidade não dispensa 
mais a existência de um espaço específico para trabalhar com a Sexualidade.

Quando são questionados sobre a idade para começar a realizar a Orientação sexu-
al, a maioria dos entrevistados, 42% acreditam que a idade para começar a Orientação 
sexual é por volta dos 9 aos 11 anos, 34% acreditam que os alunos de 7 aos 9 anos já 
estão preparados para discutirem este assunto e 24% acham que só a partir dos 11 aos 
13 anos é que se deve iniciar na escola a abordagem do tema.

Na tarefa de orientar sexualmente os alunos, vemos que a maioria dos entrevistados, 
37% colocam os pais como os maiores responsáveis pela abordagem do tema Orienta-
ção sexual com seus filhos, 33% acreditam que esta responsabilidade deve ser dividida 
entre os pais e a escola, 25% atribuem a responsabilidade da Orientação sexual aos 
pais, escola e a Igreja, e apenas 5% acreditam que a escola é a única responsável em 
abordar o tema. Mesmo sendo uma pequena parcela, a parcela dos que acreditam que a 
escola é a única responsável pela Orientação sexual é preocupante observar que ainda 
temos professores que consideram a participação dos pais dispensável.

Em se tratando de Orientação sexual, há uma transferência para a escola de uma 
responsabilidade que muitos pais não se dispõem ou encontram dificuldade em assumir. 
Mas, a escola e a família têm papéis diferentes e complementares, uma não substitui 
a outra. Ao se falar da escola, o professor se constitui um interlocutor confiável para as 
questões da sexualidade, na qualidade de adulto significativo para o aluno (SAYÃO, 
1997). Nesse sentido, vislumbra-se a escola como um local de promoção de saúde; nela 
as oportunidades de “trocas” por meio do convívio social são facilitadas pelo grande tem-
po de permanência de estudantes.

A escola, ao oferecer a Orientação sexual, contribui efetivamente para que estudantes 
desenvolvam a comunicação nas relações interpessoais, façam escolhas conscientes no 
que se refere à atividade sexual e à prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, 
elaborem valores e compreendam o próprio comportamento, tomando decisões respon-
sáveis a respeito de sua vida sexual, agora e no futuro. 

Quando perguntados sobre como os assuntos relacionados à Orientação sexual, po-
deriam ser abordados em sala de aula apenas 8% dos professores entrevistados mos-
traram-se favoráveis a uma variedade de metodologias e instrumentos como palestras, 
jogos, teatro, músicas, textos e ainda apontaram outros instrumentos como filmes dire-
cionados. O que também é preocupante no sentido de observar que a maioria dos pro-
fessores, apesar de tentarem demonstrar o contrário, sentem-se inseguros com relação 
ao tema e acabam recorrendo a instrumentos e metodologias de aula mais tradicionais 
de forma que consigam manter um certo “controle” da situação. Confirmamos isto obser-
vando que 32% dos professores entrevistados abordariam o tema por meio de palestras 
e textos, 29% utilizariam apenas as palestras e 9% apenas textos, ou seja, em 70% 
dos casos, o professor sai de cena e entra o palestrante ou o texto que explica tudo o 
que o professor tem dificuldade de falar abertamente. Dentro do universo pesquisado, 
a porcentagem de professores que faz a combinação de momentos como palestras e 
momentos de interação dos alunos e dele próprio em sala de aula como jogos diálogo/
debates, teatros e outros é muito pequena perto do que se espera para que o tema seja 
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abordado de forma satisfatória.
Deve ser usada uma metodologia participativo-construtivista, devendo-se sempre 

partir do conhecimento que o aluno já possui sobre o assunto e ir preenchendo as lacu-
nas nas informações. A educação sexual na escola não deve trazer respostas prontas, 
mas problematizar, levantar questionamentos e ampliar o leque de conhecimentos e de 
opções para que cada um escolha seu próprio caminho (GHERPELLI, 1996).

Quando perguntados sobre quais assuntos devem abordados durante a Orientação 
sexual na escola, 73% dos entrevistados elegeram a gravidez como um conteúdo im-
portante, 70% dos entrevistados as Doenças sexualmente transmissíveis (DST), 71% 
dos entrevistados acredita que deve discutir família/casamento e 54% dos entrevistados 
apontam como conteúdo a ser abordado os métodos contraceptivos. Destes detectamos 
que 14% acreditam que a escola só deve falar sobre família/casamento suprimindo os 
demais conteúdos relacionados à Orientação Sexual,  vemos mais uma vez que uma 
porcentagem razoável dos professores não só têm dificuldades de tratar o tema como 
percebem o tema como algo que não lhes compete, mesmo que tentem disfarçar esse 
sentimento, percebemos durante a entrevista a insatisfação de muitos que acreditam 
que temas como métodos contraceptivos, gravidez, DST e outros não deveriam ser abor-
dados em sala de aula. Por outro lado, 36% dos entrevistados acreditam que conteúdos 
como gravidez, DST, métodos contraceptivos, família/casamento e quaisquer dúvidas 
que o aluno possa vir a ter devem ser trabalhadas na escola nos momentos reservados 
a orientação sexual.

Ao serem questionados quanto à segurança para falar sobre estes assuntos, apenas 
33% sentem-se seguros para tanto. Então, como fazem os demais professores que na 
questão anterior afirmaram que falavam sobre sexualidade com os alunos e nesta ques-
tão expressam insegurança com o tema?

Podemos considerar que os demais professores não se considerem seguros para 
falar sobre todos os temas que envolvem a sexualidade e só abordam em sala de aula 
os assuntos os quais tenham domínio. O fato de assumir sua insegurança é um ponto 
positivo, pois pode estimular o professor a aumentar seu conhecimento sobre a temática.

Quando perguntados sobre os métodos contraceptivos que conheciam, observamos 
que os mais conhecidos são a pílula, seguida da camisinha masculina, tabelinha, vasec-
tomia, ligadura de trompas, dispositivo intra-uterino (DIU), coito interrompido, espermi-
cida. Percebe-se que de uma maneira geral os professores conhecem os métodos de 
contracepção mais usados no Brasil mesmo não se sentindo seguros com relação ao 
tema em sala de aula.

Diante do contexto escolar, é preciso levar os adolescentes à reflexão e negociar com 
eles a utilização do seu conhecimento para sua proteção através da Orientação sexual, 
muitas vezes realizada pelo professor. As adolescentes já conhecem os métodos contra-
ceptivos e continuam engravidando, porque existe uma lacuna entre o conhecimento e 
o uso dos contraceptivos e por muitos motivos este conhecimento não tem gerado ação 
(JARDIM et al., 2003). 

Os adolescentes do novo milênio querem falar de seus sentimentos, ansiedades, 
dúvidas e emoções compartilhadas. Em sua origem, a educação sexual se caracterizava 
pelo aspecto informativo, biologizante e repressivo às manifestações da sexualidade. 
Em certos períodos, teve como objetivo o controle da natalidade, e, mais recentemente, 
tem visado associar a idéia do prazer à sexualidade (SAYÃO, 1997).

No universo pesquisado, apenas 22% dos professores já participaram de algum trei-
namento/formação sobre Orientação Sexual o que nos faz entender o motivo de a maio-
ria sentir dificuldades no trato do tema e quando perguntados se gostariam de receber 
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formação continuada sobre o tema identificamos que dos 22% de professores que já par-
ticiparam de alguma formação 16% gostariam de participar de outros momentos de for-
mação para estarem mais bem preparados ao abordar o tema com seus alunos. Apenas 
6% dos entrevistados acreditam que seus conhecimentos sobre o tema são suficientes e 
não necessitam de mais formação, ou seja, 94% querem receber formação.

Os professores são peça chave na Educação sexual sendo necessário que ele par-
ticipe de um processo amplo e aprofundado de formação tanto em termos de conheci-
mento quanto de uma metodologia adequada que lhe dê segurança transmitida aos ado-
lescentes para expressarem sua opinião sobre o assunto (ECOS, 2004). Para o sucesso 
da orientação sexual na escola, faz-se necessário estabelecer um programa de capa-
citação em sexualidade para os professores interessados de modo que eles enfrentem 
os problemas com objetividade, sem medo e sem alarde, e se transformem em agentes 
multiplicadores da ação educativa.

Conclusão

O desenvolvimento da sexualidade faz parte de todo ser humano e seu ápice talvez 
se dê na adolescência quando são vivenciadas grandes transformações no corpo e men-
te de cada indivíduo. Estas mudanças precisam ser acompanhadas de perto para que 
através da prevenção se ofereça proteção.

Para se de acolher e educar o indivíduo, revela-se importante à educação sexual 
fornecida desde o nascimento pela família. Mas essa instituição nem sempre consegue 
cumprir satisfatoriamente sua função e acaba transferindo-a a outra instituição onde seu 
filho passará grande parte de sua vida: a escola. Sabemos que as duas instituições têm 
ações complementares na educação e que a escola também enfrenta dificuldades em 
cumprir seu papel na orientação sexual de seus alunos.

Nesse contexto, a responsabilidade de trabalhar a educação sexual na escola é do 
professor; por meio deste estudo observou-se que estes não se sentem seguros e não 
possuem uma fundamentação teórica para abordagem do tema e os que mais abordam 
são os de Ciências. A educação sexual não é muito tratada como Tema transversal o que 
dificulta o desenvolvimento de abordagem do tema. Dessa forma, observa-se a necessi-
dade de um programa educativo através de encontros para construir conhecimentos na 
área para ajudar os professores, instrumentalizando-os para a abordagem do tema no 
cotidiano escolar. Pode-se também depreender que o ambiente criando em encontros 
possibilite a construção de conhecimentos, saberes curriculares, e consequentemente, 
pedagógicos. 

A pesquisa se configurou como meio apropriado para a educação sexual conscien-
tizadora; a abordagem pedagógica deve ser utilizada nas ações educativas de forma 
dialógica, crítico-reflexivo, favorecendo a compreensão da realidade vivenciada, possi-
bilitando discutir os problemas identificados, tendo a escola como local privilegiado para 
o desenvolvimento deste processo educativo. Por meio desta pode-se perceber que se 
faz necessário a orientação dos pais evidenciando a importância do preparo para lidarem 
adequadamente com estas questões no cotidiano dos alunos e familiares. 

Essa conscientização é necessária aos educadores, pois eles passam a maior parte 
do tempo, demandando instrumentalização para lidarem com o tema. Nesse processo, 
a escola pode ser um recurso para orientar e ajudar aos familiares, professores e esco-
lares a compreenderem melhor pressupostos da Educação e Orientação sexual. Sen-
do assim, deve-se trabalhar de forma interdisciplinar, priorizando o binômio educação x 
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saúde, sendo que os profissionais da saúde podem ser os aliados dos professores, no 
sentido de conscientizá-los e capacitá-los. 
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A leitura enquanto prática social: 
um relato sobre o Projeto Natal com 

Leitura na formação de cidadãos leitores
Luciana de Jesus Botelho Sodré1
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Resumo
O presente artigo analisa a importância da leitura enquanto atividade educativa e 

prática sociocultural desenvolvida com crianças e jovens de comunidades carentes de 
São Luís-MA, por meio do projeto de extensão Natal com Leitura, iniciativa do curso de 
Biblioteconomia da Universidade Federal do Maranhão. Considera o projeto uma oportu-
nidade para que os alunos do curso vivenciem e mantenham um contato mais significa-
tivo com essa realidade. Discute o valor da leitura enquanto prática social na formação 
de leitores. Apresenta os objetivos e ações relacionadas às práticas extensionistas do 
Projeto Natal com Leitura e sua significância na formação dos futuros profissionais biblio-
tecários compromissados com a responsabilidade social desse público leitor carente de 
políticas públicas assistenciais e educacionais. Explica que os projetos de extensão são 
atividades estimulantes de incentivo a leitura e que por isso precisam ser mais atuantes e 
contínuos no contexto das universidades. Conclui que o Projeto Natal com Leitura, além 
de ser uma iniciativa no âmbito da extensão universitária direcionada para ajudar crian-
ças e jovens a se tornarem cidadãos leitores, possibilita a socialização do conhecimento 
produzido na academia como forma de interferir na coletividade e prover uma mudança 
significativa na vida de todos - crianças, jovens e acadêmicos de Biblioteconomia.
Palavras-chave: Leitura. Prática social. Projeto Natal com Leitura. 

Reading as a social practice: a report on Project Christmas 
with Reading in the education of reader citizens

Abstract 
The present article analyze the importance of reading as a sociocultural practice and 

educational activities designed for children and youths from poor communities from São 
Luís-MA, through the extension Project Christmas with Reading, an initiative of The Libra-
rianship course at the Universidade Federal do Maranhão. The project an opportunity for 
students to experience the course and maintain a more meaningful contact with this rea-
lity. It discusses the value of reading as a social practice in the formation of readers. Pre-
sents the aims and practices related to extension of the Project Christmas with Reading 
and its significance in the education of future librarians professionals committed to social 
responsibility for readers who need public assistance and educational policies. It explains 

1 Licenciada em Pedagogia pela Universidade Estadual Vale do Acaraú e Bacharel em Biblioteconomia pela Universi-
dade Federal do Maranhão, Especialista em Educação Inclusiva: diversidade na sala de aula pela Universidade Estadual do 
Maranhão e Bolsista de Apoio Técnico do CNPq no Programa de Pós-graduação (Mestrado e Doutorado) em Políticas Públicas 
da Universidade Federal do Maranhão. 
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that the extension projects are stimulating activities to encourage reading and therefore 
need to be more active and continuous in the context of universities. It concludes that the 
project Christmas with Reading, and is an initiative within the university extension aimed 
at helping children and youths to become readers, enables the socialization of knowledge 
produced at university as a way to interfere with the collectivity and provides a meaningful 
change in life for all - children, youths and the academic librarianship. 
Keywords: reading, social practice, project Christmas with Reading. 

La lectura como práctica social: un informe sobre 
el Proyecto Navidad con Lectura en la formación de 

ciudadanos lectores

Resumen 
Este artículo analiza la importancia de la lectura como una práctica socio-cultural y 

de educación desarrollada con niños y jóvenes de comunidades pobres de São Luís-
MA, a través del proyecto de extensión “Natal com Leitura”, una iniciativa del curso de 
Biblioteconomía de la Universidad Federal de Maranhão. Se considera el proyecto como 
una oportunidad para que los estudiantes del curso mantengan un contacto más signi-
ficativo con esta realidad. Se discute el valor de la lectura como una práctica social en 
la formación de lectores. Se presentan los objetivos y acciones relacionados a las prác-
ticas de extensión del Proyecto “Natal com Leitura” y su significado en la formación de 
futuros profesionales bibliotecarios con compromiso y responsabilidad social para con 
esos lectores que tanto necesitan políticas públicas asistenciales y educativas. Explica 
que los proyectos de extensión son  actividades que estimulan la lectura y por lo tanto 
tienen que ser más activos y continuos en el contexto de las universidades. Se concluye 
que el Proyecto “Natal con Leitura” además de ser una iniciativa dentro de la extensión 
universitaria dirigida a ayudar a los niños y jóvenes a convertirse en lectores, permite la 
socialización del conocimiento producido en el mundo académico como una forma de 
interferir en la comunidad y ofrecer un cambio de vida significativo para todos - niños, 
jóvenes y estudiantes de Biblioteconomía. 
Palabras clave: Lectura. Práctica social. Proyecto “Natal con Leitura”.

Introdução 

A leitura está processualmente se caracterizando como um elemento indispensável 
para a inserção social e formação cidadã de crianças e jovens no universo leitor. É atra-
vés do ato de ler que estes sujeitos terão acesso a uma gama de novos conhecimentos 
que serão fundamentais para sua interação no convívio social de forma mais consciente. 

Na atual da Sociedade da Informação, observa-se que o hábito de ler ainda não se 
faz atuante por diversas razões entre crianças e jovens, isto é, eles têm um contato míni-
mo com o universo social da leitura, seja ela literária, formativa entre outras. Eles ainda 
vêem esse hábito como chato e cansativo, pois na maior parte das vezes torna-se algo 
didático imposto pela escola. 

Dessa forma, ao se considerar a leitura como prática social, é interessante frisar que 
as crianças e jovens são sujeitos de sua própria aprendizagem. Assim, cabe a eles tam-
bém em suas diversas relações com o mundo se apropriar desse hábito e não transferir 
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essa responsabilidade somente ao professor, bibliotecário, pai, mãe e etc. 
De acordo com esses delineamentos, o presente estudo se propôs a analisar a impor-

tância da leitura enquanto prática social intermediada pelo projeto de extensão Natal com 
Leitura. E, com o propósito de lograr esse objetivo, procedeu-se a uma ampla discussão 
sobre categorias que emergiram no decorrer deste estudo como: prática social, leitura e 
extensão universitária, fatores esses que direcionaram o foco do relato e permitiram não 
só compreender, mas analisar esses conceitos chave para o amadurecimento de ideias. 

Logo, tratou-se discutir como esse projeto, voltado para a leitura de crianças e jovens 
de escolas situadas em comunidades carentes de São Luís-MA, pode ajudá-los na sua 
formação como cidadãos críticos e com competências para conduzir problemas sociais, 
culturais e políticos, haja vista que o acesso à leitura nessas comunidades - uma 

das prioridades do projeto - pode transformar esse público em leitores ativos, cons-
cientes e amadurecidos para o convívio social, além de estimular o hábito da leitura. 

Desvelando o conceito de leitura 

“A leitura é a mais rica das experiências engendradas pelo espírito humano. A des-
coberta de seu valor é pessoal e intransferível”. (SILVA, 1994, p. 12). Com base em 
tal situação observa-se que quando lemos desvendamos outras culturas, desbravamos 
diversos lugares, conhecemos pessoas, nos divertimos, nos informamos, isto é, compre-
endemos, de fato, o sentido e o valor da leitura como prática social, ou seja, de acordo 
com Resende (1993, p. 56):

A leitura é um ato de abertura para o mundo. A cada mergulho nas 
camadas simbólicas dos livros, emerge-se vendo o universo interior e 
exterior com mais claridade. Entra-se no território da palavra com tudo o que 
se é e se leu até então, e a volta se faz com novas dimensões, que levam a 
re-inaugurar o que já se sabia antes.

O domínio da leitura possibilita a total  participação social e política na sociedade, 
pois é através dela que os homens se comunicam, têm acesso à informação, divulgam e 
defendem pontos de vista, compartilham ou estabelecem múltiplos olhares de mundo e 
produzem conhecimentos. Assim, “[...] ler significa tirar férias da realidade e refugiar-se 
numa praia de encantamentos, significa abandonar um olhar antigo e lavar as vidraças 
das retinas para o sol do conhecimento e a lua da ficção entrarem.” (RIBEIRO, 2002, p. 
46) 

Ler vai além da mera decodificação de símbolos. É através da leitura que a criança 
adquire novas experiências, pois não só se forma um leitor para a escola, mas sim para 
a vida. A formação de um leitor é algo complexo que caminha desde seus primeiros aces-
sos ao mundo letrado e o segue continuamente. Assim: 

[...] o ato de ler é um processo, que além de complexo, envolve também a 
assimilação intrínseca que unicamente se completa com a interpretação do 
pensamento expresso por símbolos gráficos, com a vivência e sensibilidade 
do leitor; [...] ler é perceber, compreender, reagir e integrar-se no mundo 
maravilhoso das mensagens. Portanto, o ato de ler não é apenas a absorção 
da mensagem, mas antes pressupõe um processo contínuo de troca de 
experiências entre o autor e o leitor, que busca o conhecimento de si 
mesmo (auto-análise) e do ambiente no qual se vive (interação social). Num 
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sentido mais amplo esse ato corresponde ao processo de apreensão da 
realidade que envolve o indivíduo e se revela através de várias linguagens. 
(SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DE RONDÔNIA, 1987, p.15) 

O ato de ler exige o domínio da língua e suas vertentes, variedades, tempo, concen-
tração e conhecimentos, pois é através desse ato que será possibilitado a crianças e 
jovens uma comunicação mais igualitária com outros sujeitos do meio. Esse ato é carac-
terizado como um processo ativo que contribui de forma significativa para a formação crí-
tica e criativa do leitor, pois “[...] através da leitura a criança adquire conhecimentos que 
possibilitam sua comunicação e, consequentemente, sua socialização.” (SECRETARIA 
DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DE RONDÔNIA, 1987, p. 15) 

O hábito de ler intermediado pelo incentivo à prática da leitura se caracteriza como 
uma fonte inesgotável de riquezas que devem ser exercitadas com prazer e compromis-
so no cotidiano de todos os envolvidos. De acordo com Silva (1994) a leitura deve fazer 
parte da vida de crianças e jovens em formação, pois ela é também uma construção do 
sujeito que aprende. Quando maior for o enriquecimento perceptivo, afetivo, social e co-
municativo, tanto maior será, também, o desenvolvimento de suas inteligências. 

Para formar leitores, deve-se ter paixão pela leitura. O direito de ler significa igual-
mente o de desenvolver as potencialidades intelectuais e espirituais, o de aprender e 
progredir, pois a leitura se caracteriza como um ato democrático, onde todos precisam 
ter acesso a fim de adquirir competências e habilidades necessárias a essa prática. Para 
Freire (1989) o ato de ler envolve uma compreensão crítica que não se esgota na decodi-
ficação pura da palavra escrita ou da linguagem escrita, mas que se antecipa e se alonga 
na inteligência do mundo. A leitura do mundo precede a leitura da palavra. Linguagem e 
realidade se prendem dinamicamente. A compreensão do texto a ser alcançada por sua 
leitura crítica implica a percepção das relações entre o texto e o contexto. 

Portanto, a leitura compreende todo um processo que não é somente mecânico, pois 
o nosso cérebro atua como elo propiciador das interfaces desse mecanismo. O aprimo-
ramento da capacidade de ler também redunda no da capacidade de aprender como um 
todo, indo muito além da mera recepção. Daí depreende-se que ler é a melhor forma de 
adquirir conhecimentos, pois a leitura é um dos meios mais eficazes de desenvolvimento 
sistemático da linguagem e da personalidade que permite às crianças e jovens criar e 
recriar o universo de possibilidades que o livro disponibiliza. 

2.1 A leitura como prática social: abrindo caminhos para a formação de leitores 

O homem interage com a sua própria história. Suas ações e atitudes na sociedade 
refletem seu modo de agir e pensar. Assim, através da leitura existe a possibilidade de 
partilhar com o outro o que se vive com os livros. Essa estrita relação, entre leitor e leitura 
conduzirá novos elos de inserção social. Portanto, segundo Kleiman (2004) a leitura é 
concebida como prática social quando nos remete a uma diversidade de textos e leituras, 
ou seja, significa colarmos nossos sistemas de valores, crenças e atitudes que refletem 
o grupo social em que se deu nossa criação, ou socialização primária. 

Nesse contexto, para que esse ato ultrapasse o campo teórico e parta para o campo 
prático faz-se de extrema relevância a existência de políticas públicas de incentivo ao 
livro e leitura, ou seja, de parâmetros que direcionem as ações do poder público para a 
sociedade, pois: 

        [...] o país necessita de programas de incentivo à leitura. Políticas 
de distribuição do livro e estímulo à leitura em um país com a dimensão do 
Brasil necessitam de criatividade e agilidade, para fazer chegar o livro às 
populações que nunca tiveram acesso a ele. (BUARQUE, 2006, p. 41)
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Dessa forma, para que ocorra uma substancial e real formação de leitores é neces-
sário prover uma mudança de práticas com o propósito de que a crianças e jovens lhes 
seja oferecido competências necessárias para fazerem usos da leitura como ferramenta 
útil e essencial nas suas vidas. Sendo assim, o ato de ler, embora seja uma forma de en-
riquecimento e apreensão de novas informações, ele ainda não faz parte completamente 
da vida dos brasileiros. 

Portanto, um país como o Brasil, que já possui um histórico de formar poucos leitores, 
revela que o problema não se refere somente ao preço do livro e sua forma de aquisição, 
mas sim à falta de hábito em exercitar-se com a leitura cotidianamente. Assim, formar um 
país de leitores críticos e consciente de suas ações é uma tarefa difícil, mas não impos-
sível de se realizar quando amparada por políticas públicas que reafirmem o valor que 
esse hábito apresenta na nossa sociedade e principalmente na vida desses indivíduos. 

Mediante esses delineamentos, a leitura como prática social deverá ser proporcio-
nada por todos os setores e profissionais que com ela lidam e estejam inseridos nesse 
contexto, mas sobremaneira caberá às próprias crianças e jovens em 

suas múltiplas relações, se apropriarem desse hábito que ultrapassa o conceito da 
simples decodificação da linguagem verbal escrita. Ler é antes de tudo dar significância 
ao que é lido. É exprimir relações com o contexto pautadas nas experiências prévias 
do leitor. Conforme Bamberger (1986), as possibilidades que a leitura apresenta para o 
indivíduo consideram o aspecto pessoal, pois se considera o enriquecimento cultural, o 
acesso ao saber acumulado e o prazer que propicia; o econômico-social, ao se observar 
a maior chance de qualificação profissional e ascensão social; e a política, ao se pen-
sar que um homem crítico e atuante, cidadão emancipado, é um indivíduo que lê o seu 
mundo. 

Nesse sentido, a leitura tomada como prática social poderá conduzir o leitor a reso-
luções de dificuldade de ordem prática, além de responder a necessidades ou objetivos 
concretos e pessoais. Conforme Solé (1998) a leitura é um processo de interação entre 
leitor e texto, configurando-se um meio de aquisição do que se passa ao redor do ho-
mem; portanto, tem dimensão social e cultural; provoca, enriquece e encaminha a refle-
xão. 

Dessa maneira, refletir sobre a leitura enquanto prática social nos remete a pensar 
nas amplas relações que crianças e jovens exercem na interação como o mundo social 
e cultural ao seu redor. A leitura deve ser concebida como algo que ultrapasse as linhas 
do texto escrito e partir para o imaginário, pois ela satisfaz necessidades estéticas, in-
telectuais, culturais e afetivas do ser humano, e é um dos caminhos mais importante e 
fantástico de inserção dos indivíduos no mundo leitor. Assim, segundo Yunes e Pondé 
(1988, p. 58-59) 

[...] ler é – além da atribuição de significados à imagem gráfica segundo 
o sentido que o escritor lhe atribui – a relação que o leitor estabelece com 
a própria experiência, através do texto. Assim envolve aspectos sensoriais 
(ver, ouvir os símbolos linguísticos), emocionais (identificar-se, concordar ou 
discordar, apreciar) e racionais (analisar, criticar, correlacionar, interpretar). 
Há, portanto, diferentes níveis de leitura que extrapolam do texto para o 
mundo. 

Sendo assim, é interessante analisar que o uso social da leitura requer do leitor não 
só habilidades de decodificação dos símbolos, mas sim seu entendimento e opinião acer-
ca do que leu. Esse aspecto reflete uma nova realidade social, onde apenas decodificar 
não é suficiente. É preciso fazer uso da leitura como instrumento de acesso a diversos 
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contextos. Isso contribui para um maior nível de envolvimento das crianças e jovens com 
a complexidade da própria língua tornando-os leitores ativos e não leitores passivos. 

O Projeto Natal com Leitura: estreitando as barreiras existentes entre 
a comunidade e a universidade 

O Projeto Natal com Leitura é uma iniciativa do Curso de Biblioteconomia da Uni-
versidade Federal do Maranhão que conta com a parceria da própria universidade. É 
desenvolvido através da disciplina Leitura e Formação de Leitores da grade curricular do 
referido curso. 

O projeto visa integrar alunos e professores do Curso de Biblioteconomia com a socie-
dade, possibilitando-lhes atividades práticas no que se refere à qualificação profissional 
no campo da leitura e da formação de mediadores de leitura. Tem como foco também, 
despertar o lado literário do Natal e, principalmente, dar estímulo à leitura através do de-
senvolvimento de ações culturais direcionadas para a prática da leitura entre crianças e 
jovens desprovidos desse incentivo nas comunidades carentes de São Luís-MA através 
de estratégias que explorem as diversas linguagens artísticas. 

O projeto acontece no mês de dezembro, no período natalino, pois durante esse perí-
odo o imaginário das crianças e jovens é muito acentuado, com isso o objetivo é levá-los 
à leitura desses símbolos, não apenas imagéticos, mas sobretudo incentivá-las à leitura 
da palavra escrita. É realizado em escolas da rede pública (estadual ou municipal) si-
tuadas em comunidades carentes de políticas assistencialistas no que tange à questão 
da leitura em São Luís-MA, porém em outras edições já aconteceu em lugares públicos 
como praças. (DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECONOMIA, 2009) 

As atividades desenvolvidas no Projeto são: peças teatrais, exposição natalina, ofi-
cinas educativas, jogos, teatro de fantoches, contação de histórias, música, pinturas, 
colagens e produção textual. A faixa etária das crianças contempladas pelo projeto de 
extensão do curso de Biblioteconomia da UFMA varia de sete a doze anos de idade. As 
oficinas realizadas durante a execução do projeto são estruturadas por faixa etária, sen-
do denominadas e organizadas da seguinte forma: 

a) Brincriando (7-8 anos): trabalha a leitura literária integrada aos jogos culturais; 
b) Dramacriando (10-11 anos): explora-se a leitura associada à linguagem dramáti-

ca, à música;  
c) Brincarte (9-10 anos): atividades de leitura voltadas para a criação de desenhos, 

pintura e outras produções; 
d) Lêbrincando (11-12 anos): a leitura voltada para a produção de textos escritos e  

imagéticos. (DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECONOMIA, 2009) 

Ao eleger escolas de comunidades carentes de São Luís-MA como ponto de referên-
cia de suas ações, o Projeto Natal com Leitura procura uma resposta de participação 
junto às comunidades, ampliando as ações de leitura nesses locais de ensino, transfor-
mando-os em ambientes acolhedores e dinamizadores de valores sociais, além de torná-
los um espaço significativo para articulação da teoria com a prática e contribuir com a 
discussão sobre leitura e prática social, especificamente na extensão universitária, em 
ações dessa natureza. De acordo com Araújo e Casimiro (2009, p. 1): 

Por meio da extensão universitária se concretiza a possibilidade de 
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interferência e mudança social na vida de um indivíduo, quando aliada à leitura, 
exerce uma valiosa influência social. O hábito da leitura não nasce com o 
indivíduo. Para tal, é necessário, para formar leitores em uma comunidade, que 
sejam implementados projetos ligados à construção do hábito de ler, empregar 
diversas técnicas de incentivo à leitura nas comunidades participantes. 

O principal objetivo de atividades de leitura intermediadas principalmente por projetos 
dessa natureza é desenvolver o comportamento leitor em crianças e jovens desprovidos 
de tamanho incentivo em seu cotidiano familiar e escolar. Visa também torná-los leitores 
autônomos, que por vontade própria, e não por imposição de tarefas didáticas da escola, 
busquem novas leituras por prazer. 

A intervenção de projetos extensionistas oriundos no âmbito universitário no que se 
refere ao processo de aperfeiçoamento cultural vem desenvolvendo-se a partir de incen-
tivos à leitura, seja através de capacitações de leitores, ou em apoios à escola, como: a 
criação de acervos bibliográficos em bibliotecas escolares. Observa-se uma certa mobi-
lização e iniciativa à formação de disseminadores de leitura, pois a questão é reverter o 
quadro sociocultural nacional no que tange a formação de poucos leitores. Logo:

A extensão universitária é o processo educativo que articula o ensino e 
a pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre 
universidade e a sociedade. A extensão é uma via de mão dupla com trân-
sito assegurado à comunidade acadêmica, que encontrará na sociedade 
a oportunidade da elaboração da práxis de um conhecimento acadêmico. 
No retorno à universidade docentes e discentes terão um aprendizado que 
submetido à reflexão teórica, seria acrescido àquele conhecimento. Este 
fluxo, que estabelece a troca de saberes sistematizados /acadêmico e po-
pular, terá como conseqüência a mudança de conhecimento acadêmico e a  
participação efetiva da comunidade na atenção da universidade. (FÓRUM 
DE PRÓ-REITORES DE EXTENSÃO DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS 
BRASILEIRAS, 1999) 

Nesse sentido, a extensão universitária subsidiada por projetos é uma verdadeira 
possibilidade que o universitário tem em contribuir com a nação, socializando informa-
ções apreendidas durante anos no âmbito acadêmico, além de permitir o aprendizado 
pela aplicação do ensino e pesquisa de maneira indissociável. À sociedade, nesse con-
texto, é garantida a oportunidade da preparação da práxis de um conhecimento acadê-
mico. Enfim, a extensão apregoa o conteúdo estudado à comunidade, oferecendo-lhe 
os benefícios e a assistência e finalmente, emprega essa relação com a sociedade para 
recolher dados e informações para, assim cumprir estudos e pesquisas. 

Conclusão 

Enfim, a leitura é um ato fundamental para a aprendizagem do ser humano. Ela nos 
proporciona a alocação de um rico vocabulário, obtenção de novos conhecimentos e di-
namização do nosso raciocínio. No entanto, quando crianças ou jovens não demonstram 
interesse em ler um livro, na maior parte das vezes isso é fruto da falta do hábito da lei-
tura, pois se a ela fosse um hábito rotineiro esses indivíduos saberiam apreciar qualquer 
tipo de leitura. 

Dessa forma, os projetos de extensão univeristária cuja natureza é a leitura não pos-
suem o poder de mudar a realidade social instantaneamente, nem mesmo de rever situ-
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ações de descaso há muito enraizadas no Brasil, nem de aniquilar com a crise social de 
nosso país, mas podem sim auxiliar na procura de novas e também de velhas soluções 
para os inúmeros problemas que assolam o cotidiano dos brasileiros e mais especifica-
mente, dos que residem em áreas carentes de recursos e políticas públicas. 

Portanto, o Projeto Natal com Leitura é muito significante para os estudantes e pro-
fessores do curso de Biblioteconomia da Universidade Federal do Maranhão envolvidos 
e principalmente para a comunidade acolhida, ou seja, todos tiraram proveito com o 
intercâmbio de saberes que esta atividade concede para nossa sociedade, além de pos-
sibilitar um ensino-aplicação e a própria preparação profissional sustentada não só com 
teoria, mas com a execução desta, a prática. Logo, precisa-se de que mais incentivos, 
não somente financeiros e materiais, mas fundamentalmente 

de políticas públicas assistenciais e educacionais que se façam presentes nestes 
tipos de ações. 
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Resumo
Este artigo tem como proposta contribuir para o estudo da Gestão Participativa con-

siderada, no momento atual, como um processo democrático de aprendizagem que se 
insere numa sociedade participativa, procurando legitimar a efetivação das políticas 
públicas que visam o desenvolvimento educacional público do país. O texto pretende 
demonstrar que em muitos estados brasileiros, mesmo antes da Gestão Democrática 
ser uma exigência legal da Constituição de 1988 em seu art. 206, algumas escolas mu-
nicipais e estaduais já vinham realizando eleições diretas para diretores e implantando 
colegiados e conselhos escolares, desde o início da década de 1980; pretende, ainda, 
abordar a importância da Gestão Participativa e a sua contribuição para o desenvolvi-
mento da sociedade brasileira. Essas práticas de organização da escola são indispen-
sáveis para a construção de uma escola democrática participativa junto à elaboração e 
discussão do Projeto Político Pedagógico com ações que prepara a comunidade escolar 
para a cidadania plena.
Palavras-chave: processo, democrático, organização do sistema escolar participati-
vo, qualidade social da educação. 

Participative management: a challenge for the organization 
of the development of public education

Abstract
This article proposes to contribute to the stud of the Participating Management, con-

sidered nowadays as a democratic process of learning, to put in a participating society 
hopping to turn legal the application of public policies to the public educational develop-
ment. The text intends to show that in so many Brazilian states even before Participating 
Management becomes a legal demand of the 1988 Brazilian Constitution from its article 
number 206, some cities and states schools elected its directors and consolidated a 
group of advisers since 1980 decade, it is still intended, to approach the importance of the 
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Participating Management and its contribution for the development of the Brazilian socie-
ty. These organization school practices are obligations to built a participating democratic 
school to create a Political Pedagogic Project with actions that prepare school community 
for the complete citizen.
Key-words: democratic process, participating system organization, social quality edu-
cation.

Gestión participativa: un desafío para la organización del 
desarrollo de la educación pública

Resumen
Este artículo objetiva contribuir al estudio de la gestión participativa en la actualidad, 

como un proceso democrático de aprendizaje, parte de una sociedad participativa, bus-
cando legitimar la ejecución de políticas públicas orientadas al desarrollo de la educación 
pública en el país. El texto trata de demostrar que en muchos estados de Brasil,  aún 
antes de que la administración democrática fuera un requisito legal de la Constitución de 
1988 en su artículo 206, algunas escuelas municipales y estatales ya realizaban elec-
ciones directas de los consejeros y implantaban colegiados y consejos escolares desde 
principios de 1980. Tiene también como objetivo abordar la importancia de la gestión 
participativa y su contribución al desarrollo de la sociedad brasileña. Estas prácticas de 
organización escolar son esenciales para la construcción de una escuela democrática 
participativa y para la discusión del Proyecto Político Pedagógico con acciones que pre-
paran la comunidad escolar para una ciudadanía plena.
Palabras clave: Proceso Democrático. Organización Participativa del Sistema Esco-
lar. Calidad Social de la Educación.

A Revolução de 1930 foi o marco referencial para a entrada do Brasil no mundo ca-
pitalista de produção. A nova realidade brasileira passou a exigir uma mão-de-obra es-
pecializada e para isso era preciso investir na educação. Com esta exigência, em 1930, 
foi criado o Ministério da Educação e, em 1931, o governo provisório sancionou decretos 
organizando o ensino secundário e as universidades brasileiras ainda inexistentes. No 
ano de 1932, um grupo de educadores lançou à nação o Manifesto dos Pioneiros da 
Educação Nova redigido por Fernando de Azevedo e assinado por outros conceituados 
educadores da época.  Durantes anos as escolas adotaram o modelo de administração 
cientifica baseado nos Princípios de Taylor 3. Na sociedade industrial, início do século 
XX predominava com êxito a administração científica, centralizada e hierarquizada. A 
estrutura administrativa tinha como base a formação de pirâmide, onde o topo hierárqui-
co era ocupado pelo chefe detentor de todo poder de decisão e de mando, enquanto o 
restante do pessoal era distribuído por especializações, ou seja, executores de ordens e 
planejamentos decisórios. Vale ressaltar quanto mais próximo da base da pirâmide me-
nos poder de decisão. Esse modelo de administrar foi adotado durante anos pela escola 
condicionada pela política econômica e cultural dominante. 

Na base da pirâmide do sistema educacional, cumprir planejamentos pedagógicos 
exógenos à sua realidade escolar constituía o principal alvo das atenções de diretores e 

3 Princípios de Taylor para a educação significa maior eficiência no cumprimento de metas e objetivos planejados onde 
está inserido o planejamento, preparo, controle e a execução das tarefas que envolvem toda a comunidade escolar.
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professores, conforme a expectativa administrativa de seus superiores. Várias mudan-
ças ocorreram na política da educação brasileira, no que se refere à abertura dos órgãos 
gerenciadores da educação, permitindo a participação da sociedade, inclusive com res-
ponsabilidade financeira e incentivando as várias formas de gerenciamento escolar, ten-
do como fundamento de organização várias concepções que foram adotadas pelo siste-
ma de ensino até chegar a Gestão Democrático-Participativa. A Lei de Diretrizes e Bases 
da educação de 1996 (Lei nº 9.394/96) remeteu aos sistemas de ensino a definição das 
“normas de gestão democrática do ensino público na educação básica”, estabelecendo 
como diretriz nacional a “participação das comunidades escolar e local em conselhos 
escolares ou equivalentes” (art.14) que são regidos por princípios.

Os princípios da gestão democrática da educação pública e os dispositivos legais 
relativos à sua implementação representam os valores e significações dos educadores 
que preconizam uma educação emancipadora, como exercício de cidadania em uma 
sociedade democrática. São resultados de um processo instituinte do novo fundamento 
de gestão democrática da educação a desfazer o paradigma patrimonialista a esses 
dispositivos legais que, por si só, não mudam cultura e valores. Somente as práticas 
iluminadas pelo novo paradigma podem realizar tais mudanças.  

A gestão democrática como fundamento das instituições educacionais é condição 
essencial da qualidade social da educação e da formação da cidadania como exercício 
de poder social. 

Com a abertura política dos anos 80, a educação brasileira passou a ser pensada por 
meio da sua própria realidade escolar e o cumprimento de planejamento padronizado foi 
aos poucos sendo relaxado. Segundo Freitas (2000, p. 47), as novas políticas públicas, 
provavelmente sob o efeito do espírito neoliberal, passaram a contemplar a descentrali-
zação administrativa e gestão escolar participativa de cunho democrático, com o foco na 
realidade da escola e de suas comunidades escolar e local.

A década de 1990 assinala uma das maiores conquistas da política educacional brasi-
leira, o fortalecimento da vontade nacional por mais educação, bem como os progressos 
no âmbito da sociedade civil do direito à educação, seja por intermédio de uma presença 
maior dos pais e responsáveis pelos alunos nos destinos da escola, seja por intermédio 
da imprensa que tem procurado atribuir o devido lugar à importância da educação no 
futuro do país.

Qualidade Social da Escola

As reformas educacionais estão ocorrendo em nível mundial para adequar o sistema 
de ensino às mudanças na economia e na sociedade. A noção de qualidade baseia-
se na concepção neoliberal da economia, ou seja, a qualidade total. Esta aplicada ao 
sistema escolar e às escolas tem como objetivo o treinamento de pessoas para serem 
competentes no que fazem, dentro de uma gestão eficaz de meios como mecanismos 
de controle e avaliação dos resultados, visando a atender a imperativos econômicos e 
técnicos.  

“A qualidade social traduz-se na oferta de educação escolar e de outras modalidades 
de formação para todos, com padrões de excelência e de adequação aos interesses de 
toda a sociedade” (LIBÂNEO et al, 2006, p. 210).

• De acordo com Libâneo (2004, p. 67), uma escola de qualidade social tem as se-
guintes características:

• Promover a todos o domínio de conhecimentos e o desenvolvimento de capacida-
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des cognitivas, operativas e sociais necessários ao atendimento de necessidades 
individuais e sociais dos alunos;

• Desenvolver processos de formação para a cidadania, incorporar novas práticas 
de gestão, ou seja, criar situações apara a educação de responsabilidade, partici-
pação, iniciativa, capacidade de liderança e tomada de decisões; 

• Assegurar a elevação do nível escolar para todas as crianças e jovens sem exce-
ção, em condições iguais de oferta dos meios de escolarização;

• Promover a integração entre a cultura escolar e outras culturas. Com interligação 
entre a educação intercultural e comunitária;

• Cuidar da formação de qualidade morais, traços de caráter, atitudes, conforme 
ideais humanistas; Dispor de condições físicas, materiais e financeiras de fun-
cionamento, condições de trabalho, remuneração digna e formação continuada 
dos professores; inserir as novas tecnologias da comunicação e informação no 
cotidiano escolar dos alunos.

Em suma, (LIBÂNEO, 2004. p 69),

Os processos de organização e gestão das escolas, avaliação dos 
resultados por meios de provas ou exames nacionais, a modificação dos 
currículos, os modernos equipamentos são considerados imprescindíveis 
para promover a qualidade, mas eles devem ser considerados também 
como meios, não como fins. 

Para Gadotti e Romão (2004, p 43), o nosso “apartheide social não será superado 
apenas com uma melhor distribuição de renda e com a solidariedade das classes mé-
dias”.   É necessário preparar os jovens para o trabalho. 

Contudo, um dos fatores fundamentais para acabar com a miséria em nosso país é 
investir numa educação básica de qualidade sem comprometer os outros níveis de ensi-
no. Alguns país como a Suécia e a Coréia do Sul deram um salto para o Primeiro Mundo, 
graças aos investimentos massivos na educação, refletindo na economia e na sociedade 
como um todo. 

Para realizar a gestão democrática participativa, é necessário organizar, gerir uma 
escola, provendo-se do uso de recursos (materiais, financeiros e intelectuais), coordenar 
e controlar o trabalho das pessoas que compõe a equipe escolar. Nessa organização, 
os objetivos da escola estão associados às interações com a sociedade, realização do 
projeto político pedagógico, na construção do currículo e nas formas de gestão. 

Para Libâneo et al (2006, p. 326), a organização e os processos de gestão assumem 
diferentes modalidades, conforme a concepção que se tenha das finalidades sociais e 
políticas da educação em relação à sociedade. 

Essas concepções de organização e gestão escolar poderão ser melhores analisa-
das no quadro comparativo, proposto por Libâneo et al (2006, p. 327), como auxílio na 
distribuição das principais características da Organização e Gestão Escolar.  

A Concepção Democrático-Participativa baseia-se na relação orgânica entre a dire-
ção e a participação dos membros da equipe; esta acentua a necessidade de combinar 
a ênfase sobre as relações humanas e sobre a participação das decisões com as ações 
efetivas para atingir com êxito os objetivos específicos da escola e assim valorizam-se 
os elementos internos do processo organizacional (o planejamento, a organização, a 
direção, a avaliação), uma vez que elas sejam postas em prática para prover melhores 
condições de viabilização do processo ensino aprendizagem, pois a gestão participativa, 
além de ser a forma de exercício democrático da gestão e um direito de cidadania, impli-
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ca deveres e responsabilidades – portanto, a gestão da participação. Ou seja, a gestão 
democrática por, um lado, é atividade coletiva que implica a participação e objetivos co-
muns; por outro lado, depende também de capacidades e responsabilidades individuais 
e de uma coordenada e controlada.

• Existem outras características desse modelo, citado por Libâneo (2004, p. 124), 
que esclarecem o entendimento sobre a concepção Democrático-Participativa:

• Definição explícita de objetivos sociopolíticos e pedagógicos da escola pela equi-
pe escolar;

• Articulação entre a atividade de direção e a iniciativa e participação das pessoas 
da escola e das que se relacionam com ela;

• Alto nível de qualificação e competência profissional;
• Busca de objetividade no trato das questões da organização e gestão, mediante 

coleta de informações reais, sem prejuízo da consideração dos significados sub-
jetivos e culturais;

• Acompanhamento e avaliação sistemáticos com finalidade pedagógica: diagnós-
tico, acompanhamento dos trabalhos, reorientação de rumos e ações, tomada de 
decisões;

• Ênfase tanto nas tarefas quanto nas relações interpessoais, entre outras.

Para tanto, as concepções mencionadas anteriormente para a gestão escolar re-
fletem diferentes posições políticas e concepções do papel da escola e da formação 
humana na sociedade. Consequentemente, o modo como uma escola se organiza e se 
estrutura tem um caráter pedagógico, ou seja, depende de objetivos mais amplos sobre 
a relação da escola com a conservação ou transformação social.

Para Libâneo (2004, p. 141-146), a escola é uma instituição social que apresenta 
unidade em seus objetivos sociopolíticos e pedagógicos, interdependência entre a ne-
cessária racionalidade no uso dos recursos materiais e conceituais e a coordenação do 
esforço humano coletivo que deve nortear-se nos seguintes princípios:

Autonomia das escolas e da comunidade educativa
A autonomia é o fundamento da concepção democrático-participativa da gestão es-

colar, razão de ser do projeto pedagógico-curricular, ou seja, a autonomia de uma insti-
tuição significa ter poder de decisão sobre seus objetivos e suas formas de organização 
independente do poder central, administrar livremente recursos financeiros. 

Relação orgânica entre a direção e a participação dos membros da equipe escolar
Esse princípio conjuga o exercício responsável e compartilhado da direção, a forma 

participativa do gesto e a responsabilidade individual de cada membro da equipe esco-
lar. Verifica-se que é nesse princípio que estão presentes a exigência da participação de 
professores, pais, alunos, funcionários e outros representantes da comunidade. 

Envolvimento da comunidade no processo escolar
O princípio da autonomia requer vínculos mais estreitos com a comunidade educati-

va, basicamente os pais, as entidades e organizações paralelas à escola. Esta contribui 
para preparar o projeto pedagógico-curricular e acompanhar e avaliar a qualidade dos 
serviços prestados
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Planejamento das tarefas
O plano de ação da escola ou projeto pedagógico-curricular, discutido e analisado 

publicamente pela equipe escolar, torna-se o instrumento unificador das atividades es-
colares, convergindo em sua execução o interesse e o esforço coletivo dos membros da 
escola.

Formação continuada para o desenvolvimento pessoal e profissional dos 
integrantes da comunidade escolar

A concepção democrático-participativa de gestão valoriza o desenvolvimento pes-
soal, a qualificação profissional e a competência técnica. A organização e gestão do 
trabalho escolar requerem o constante aperfeiçoamento profissional-político, científico, 
pedagógico de toda a equipe escolar.

Utilização de informações concretas e análise de cada problema em seus múltiplos 
aspectos, com ampla democratização das informações

Esse princípio implica procedimentos de gestão baseados na coleta de dados e in-
formações reais e seguras, na análise global dos problemas (buscar sua essência, suas 
causas, seus aspectos mais fundamentais, para além das aparências).

Avaliação compartilhada
Todas as decisões e procedimentos organizativos precisam ser acompanhados e 

avaliados, com base no princípio da relação orgânica entre direção e a participação dos 
da equipe escolar. 

Relações humanas produtivas e criativas assentadas na busca de objetivos 
comuns

Esse princípio indica a importância do sistema de relações interpessoais em função 
da qualidade do trabalho de cada educador, da valorização da experiência individual, 
do clima amistoso de trabalho. A equipe da escola precisa investir sistematicamente na 
mudança das relações autoritárias para relações baseadas no diálogo e no consenso.

A Estrutura Organizacional de Uma Escola Com Implantação da Gestão Participativa
A participação é hoje uma palavra-chave presente nos discursos político, normativo 

e pedagógico.  Representa uma forma de limitar certos tipos de poder e de superar cer-
tas formas de governo, garantindo a expressão de diferentes interesses, projetos com 
circulação na organização e a sua concorrência democrática em termos de influência no 
processo tomada de decisões (LIMA, 2003). 

Entretanto toda instituição escolar necessita de estrutura de organização interna, ge-
ralmente prevista no Regimento Escolar ou em legislação específica estadual ou munici-
pal. O termo estrutura tem aqui o sentido de ordenamento e disposição das funções que 
asseguram o funcionamento de um todo, no caso, a escola. Essa estrutura é, geralmen-
te, representada graficamente num organograma, evidentemente, a forma deste reflete 
a concepção de organização e gestão. 

Dessa forma a gestão da escola se traduz cotidianamente como ato político, pois im-
plica sempre uma tomada de posição dos atores sociais (pais, professores, funcionários, 
Estudantes...). Logo, a sua construção não pode ser individual, pelo contrário, deve ser 
coletiva, envolvendo os diversos atores na discussão e na tomada de decisões.

Para que a tomada de decisão seja partilhada, é necessária a implementação de 
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vários mecanismos de participação, tais como: o aprimoramento dos processos de pro-
vimento ao cargo de diretor, a criação e consolidação de órgãos colegiados na escola 
(Conselhos Escolares, Conselho de Classe...).

Nesse contexto, a efetivação de uma nova relação entre a educação, a escola e 
a democracia constitui um aprendizado político-pedagógico cotidiano que requer a im-
plementação de novas formas de organização e participação interna e externamente à 
escola, o seja, a construção de uma educação emancipatória e, portanto, democrática 
que se constrói por meio da garantia de novas formas de Conselho Escolar, Gestão De-
mocrática da educação e escolha do diretor, com garantia de financiamento público da 
educação e da escola, nos diferentes níveis e modalidades de ensino, tendo provimento 
ao cargo de diretor. Dessa maneira a construção coletiva do projeto político-pedagógico 
da escola é eficaz e a luta pela progressiva autonomia da escola se consolida na imple-
mentação de novas formas de organização e de gestão escolar.

O Conselho Escolar, órgão de representação da comunidade educativa, constitui-se 
de uma instância colegiada que deve contar com a participação de representantes dos 
diferentes segmentos das comunidades escolar e local, podendo constituir um espaço 
de discussão de caráter consultivo, deliberativo, fiscalizador e mobilizador.

As atribuições do Conselho Escolar dependem das diretrizes do sistema de ensino 
e das definições das comunidades local e escolar. Dentre as principais atribuições do 
Conselho, destaca-se a sua função de coordenação do coletivo da escola e a criação de 
mecanismos de participação.

A participação efetiva do Conselho Escolar no processo de escolha do diretor da es-
cola, por exemplo, constitui uma de suas ações de maior relevância na medida em que 
se apresenta como um elemento aglutinador de forças dos diferentes segmentos que 
compõem as comunidades local e escolar. Em algumas escolas, essa participação se dá 
na organização do processo ou na forma de consulta, no recebimento de inscrições, na 
divulgação das propostas de candidatos, na realização de debates e de outras atividades 
definidas pela comunidade escolar e pelo respectivo sistema de ensino.

Nessa perspectiva, a atuação do Conselho é um sinal de que esse órgão realmente 
atua no processo de implementação da gestão democrática da escola como espaço co-
letivo e co-responsável pela gestão.

A construção de um processo de gestão democrática implica repensar a lógica de 
organização e participação na escola. Nessa direção, como vimos anteriormente, é fun-
damental discutirmos os mecanismos de participação na escola, suas finalidades e a de-
finição de ações e metas a serem construídas coletivamente pelos diferentes segmentos 
que compõem a escola ou dela devem participar.

O diretor coordena, organiza e gerencia todas as atividades da escola, auxiliado pe-
los demais elementos do corpo técnico-administrativo e do corpo de especialistas. Aten-
de às leis, aos regulamentos e às determinações dos órgãos superiores do sistema de 
ensaio e às determinações dos órgãos superiores do sistema de ensino assumidas pela 
equipe escolar e pela comunidade. 

Para Libâneo (2004, p. 128), as funções do diretor são, predominantemente, gestores 
e administrativas, entendendo-se, que eles têm conotação pedagógica, uma vez que se 
referem a uma instituição e a um projeto educativo e existem em função do campo edu-
cativo.

A título de ilustração, apresentamos uma lista de atribuições do diretor da escola enu-
merada por Libâneo (2004, p. 218-219):

• Supervisionar e responder por todas as atividades administrativas e pedagógicas 
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da escola bem como a atividades com os pais e a comunidade e com outras ins-
tancias da sociedade civil.

• Assegurar as condições e meios de manutenção de um ambiente de trabalho 
favorável e de condições materiais necessárias à consecução dos objetivos da 
escola, incluindo a responsabilidade pelo patrimônio e sua adequada utilização.

• Promover a integração e a articulação entre a escola e a comunidade próxima, 
com o apoio e iniciativa do Conselho de Escola, mediante atividade de cunho pe-
dagógico, científico, social, esportivo, cultural.

• Organizar e coordenar as atividades de planejamento e do projeto pedagógico-
curicular, juntamente com a coordenação pedagógica, bem como fazer o acompa-
nhamento, avaliação e controle de sua execução.

• Conhecer a legislação educacional e do ensino, as normas emitidas pelos órgãos 
competentes e o Regimento Escolar, assegurando o seu cumprimento.

• Garantir a aplicação das diretrizes de funcionamento da instituição e das normas 
disciplinares, apurando ou fazendo apurar irregularidades de qualquer natureza, 
de forma transparente e explícita, mantendo a comunidade escolar sistematica-
mente informada das medidas.

• Conferir e assinar documentos escolares, encaminhar processos ou correspon-
dências e expedientes da escola, de comum acordo com a secretaria escolar.

• Supervisionar a avaliação da produtividade da escola em seu conjunto, incluindo 
a avaliação do projeto pedagógico, da organização escolar, do currículo e dos 
professores.

• Buscar todos os meios e condições que favoreçam a atividade profissional dos 
pedagogos especialistas, dos professores, dos funcionários, especialistas, dos 
professores, dos funcionários, visando à boa qualidade do ensino.

• Supervisionar e responsabilizar-se pela organização financeira e controle das 
despesas da escola, em comum acordo com o Conselho de Escola, pedagogos 
especialistas e professores.

O setor técnico-administrativo responde pelos meios de trabalho que asseguram o 
atendimento dos objetivos e das funções da escola. Responde, também, pelos serviços 
auxiliares (zeladoria, vigilância e atendimento ao público) e pelo setor de multimeios (bi-
blioteca, laboratórios, videoteca).

A secretaria escolar cuida de documentos, da escrituração e da correspondência da 
escola, dos docentes e demais funcionários e dos alunos. Dedica-se, também, ao aten-
dimento a comunidade.

O setor pedagógico compreende as atividades de coordenação pedagógica e de 
orientação educacional. As funções dos especialistas na área variam conforme a legis-
lação estadual e municipal e, em muitos lugares, suas atribuições são unificadas em 
apenas uma pessoa ou são unificadas em apenas uma pessoa ou são desempenhadas 
por professores. Como constituem funções especializadas, que envolvem habilidades 
bastante especiais, recomenda-se que seus ocupantes sejam formados em cursos es-
pecíficos de Pedagogia.

O coordenador pedagógico coordena, acompanha assessora, apóia e avalia as ati-
vidades pedagógico-curriculares. Sua atribuição prioritária é prestar assistência peda-
gógico-didática aos professores em suas respectivas disciplinas, no que diz respeito ao 
trabalho interativo com os alunos. Outra atribuição é o relacionamento com os pais e com 
a comunidade, especialmente no que se refere ao funcionamento pedagógico-curricular 
e didático da escola, à comunicação das avaliações dos alunos e à interpretação feita 
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delas.  
O orientador educacional, em escolas que mantêm função, cuida do atendimento e 

do acompanhamento individual dos alunos em suas dificuldades pessoais e atividades 
escolares, do relacionamento escola-pais e de outras atividades compatíveis com sua 
formação.

O conselho de classe ou de série é órgão de natureza deliberativa acerca da avalia-
ção discente, resolvendo quanto a ações preventivas e corretivas sobre o rendimento 
dos alunos, sobre o comportamento deles, sobre promoções e reprovações e sobre ou-
ras medidas concernentes à melhoria da qualidade da oferta dos serviços educacionais 
e ao melhor desempenho escolar do alunato.

Paralelamente à estrutura organizacional, muitas escolas mantêm instituições auxilia-
res, como a Associação de Pais e Mestres (APM) e o Grêmio Estudantil, além de outras 
como a Caixa Escolar, vinculadas ao conselho de escola (quando existe) ou ao diretor.

A APM reúne os pais de alunos, o pessoal docente e técnico-administrativo e os alu-
nos maiores de 18 anos. Costuma-se funcionar por meio de uma diretoria executiva e de 
um conselho deliberativo. 

O corpo docente é o conjunto dos professores em exercício na escola, cuja função 
básica consiste em contribuir para o objetivo prioritário da instituição, o processo de 
ensino e aprendizagem. Além de seu papel específico de docência, também tem a res-
ponsabilidade de participar da elaboração do plano escolar ou projeto pedagógico, da 
realização das atividades escolares, das decisões do conselho de classe ou série, das 
reuniões com pais, da APM e das demais atividades cívicas, culturais e recreativas da 
comunidade.

O corpo discente inclui os alunos e, eventualmente, suas instâncias de representati-
vidade.

Para a Gestão Democrática o desafio maior da educação é trabalhar em equipe com 
participação ativa de todos, pois os sistemas de ensino e das escolas públicas se colo-
cam hoje como um dos fundamentos da qualidade da educação, como exercício efetivo 
da cidadania. Nesta, situa-se um dos maiores desafios dos educadores: a democracia, 
assim como a cidadania, se fundamenta na autonomia. Uma educação emancipadora é 
condição essencial para a gestão democrática. Escolas e cidadãos privados da autono-
mia não terão condições de exercer uma gestão democrática, de educar para a cidada-
nia. A abordagem da gestão democrática do ensino público passa pela sala de aula, pelo 
projeto político-pedagógico, pela autonomia da escola.

Considerações finais

Diante do exposto, verifica-se que a Gestão Democrática Participativa é um processo 
coletivo que evolui para a formação de uma sociedade mais justa e solidária, permitindo 
a sociedade civil ter um maior controle sobre a educação e a escola pública e incorporar 
a eleição dos conselhos e dos dirigentes escolares através de processos democráticos.

O movimento de Gestão Democrática veio acompanhado de um conjunto de medidas 
de ordem administrativa que compuseram o cerne das reformas educacionais dos anos 
90, período em que ocorreram grandes mudanças no processo de ensino no Brasil com 
a finalidade de descentralizar as rotinas burocráticas, antes exclusivas dos órgãos cen-
trais, repassando-as para as escolas, por isso a sua grande importância.

  A Gestão Democrática da educação está fundamentada no art.206 da Consti-
tuição Federal e na Lei 9394/96 - Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). A 
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autonomia da escola possibilita a construção de seus projetos político-pedagógicos, per-
mitindo aos professores, alunos, coordenadores, diretores e funcionários estabelecerem 
uma comunicação eficiente para propiciar a criação de estruturas metodológicas mais 
flexíveis para um maior desempenho de todos os envolvidos nesse processo.

Para que aconteça todo esse processo, é necessária uma avaliação permanente do 
desempenho do projeto político pedagógico implementado, determinando para a escola 
um feedback, devendo paralelamente ser acompanhado pela a comunidade interna, ex-
terna e pelo poder público este último como parceiro fundamental para a realização do 
desenvolvimento social, cultural e intelectual dos beneficiados pela educação de quali-
dade.  Desta forma, a educação torna o homem cada vez mais consciente de si mesmo 
e de suas responsabilidades perante as circunstâncias atuais em que vive a sociedade.
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A n e x o s

Vejamos o quadro que agrupa os tipos de organização de escola.

T é c n i c o -
científico Autogestionária Interpretativa D e m o c r á t i c o -

participativa
Prescrição detal-
hada de funções e 
tarefas, acentuan-
do a divisão técnica 
do trabalho escolar.

Poder central-
izado no diretor, 
destacando-se as 
relações de subor-
dinação, em que 
uns têm mais auto-
ridade do que out-
ros.

Ênfase na admin-
istração regulada 
(rígida sistema de 
normas, regras, 
p r o c e d i m e n t o s 
burocráticos de 
controle das ativi-
dades), descuidan-
do-se, às vezes, 
dos objetivos es-
pecíficos da institu-
ição escolar.

Comunicação lin-
ear (de cima para 
baixo), baseada 
em normas e re-
gras.

Mais ênfase nas 
tarefas do que nas 
pessoas.

Vínculo das formas de gestão in-
terna com as formas de autogestão 
social (poder coletivo na escola para 
preparar formas de autogestão no 
plano político).

Decisões coletivas (assembléias, 
reuniões), eliminação de todas as 
formas de exercício autoridade e de 
poder.

Ênfase na auto organização do gru-
po de pessoas da instituição, por 
meio de eleições e de alternância no 
exercício de funções.

Recusa normas e sistemas de con-
troles, acentuando a responsabili-
dade coletiva.

Crença no poder instituinte da institu-
ição e recusa do poder instituído. O 
caráter instituinte dá-se pela prática 
da participação e da autogestão, mo-
dos pelos quais se contesta o poder 
instituído.

Ênfase nas inter-relações, mais do 
que nas tarefas. A escola é uma re-
alidade social subjetivamente con-
struída, não dada nem objetiva.

Privilegia menos o ato de organizar 
e mais a “ação organizadora”, com 
valores e práticas compartilhadas.

A ação organizadora valoriza muito 
as interpretações, os valores, as 
percepções e os significados subjeti-
vos, destacando o caráter organiza-
dor valoriza humano e preterindo o 
caráter formal, estrutural, normativo.

A escola é uma re-
alidade social sub-
jetivamente con-
struída, não dada 
nem objetiva.

Privilegia menos 
o ato de organizar 
e mais a “ação or-
ganizadora”, com 
valores e práticas 
compartilhadas.

A ação organizado-
ra valoriza muito as 
interpretações, os 
valores, as percep-
ções e os significa-
dos subjetivos, de-
stacando o caráter 
organizador valo-
riza humano e pret-
erindo o caráter 
formal, estrutural, 
normativo.

Definição explícita, 
por parte da equipe 
escolar, de objetivos 
sociopolíticas e ped-
agógicos da escola.

Articulação da ativi-
dade de direção com 
a iniciativa e a partici-
pação das pessoas da 
escola e das que se 
relacionam com ela.

Qualificação e com-
petência profissional.

Busca de objetividade 
no trato das questões 
da organização e da 
gestão, mediante co-
leta de informações.

Acompanhamento e 
avaliação sistemáticos 
com finalidade ped-
agógica: diagnóstico, 
acompanhamento dos 
trabalhos, reorienta-
ção de rumos e ações, 
tomada de decisões.

Todos dirigem e são 
dirigidos, todos aval-
iam e são avaliados.

Ênfase tanto nas tare-
fas quanto nas rela-
ções.

Fonte:  LIBÂNEO, José Carlos, OLIVEIRA, João Ferreira de, TOSCHI, Mirza Seabra. 
Educação escolar: políticas, estruturas e organização. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2006, 
p.327.
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Vejamos a partir do organograma básico que define a organização da escola com 
Gestão Participativa

 

Fonte: LIBÂNEO, 2004, p.127.

Setor técnico-administrativo
• Secretário Escolar
• Serviço de zeladoria, 

limpeza, vigilância 
• Multimeios (biblioteca, 

laboratório, videoteca, etc)

Setor pedagógico
• Conselho de Classe
• Coordenador Pedagógico
• Orientação Educacional

Conselho de Escola

Direção
• Assistente de Direção ou 

Coordenador de Turno

Pais e Comunidade
• APM

Professores e Alunos
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Resumo
A Responsabilidade Social em Universidades vem aumentando nos últimos anos.  Os 

projetos de extensão são tentativas de promover o exercício da cidadania por meio de 
atividades que possam ser oferecidas por profissionais da Instituição. Visando ir além do 
ensino e fortalecer a visão de mudança na cultura da população onde está inserida uma 
Universidade Federal é uma das justificativas deste projeto. A proposta da UNIPAMPA é 
formar cidadãos para um mundo de solidariedade, uma comunidade acadêmica inserida 
em sua comunidade local para a construção da participação qualificada com transpa-
rência.  A metodologia do Projeto prevê palestras de empreendedorismo, reaproveita-
mento de alimentos, inclusão social; aulas de informática e de língua estrangeira; curso 
de técnicas de vendas; demonstrações em laboratórios, dentre outros. Espera-se uma 
aproximação com a comunidade, para que os moradores do bairro vejam a Universidade 
como parceira para a formação de cidadãos mais cultos e entendedores da importância 
da inserção de uma Universidade Federal na região, adotando o tema Responsabilidade 
Social em Universidades, com a criação de Projetos voltados a alavancar o bem estar da 
população ou através de ações ligadas ao meio ambiente, ao cidadão e a melhoria na 
educação, como exemplos de ações socialmente responsáveis.
Palavras chaves: responsabilidade social; cidadania; inclusão social;

Social responsibility 
of Campus UNIPAMPA Dom Pedrito

Abstract
Social Responsibility in universities has increased in recent years. The extension pro-

jects, are attempts to promote citizenship through activities that may be offered by there 
institutions. Aiming at going beyond teaching and strengthening a culture of change in the 
population where the university operates is one of the justifications for this project. The 
proposal is to form citizens for a world of solidarity, an academic community inserted in its 
local community for the construction of qualification with transparency. The methodology 
of the project provides lectures on entrepreneurship; reuse of food; social inclusion; com-
puter and foreign language classes; course in sales techniques; demonstrations in labo-
ratories, among others. It is expected to have closer ties with the community so that local 

1 Acadêmico(a) do Curso de Zootecnia da UNIPAMPA Campus Dom Pedrito-RS 
2 Administradora da Unipampa Campus Dom Pedrito-RS / Doutoranda da Universidad de León. 
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residents may see the university as a partner to train people and get then better educated 
and aware of the importance of inclusion of a University in the region. Adopting the theme 
of social responsibility at universities, I the creation of such projects aimed at raising the 
welfare of the population or through actions related to the environment, the citizen ship 
and the improvement of education, as examples of socially responsible actions.
Keywords: social responsibility, citizenship, social inclusion.

La responsabilidad social 
de UNIPAMPA Campus Don Pedrito

Resumen
La responsabilidad social en las universidades se ha incrementado en los últimos 

años a través de proyectos de extensión que son un intento de promover la ciudadanía 
por medio de actividades que pueden ser ofrecidas por la institución profesional. El ob-
jetivo es ir más allá de la enseñanza y fortalecer una cultura de cambio en la población 
en la que opera la Universidad, lo que también es una de las justificaciones para este 
proyecto. La propuesta  de UNIPAMPA es formar ciudadanos para un mundo de solidari-
dad, una comunidad académica inserida en su comunidad local para la construcción de 
participación calificada con transparencia. La metodología del proyecto objetiva ofrecer 
conferencias sobre el espíritu empresarial, la reutilización de los alimentos, la inclusión 
social; clases de computación, de lenguas extranjeras y sobre técnicas de ventas y tam-
bién demostraciones en  laboratorio; entre otros. Se espera estrechar los lazos con la 
comunidad para que los residentes locales vean la universidad como un socio en la for-
mación de personas mejor educadas y conocedoras de la importancia de la inclusión de 
una Universidad en la región. Adoptar el tema de la responsabilidad social en las univer-
sidades con la creación de proyectos destinados a impulsar el bienestar de la población 
o a través de acciones relacionadas con el medio ambiente, el ciudadano y la mejora de 
la educación,  es un ejemplo de acción socialmente responsable.
Palabras clave: responsabilidad social, ciudadanía, inclusión social.

Introdução

O tema Responsabilidade Social em Universidades vem aumentando nos últimos 
anos. Uma das alternativas de se realizar a responsabilidade social em universidades é 
através de projetos de extensão, pois é uma tentativa de promover o exercício da cida-
dania por meio de atividades que possam ser oferecidas por profissionais da Instituição 
ou através de parcerias. Visando ir além do ensino e fortalecer a visão de mudança na 
cultura da população onde está inserida uma Universidade Federal é uma das justifica-
tivas deste projeto.

Para Soares (2004) a responsabilidade social corporativa é um tema que vem atrain-
do a atenção da sociedade. Neste movimento, as organizações se propõem a assumir 
uma postura socialmente responsável em relação às injustiças sociais e à degradação 
da natureza. Filho & Zylbersztajn (2004) afirmam que o novo, quando institucional, de-
corrente da evolução tecnológica, especificamente nas comunicações, os novos marcos 
regulatórios nas questões ambientais e sociais e as mudanças no comportamento fazem 
crescer as preocupações éticas das organizações, induzindo-as a desenvolver ações de 
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responsabilidade social como uma estratégia para ganhar ou, pelo menos, manter sua 
reputação.

O Instituto Ethos (2008) definiu a responsabilidade social como sendo a forma de ges-
tão que se define pela relação ética e transparente da empresa com todos os públicos 
com os quais ela se relaciona e pelo estabelecimento de metas empresariais compatí-
veis com o desenvolvimento sustentável da sociedade, preservando recursos ambientais 
e culturais para as gerações futuras, respeitando a diversidade e promovendo a redução 
das desigualdades sociais.

A proposta da UNIPAMPA é formar cidadãos para um mundo de solidariedade, uma 
comunidade acadêmica inserida em sua comunidade local para a construção da partici-
pação qualificada com transparência através de decisões colegiadas com diversas par-
cerias. Deste modo a Universidade incentiva a aproximação com a população e juntos: 
acadêmicos, docentes e técnicos administrativos, apropriados do tema, buscam alcan-
çar os objetivos propostos pelo Regimento Universitário para a interação dialógica com 
a comunidade. 

Após a mudança das atividades do campi de Dom Pedrito para a sede definitiva lo-
calizada no bairro São Gregório no Município, percebeu-se a necessidade de apresentar 
a Unipampa e toda a sua comunidade acadêmica aos moradores do bairro, realizando 
uma apresentação dos cursos, projetos e metas da Instituição. Este projeto visa realizar 
ações sociais com o apoio da prefeitura municipal de Dom Pedrito, para que os mo-
radores se sintam sujeitos ativos na melhoria e crescimento do conhecimento em sua 
localidade. 

O principal objetivo do projeto é realizar ações com os moradores do bairro São Gre-
gório do município de Dom Pedrito, para que estes tenham base dos saberes específicos 
de cada profissional servidor da Instituição percebendo a importância da existência de 
uma Universidade Federal, tendo como objetivos específicos a aproximação da Universi-
dade com a Comunidade; a apresentação da UNIPAMPA, e seus dez campi para o bairro 
São Gregório; a realização de capacitações na área de educação e informática; o forta-
lecimento da responsabilidade social da universidade; a integração dos moradores do 
bairro com a comunidade universitária; a construção de uma visão de que todos podem 
estudar em uma universidade federal e a conscientização dos moradores a preservar 
patrimônio público.

Metodologia (material e métodos)

O Projeto foi cadastrado na Universidade Federal do Pampa como Projeto de Exten-
são sob o número 009/2009-C e foi contemplado com recursos financeiros pelo edital 
interno PROEXT 001/2009. Foi feito um planejamento de qual seria a estratégia para 
conseguir contemplar o público alvo do Projeto, onde o primeiro passo foi averiguar a 
população do bairro. Constatou-se que o bairro São Gregório possui 4.085 habitantes, 
sendo que as escolas do bairro atendem aproximadamente 300 alunos. O controle das 
atividades a serem realizadas é medido pelos indicadores apresentados nos Planos de 
Ações, revisados semanalmente sob controle da Coordenadora e bolsista do Projeto, 
que cumprem a agenda previamente planejada. 

Após o levantamento populacional foram feitas visitações em estabelecimentos co-
merciais, escolas, creches e no posto de saúde do local, com o intuito de elencar as 
expectativas dos moradores. Ao longo do ano de 2010, foram estabelecidas metas e ela-
borou-se um plano de ação mensal com indicadores para verificar se o previsto estava 
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sendo realizado. A primeira atividade para nortear os objetivos deste projeto foi elaborar 
uma pesquisa com alunos das escolas do bairro, onde estes deveriam responder apenas 
uma pergunta aberta “em que você acredita que a UNIPAMPA poderá contribuir na sua 
vida escolar?”. 

Para atender as expectativas, a metodologia do Projeto prevê palestras de empre-
endedorismo, reaproveitamento de alimentos, inclusão social; aulas de informática e de 
língua estrangeira; curso de técnicas de vendas; demonstrações em laboratórios, dentre 
outros.

A pretensão de abordar estes temas é no sentido de contribuir com informações que 
possam ser utilizadas na rotina dos moradores. Além disso, as demonstrações em la-
boratórios, as visitas técnicas orientadas na Universidade têm o intuito de envolver os 
moradores do bairro para que estes possuam uma visão do que os acadêmicos do Cam-
pus de Dom Pedrito têm à disposição, no processo de ensino e aprendizagem, e criem 
uma expectativa, nesses participantes, em realizar algum dos cursos oferecidos pela 
UNIPAMPA.

Comparando o bairro São Gregório com outros bairros do município percebe-se uma 
desigualdade social notável, além disto, dados da Assistência Social mostram que além 
deste desequilíbrio há um alto índice de consumo de drogas lícitas e ilícitas por famílias, 
sendo encaminhados semanalmente adolescentes e jovens para internações em clíni-
cas especializadas.

Acredita-se que este projeto irá contribuir com a qualidade de vida da comunidade, 
motivando os estudantes das escolas e dos moradores do bairro em geral a buscarem 
sua qualificação através dos cursos superiores à disposição na Instituição. Além disto, 
espera-se envolver crianças, adolescentes e jovens nas ações deste projeto para que 
isso contribua com a diminuição da vulnerabilidade ao consumo de drogas lícitas e ilíci-
tas, por estes já fazerem parte de grupos com novas perspectivas de vida.

Em um segundo momento, realizou-se outra pesquisa composta por 10 perguntas 
para identificar o público, qual sua atividade, se já participou de alguma atividade ofe-
recida pela UNIPAMPA, assim distribuída: a) sexo; b) idade; c) instrução; d) o que está 
fazendo atualmente; e) se já participou de alguma atividade oferecida pela UNIPAMPA; 
f) através de Projetos de Extensão, quais os segmentos que a Universidade deve de-
senvolver; g) o que a Universidade deveria oferecer; h) interesse em realizar algum dos 
cursos oferecidos pela UNIPAMPA Dom Pedrito; i) quais as mudanças percebidas no 
bairro São Gregório, após a instalação da UNIPAMPA; j) sugestões. 

Além dos objetivos perseguidos neste projeto, percebe-se a necessidade de fomen-
tar o espírito de responsabilidade social entre a os servidores e os bolsistas do projeto, 
divulgando e participando em eventos sociais e contribuindo em campanhas de arreca-
dação em prol de comunidades carentes, buscando contribuir com a inserção na comu-
nidade através deste projeto de extensão.

Resultados e discussões

Espera-se uma aproximação com a comunidade, para que os moradores do bairro vejam a 
Universidade como parceira para a formação de cidadãos mais cultos e entendedores da impor-
tância da inserção de uma Universidade Federal na região. Espera-se que este seja um projeto 
pioneiro, que após surjam mais iniciativas de técnicos e docentes da Universidade com visão de 
proporcionar a sociedade conhecimentos e interação. 

A primeira fase do projeto contou com levantamento de dados e ações rápidas que se es-
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tenderam até dezembro de 2010, na qual a expectativa é de realizar no mínimo uma ação por 
mês, chegando ao final do projeto com no mínimo a participação de cada morador em uma ação 
mensal.

A primeira ação foi realizada em de março de 2010, através da pesquisa das principais ex-
pectativas apontadas, (Gráfico 1), por parte dos estudantes, foi a utilização de computadores da 
sala de informática da UNIPAMPA, bem como as aulas de reforço nas disciplinas de matemática 
e português. Além disso, verificamos a necessidades de realização de palestras sobre inclusão 
digital, tanto para professores como para alunos, pais e familiar.

Gráfico 1

Conforme demonstra o gráfico 1, em ralação ao resultado da pesquisa realizada no início das 
atividades deste Projeto, que aconteceu em março de 2010, observa-se que 70% dos alunos das 
escolas do bairro, que foram entrevistados, gostariam de realizar ações na sala de Informática. 

Para contemplar o primeiro interesse dos pesquisados, foram organizadas turmas de vinte 
alunos da primeira à sexta série da Escola Municipal Alzira Barcelos, proporcionando noções 
básicas de informática, bem como pesquisas na internet, totalizando até o momento 160 alunos 
atendidos. Destes 40% tiveram o primeiro contato com o computador. Para o uso da Biblioteca 
da Instituição, foi criada uma norma de utilização por parte do bibliotecário responsável para que 
todos os interessados tivessem livre acesso à consulta ao acervo. Até o presente momento, o 
Projeto já recebeu várias visitas de alunos e moradores do bairro, conforme mostra o Gráfico 2. 

Gráfico 2: Ações Realizadas Fonte: Elaboração Própria
As visitas foram orientadas pela Coordenação do Projeto e alunos participantes. Em 
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cada laboratório, o técnico responsável fazia uma pequena demonstração de aula prá-
tica, para mostrar como os alunos da UNIPAMPA utilizam os equipamentos, quais as 
matérias estudadas, tipos de pesquisa e técnicas de segurança. Durante essas visitas, 
pode-se notar que muitos moradores desconheciam a estrutura de uma Universidade 
Pública, e, conhecendo a Instituição, se mostraram motivados a incentivar seus filhos a 
seguir os estudos, porque agora está mais próximo o sonho da realidade.

“Há que se reconhecer, que as mudanças recentes ocorridas no mundo 
certamente se refletem no comportamento, nos valores e nas instituições, 
sejam elas familiares ou educacionais. O que fazer, então, para garantir 
qualidade de ensino em tempos tão desfavoráveis? Poderíamos levantar 
aqui vários pontos de destaque sobre como resgatar prioridades e modificar 
as grades curriculares das instituições formadoras de professores. Porém, 
pensamos que o caminho talvez seja outro, um pouco mais simples e menos 
dispendioso. O que propomos, afinal, é um olhar diferenciado para nossos 
alunos. Um olhar para o mundo em que vivem, para seus brinquedos, suas 
palavras e seus comportamentos. Um olhar cauteloso para seus valores, 
suas aspirações e suas necessidades. Talvez este seja o grande desafio da 
educação na atualidade: reconhecer este mundo tão diferente, preservar 
valores e comportamentos indissociáveis na prática educativa de todas 
as épocas, como a ética, a moral, e tentar atender às necessidades de 
cada uma das crianças inseridas neste mundo da atualidade, promovendo 
práticas educativas mais adequadas a tais necessidades, fazendo da 
escola um espaço de construção e valorização não só do coletivo, mas das 
significações, dos sonhos e das motivações individuais” (BONADIO, 2006 
p.10). 

Trata-se, como aponta Bonadio (2006, p. 10), de “diluir resistências e viver a novi-
dade, provar o novo e transformá-lo em experiência da aprendizagem.” Acredita-se que 
haverá uma reflexão crítica dos participantes envolvidos em ações, refletindo na expec-
tativa de futuro com base, nas mudanças que a Universidade poderá trazer para suas 
famílias.

Até dezembro de 2010, foram realizados 983 atendimentos, sendo por meio de ações 
e visitações. Como a população do bairro São Gregório é de 4.085 habitantes, isto tota-
liza 24% dos moradores envolvidos em ações desencadeadas por este Projeto. 

Na segunda etapa deste projeto, conforme mencionado na metodologia, foi elabora-
da outra pesquisa, obtendo-se os seguintes resultados:

a) Dos entrevistados, 53% são do sexo feminino e 47% do sexo masculino;
b) B) 52% estão trabalhando e estudando, 45% trabalhando e 3% somente estudan-

do;
c) 67% não participaram de nenhuma atividade promovida pela Unipampa.
Alguns autores argumentam sobre os aspectos positivos e benéficos da entrada pre-

coce na força de trabalho, no sentido de contribuir para o crescimento como pessoa ou 
cidadão, incorporando sentimentos de auto-estima e realização à sua personalidade, 
desde que compatível e equilibrado com seu potencial energético (Forastieri, 1997). 

No entanto, o trabalho pode tornar-se uma atividade com conseqüências negativas 
para o jovem quando não pode ser conciliado com outras atividades tão importantes 
para o adolescente como, por exemplo, o estudo, o lazer e o próprio convívio familiar. 
Asmus, Suyanna, Ruzani e Meirelles (1996), Dauster (1992), Lima e Câmara (2002) e 
Neto e Moreira (1998) mostram os múltiplos efeitos negativos do trabalho infanto-juvenil, 
destacando a desmotivação, o cansaço, a pouca remuneração salarial e os problemas 
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de saúde, entre outros.
Além destes resultados, quando questionados sobre quais os segmentos segmentos 

a Universidade deveria desenvolver através de Projetos de Extensão, chegou-se ao re-
sultado apresentado no gráfico 3.

Gráfico 3: Projetos de Extensão
Fonte: Elaboração Própria

Conforme o gráfico 3, 76% dos entrevistados gostariam que os projetos fossem vol-
tados para a qualificação de jovens e adultos; 15%, para qualificação de professores 
municipais e 9%, para educação de crianças.

 

Gráfico 4: Ações realizadas pela Universidade
Fonte: Elaboração Própria

Conforme o gráfico 4, 80% dos entrevistados gostariam que Universidade oferecesse 
curso, 14%, aulas de laboratório, 3%, palestras e 3%, outros, sendo que os que respon-
deram outros, não justificaram sua resposta.
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Gráfico 5: Interesse em Cursos do Campus de Dom Pedrito

Fonte: Elaboração Própria

Como demonstra o gráfico 5, 53% dos pesquisados gostariam de cursar algum dos 
cursos oferecidos pelo Campus e 47% responderam que não gostariam de cursar ne-
nhum curso ofertado pelo Campus de Dom Pedrito.

 
Gráfico 6: Percentual de Interesse em Cursos do Campus de Dom Pedrito

Fonte: Elaboração Própria

No gráfico 6, pode-se observar que 47% dos entrevistados gostariam de cursar Tec-
nologia em Agronegócio, 35%, Zootecnia e 18%, Enologia.

Em 2011, buscou-se ampliar em módulos cada programa, porém os recursos obtidos 
através de edital interno para subsidiar os custos não foram repassados à coordenadora, 
impossibilitando esta prática. Por este motivo, como já fazia um ano que o Projeto era 
subsidiado através da doação de servidores e da comunidade em geral, foram trabalha-
das ações de custo zero e também atividades integradas a outros projetos locais.

No segundo semestre de 2011, espera-se promover cursos para contemplar a expec-
tativa da comunidade em relação à Universidade.
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Conclusões

Conclui-se que o tema Responsabilidade Social é adotado em instituições públicas 
e privadas e em Universidades, seja com a criação de Projetos voltados a alavancar o 
bem estar da população ou por meio de ações ligadas ao meio ambiente, ao cidadão 
e à melhoria na educação, como exemplos de ações socialmente responsáveis. Como 
já foi mencionado anteriormente, a inserção regional é um dos objetivos galgados pela 
UNIPAMPA, sendo buscada desde sua lei de criação (art 2º Lei 11640/2008), que visa 
o compromisso com o desenvolvimento humano e a sustentabilidade ambiental e regio-
nal, com a expansão do acesso com condições de trabalho acadêmico. Este Projeto do 
Campus de Dom Pedrito está buscando a inserção comunitária com ajuda da Prefeitura 
Municipal para contribuir com a expansão do conhecimento e a utilização do espaço 
físico e dos conhecimentos dos profissionais da Instituição para que juntos consigam 
desenvolver os recursos humanos envolvidos no Projeto, buscando assim contemplar 
todos os objetivos e metodologia proposta para que a Responsabilidade Social possa ser 
efetivamente contemplada.

A criação deste Projeto considerou um prazo final para término; porém, com a partici-
pação e a expectativa da comunidade, acredita-se que seria relevante estender o plano 
de trabalho e reofertar este projeto para que a comunidade seja beneficiada.
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Resumo
Este estudo investigou, através de revisão bibliográfica e aplicação de questionário e 

tratamento de dados da ANS, a política regulatória implantada pelo Estado brasileiro na 
saúde suplementar, com o objetivo de analisar se o modelo adotado participa do esforço 
de universalização da cobertura do atendimento a saúde previsto na Constituição Fede-
ral de 1988. A leitura dos movimentos de reformas ocorridas na administração pública 
brasileira, com enfoque no gerencialismo dos anos 1990, apontou para o nascimento de 
novas práticas patrimonialistas e para a consequente captura do público pelo privado, 
submetendo o segmento investigado aos interesses do empresariado. Investigando a 
prática médica descobre que esta sempre esteve sob determinantes econômicos e que 
se firmou no Brasil reproduzindo o modelo de produção capitalista, subordinando a ra-
cionalidade clínica à econômica.  Na análise do mercado de saúde privada, intermedia-
do pelas operadoras de planos de saúde, reflete sobre sua tendência a concentração e 
sobre a atuação da ANS na regulação deste, concluindo que a ideologia subjacente às 
reformas da Administração Pública brasileira impede o cumprimento dos preceitos cons-
titucionais relativos à saúde.
Palavras-chave: reformas, regulação, saúde.  

Regulation of health insurance in Brazil: 
from the old to the new patrimonialism

Abstract
The study investigated, through literature review and data from ANS, regulatory policy 

implemented by the Brazilian state in health insurance, in order to examine if the adopted 
model takes part in the effort to universalize coverage of health care provided in the Fede-
ral Constitution of 1988. The analisys of the reform movements occurring in the Brazilian 
public administration, with emphasis on managerialism from the 1990s, pointed to the 
birth of new patrimonial practices and the consequent capture of the public sector by the 
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private sector, subjecting the investigated segment to business interests. Investigating 
medical practice, it was discovered that this has always been under economic determi-
nants and that was consolidated in Brazil reproducing a model of capitalist production, 
subordinating the clinic rationality to the economic rationality. In the analysis of the private 
healthcare market, intermediated by the operators of private healthcare insurance, it re-
flects on its tendency to concentration and on the role of ANS on its regulation, concluding 
that the ideology behind the reforms form Brazilian government hinders the compliance of 
the constitutional provisions concerning the right to health.
Keywords: reforms, regulation, health.

Reglamento del seguro de salud en Brasil:
el patrimonialismo viejo y lo nuevo

Resumen
Este estudio investigó, por medio de revisión bibliográfica y aplicación de cuestionario 

y tratamiento de datos de la Agência Nacional de Saúde – ANS, la política regulatoria 
implantada por el Estado brasileño en la salud suplementar, con el objetivo de anali-
zar si el modelo adoptado participa del esfuerzo de universalización de la cobertura del 
atendimiento a la salud previsto en la Constituição Federal de 1988. La lectura de los  
movimientos de reformas ocurridas en la administración pública brasileña, con enfoque 
en el gerencialismo de los años 1990, señaló para el nacimiento de nuevas prácticas 
patrimonialistas y para la consecuente captura del público por el privado sometiendo el 
segmento investigado al interés del empresariado. Investigando la práctica médica des-
cubre que ésta  siempre estuvo bajo determinantes económicos y que se fijó en Brasil 
reproduciendo el modelo de producción capitalista, subordinando la racionalidad clínica 
a la económica. El análisis del mercado de la salud privada, atravesado por las opera-
doras de los planes de salud, refleja sobre la tendencia a la concentración y sobre la 
actuación de la ANS en la regulación de este, concluyendo que la ideología subyacente a 
las reformas de la Administración Pública brasileña impide que se cumplan los preceptos 
constitucionales relativos a la salud.
Palabras-clave: Reformas. Regulación. Salud.

Introdução

Na década de 1980, iniciou-se, primeiro nos países desenvolvidos, avançando depois 
para os países em desenvolvimento, um processo de reformas voltado para o mercado.

Esse movimento reformador e propagador das ideias liberais colocou na ordem do 
dia a integração de diferentes países na economia globalizada, e a necessidade de rede-
finir o papel do Estado Nacional, agora visto como inoperante. No entanto, as mudanças 
nas regras internas não se deram da mesma forma para todos os países; ficou para os 
Estados periféricos a obrigação de favorecer ao capital externo, abrindo seus mercados, 
desregulamentando suas economias e favorecendo a remessa de lucros para os países 
centrais.

No Brasil, a reforma se deu na década de 1990 e atendeu à ordem global, ou seja, ela 
não veio pela imposição de se formular uma política de desenvolvimento nacional, de-
correu das significativas mudanças das relações comerciais no mundo e da organização 
das forças dos países centrais. Adotou-se o modelo inglês privatizante e de ajuste fiscal, 
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publicizaram-se os serviços que não exigiam o exercício do poder do estado e assumiu-
se que o mercado era mais eficiente para atender as necessidades dos indivíduos e 
melhorar as suas condições sociais.

A reforma do estado criou as condições necessárias para o rápido e significativo de-
senvolvimento do mercado de saúde suplementar. Em 1989, eram 14 milhões de indiví-
duos vinculados ao sistema; hoje, o setor contabiliza 46.634.765 de pessoas vinculadas 
aos planos privados de assistência médica com ou sem odontologia, e 15.268.093 em 
planos exclusivamente odontológicos3 . 

Esse quadro evidenciou a necessidade da construção de um arcabouço jurídico re-
gulatório para a segmentação privada já efetivamente estabelecida e em expansão, e, 
dado seu caráter excludente, a ampliação do sistema de saúde pública. Dessa forma, 
consolidou-se um sistema dual formado pelas partes pública e privada. A primeira, em-
pobrecida pelos cortes impostos pelo ajuste fiscal. A segunda, de presumida qualidade 
superior, atraente para os usuários do sistema público, mas voltada somente para os 
estratos de maior renda. Aqui, trataremos apenas da regulação do sistema de saúde 
suplementar, com o objetivo de analisar se o modelo regulatório adotado participa do es-
forço de universalização da cobertura do atendimento a saúde previsto na Constituição 
Federal de 1988.

A primeira parte desse estudo, realizado através de pesquisa bibliográfica, trata das 
mudanças ocorridas na administração pública com vistas a radiografar o modelo de es-
tado regulador adotado pelo Brasil e as consequências para as políticas de saúde. Na 
segunda, são analisados os dados oficiais do mercado de saúde suplementar brasileiro, 
num confronto permanente com a legislação vigente no país. A análise se realizou an-
corada na teoria da complexidade de Morin. Afastou-se da causalidade linear, adotando 
a perspectiva de que a causa age sobre o efeito e o efeito sobre a causa. Privilegiou a 
interação entre certezas e incertezas, clarezas e ambiguidades, a multidimensionalidade 
dos fenômenos e contrapôs ao progresso do segmento de mercado investigado, carente 
de autocrítica, à responsabilidade do Estado brasileiro de atender com serviços de saúde 
a todos os cidadãos.

Discursos e práticas nas reformas da administração pública brasileira

O Estado brasileiro experimentou, ao longo de sua existência, três modelos admi-
nistrativos: o patrimonialista, implantado no período colonial; o burocrático, a partir da 
reforma de 1936; e o gerencial, na década de 1990.

O patrimonialismo 4, adotado no período do Brasil Colônia, transplantado de Portugal, 
centralizador e cerceador da liberdade política e econômica, gerou um vazio de autori-
dade agravado pela dimensão territorial do Brasil, instabilidade política, desagradou às 
províncias e contribuiu para o surgimento do movimento republicano que possibilitou a 
Proclamação da República em 1889.

No entanto, a mudança do regime político não trouxe mudanças significativas na 
condução do Estado, fato que nos leva a centralizar os estudos a partir da década de 
1930, no governo Getúlio Vargas, quando se tentou implantar o modelo burocrático para 
se contrapor ao patrimonialismo instalado no período imperial e mantido durante os anos 

3 Dados disponível em http://www.ans.gov.br/index.php/materiais-para-pesquisas/perfil-do-setor/dados-gerais
4 Tratava-se de um cipoal de ordenamentos gerais, encargos, atribuições, circunscrições, disposições particulares e 
missões extraordinárias que não obedeciam a princípios uniformes de divisão de trabalho, simetria e hierarquia. O caos legisla-
tivo fazia surgir num lugar funções que não existiam em outros; competências a serem dadas a um servidor quando já perten-
ciam a terceiros; subordinações diretas que subvertiam a hierarquia e minavam a autoridade. (Costa, 2008)
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da República Velha (1889 a 1930).
É sabido que a economia brasileira esteve, desde o início, fundada na exportação 

de produtos primários. Com a crise de 1929, devido à queda na demanda internacional 
do seu principal produto, o café, o país se viu obrigado a mudar sua base econômica 
de agrária para industrial. O governo continuou protegendo os interesses dos cafeicul-
tores paulistas, comprando o excedente e queimando, mas atirou-se num processo de 
desenvolvimento industrial, criando a infraestrutura necessária à instalação do parque 
industrial nacional e intervindo fortemente no domínio econômico. 

Notou-se, desde já, que a estrutura administrativa existente não atenderia satisfato-
riamente às necessidades do Estado que emergia da crise, e tratou-se, então, de pro-
mover mudanças na forma e no funcionamento do aparelho estatal, inspirado no modelo 
weberiano5 .

A reforma pretendeu implantar um sistema de mérito na administração de pessoal, 
dar tratamento de plano de ação ao orçamento, simplificar e padronizar a administração 
de material, estabelecer métodos de controle em todas as áreas e a racionalização dos 
métodos. Para Bresser Pereira “sua concepção teórica estava inspirada nas melhores 
fontes disponíveis à época” (BRESSER PEREIRA 1998:164)

A criação do Conselho Federal do Serviço Público posteriormente transformado no 
Departamento Administrativo do Serviço Público — DASP —, iniciou a reforma buro-
crática. Segundo Torres (2004), nesse momento também se inaugurou o padrão duplo 
característico da atuação do Estado brasileiro, tendo o alto escalão organizado em con-
sonância com o que estava prescrito pela burocracia6 e os setores responsáveis pela po-
lítica da saúde, educação e segurança pública dominados pelo clientelismo. O que nos 
leva à constatação de que o Brasil não concluiu a implantação do modelo burocrático. 
Em parte, pela forte cultura patrimonialista enraizada na sociedade nacional, em parte, 
pela ausência de continuidade dos processos iniciados em governos anteriores, pelos 
sucessores.

Esse processo que levou à modernização da administração pública ao status de prio-
ridade governamental na era Vargas, somente se repetiu após o golpe de 1964. Para 
Wahrlich “de 1964 até 1978 assistiu-se ao ressurgimento da reforma administrativa como 
programa de governo formal” (BEATRIZ WAHRLICH apud COSTA 2008), e no governo 
Fernando Henrique Cardoso, na década de 1990, com a adoção do gerencialismo, tendo 
sido criado neste período o Ministério da Administração e Reforma do Estado – MARE, 
órgão responsável pela elaboração e condução da proposta. No entanto, há que se por 
em destaque os grupos que se formaram com o objetivo de realizarem estudos sobre 
reformas administrativas nos governos de Juscelino Kubitschek — JK: a Comissão de 
Estudos e Projetos Administrativos — CEPA e a Comissão para a Simplificação Buro-
crática — COSB; e de João Goulart: a Comissão Amaral Peixoto, que apesar de não 
verem seus projetos implantados, trouxeram conceitos e visões diferentes que serviram 
de base às reformas futuras. 

A reforma desenvolvimentista de 1967, realizada por meio do Decreto Lei Nº 200, de-
finiu claramente a administração direta e indireta, instituiu os princípios do planejamento, 
descentralização, delegação de competência, coordenação e controle. A partir de 1979, 
os esforços passaram a se concentrar nos programas de desestatização e desburo-
cratização. Para Bresser Pereira “foi uma tentativa de superação da rigidez burocráti-
ca, podendo ser considerada como um primeiro momento da administração gerencial” 

5 Termo empregado para indicar funções da administração pública guiada por normas, atribuições específicas, esferas 
de competência bem delimitadas, regras hierárquicas e critérios de competência técnica para seleção de funcionários.
6 Teoria nascida dentro da administração em torno de 1940.
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(BRESER PEREIRA 2003:244), Entretanto o gerencialismo dos militares fez crescer de 
forma desenfreada a administração indireta, e nela concentrou os maiores investimen-
tos, gerando enormes desigualdades entre esta e a administração direta, que continuava 
responsável pelas políticas sociais, prejudicando cruelmente os mais carentes7.

Para esse estudo, interessa a reforma administrativa, iniciada no Brasil na década de 
1990, que transformou o Estado produtor em Estado regulador8, quando transferiu à ini-
ciativa privada a produção de bens e serviços. Esse movimento9 começou nos anos 80, 
quando o mundo entrou num processo de reforma do setor público, tendo como principal 
objetivo a redução10 do tamanho do Estado para atender aos ditames da atual fase do 
capitalismo.

O Brasil, para promover sua reforma, tomou como referência o gerencialismo britâni-
co, adotou o paradigma neodesenvolvimentista e foi influenciado pelos princípios da new 
public management. Propôs a flexibilização da estabilidade e o fim do Regime Jurídico 
Único dos servidores do Estado, embora o discurso falasse em valorização dos mesmos. 
Definiu os quatros setores que passaram a atuar e suas formas de atuação: o núcleo 
estratégico onde as leis e as políticas são definidas; as atividades exclusivas do Estado 
que garantem o cumprimento e o financiamento das leis e das políticas; os serviços não 
exclusivos que podem ser oferecidos pelo setor privado, como saúde e educação, e fi-
nalmente o setor de produção de bens e serviços.

Na proposta, somente o núcleo estratégico manteria algumas características buro-
cráticas e a estabilidade dos servidores. Como as atividades exclusivas, que envolvem 
o poder de Estado, permaneceu de propriedade estatal. Os serviços não-exclusivos de 
propriedade pública não-estatal e a produção de bens e serviços permaneceu priorita-
riamente privada.

A execução das atividades exclusivas e não exclusivas ficou sob a responsabilidade 
das agencias independentes e das organizações sociais, respectivamente. Estas, do se-
tor público não-estatal, aquelas, integradas ao Estado. O contrato de gestão firmado com 
o núcleo estratégico foi o instrumento adotado para o controle, e através deles também 
se garantiu a transferência do Estado para essas instituições dos recursos pessoais, 
materiais e financeiros necessários ao desempenho das atividades.

A administração pública gerencial, segundo os responsáveis pela reforma, traria a 
melhoria do desempenho, eficiência, eficácia, transparência, flexibilidade e a satisfação 
dos cidadãos. Para alcançar esses objetivos, os reformadores propuseram a transfe-
rência da oferta de bens e serviços para a iniciativa privada, com a aposta de que, a 
competição, mecanismo de controle exercido no mercado, traria melhores resultados 
com os menores custos, cabendo ao Estado a função regulatória. Kissler e Heidemann, 
avaliando a Alemanha após 10 anos de reforma, chegaram à conclusão “que as admi-
nistrações públicas se tornaram mais empresariais, menos onerosas e, em geral, mais 
eficientes; raramente, porém, mais simpáticas aos cidadãos” (KISSLER, HEIDEMANN 
2006). Da mesma forma, avaliando países que implementaram as mudanças mais pro-
fundas fundadas nesse modelo, como Austrália, Nova Zelândia e Reino Unido, Matias 

7 Torres, op cit
8 Modelo de Estado que se situa entre intervencionista e liberal.
9 É interessante o relato de Bresser Pereira (1998) com relação as alianças que se formaram entre as elites interna-
cionais, que “se identifica com a classe dirigente em qualquer formação social” e a direita neoliberal, e mais tarde daquela com 
o que o autor chamou de nova esquerda moderna e reciclada para orientar as reformas financiadas pelo Banco Mundial e o 
Banco Interamericano de Desenvolvimento.
10 Os reformadores têm-se esforçado para fazer o maior número possível de cortes; o Estado tem sido definido a partir 
do que sobra, depois de todos os cortes. No Reino Unido e na Nova Zelândia, isso levou a um processo de privatização de em-
presas estatais que durou anos. Nos Estados Unidos, cujo setor público era muito menor, o processo foi muito menos ordenado: 
jogou-se ao mar, para fora do barco do Estado, tudo quanto, à primeira vista, não tivesse utilidade imediata. Kettl (2003:77)
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Pereira (2008)  constata que, depois de mais de 20 anos, avançou-se muito pouco na 
satisfação. Quanto ao Brasil, o autor é enfático: a visão neoliberal subjacente ao movi-
mento de reforma estimula o desmantelamento do Estado brasileiro e o torna incapaz de 
reduzir as desigualdades e promover a inclusão social.

O Panorama Social da América Latina 2009, lançado em novembro de 2009 pela Co-
missão Econômica para América Latina - CEPAL, em Santiago no Chile, ratifica o que diz 
Matias Pereira, mostrando que, apesar do crescimento econômico vivido pela América 
Latina nos últimos anos, o nível de pobreza continua elevado, e afetam, em maior pro-
porção, as mulheres e as crianças. Afirma, também, que a desigualdade na Região ainda 
é uma das mais altas do mundo, e que o Brasil não apresentou mudanças na diminuição 
das desigualdades entre os anos de 2007 e 2008. Conclui-se, portanto, que essas re-
formas não têm conseguido o objetivo declarado pelos reformadores de ampliação dos 
direitos do cidadão11.

Esse estado regulador inaugurado pelo governo Fernando Henrique Cardoso, nos 
meados da década de 1990, fez surgir, baseado no modelo norte-americano, uma nova 
instituição: as agencia reguladoras. Cruz (2009) adverte que não houve, por parte dos 
vários atores econômicos de várias partes do mundo, os cuidados necessários na ado-
ção de tal modelo. Na verdade, estes passaram a acreditar que a modernização do seu 
sistema regulatório dependia da implantação dessas novas estruturas. A mesma autora12 
destaca o discurso eufórico e desprovido de crítica à relação de antecedência e conse-
quência das mudanças do Ministro Bresser Pereira13 , considerado um dos mentores da 
nova feição do modelo regulador.

As agencias reguladoras são instituições dotadas de autonomia administrativa e fi-
nanceira. Cumprem funções típicas dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, sem 
que seus dirigentes estejam submetidos ao controle social via eleições, e possuem, den-
tro do segmento regulado, enormes poderes.  Para Cruz, “o princípio básico da teoria de-
mocrática é que as políticas públicas devem ser objetos de controle exclusivo daqueles 
que estão sujeitos ao accountability eleitoral. O desenho das agencias reguladoras viola 
esse princípio” (CRUZ 2009). 

A adoção acrítica desse modelo regulatório levou, ao distanciamento, o oferecido, do 
implantado. Na análise de Peci (2007), utilizando-se do modelo conceitual de Nascimen-
to, para qualificação dos principais componentes das reformas do Estado brasileiro até 
1967, a reforma gerencial focou-se nos aspectos formais das agencias independentes. 
Além disso, se deu de forma impositiva, face visível na concepção e implementação das 
agencias, que se encontram insuladas dada a sua autonomia.

Como as demais reformas administrativas, sustenta Peci, apresentou caráter global e 
imediatista, o que se evidencia pela implantação de agencias num curto período de tem-
po e em setores onde sua presença não encontra justificativa teórica.  Quanto à efetiva 
presença dos pré-requisitos gerencialistas da proposta, perfil técnico das agencias e a 
existência do controle social, o autor diz que, na prática, a atuação da sociedade é ínfima 
e que há conflitos entre técnica e política, concluindo que são “pré-requisitos comporta-
mentais atípicos da burocracia brasileira” (PECI 2007).

O papel passivo da sociedade ante a atuação autônoma das agencias reguladoras fa-
vorece a ação de grupos econômicos e de grupos políticos na defesa de seus interesses, 
em prejuízo do interesse coletivo. Pirotta, ao estudar o fenômeno da captura nas agen-
cias reguladoras, destacou particularidades destas que facilitam o seu aprisionamento 

11 Para saber mais sobre isso ler Economia Política: uma introdução crítica de José Paulo Netto e  Marcelo Braz 2007.
12 Nesse estudo a autora também destaca o papel do FMI, OCDE e Banco Mundial na   imposição do modelo aos diver-
sos países. 
13 Ministro da Administração e Reforma do Estado do governo FHC.
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por entes regulados e políticos. Para a autora, dada a concentração de competências, 
a autonomia de decisões e a necessidade de mão de obra qualificada proveniente da 
iniciativa privada, “é inevitável constatar que os administradores das agencias não es-
tão imunes a orientações oriundas de mais elevada hierarquia governamental, de fortes 
organizações políticas ou derivadas dos interesses de poderosos grupos econômicos” 
(PIROTTA 2006) . Dessa forma, não se sustenta o argumento da neutralidade presente 
nos discursos legitimadores da criação dessas novas estruturas. “Nem toda regulação, 
portanto, é a favor do público. Nem toda regulação é a favor do regulado. O mercado re-
gulatório é um selvagem campo de lutas de interesses”. (NUNES 2001 apud PECI 2007) 
Surge, assim, a possibilidade de privatização do público, e a oportunidade de se instalar 
um novo patrimonialismo.

O nascimento das novas práticas patrimonialistas no modelo gerencial, propositor da 
diminuição do Estado brasileiro, se encontra ancorado nos papéis desempenhados pelo 
fundo público durante a desestatização. Com a desvalorização dos bens privatizados 
e os incentivos fiscais oferecidos para acelerar a desestatização “o estado abdicou de 
ingressos futuros em prejuízo da higidez do fundo público” (BERCOVICI, ANDRADE, 
MASSONETTO 2006). Já para atrair investimentos, o fundo público foi oferecido como 
garantia dos riscos característicos do mercado.  Sem contar que em busca da universa-
lização dos serviços o Estado investiu na expansão dos serviços privatizados, consoli-
dando a apropriação do fundo público pela iniciativa privada.

Todo esse esforço desenvolvido pelo Estado brasileiro, embora se diga que respon-
dia à crise fiscal e à atribuída ineficiência do setor público, na verdade representou perda 
de parte da sua soberania, e a conseqüente submissão às propostas dos organismos 
financeiros internacionais. Para Motta, os dirigentes de países subdesenvolvidos não 
valorizam suas posições ideológicas, optam por uma atuação política em conformidade 
com o universo fático onde se encontram inseridos. “O destino dos povos, num mundo 
globalizado, que não quer (ou não possue força suficiente para) romper com este siste-
ma de dominação, desloca-se de seus parlamentos e de seus tribunais, sendo decidido 
por outros organismos, sempre internacionais” (MOTTA 2003:30).

A criação das agencias foi parte nesse esforço. Sua função é tornar o ambiente re-
gulado seguro e atraente aos investidores. Devido à ênfase nos aspectos formais das 
novas estruturas, deixou-se de discutir o papel de regulador assumido pelo Estado e 
as formas que deveriam assumir os controles democráticos, frente às agências. Para 
Cruz14, “quando analisamos o desenho institucional das agencias reguladoras, notamos 
que, em sua própria estrutura, estão presentes elementos contrários ao controle amplo 
e irrestrito, como é o caso da delegação usada com fins de insulamento burocrático”. 
Deve-se, portanto, num movimento ainda que tardio, encontrar alternativas que tornem 
esses controles viáveis sob pena de cristalizarem-se as novas bases patrimonialistas, 
sobretudo nos serviços públicos essenciais como a saúde, embora seja consenso entre 
os autores da área estudados que a prática médica tenha variado ao longo dos séculos 
obedecendo à determinação das estruturas econômicas vigentes.

O caráter privado da assistência à saúde tem raízes históricas. Na sociedade es-
cravocrata15, como nos informa Garcia (1989), os praticantes tratavam os escravos e os 
homens livres eram diagnosticados e tinham seus problemas de saúde resolvidos por 
médicos contratados. Na sociedade feudal, os protomédicos atendiam a reis, príncipes 
e nobres com honorários elevados. Médicos e cirurgiões assistiam a burguesia em troca 
de uma boa remuneração, dando origem à medicina liberal, e os curandeiros tratavam 

14 Cruz op cit
15 Garcia pp 53, 54,56
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os pobres. Mais tarde, no modo de produção capitalista, a medicina articulou-se com o 
processo de produção econômica e passou a atuar na adaptação e preservação da força 
de trabalho.

Também Foucault, embora afirmando ser a medicina moderna uma medicina social16 
e discordando de que esta tenha se tornado privada por ter penetrado no mercado, admi-
te o seu caráter bio-político e mostra que, no século XIX, surge, “sobretudo na Inglaterra, 
uma medicina que é essencialmente um controle da saúde e do corpo das classes mais 
pobres para torná-las mais aptas ao trabalho e menos perigosas às classes mais ricas” 
(FOUCAULT 1979:97). 

No Brasil, “o elo entre assistência à saúde e setor privado tem raízes seculares, como 
também guarda íntima relação com a expansão da medicina previdenciária” (GOUVEIA 
2004). As Caixas de Aposentadorias e Pensões – CAPS dos ferroviários, regulamentada 
pela Lei Eloi Chaves de 192317, iniciou o processo de estruturação do sistema de prote-
ção social. A partir daí, foram criadas várias instituições semelhantes para atender a di-
versas categorias. Em 1937, já havia 137 CAPs instaladas, organizadas como sociedade 
civil pelos empregados e empregadores.

 Na década de 1930, as CAPs foram sendo substituídas pelos Institutos de Aposen-
tadorias e Previdências IAPs, organizados como autarquias e incorporados ao Estado. 
A vinculação dos segurados passou a ser por categoria profissional, diferentemente da 
filiação por empresa, como acontecia nas CAPs. Sua administração era partilhada entre 
empregados e empregadores e seu financiamento obedecia ao modelo tripartite – Esta-
do, empregador e empregado.

 As contribuições eram calculadas de acordo com os salários dos empregados, sur-
gindo um sistema composto por institutos com capacidade financeira bastante hetero-
gênea; como consequência, passou-se a defender a unificação do sistema. Em 1967, 
uniformizaram-se as contribuições e os planos de previdência das diversas categorias 
com a criação do Instituto Nacional da Previdência Social – INPS.

A uniformização encontrou resistência no âmbito de algumas empresas, que cons-
tituíram caixas de assistência com o objetivo de complementar a assistência oferecida 
pela Previdência Social. Além das caixas assistenciais, se institucionalizou o convênio-
empresa pelo Decreto-Lei nº 73 de 1966, que também estabeleceu as normas de funcio-
namento dos seguros-saúde, e foi uma das primeiras fontes de financiamento do setor 
privado.

As empresas receberam incentivos estatais para assumirem a responsabilidade pela 
saúde dos trabalhadores, e, ao assinarem os convênios-empresas, ficavam isentas do 
recolhimento das contribuições previdenciárias. Nesse mesmo período, as despesas 
com assistência médica passaram a ser deduzidas das rendas tributáveis de pessoas 
físicas e jurídicas, impulsionando a saúde privada. Logo depois, foi criado o sistema da 
previdência complementar pela Lei nº 6.435 de 1977, permitindo o uso dos fundos de 
pensão na oferta da assistência médica. 

Esse mercado, para Farias e Melamed (2003), apresentou sinais de esgotamento no 
início da década de 1980, período de recessão econômica. Com a escassez de recur-
sos, o setor público, principal comprador, perdeu a capacidade de absorver a produção. 
Para se manterem ativas, as empresas desenvolveram estratégias de vendas para con-
sumidores individuais e para empresas dos setores dinâmicos da economia nacional, 
absorveram a maioria dos profissionais e as instituições da área de saúde e ganharam 

16  Foucault explica o nascimento da medicina social trazendo o exemplo da medicina estatal na Alemanha, da medicina 
urbana na França e da medicina dos pobres na Inglaterra. O autor afirma que o sucesso do modelo inglês se deu devido a 
coexistência de uma medicina assistencial, uma administrativa e uma medicina privada.
17 Giambiagi; Além 2008 pp 278,279
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autonomia. A medicina no Brasil, portanto, se firmou reproduzindo o modelo de produção 
capitalista, subordinando a racionalidade clínica à econômica e atendendo, principalmen-
te, a interesses empresariais articulados com os interesses dos profissionais da saúde.

 Em 1988 a Constituição Federal — CF promulgada rompe com esse modelo, e, 
embora conceda à iniciativa privada a execução dos serviços de assistência à saúde, 
eleva-a a condição de direito fundamental18 do homem, estrutura e a organiza em busca 
da universalização do atendimento, e institui o controle social atendendo às pressões 
de diversos setores da sociedade pela democratização e pelo resgate da imensa dívida 
social.

De fato, “a construção de um projeto de reforma sanitária foi parte das lutas de re-
sistência à ditadura e ao seu modelo de privatização dos serviços de saúde, da Previ-
dência Social e pela construção de um Estado democrático social” (FLEURY 2003). No 
entanto, a redução do Estado proposta pelo projeto neoliberal e adotada pelo presidente 
Fernando Collor, seguido pelos demais presidentes eleitos, implantou um Sistema Único 
de Saúde — SUS que não se universalizou e não se fez equânime. “Há, de fato, uma 
clara dominância do projeto neoliberal no dia-a-dia da ação governamental, apesar de a 
determinação legal, no caso da saúde, apontar em outro sentido” (CAMPOS 1997:19).

Para entender o neoliberalismo e as consequências de sua implantação para as polí-
ticas sociais, necessário se faz conhecer o diagnóstico realizado pelos seus pensadores 
com relação ao modelo de produção em massa e sobre o Estado de bem estar social. 
Para estes, o fordismo esgotou-se devido ao custo exagerado da mão de obra acrescido 
dos direitos conquistados pelos trabalhadores, que geravam a queda dos lucros e da 
acumulação do capital. Quanto ao Estado, teria crescido demasiadamente, e intervia de 
forma ineficiente na produção de bens e serviços, causando a crise econômica iniciada 
na década de 1970 e agravada nas décadas de 1980 e 1990, conhecida como a “crise 
do Estado”. O antídoto para esses males estaria na construção de um Estado mínimo, na 
flexibilização das garantias sociais e na transnacionalização19 dos mercados.

Na saúde, a face neoliberal é facilmente identificada nas políticas públicas de baixa 
qualidade direcionada aos pobres, e nos incentivos à iniciativa privada.  Para escondê-la, 
o governo brasileiro tem dado ênfase aos programas sociais de transferência de renda, 
em consequência não se combate a desigualdade, não se universaliza e não se obedece 
ao que está prescrito No artigo 19620 da Carta Magna. As “restrições de financiamento, 
universalização incompleta e baixa eficácia das políticas de seguridade são provavel-
mente as áreas que mais comprometem os objetivos previstos na Constituição” (LO-
BATO 2009). Tal comportamento, contudo, não deve causar estranhamento. Estamos a 
delinear um embate entre o bem comum e o mercado, tendo como mediador um Estado 
neoliberal21.

18   SILVA. 2008 p 308
19 Nesse contexto, a industrialização acelerada em alguns países dependentes, como o Brasil, explica-se pelo desloca-
mento de centros de produção das empresas multinacionais para países com salários e preços de matérias-primas mais baixos, 
diminuindo os custos da produção. (...) As repercussões sociais advindas da ‘acumulação ‘flexível’ são enormes, aprofundando 
as desigualdades sociais tanto em países centrais como (e principalmente) em países periféricos. Níveis crescentes de desem-
prego estrutural, rápida destruição e reconstrução das habilidades, defasagem nos salários reais e retrocesso do poder sindical 
são alguns exemplos citados. (Pires e Demo:2006)
20 Art. 196 da CF :a saúde é direito de todos e dever do Estado garantido mediante políticas sociais e econômicas 
que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação.
21 No âmbito da saúde, a superposição de modelos de proteção social afetou os valores e a velocidade de estruturação 
do Sistema Único de Saúde. O direito universal à saúde, princípio basilar de um Sistema Único de Saúde abrangente e inclusivo, 
seria assegurado pela ampliação e diversificação das fontes de financiamento da Seguridade Social. Tal aporte adicional de re-
cursos viabilizaria a extensão de coberturas antes, exclusivas aos empregados vinculados ao mercado formal de trabalho e seus 
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Agencia nacional de saúde suplementar: lócus da regulação

O termo regulação originou-se nos estudos da disciplina Economia realizados por 
profissionais de língua inglesa, mas a atividade regulatória nasce de escolhas políticas. 
São as decisões que ocorrem nesse campo, com o objetivo de estabelecer comporta-
mentos numa arena de conflitos, que a faz emergir. 

A decisão do Estado brasileiro de se afastar da prestação direta dos serviços de saú-
de e de fomentar a atividade privada nessa área, desencadeou, além do crescimento 
vertiginoso do sistema privado suplementar, uma série de embates, que impôs a implan-
tação de agentes de regulação. “A expansão do setor supletivo que se deu na década 
de 1980 foi acompanhada pelo crescimento no número de queixas de interrupção de 
atendimento, aumento de preços e negativas de cobertura para determinados procedi-
mentos”. (SATO 2007)

A Lei 9.656/98, aprovada em junho de 1998, com efetiva vigência apenas a partir de 
janeiro de 1999, conforme Lima (2005), estabeleceu os principais marcos do setor e defi-
niu relações entre operadoras, produtos e seus beneficiários. A partir dessa Lei “todas as 
segmentações existentes, passaram a ser reguladas pelo Conselho Nacional de Saúde 
Suplementar (Consu) e fiscalizadas pelo Ministério da Saúde excetuando-se os assuntos 
referentes a reajustes que continuaram a ser dispostos pela Susep22” (ARAÙJO 2004).

A regulação ocorre fora do campo de atuação da atividade regulada, e com ela, não 
guarda similaridade, afirma Ismael Mata apud Motta23. Sua atuação limita a liberdade de 
agir do regulado e impõe a este a conduta por ela desejada. Sendo uma política pública, 
deve se dirigir para a defesa do interesse público e através de um processo dinâmico, 
assegurar que os serviços prestados não sofram solução de continuidade. Motta de-
fende que a regulação somente encontra sua razão de existir quando promove a com-
petitividade, e que, mesmo em países com larga experiência “é um processo dinâmico, 
cambiante, que apresenta matizes diferenciados em cada lugar e momento histórico, 
prolongando-se pelos tempos futuros” (MOTTA 2003:53).

Os defensores do modelo regulador na saúde, seguidores da teoria do interesse pú-
blico, encontram, nas falhas de mercado, a justificativa para a intervenção do Estado, 
a quem cabe estabelecer normas que garantam padrão de qualidade no atendimento, 
coíbam as praticas de preços abusivos, respeitem o sigilo das informações médicas de 
seus clientes e desanimem irregularidades administrativas por parte das operadoras.

De fato, as relações comerciais que se estabelecem nesse segmento do mercado 
apresentam propriedades econômicas específicas24 que ora inviabilizam a concorrência 
perfeita na saúde suplementar, como a assimetria de informações e a concentração dos 
beneficiários do sistema nas grandes operadoras, ora contribuem para os crescentes 
custos, como a inelasticidade25 da demanda ao preço, a introdução de tecnologia e a 
baixa mobilidade dos fatores de produção.

 A assimetria de informações ocorre em face do cliente do setor não deter conheci-
mento suficiente para orientar suas decisões sobre o tipo de serviço que deve comprar. 
Não conhecer os custos dos serviços que está contratando, não poder escolher o mo-

dependentes, a todos os brasileiros. (...) O desfinanciamento do SUS, conseqüente ao compromisso dos sucessivos governos de 
obter elevados superávits primários e da “desconstitucionalização” do orçamento da Seguridade Social, comprometeu a premissa 
de universalidade do acesso à saúde. (Bahia 2005)
22 Superintendência de Seguros Privados
23 Motta op cit
24 Para saber mais sobre isso ler CECHIN, José. A história e os desafios da saúde suplementar: 10 anos de regulação. 
São Paulo: Saraiva: Letras & Lucros, 2008
25 Ver Ocke-Reis op cit
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mento certo para se vincular a ele, e, o mais grave, não ter disponível no mercado outro 
produto/serviço que possa substituí-lo.

Por outro lado, as operadoras de planos e seguros de saúde desconhecem o estado 
de saúde dos consumidores, têm pouca influência na relação prestadores de serviços/
consumidores e devido a isso passam a cobrar um prêmio de valor superior ao que indi-
víduos saudáveis estariam dispostos a pagar.

Da assimetria de informações derivam a seleção adversa que se refere a auto-ex-
clusão de consumidores quando consideram alto o valor do plano ou seguro saúde em 
relação ao que gastariam numa eventual necessidade. E o risco moral, que é a sobre 
utilização dos serviços cobertos pelo contrato, em parte induzido pelos profissionais da 
saúde26. 

A inelasticidade da demanda ao preço está ligada à necessidade das famílias de, 
independente do valor cobrado, manter os serviços de saúde disponíveis. Sem competi-
ção e sem regulação, o setor fica livre para praticar preços de monopólio, característico 
dos mercados imperfeitos. “Em certa medida, essa característica da demanda permite 
que, em geral, a variação do nível de preços dos serviços médicos, hospitalares e de 
medicamentos seja maior do que a taxa média de inflação da economia” (OCKÉ-REIS. 
ANDREAZZI, SILVEIRA 2006)

Evidencia-se, portanto, que a necessidade do instituto da regulação nos moldes atu-
ais se deu devido à ideologia subjacente às reformas administrativas do Estado brasi-
leiro, sobretudo a gerencial. Para Campos27, escrevendo sobre a forma neoliberal de 
produção de serviços de saúde no Brasil, há uma clara dependência desse modelo para 
se tornar viável, das ações complementares do Estado. E isso justifica a criação da ANS 
pela Lei 9.961/2000, no entanto, “o projeto neoliberal consegue, ideologicamente, e só 
ideologicamente, demonstrar-se válido e eficaz para debelar crises. Contudo, as solu-
ções pregadas revelam-se amargas e insuficientes” (MOTTA 2003:41).

O sistema de saúde suplementar tem sido alvo de várias pesquisas, e os estudos têm 
demonstrado que a procura pelos planos de saúde no Brasil, atingindo hoje, aproxima-
damente, 24,4% da população28, com uma receita em 2010 de mais de setenta e dois 
bilhões de reais, está diretamente ligada à propagada superioridade da assistência pres-
tada pelo setor privado comparado ao público, traduzida pela qualidade do atendimento, 
fácil acesso aos serviços e segurança de que estes não faltarão quando necessários.

 Tabela 1 - Beneficiários de planos privados de saúde por cobertura assistencial do plano 
(Brasil - 2000-2011)

26 Releva mencionar a assimetria de informação na relação médico-paciente, por ser esta outra falha bastante característi-
ca do mercado de assistência à saúde. Subsiste uma relação técnica entre assistência à saúde e resolutividade do problema de 
saúde, que é o conhecimento que só o médico (provedor) detém. Assim, ao desconhecer as condições da incidência da doença 
e a eficácia no tratamento, o consumidor revela enorme dependência do provedor do serviço. É ele quem, a rigor, indicará quais 
tipos de serviços, medicamentos e exames deverão ser consumidos para um dado quadro de sintomas. Essa posição pode influ-
enciar ao mesmo tempo oferta e demanda. Os médicos têm o poder de induzir a demanda, com a solicitação de procedimentos 
desnecessários pelo lado da oferta de serviços, problema relativamente contumaz entre os provedores e os consumidores, em 
função da desigualdade de informações. (Gouveia, 2004)
27 Campos, op cit.
28 As tabelas, gráficos e demais dados presentes nesta parte do estudo têm como fonte a ANS www.ans.gov.br
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Data Assistência médica com 
ou sem odontologia

Exclusivamente odontológico

Dez/00 30.705.334 2.761.608
Dez/01 31.132.361 3.234.364 
Dez/02 31.105.254 3.788.701 
Dez/03 31.771.197 4.447.374
Dez/04 33.673.600 5.456.603
Dez/05 35.010.992 6.133.143
Dez/06 36.861.542 7.277.370
Dez/07 38.600.488 8.838.100
Dez/08 40.525.409 10.380.069
Dez/09 41.960.708 12.725.009
Dez/10 45.717.629 14.669.586
Mar/11 46.634.765 15.268.093

Fonte: SIB/ANS/MS - 03/2011  61902858

O crescimento de vínculos a planos de saúde apresentou, do final do ano 2000 até 
o primeiro trimestre de 2011, uma taxa de crescimento superior a 51% no segmento da 
assistência médica hospitalar com ou sem odontologia. Já o segmento exclusivamente 
odontológico apresentou um aumento em torno de 452% no número de beneficiários 
conforme tabela 1.

No entanto, a análise dos dados presentes no relatório de atividades 2010 da ouvido-
ria da ANS fornece a informação de que é baixo o nível de satisfação dos beneficiários 
do sistema. As reclamações equivalem, com exceção para o ano de 2005, mais de 60% 
da demanda recebida, sustentando aquilo que Kissler e Heidemann29 constataram ao 
avaliarem as reformas na administração pública alemã e Matias Pereira30, quando ava-
liou as reformas na Austrália, Nova Zelândia e Reino Unido, o cidadão não se encontra 
satisfeito com as mudanças ocorridas no setor público.

              Tabela 2 - Demandas recebidas pela ouvidoria da ANS entre 2005 e 2009
ANO RECLAMAÇÕES CONSULTAS SUGESTÕES ELOGIOS TOTAL
2005 648 520 153 9 1330
2006 925 411 126 6 1468
2007 694 412 21 4 1131
2008 1338 711 17 43 2109
2009 2923 1253 39 206 4421
2010 4562 2228 94 345 7229

            Fonte: Relatório anual de atividades 2010 da ouvidoria da ANS

A regulação realizada pelo governo brasileiro através da ANS não atende às 
expectativas da expressiva maioria dos usuários que se manifestaram utilizando a 

29 Kissler; Heidemann op cit
30 Matias Pereira op cit
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ouvidoria da Agencia. No relatório da ouvidoria de 2009, entre as maiores queixas, 
estava a negativa de cobertura assistencial. O documento de 2010 não traz infor-
mações a este respeito. Em 2009, a ouvidoria da agencia recomendou melhoria na 
comunicação entre a ANS e os atores do sistema. Mas os dados da tabela 2 refle-
tem a pequena participação destes, atingindo apenas 0,011% em 2010, confirman-
do a análise de Peci31, para quem a participação da população alvo dos serviços 
regulados no Brasil é ínfima.

Oito modalidades de empresas compõem o setor: Administradoras, cooperati-
vas médicas, cooperativas odontológicas, instituições filantrópicas, autogestões 
(patrocinadas e não patrocinadas), seguradoras especializadas em saúde, medici-
na de grupo e odontologia de grupo.

As empresas na modalidade autogestão32 oferecem cobertura de atenção à saú-
de restrita a públicos vinculados a conselhos profissionais e entidades de classe, 
a sindicatos, federações e confederações sindicais, a associações profissionais, a 
cooperativas, a caixas de assistência e fundações de direito privado, entre outras 
entidades, algumas delas com a obrigatoriedade de ter se estabelecido a pelo me-
nos um ano, e atende no Brasil, conforme números da Agencia Nacional de Saúde 
— ANS, órgão regulador do mercado de saúde suplementar, uma população de 
5.450.249 indivíduos com tendência a queda. As seguradoras possuem 5.643.375 
contratos ativos e as filantropias 1.507.582.

As medicinas de grupo são predominantes no mercado e atualmente detêm a 
maior fatia de beneficiários do sistema com 17.286.006 vínculos, acompanhada 
pelas cooperativas médicas que possuem 16.747.553 clientes. Os números ex-
pressam a concentração dos beneficiários nas empresas verticalizadas do setor. 
“A combinação garante uma taxa de lucro mais estável, fortalece a posição da em-
presa combinada em relação à simples, permite o aperfeiçoamento técnico e leva 
à eliminação do comércio” (LÊNIN 2005:19)33.

Criadas por profissionais da área médica, em sua maioria, estas empresas reú-
nem diferentes ramos da indústria da saúde com o objetivo de maximizar os lucros 
e dominar o mercado. Contudo, “é simples ingenuidade imaginar que seria possível 
reverter ao tipo de organização capitalista flexível, que é baseado na concorrência 
de preços, e corresponde a uma fase do progresso tecnológico que está longe no 
passado”.  E continua, “as vultosas imobilizações de capital que elas exigem são 
incompatíveis com a flexibilidade de custos requerida pela concorrência de preços” 
(FURTADO 2003:177-178).

Os números divulgados pela ANS apontam para a concentração do número de 
beneficiários nas grandes empresas e nas regiões mais ricas do Brasil. Esse com-
portamento do mercado exige das operadoras para continuarem ativas o emprego 
de enormes capitais e inviabiliza a entrada de novas empresas, particularmente 
nas Regiões Norte e Nordeste, que só seria possível com o aumento significativo 
de demanda.

Tabela 3 - Distribuição dos beneficiários de planos privados de saúde entre as opera-

31 Peci op cit
32 Resolução Normativa – RN N° 137, de 14 de novembro de 2006 
33 Lênin citando Hilferding, 2005 p19
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doras, segundo cobertura assistencial do plano (Brasil - março/2011)
   

Assistência médica com ou sem odontologia
Nº de Beneficiário Nº de Operadoras Percentual de Beneficários
4.794.490 2 10,30%
10.329.911 6 22,20%
14.598.962 11 31,30%
18.947.870 19 40,60%
23.411.051 35 50,20%
28.046.837 65 60,10%
32.692.596 112 70,10%
37.311.301 192 80,00%
41.950.711 342 90,00%
41.950.711 1040 100,00%

Fontes: SIB/ANS/MS - 03/2011 e CADOP/ANS/MS - 03/2011
Caderno de Informação da Saúde Suplementar - junho/2011

A tendência a concentração se afirma no crescimento do público atendido pelo 
setor ao mesmo tempo em que se registra queda do número de empresas ativas. De 
dezembro de 2000 a março de 2010, foram cancelados 1842 registros de operadoras. 
Atualmente das 1.040 operadoras de assistência médica com ou sem odontologia 65 
concentram mais de 60% dos beneficiários do sistema. 

A Constituição Federal no capítulo dedicado aos Princípios Gerais da Atividade Eco-
nômica trata a livre concorrência como fundamento basilar, assim a dominação de mer-
cados deve ser reprimida e os atos praticados contra a ordem econômica punidos. Na 
saúde suplementar, a partir de 2007, os atos de concentração no setor submetidos ao 
Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência cresceram significativamente34. 

Gráfico 2: Atos de Concentração na Saúde Suplementar submetidos ao SBDC

 
Fonte: http://anstabnet.ans.gov.br

Os atos de concentração ocorrem quando há fusão, incorporação, agrupamento de 
empresas com o objetivo de dominar mercados e eliminar a concorrência. Segundo o 

34 Dados disponíveis em: http://anstabnet.ans.gov.br/data/
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Guia Prático do CADE existe a concentração horizontal, que acontece pela ação de 
agentes econômicos distintos na oferta de bens e serviços similares. E a concentração 
vertical presente na oferta de bens e serviços da mesma cadeia produtiva. No Brasil, se 
forem observadas as operadoras em seu local de competição, “há concentração em 23 
das 27 unidades da federação entre as operadoras que comercializam planos odontoló-
gicos, com a maior empresa detendo mais de 20% dos beneficiários. Entre as operado-
ras médico-hospitalares, a concentração está presente em 18 estados” (PIETROBON, 
PRADO, CAETANO 2008).

A atuação da ANS introduzindo regras no setor, como a oferta do rol de procedimen-
tos, pacote mínimo obrigatório, e as condições de entrada, manutenção e saída desse 
mercado, afugentou, embora ainda sejam em maior número, as operadoras de pequeno 
porte, aumentando ainda mais o seu caráter concentrador.

Com base nisso, é possível afirmar que a Agencia considera que o mercado de saúde 
suplementar, dada a presença do risco de insolvência e da assimetria de informações, 
tende a melhorar sua eficiência com a redução de números de empresas ativas, e, dessa 
forma, a concentração de mercado não seria em si um mal.

Sua escolha se fundamenta no que defende a “Escola de Chicago”35, para a qual a 
decisão de considerar a concentração como variável principal na análise antitruste é 
incorreta; o que deve ser visto é se essa concentração favorece a produção com menor 
custo. Morin chama atenção para a cegueira que se instala no uso do conhecimento 
unidimensional e para a prática mutilante que ocorre pela utilização do conhecimento 
mutilado, e adjetiva de má teoria àquela que se pretende dona da verdade, “a teoria que 
tudo sabe detesta a realidade que a contradiz e o conhecimento que a contesta” (MORIN 
2009:99). 

Dado o caráter essencial dos serviços intermediados, surge o temor de que a Agen-
cia, atuando num mercado oligopolista, perca sua autoridade de ente regulador. “Tais 
agentes econômicos são movidos por uma lógica economicista (...), e dados os instru-
mentos de coerção legitimada e persuasão à disposição da agência reguladora, ninguém 
sabe ao certo em que medida a ANS detém precondições para subordinar os oligopólios 
às diretrizes das políticas de saúde” (OCKÉ-REIS 2007) 

O modelo no qual tem se firmado o mercado de saúde suplementar no Brasil traz 
sérias dificuldades à ANS para garantir a qualidade da cobertura dos serviços e a estabi-
lização dos preços. Os autorizados a atuar no mercado, para garantir o sucesso de seu 
empreendimento, têm buscado o lucro se utilizando, entre outros, dos atos de concentra-
ção, que limitam a competitividade no setor. Diante de tal realidade “seria uma ingenuida-
de assustadora acreditar que os investimentos realizados (...) têm um caráter social no 
sentido da universalização do consumo dos serviços pelos cidadãos”. (MOTTA 2003:36)

Considerações finais

As reformas administrativas do aparelho estatal brasileiro nunca buscaram a constru-
ção de um Estado social. Todos os esforços se dirigiram para a formatação de um regime 
favorável ao sistema capitalista.

O padrão duplo do modelo varguista, deixando os setores responsáveis pelas políti-
cas de saúde, educação e segurança dominados pelo clientelismo, enquanto nos outros 
se instalava uma moderna burocracia, respondeu aos interesses da classe dominante.

 A opção dos militares de investir significativamente na administração indireta, esque-

35 A Escola de Chicago representa na economia uma corrente que defende o livre mercado.
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cendo a administração dos órgãos responsáveis pela execução das políticas sociais, 
manteve o mesmo propósito.

 No mesmo sentido, se fez a transferência para a iniciativa privada da produção de 
bens e serviços no governo FHC, promovendo o desmantelamento do Estado, dilapi-
dando o fundo público em prol de instituições privadas, fazendo erigir novas estruturas 
para tornar o ambiente seguro para os investimentos privados e aprofundando o modelo 
liberal anteriormente adotado pelos dirigentes nacionais, agora batizado de neoliberal.

A hegemonia do pensamento neoliberal sustentou-se nas estratégias de luta ideoló-
gica e cultural, levando a opinião pública a aderir ao projeto implantado que flexibilizou o 
mercado de trabalho, reduziu os direitos sociais e criou as condições necessárias para o 
rápido e expressivo desenvolvimento do mercado de saúde suplementar.

Os atores mais interessados nessa dominação ideológica na saúde foram os empre-
sários da medicina de grupo, as seguradoras vinculadas a bancos privados, os dirigentes 
e ou proprietários de hospitais beneficentes, filantrópicos ou privados, médicos e odontó-
logos. A eficiência das ações desenvolvidas em favor desse projeto é comprovada pelo 
número de contratos ativos no setor e sua crescente receita. 

Discursos sobre a necessidade de regular o setor de saúde suplementar ecoaram. 
Todos fundados na teoria do interesse público, para a qual a regulação existe devido à 
existência de falhas no mercado. Discussões com base na teoria da captura, que defende 
a regulação como interações de interesses privados, não alcançaram os consumidores.

Faltou sinceridade aos reformadores do Estado quando propagaram a neutralidade 
do ato de regular; geralmente ele beneficia os atores mais organizados do sistema, nes-
se caso, as operadoras de planos de saúde. Perdeu-se a oportunidade de, através do 
debate construir um ambiente regulatório que respondesse, de forma efetiva, dentro do 
modelo adotado, às ameaças do mercado responsável pela comercialização de um bem 
gravado na CF/88 como direito fundamental do homem, mas tratado como mercadoria.

A aposta na competição como mecanismo de controle se mostrou falha. O Estado 
brasileiro não conseguiu criar um ambiente competitivo; em vez disso, tem promovi-
do a concentração do mercado de saúde suplementar, ferindo frontalmente a Lei nº 
8.884/1994 criada para prevenir e reprimir as infrações contra a ordem econômica orien-
tada pelos preceitos constitucionais de liberdade de iniciativa, livre concorrência, função 
social da propriedade, defesa dos consumidores e repressão ao abuso do poder econô-
mico, e assim pondo em xeque a existência da própria ANS.

O possível fracasso desta Agencia, ao tempo que confirmará os temores das vozes 
dissonantes, frustrará os brasileiros que, acreditando ou não nas propostas neoliberais 
apresentadas, foram empurrados para a saúde privada intermediada pelas operadoras, 
dado o desmantelamento do setor público.

As conquistas da sociedade brasileira durante a Assembleia Constituinte foram di-
zimadas pelo Estado regulador. A regulação da saúde suplementar no Brasil ancorada 
na ideologia neoliberal destrói a possibilidade de construção de um sistema de saúde 
universal e equânime previsto na Constituição Federal de 1988.

Não há compatibilidade do regime democrático brasileiro com o neoliberalismo sub-
jacente ao movimento de reforma da década de 1990, nem no seu significado jurídico-
institucional, visto que, ao igualitarismo na saúde imposto pela CF/88, o neoliberalismo 
responde com a igualdade de condições para todos os cidadãos. E ao defender o de-
senvolvimento individual, privilegia o mais forte, massacra o mais fraco, ignora a função 
social da propriedade privada e agrava as desigualdades presentes na sociedade brasi-
leira. Tais valores neoliberais presentes na criação e atuação da ANS agridem a consti-
tuição cidadã brasileira, favorecem a ação de captura do público pelo privado, instalam 
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as novas bases patrimonialistas e mantêm a maior parte dos cidadãos brasileiros sem 
adequada assistência médica.
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Resumo
O município de Taubaté, Estado de São Paulo, Brasil, enfrentou sua primeira epi-

demia de Dengue, com 3.933 casos no ano de 2010. O Ministério da Saúde considera 
essencial a mobilização social como medida eficiente de saúde pública. A fim de imple-
mentar essa vertente do combate à Dengue, articularam-se a Universidade de Taubaté 
e a Prefeitura Municipal de Taubaté, por meio do Projeto de Extensão “Saúde na Educa-
ção”. Foram realizadas reuniões envolvendo representantes da Vigilância Epidemiológi-
ca, do projeto de extensão, da Secretaria Municipal de Educação e da Diretoria Regional 
de Ensino, assim como setores sociais e órgãos regionais da saúde. O Projeto “Saúde 
na Educação” realizou 10 treinamentos no primeiro semestre de 2011, totalizando 845 
indivíduos de escolas públicas e particulares, indivíduos da UNITAU e representantes de 
setores sociais. O presente trabalho relata a experiência de multiplicação da mensagem 
no sistema educacional de Taubaté e região. O potencial de impacto direto da mensa-
gem pode ser calculado pelo número de alunos matriculados no município de Taubaté 
e região: 65.101 alunos. O potencial indireto da mensagem pode ser estimado pelo nú-
mero médio de indivíduos nas famílias desses alunos, cerca de 195.000 pessoas, sem 
considerarmos familiares não residentes no domicílio e vizinhos.
Palavras-chave:  Dengue, prevenção, educação em saúde, extensão universitária

Projeto “Saúde na educação”: mobilização 
social no combate à dengue em Taubaté SP9
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“Health in education” project: social mobilization for 
combating dengue in Taubaté SP

Abstract
 The city of Taubaté, São Paulo State, Brazil, faced its first Dengue Epidemics, totaling 

3.933 cases in 2010. The Ministry of Health considers the essential social mobilization 
as a public health safety measure. In order to improve this segment for combating Den-
gue, both the University of Taubaté and the Town Hall have joined efforts, by means of 
the Extension Project “Health in Education”. Meetings were held with Epidemiological 
Surveillance representatives, those from the extension project, from the Municipal Secre-
tary of Education and from the Regional Teaching Directorship, as well as social sectors 
and regional agencies of health. The “Health in Education” Project carried out 10 training 
courses in the first semester of 2011, summing up 845 individuals from public and private 
schools, individuals from UNITAU and representatives of social sectors. The present stu-
dy reports an experiment of the message multiplication in the educational system of Tau-
baté and region. The potential of message direct impact can be calculated by the number 
of students enrolled in Taubaté and region: 65,101 students. The indirect potential of the 
message can be estimated by the average number of individuals in the families of these 
students, around 195,000 people, without taking into account those who are not dwellers 
and neighbors.
Keywords: Dengue, prevention, health in education, university extension.
 

Proyecto “Salud en la educación”: movilización social en el 
combate del dengue en Taubaté- SP

Resumen
El municipio de Taubaté, en el Estado de São Paulo, Brasil, enfrentó su primera epi-

demia de Dengue con 3.933 casos en el año de 2010. El Ministerio de la Salud considera 
esencial la movilización social como medida eficiente de salud pública. Para implementar 
este aspecto de la lucha contra el Dengue se articularon la Universidad de Taubaté y el 
Ayuntamiento de Taubaté, a través del Proyecto de Extensión “Salud en la Educación”. 
Fueron realizadas reuniones involucrando representantes de la Vigilancia Epidemiológi-
ca, del proyecto de extensión, de la Secretaría Municipal de Educación y de la Directoria 
Regional de Enseñanza, así como sectores sociales y organismos regionales de salud. 
El Proyecto “Salud en la Educación” realizó 10 entrenamientos en el primer semestre 
de 2011, totalizando 845 individuos de las escuelas públicas y privadas, individuos de 
la Universidad de Taubaté y representantes de sectores sociales. Este trabajo relata la 
experiencia de la multiplicación de los mensajes en el sistema educacional de Taubate y 
en su entorno. El potencial de impacto directo del mensaje puede ser calculado por el nú-
mero de estudiantes matriculados en el municipio de Taubate y región: 65.101 alumnos. 
El potencial indirecto del mensaje puede ser estimado por el número medio de individuos 
en las familias de estos alumnos, cerca de 195.000 personas, sin haber sido considera-
dos familiares que no residen en el domicilio y los vecinos.
Palabras-clave: el Dengue, prevención, educación para la salud, extensión universitaria
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Introdução

O Projeto “Saúde na Educação”
No final do ano de 2005, diagnosticou-se mediante estudo conjunto de profissionais 

da área de Vigilância Epidemiológica Municipal de Taubaté e da Universidade de Tau-
baté (UNITAU), a necessidade de existirem métodos e planejamento suficientes para 
estabelecer ações de educação em saúde de maneira continuada e planejada a serviço 
da comunidade taubateana, a fim de se conseguir impacto suficiente em tais ações, 
melhorando e organizando atividades educativas realizadas então pelas duas entidades 
de maneira isolada e não articulada. Durante 2006, criou-se e organizou-se o Projeto 
“Saúde na Educação”, que passou a funcionar efetivamente como projeto extensionista 
reconhecido da UNITAU cujo parceiro institucional é a Prefeitura de Taubaté (Secretarias 
de Educação, Saúde e Desenvolvimento Social) no ano de 2007.

O Projeto “Saúde na Educação” tem trabalhado com professores e alunos de várias 
áreas da saúde (Biologia, Biomedicina, Enfermagem, Fisioterapia, Medicina, Nutrição, 
Odontologia, Psicologia) e também de outras áreas do conhecimento (Jornalismo, Pe-
dagogia, Publicidade e Propaganda) promovendo educação em saúde em espaços es-
colares, mas também em todos os espaços sociais onde for necessário, incluindo mídia 
escrita e radio-televisiva loco-regional. O Projeto “Saúde na Educação” também possui 
06 linhas mestras de atuação: aleitamento materno e nutrição infantil; psico-motricidade 
e estimulação; saúde bucal; imunização; prevenção de acidentes na infância e doenças 
transmissíveis.

O projeto planeja suas ações mediante diagnóstico da necessidade da população 
atendida. Considerando a grande epidemia de Dengue ocorrida em 2010 no município 
de Taubaté, decidiu-se ampliar a educação em saúde nesse tema, já realizada anterior-
mente pelo projeto, de maneira mais firmemente articulada e organizada, em conjunto 
com os órgãos oficiais de educação e saúde do município e região.

Dengue
A Dengue é uma doença febril aguda, podendo ter curso benigno ou apresentar for-

mas graves, potencialmente letais. Para cada doente diagnosticado por Dengue existem 
cerca de 10 outras pessoas igualmente infectadas que não apresentarão quaisquer si-
nais e sintomas, porém serão também portadoras do vírus, contribuindo para perpetuar 
a transmissão (CDC, 2011; BRASIL 2010, TAUBATÉ 2011b).

A Dengue ocorre e dissemina-se em países tropicais, onde as condições ambientais 
favorecem a proliferação do mosquito vetor. Os vetores da Dengue são os mosquitos 
do gênero Aedes, sendo transmitida em nosso país pela espécie Aedes aegypti, vetor 
também adaptado à transmissão da Febre Amarela no meio urbano. Embora atualmente 
não ocorram casos dessa doença, existe um risco real que deve ser combatido da re-
introdução da Febre Amarela em nossas cidades (BRASIL 2010).

A Dengue tem sido relatada nas Américas há mais de 200 anos. A partir de 1980, 
ocorreram epidemias em vários países das Américas: Brasil, Bolívia, Paraguai, Equador, 
Peru e Cuba (BRASIL 2010, OMS 2011).

Atualmente circulam no Brasil principalmente os vírus DENV1, 2 e 3, tendo sido rein-
troduzido também o DENV4 a partir de Roraima em 2010. 

Em maio de 2011, confirmou-se um caso autóctone de Dengue por DENV4 na cidade 
de Frutal, no Triângulo Mineiro, que faz divisa com São Paulo, próximo à cidade de São 
José do Rio Preto, onde já havia sido identificada a circulação do vírus tipo 4. As medidas 
de controle da Dengue incluem: atenção médica ao paciente, assistência de qualidade, 
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confirmação diagnóstica e proteção da população (ações de campo para bloqueio da 
transmissão), investigação adequada dos casos, educação em saúde, comunicação e 
mobilização social (BRASIL, 2010; OMS, 2011; OPAS, 2011).

Histórico do Combate à Dengue no Município de Taubaté
No município de Taubaté, até o ano de 1991, as ações de controle da Dengue eram 

executadas pela SUCEN (Superintendência do Controle das Endemias), órgão da Se-
cretaria do Estado da Saúde de São Paulo. Em 1992 foi criada a Equipe de Controle de 
Vetores, vinculada ao Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), tendo como principais atri-
buições a realização de visitas e atividades educativas em relação à Dengue, problemas 
relacionados a escorpiões, ratos, baratas e outros animais assemelhados.

Em 1993 a equipe foi desfeita, ficando a parte educativa sob responsabilidade do 
Núcleo de Educação em Saúde do município (NES) e as atividades de campo desenvol-
vidas pelo CCZ e pela SUCEN. 

Em 1997, foi elaborado pelas equipes do N.E.S. e do C.C.Z., o Plano de Erradica-
ção do Aedes aegypti (PEAa), o qual previa a instalação de um sistema de vigilância 
entomológica através da instalação de armadilhas (pneus cortados e cheios de água) 
e cadastramento de pontos estratégicos (tais como borracharias e oficinas), vistoriados 
frequentemente, com o objetivo de detectar o aparecimento do mosquito vetor.

Entre 1999 e 2000 foi implantado e executado o PEAa, com a contratação de um Bi-
ólogo e 06 Agentes de Campo, os quais realizavam tarefas de pesquisa e controle dos 
pontos estratégicos e armadilhas, com dois veículos. A SUCEN deixou de executar tais 
atividades no município, realizando somente apoio e supervisão.

Em 2001 extinguiu-se o PEAa, permanecendo a equipe sob responsabilidade e ma-
nutenção do Departamento de Saúde Municipal.

Em 2005 a equipe passou a denominar-se Controle de Animais Sinantrópicos (CAS), 
abrangendo as ações de Dengue, animais peçonhentos e indesejáveis.

Em 2007, como decorrência da epidemia de Dengue que assolou a cidade vizinha 
de Ubatuba, registraram-se 34 casos autóctones no município de Taubaté, fazendo com 
que houvesse uma mudança na estratégia e na composição da equipe, a qual foi am-
pliada em número e diversificada na formação profissional. Em 2008 não se registraram 
casos autóctones. Em 2009 foram registrados 03 casos autóctones no município, sendo 
feitos investimentos em equipamentos, veículos e pessoal.

Em 2010 o município registrou sua primeira epidemia com a ocorrência de 3.933 ca-
sos autóctones. A equipe foi ampliada, passando a contar com 100 agentes de campo, 
além da equipe de coordenação, motoristas e escriturários. A sede do CAS foi mudada 
para a Quadra B, da antiga C.T.I. (Companhia Taubaté Industrial), ficando centralizada, 
facilitando o deslocamento e melhorando a eficiência das equipes. 

Em 2011 Taubaté enfrentou a segunda epidemia com a ocorrência de 3 óbitos rela-
cionados à doença.

Revisão da literatura

Lenzi & Coura (2004) relataram que em razão da grande epidemia de dengue com 
expressivo número de casos de Dengue Hemorrágica ocorrida no Estado do Rio de Ja-
neiro em 2002, o poder público conclamou a participação da população nas ações de 
combate aos focos domésticos do vetor, para controlar a situação. Ocorreu a veiculação 
de uma grande gama de informações sobre a doença para esclarecer e orientar a socie-
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dade. Os autores analisaram os conteúdos informativos dos materiais produzidos pelas 
campanhas de esclarecimento, principalmente os 03 folhetos maciçamente distribuídos 
à época no município do Rio de Janeiro. Afirmaram que componentes de informação, 
comunicação e educação (IEC) precisam ser melhor utilizados a partir de uma horizon-
talização das informações com inclusão de grupos sociais organizados na discussão do 
conteúdo e da forma de veicular a informação, acrescentando qualidade na campanha. 
Disseram que muitas pessoas têm dificuldade quanto à leitura de folhetos, principalmen-
te aqueles sem nenhuma ilustração, Disseram que os materiais informativos devem vir 
de encontro aos problemas cotidianos, contendo respostas às dúvidas mais freqüentes, 
de forma correta e precisa. Afirmaram que as instituições de ensino também têm grande 
contribuição a dar na formação de jovens com vistas à promoção da saúde, tornando-os 
agentes sociais importantes em suas comunidades. Doenças endêmicas e/ou epidêmi-
cas precisariam ser abordadas de maneira consistente, interdisciplinar, criativa e ade-
quada às realidades locais. Afirmaram ser fundamental que a informação seja veiculada 
permanentemente, sendo importante que a Dengue esteja na pauta da mídia durante 
todo o ano. Consideraram que informações relacionadas à sintomatologia da dengue 
clássica e hemorrágica precisam constar em todos os materiais informativos de forma 
destacada e concisa, com linguagem simples e esclarecedora, para ajudar a população 
na procura imediata de auxílio médico, evitando auto-medicação, agravamento do qua-
dro e, até mesmo óbitos. Concluíram que as informações sobre a Dengue precisariam 
ser repensadas, mesmo já tão repetidamente divulgadas.

 Sales (2008) analisou ações educativas para prevenção e controle da Dengue, utili-
zando uma abordagem qualitativa, através de entrevista semi-estruturada, observação 
participante e análise de documental. Os sujeitos foram dezessete pessoas (08 usuários 
de UBS, 04 agentes de controle de endemias e 05 profissionais de saúde) de Icaraí, 
Ceará. Relatou que as práticas educativas em saúde são divergentes, sendo a ação 
transformadora ineficaz para impactar a doença. Apontaram-se como dificuldades a fra-
gilidade e ações pontuais, conteúdo das mensagens educativas descontextualizadas, 
estratégias autoritárias e coercitivas, ausência de políticas públicas, limites entre a UBS 
(Unidade Básica de Saúde) e a população, ênfase às campanhas sanitárias, carência 
de diálogo entre os profissionais e a população e predomínio do saber técnico sobre o 
usuário. Evidenciou a necessidade de ações que fortaleçam a possibilidade dos sujeitos 
terem o poder e a responsabilidade pela própria história e pelo processo de construção 
de sua cidadania.

Schweigmann et al. (2009), objetivando a prevenção da Dengue e promoção da saú-
de realizaram diagnóstico entomológico, ambiental e social e construíram espaços de 
diálogo e trabalho conjunto com a comunidade, visando a redução de criadouros de 
mosquitos, através da incorporação de temas ambientais e prevenção de enfermidades 
transmitidas por vetores aos currículos escolares; capacitação de agentes ambientais 
como multiplicadores de informação, planejamento de projetos ambientais com a comu-
nidade em 2 áreas piloto de Buenos Aires e Vicente Lopez, Argentina.. Realizaram-se 
visitas domiciliares. Ocorreram diferenças significativas entre conhecimentos e práticas 
sociais, para as duas zonas piloto, mas não em relação ao nível sócio-econômico. As 
escolas e os ambientes de promoção da saúde foram as principais referências comuni-
tárias para fomentar práticas ambientais saudáveis.

Ferreira et al. (2009) afirmaram que a participação da população nas ações de com-
bate ao Aedes aegypti tem sido apontada como um dos principais eixos dos programas 
de controle de Dengue. Realizaram estudo para verificar em que medida os planos mu-
nicipais de saúde contemplam a participação da população nas ações de controle de 
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Dengue, em municípios do Estado de São Paulo, Brasil. Dos 16 planos de saúde analisa-
dos apenas um apresentou o índice médio de sensibilidade construído para o estudo, os 
demais baixos índices. Concluíram que a participação da população não ocupou posição 
privilegiada na formulação da política municipal de saúde para o controle de Dengue. 

Maciel et al. (2010) avaliaram estratégias utilizadas por Enfermeiro em ambiente es-
colar através do Projeto de Extensão “Aprendendo Saúde na Escola” em Vitória ES, 
tendo sido atendidas 350 crianças em atividades educativas nos temas: dengue, higiene 
pessoal, parasitoses e destinação de resíduos sólidos. Observou-se que o projeto tem 
proporcionado trabalho interdisciplinar, favorecendo a promoção da saúde, tendo a es-
cola como espaço de atenção básica e núcleo motivador do trabalho dos profissionais de 
saúde na comunidade escolar. 

Metodologia 

Foram realizadas reuniões semanais durante o primeiro semestre de 2011 com re-
presentantes das Secretarias Municipais de Saúde e Educação e da Diretoria Regional 
de Educação de Taubaté objetivando a planejamento das ações educativas a serem 
efetivadas. Tais reuniões de trabalho ocorreram na Secretaria Municipal de Saúde. Par-
ticiparam também dessas reuniões representantes de órgãos regionais de vigilância em 
saúde e de outras organizações sociais com religiões e ordens filosóficas. A educação 
em saúde na prevenção da Dengue processou-se em todos esses campos. No presente 
trabalho relata-se a experiência na área da educação infantil, básica e ensino médio.

Entendeu-se que deveriam ser treinados professores do ensino infantil, fundamental 
e médio, sendo escolhidos principalmente os professores de Ciências, Biologia e Edu-
cação Física, em virtude do conteúdo das disciplinas ministradas e da dinâmica das 
aulas com característica proximidade física com os alunos. Decidiu-se treinar também 
diretores de unidades escolares. Houve entendimento de incluir professores de outras 
disciplinas que tivessem interesse nos treinamentos.

O Projeto “Saúde na Educação” realizou 10 treinamentos sobre o tema Dengue no 
primeiro semestre de 2011, totalizando 833 pessoas treinadas entre professores e direto-
res de escolas públicas e particulares, professores e estudantes da UNITAU, totalizando 
194 professores e 239 alunos da UNITAU, além de 30 funcionários da UNITAU, 300 cor-
retores de imóveis, 50 engenheiros e técnicos da CEETP (Companhia  de Transmissão 
de Energia Elétrica Paulista) e 30 fiéis da Igreja Católica, diretamente treinados no tema. 
(Quadro 01). 

Após os treinamentos ministrados por professora do Projeto “Saúde na Educação” 
(Médica) e profissionais da Vigilância Epidemiológica Municipal (Enfermeira e Médico 
Veterinário), a mensagem do combate à Dengue foi expandida nas unidades escolares, 
envolvendo professores de todas as disciplinas e alunos de todas as séries atendidas.

Resultados e discussão

O problema da Dengue está presente na realidade de nosso país e de muitos outros 
das Américas de maneira contundente desde a década de 80 do século XX, época em 
que reapareceu e desde então vem produzindo epidemias de grande impacto, incluindo 
perda de vidas humanas. Sua presença na sociedade brasileira, antes uma ameaça apa-
rentemente distante, passou a ser na atualidade um elemento de doença constante e já 
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definidamente endêmico em muitas de nossas cidades.
Sabe-se que as medidas de controle da Dengue incluem não somente atenção mé-

dica ao paciente, assistência de qualidade, confirmação diagnóstica e proteção da po-
pulação (ações de campo para bloqueio da transmissão) e investigação adequada dos 
casos. Incluem também e de maneira não menos importante as estratégias de educação 
em saúde, comunicação e mobilização social. (MANUAL VE).

Frente à situação epidemiológica de Taubaté, que enfrentou sua primeira epidemia, 
que foi de grandes proporções, no ano de 2010, os setores de vigilância em saúde do 
município articularam-se fortemente à UNITAU, através do Projeto de Extensão “Saúde 
na Educação” para trabalhar a prevenção da Dengue.

A partir dos treinamentos realizados deflagraram-se ações educativas nas escolas 
de Taubaté e região, orientadas e organizadas pela Diretoria Regional de Ensino e pela 
Secretaria Municipal de Educação. O potencial de impacto direto da mensagem pode 
ser calculado pelo número de alunos matriculados nas escolas do município de Taubaté 
e região: 43.632 alunos de escolas municipais de Taubaté e 21.469 alunos de escolas 
estaduais de Taubaté e região (Figura 1). A ação educativa atingindo diretamente 65.101 
alunos (Quadros 2 e 3 e Figura 2). O potencial de impacto indireto da mensagem do 
combate à Dengue pode ser estimado pelo número médio de indivíduos nas famílias 
desses alunos (o Censo Demográfico de 2010, IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística, apontou para o Estado de São Paulo uma média de moradores de 3,20 para 
domicílios particulares ocupados), gerando portanto um impacto indireto para cerca de 
195.000 pessoas, sem considerarmos familiares não residentes no mesmo domicílio e 
vizinhos desses alunos.

A motivação com o trabalho dominou os professores envolvidos na ação, que atra-
vés de seus coordenadores enviaram ao Projeto de Extensão “Saúde na Educação” e à 
Vigilância Epidemiológica Municipal relatórios das ações praticadas de forma escrita e 
digital, incluindo imagens fotográficas de teatros e ações educativas variadas (Quadros 
4, 5 e 6 e Figuras 3 e 4). 

Os métodos de prevenção da Dengue têm sido bastante divulgados, tanto pela im-
prensa, quanto por atividades educativas sistemáticas dos órgãos de saúde pública em 
todos os níveis. Deflagram-se campanhas criativas elaboradas por profissionais espe-
cializados da área de Propaganda. Destaque-se a campanha do verão 2010/2011 em 
Taubaté alertando firmemente para o risco de morte envolvido no adoecimento por Den-
gue. (Figura 5). Mas, a capilarização dessas informações tem se mostrado essencial 
para atingir o objetivo de chegar próximo às pessoas, utilizando linguagens diversas 
para que vários tipos de pessoas possam entender a mensagem, aumentando assim a 
possibilidade de praticá-la e divulgá-la. Lenzi & Coura, 2004 já lembravam a importância 
dos conteúdos e maneiras de divulgação dos educativos em campanhas de preven-
ção da Dengue e também a importância que as instituições de ensino têm na formação 
dos jovens, com vistas à promoção da saúde, sendo lembrado esse fato também por 
Schweigmann et al., 2009.

Sales em 2008 relatou análise de ações educativas na prevenção da Dengue, apon-
tando como fragilidade das mesmas as ações pontuais e o conteúdo descontextualizado 
das mensagens. A experiência relatada no presente trabalho vem de um projeto de ex-
tensão que une setores da prefeitura local com a UNITAU, ocorrendo o planejamento das 
ações sempre em resposta ao diagnóstico das necessidades da população atendida. 
Além disso, as atividades educativas relatadas ocorreram de maneira articulada e num 
espaço de tempo único reforçando e potencializando a poder de comunicação em razão 
de atingir muitas pessoas ao mesmo tempo.  Quanto a esse fato Ferreira et al., 2009 
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afirmaram que a participação da população nas ações de combate ao Aedes aegypti tem 
sido apontada como um dos principais eixos dos programas de controle de Dengue.

A atividade de extensão universitária, colocando os alunos e professores dos vá-
rios cursos ligados ao Projeto “Saúde na Educação” em contato com situações reais e 
importantes da comunidade onde a universidade está inserida, permite que a atuação 
dessas pessoas beneficie a população local e regional, que os profissionais de saúde e 
educação de Taubaté trabalhem unidos à universidade na construção de estratégias e 
planejamento em saúde pública, que os professores vivenciem momentos de atuação e 
resposta incentivadores em razão da expansão rápida das atividades e que os alunos 
da UNITAU formem-se profissionais melhores, atuando em consonância com os proble-
mas reais, pela oportunidade especial de aplicarem de maneira essencialmente prática 
e criativa os conhecimentos aprendidos nos bancos escolares e buscados ansiosamente 
na atividade extensionista.

Conclusão 

As ações educativas construídas no âmbito da extensão universitária, pelo Projeto 
“Saúde na Educação” objetivando a prevenção da Dengue atingiram, através das esco-
las de educação infantil, ciclo básico e ensino médio um impacto de grandes dimensões 
no primeiro semestre de 2011 em Taubaté e região.

É necessário que tais ações educativas continuem sendo realizadas para trazer sem-
pre presente a necessidade do combate ao mosquito vetor da Dengue.

Iniciativas dessa natureza devem fazer parte de um conjunto de estratégias, atingindo 
também outros setores sociais, auxiliadas por campanhas publicitárias de boa qualidade, 
articuladas a essas iniciativas e pela manutenção da mensagem da prevenção da Den-
gue na mídia durante todo o ano e não somente no verão. 
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Resumo

Este relato refere-se ao trabalho desenvolvido com adolescentes, por duas estagiá-
rias de Psicologia, por meio de oficinas de psicossexualidade. O projeto acadêmico de 
intervenção foi concebido dentro de uma perspectiva de prevenção às vulnerabilidades 
psicossociais entre adolescentes de 12 a 15 anos e foi desenvolvido inicialmente em 
uma escola estadual no município de Tremembé – SP. Buscou-se desenvolver o repen-
sar crítico dos adolescentes sobre suas vivências e formar adolescentes multiplicadores 
que pudessem levar adiante o trabalho de conscientização quanto à saúde sexual junto 
a seus pares. Ao final dos encontros, grande parte dos integrantes pode relacionar o 
que foi discutido durante as oficinas e suas próprias experiências, e se preparam para 
realizar seu primeiro movimento enquanto multiplicadores, com o objetivo de ampliar as 
ações idealizadas pelos próprios adolescentes e assim, eles mesmos poderem constituir 
fatores de proteção ao seu meio.
Palavras-chave: saúde sexual, adolescentes multiplicadores, fatores de proteção, 
prevenção.

Psychosexuality workshops as an alternative for the prevention of 
vulnerabilities during adolescence

Abstract
This story mentions the work developed with adolescents, by two Psychology trai-

nees, through workshops of psychosexuality. The academic project of intervention was 
conceived within a prevention perspective   for  the  psychosocial vulnerabilities  among 
adolescents between 12 and 15 years old and  it  was initially developed in a state school 

1 Psicanalista, Professora, Supervisora Clínica e Coordenadora de Projeto de Extensão da UNITAU
2 Aluna Graduanda do Curso de Psicologia da UNITAU

Oficinas de psicossexualidade como 
alternativa na prevenção de 

vulnerabilidades na adolescência
10
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in the city of Tremembé – SP. The work aimed at developing the crucial thought of the 
adolescents about their experiences and generating multiplying adolescents that could 
forward the awareness thought of sexual health among their peers. At the end of the mee-
tings, most of the team reported what was discussed through the workshops and through 
their own experiences and now they are preparing themselves to do their first movement 
as multipliers, with the objective to amplify the actions perceived by the adolescents and 
then, by themselves constitute protection factors for their environment. 
Keywords: sexual health, multiplier adolescents, protection factors, prevention.

Talleres de psicosexualidad como una alternativa en la prevención de 
la vulnerabilidad en la adolescencia

Resumen
Este informe se refiere a un trabajo con adolescentes, hecho por dos internos de Psico-
logía, por medio de talleres de psicosexualidad. La intervención del proyecto académico 
fue concebida en una perspectiva de prevención de las vulnerabilidades psicosociales de 
los adolescentes entre 12 y 15 años y se desarrolló inicialmente en una escuela pública 
en la ciudad de Tremembé – S.P. Hemos tratado de desarrollar un repensar crítico de los 
adolescentes acerca de sus experiencias y generar  adolescentes multiplicadores para 
que ellos puedan llevar a cabo el trabajo de la conciencia sobre la salud sexual a sus 
compañeros. Al final de las reuniones, gran parte de los integrantes pudo relacionar lo 
que se discutió durante los talleres y sus propias experiencias y se preparan para realizar 
su primer movimiento como multiplicadores, para que ellos mismos puedan proporcionar 
los factores de protección para su medio.
Palabras-clave: salud sexual; adolescentes multiplicadores; factores de protección; 
prevención. 

A configuração de um campo de intervenção

O presente artigo tem por objetivo relatar as experiências de duas estudantes de Psi-
cologia que conduziram oficinas de psicossexualidade, na efetivação de um projeto de 
estágio que possibilitou a parceria entre dois projetos de extensão da Pró – Reitoria de 
Extensão e Relações Comunitárias da Universidade de Taubaté – UNITAU, quais sejam 
o Projeto Travessia: Da Oficina de Contos e Narrativas de Histórias à Cultura e Ci-
dadania e o Grupo de Atendimento à Vítima de Violência Sexual (GAVVIS).

O projeto de estágio, formulado no Departamento de Psicologia da UNITAU, esta-
beleceu-se tendo como temática central aspectos relacionados à psicossexualidade do 
adolescer, tendo em vista a freqüência elevada de acometimentos de violência sexual 
envolvendo os jovens do município de Taubaté – SP. Esta consideração seguiu-se a um 
período de observação e de conhecimento pelas alunas, da precariedade da realidade 
dos serviços de prevenção e de acompanhamento nos casos de constatada vulnerabili-
dade, e na inexistência de uma almejada rede interinstitucional, condição que sobrecar-
rega sobremaneira a equipe ambulatorial do único serviço especializado local, instituído 
pela universidade, o GAVVIS. O resultado é, como esperado, o estrangulamento de um 
atendimento multidisciplinar que, em casos de urgência, deve se realizar prontamente. 

O GAVVIS é formado por uma equipe multiprofissional de médicos, psicólogos, enfer-



Revista de Extensão da Universidade de Taubaté - Pró-Reitoria de Extensão e Relações Comunitárias. - No. 1 (2011). – Taubaté: 2011

www.unitau.br/scripts/revista_extensao  | prex@unitau.br | Tel.: (12) 3625-4227/4208 

111

meiras, advogados e alunos da UNITAU das diferentes áreas que, juntos, procuram dar 
assistência a pacientes violentados sexualmente. Trata-se de um projeto que tem por ob-
jetivos: atender vítimas de violência sexual de Taubaté e região e desenvolver atividades 
educativas na comunidade.

No presente projeto foi proposta a mesma metodologia preventiva, desenvolvida an-
teriormente pelo Projeto Travessia (PREX) junto a adolescentes institucionalizados. O 
Projeto Travessia visa transformar a realidade de crianças e jovens em situação de vul-
nerabilidade psicossocial, moradores de comunidades do município de São José dos 
Campos - SP., contribuindo numa perspectiva de prevenção e de proteção. Através de 
estratégias terapêutico-educativas (oficinas de leituras, narrativas e criação de história) 
constrói instâncias de escuta, de fala e de produção textual, plástica e cênica, buscando 
sempre o protagonismo infanto-juvenil, e trabalhando de maneira articulada às políticas 
públicas e aos sistemas de garantia e defesa dos direitos à cidadania. Dedicando-se a 
alterar o rumo de vida de adolescentes e de seus familiares e de minimizar os efeitos 
dos traumas decorrentes de violências intrafamiliares, com uma metodologia de grupos 
abertos, com vistas à promoção da saúde sexual de adolescentes, os atores da proposta 
atuam disponibilizando fatores terapêutico-educativos diante dos componentes de risco. 

Decidiu-se pela multiplicação desta metodologia, com as devidas adequações, se-
guindo indicações dos projetos parceiros (Projetos GAVVIS e Travessia), visando tam-
bém ampliar as ações do GAVVIS no âmbito comunitário e interinstitucional e contribuir 
para a implantação de políticas públicas no que diz respeito à saúde sexual de jovens e 
de seus familiares.

O presente trabalho, articulado aos dois projetos referidos, iniciou-se a partir deste 
segundo semestre, e após prévio planejamento com os profissionais dos projetos, foi 
estabelecida uma agenda de intervenção. Foi realizado inicialmente um fórum com pais 
e familiares, para sensibilização e mobilização, sondagem das expectativas, elucida-
ção da metodologia adotada e obtenção dos consentimentos devidos; esta providência 
seguiu-se a uma reunião com os professores de uma escola estadual no município de 
Tremembé – S.P. selecionada para a intervenção, que é freqüentada pela população 
alvo. Foram estabelecidas ainda cinco oficinas focais com adolescentes contando entre 
12 e 15 anos. Nesses encontros foram abordadas temáticas referentes à vivência das 
transformações da adolescência. Os temas relacionados foram: identificação das redes 
de apoio do jovem, tais como família, amigos, instituições; as mudanças decorrentes da 
adolescência e as repercussões psicoafetivas decorrentes destas; reflexão crítica sobre 
os valores relativos aos relacionamentos afetivos e sexuais propagados pela mídia; di-
vulgação de informações sobre formas de prevenção a DST e gravidez. No último en-
contro os adolescentes puderam expressar através de uma produção teatral o conteúdo 
absorvido no decorrer do trabalho e se preparam para apresentá-la em uma mostra na 
própria escola que ocorrerá no mês de outubro. Este resultado importante constitui um 
primeiro movimento do grupo que foi acompanhado, respondendo como verdadeiros 
protagonistas, dispondo-se a atuar como multiplicadores das concepções e abordagens 
das quais foram alvo.

Ressalta-se que esta iniciativa representa uma evolução da condição de alienação e 
vitimização dos jovens, diante das pressões que afetam os seus comportamentos rela-
cionais, convertidos em atores de sua história, passando a se implicar com a trajetória 
de adolescentes em situação de vulnerabilidade de sua escola e, em âmbito maior, de 
seu município. 
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Irrompe o Sujeito Adolescente: Teorizações

Como primeira definição de adolescência refere-se o Estatuto da Criança e do Ado-
lescente (ECA), Lei Nº 8.069 de 13 de julho de 1990, que a conceitua como uma fase 
de desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, que ocorre 12 e 18 anos. 
Já a Organização Mundial da Saúde (2003) compreende a adolescência entre os 10 e 
19 anos. Constata-se que os limites para a definição da fase adolescente são impreci-
sos, refletindo talvez uma diferença na conceituação do que é ser adolescente. Por este 
motivo, os autores pesquisados consideram a cultura predominante, ou seja o contexto 
social que irá determinar o padrão de adolescer formador do jovem, em termos das opor-
tunidades, exigências, da extensão e vigência destas.

Coimbra, Bocco e Nascimento (2006) discutem o conceito de adolescência como um 
constructo histórico, que necessita ser questionado em virtude das transformações de-
correntes da sociedade contemporânea globalizada, que padroniza as práticas sociais, 
criando assim um modo de “ser” adolescente. Estes autores criticam o uso generalizado 
do conceito de adolescência em alguns documentos que retratam este conceito numa 
perspectiva a-histórica. O apontamento dos autores é fundamental, pois a desconside-
ração pelos aspectos político-sociais e históricos do contexto adolescente, empobrece a 
análise do sujeito adolescente e torna rasa e inconsistente qualquer política de proteção 
que venha a ser implantada em seu benefício.

Margaret Mead (1951 apud Coimbra; Bocco; Nascimento, 2006) também aponta que 
a adolescência é um fenômeno cultural, produzido por práticas sociais e, portanto mani-
festam-se de formas diferentes. Esta etapa do existir foi longamente desconsiderada e 
apenas a partir do século XX, como demonstram os estudos, que os conceitos definido-
res sobre o adolescente foram estabelecidos com características e atributos psicológicos 
bem demarcados. 

O longo período de não-reconhecimento das peculiaridades, demandas e condições 
históricas para adolescer, nas diferentes regiões e agrupamentos humanos, foi impe-
riosamente rompido devido aos movimentos marginais de jovens contestadores, espe-
cialmente daqueles componentes das periferias, que traziam a pujança da rebeldia e 
também a violência e o risco para as desorganizações. É certo que as vicissitudes da se-
xualidade dentre os jovens, não passam ao largo das mudanças dos valores e padrões 
de conduta da sociedade como um todo, rupturas das quais são sujeitos e sujeitados. 

Segundo Guimarães et al (2004), os profissionais da saúde mental compreendem 
a adolescência como uma etapa de crise, que de acordo com Osório (1989 apud GUI-
MARÃES et al, 2004) não representa uma catástrofe iminente, mas um período no qual 
ocorrem intensas transformações físicas, hormonais e psíquicas, necessárias ao desen-
volvimento do indivíduo.

Diante de tantas transformações na adolescência, Erikson (1968 apud PAPALIA et 
al, 2009) destaca que a principal tarefa nesse período é a conquista da identidade, de 
modo que o indivíduo tenha consciência de si mesmo e de seu papel na sociedade. Eles 
formam sua identidade ao sintetizar as identificações anteriores em novas estruturas psi-
cológicas. Assim sendo, percebe-se que os adolescentes precisam contestar a opinião 
dos pais para que possam se reafirmar enquanto sujeitos.

Segundo Erikson (1968 apud PAPALIA et al, 2009), a natureza naturalmente caótica 
de grande parte do comportamento adolescente deve-se a certo grau de confusão de 
identidade, normal nessa fase do desenvolvimento humano. Os grupos fechados e a in-
tolerância com as diferenças, característicos do adolescente, são defesas contra a con-
fusão de identidade. Umas das formas que os adolescentes demonstram esta confusão 
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é a impulsividade diante de ações mal planejadas, o que pode colocá-los em situações 
de risco.  

Soares et al (2008) acrescenta que a adolescência é marcada por modificações físi-
cas e comportamentais que são influenciadas por fatores socioculturais e familiares. É 
um período de descoberta das próprias limitações, caracterizada pela necessidade de 
integração social, desenvolvimento da personalidade e definição da identidade sexual. 
Desse modo, considera vários outros aspectos importantes para o desenvolvimento do 
adolescente, como o crescimento emocional e intelectual, as relações interpessoais e 
a vivência da sexualidade. Assim, a sexualidade exercida de forma inconseqüente traz 
conflitos e prejuízos nos projetos futuros do adolescente já que pode resultar em gravi-
dez indesejada, aborto, doenças sexualmente transmissíveis, até mesmo em violências, 
interferindo diretamente na saúde integral do indivíduo. 

A violência que acomete os jovens é um conceito bastante complexo, de difícil concei-
tuação e tem sido concebida como um fenômeno multifacetado, por atingir a integridade 
física, psíquica, emocional e simbólica dos indivíduos, tanto no espaço público quanto no 
espaço privado, como por exemplo, a violência intrafamiliar e a violência simbólica contra 
categorias sociais ou etnias (ABRAMOVAY et al, 2002).

Abramovay et al (2002) destaca a relação entre a violência sofrida pelos jovens nos 
países latino-americanos e a vulnerabilidade social, fato que ocasiona uma grande ten-
são entre os jovens e que dificulta os processos de integração social, contribuindo para 
aumentar a violência e a criminalidade. Partindo desse pressuposto, o artigo realizado 
pela Unesco (CASTRO et al, 2002 apud  ABRAMOVAY et al, 2002), propõe o investimen-
to na juventude, priorizando a participação dos jovens como atores no seu processo de 
desenvolvimento, concretizando suas potencialidades juvenis e reconhecendo-os como 
capazes de construir soluções para os conflitos sociais. Segundo este documento, o 
protagonismo juvenil é parte de um método de educação para a cidadania que valoriza a 
opinião e participação do jovem, sendo um importante contraponto à violência e exclusão 
social. Experiências de projetos sociais bem sucedidos envolvendo jovens em situação 
de vulnerabilidade social publicadas pela Unesco (CASTRO et al, 2002 apud  ABRA-
MOVAY et al, 2002)  demonstram que incentivar o protagonismo, colocando o jovem 
enquanto sujeito das atividades, contribui para dar sentido às suas vidas, reconstruindo 
também valores éticos e de responsabilidade social.

Assim, percebe-se a relevância de programas de promoção de saúde e prevenção a 
vulnerabilidades que auxiliem o adolescente nessa fase de transição entre a infância e a 
vida adulta, marcada por diversas transformações, necessárias para o desenvolvimento 
de seu processo identitário, mas que podem gerar insegurança e deixá-lo em situação 
de vulnerabilidade se não forem bem assessorados. Sabe-se que programas dedicados 
à saúde sexual podem reduzir a incidência de ocorrências de violentação sexual dentre 
os jovens, uma vez que estimulam a consciência, a responsabilização e o auto-cuidado. 
Este quadro é ainda potencializado quando os discursos e as envolvências dos servi-
ços são protagonizados por adolescentes multiplicadores, que disseminam as saudáveis 
propostas sobre a vida sexual e afetiva dentre seus pares.

Desenhando a intervenção

A primeira fase do projeto, chamada de Introdutória, consistiu da construção da pro-
posta de trabalho, com reuniões técnicas com membros da equipe do GAVVIS e do Pro-
jeto Travessia, realização de pesquisa bibliográfica, especialmente de literatura juvenil 
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conhecendo trabalhos de educação sexual saudável com adolescentes da rede pública 
e preparo do material a ser utilizado, com levantamento de filmes, livros de educação 
sexual juvenil recomendáveis aos propósitos que foram estabelecidos. 

A etapa de Implementação veio logo em seguida com a realização de um fórum com 
a família e reunião com a equipe de professores, momentos nos quais se apresentou e 
discutiu o sentido e o método das oficinas de psicossexualidade. 

Coube à coordenação da escola fazer o convite aos adolescentes e sensibilização 
à participação nos encontros, assim como enviar o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (Anexo) aos pais, fornecendo as informações sobre a natureza e conteúdo 
do trabalho e os convidando a participar do fórum que esclareceu questionamentos e 
colocou em questão aspectos ligados à comunicação pais-filhos no que se refere à vida 
sexual e reprodutiva. 

A reunião com os professores visou elucidar a proposta de atuação e requisitar a 
parceria e apoio destes, já que são eles que convivem diariamente com os adolescentes.

As oficinas aconteceram em 5 encontros semanais, na modalidade grupal, contan-
do com uma média de 10 adolescentes de ambos os sexos, com idades entre 12 e 15 
anos. Os encontros contaram com as fases de Recepção, Rapport, Desenvolvimento e 
Finalização da ação com a realização de uma produção teatral, dentre os próprios ado-
lescentes.

Cada encontro teve a duração de 2 horas, contando com basicamente quatro mo-
mentos: Aquecimento, Desenvolvimento, Reflexão e Encerramento. O primeiro momen-
to consistiu em uma atividade que envolvesse os participantes no grupo, seguido de 
atividade que abordasse o tema central da oficina e o momento de debate e reflexão 
grupal. Ao término dos encontros, uma Caixinha das Dúvidas era disponibilizada como 
espaço de comunicação privativo, onde poderiam ser depositados os pareceres, ques-
tionamentos, sugestões e avaliação do encontro. 

As estagiárias de Psicologia, na condição de mediadoras das oficinas, foram acom-
panhadas por uma professora da escola, da disciplina de biologia e ainda, no quarto dia 
de encontro houve a participação de duas alunas da enfermagem, bolsistas do Projeto 
GAVVIS. 

A participação da professora de biologia no grupo foi bem aceita, sem resistências, já 
que possui um bom relacionamento com a maioria dos alunos. No começo do primeiro 
dia a professora se colocou a parte do grupo apenas observando, porém ao longo do de-
senvolvimento da oficina se integrou ao grupo, fato que diminuiu o constrangimento dos 
alunos já que ela passou a fazer parte da atividade. Os adolescentes receberam bem as 
alunas da enfermagem, demonstrando interesse ao que era exposto e participando com 
questionamentos acerca da temática. Esta participação plural assegurou a multidiscipli-
naridade da proposta interventiva. 

A última fase, de Avaliação, foi desenvolvida junto aos adolescentes na qual os en-
volvidos puderam colocar suas impressões sobre os encontros e fazer considerações 
sobre sua validade. Também esta etapa, contará com um segundo encontro com os pais, 
com a instituição, e ainda com os membros das equipes parceiras para a avaliação do 
trabalho.

Desenvolvimento das Ações

O trabalho objetivou abordar de forma aberta e participativa temas relacionados ao 
namoro e à sexualidade, discutindo valores, tabus, preconceitos, esclarecendo dúvidas 
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quanto à saúde sexual na adolescência, transmitindo informações adequadas, para cul-
tivar habilidades salutares em adolescentes, de forma a permitir a comunicação eficaz, 
a tomada responsável de decisões e o exercício dos direitos de cidadania nas diferentes 
manifestações da sexualidade.

No fórum, realizado com pais e familiares, foi possível apresentar a proposta de tra-
balho, obter a autorização para a participação dos adolescentes nas oficinas e motivar o 
apoio na disseminação da proposta de gerar adolescentes multiplicadores.

Os pais demonstraram muito interesse no projeto, fizeram questionamentos, deram 
sugestões e trocaram informações. Assim, alcançou-se a discussão sobre o papel da 
família na formação dos filhos, refletindo sobre os preconceitos e tabus que envolvem 
a questão da sexualidade e dificultam o esclarecimento, além de propiciar um espaço 
para o compartilhamento de preocupações na educação sexual dos filhos e busca de 
soluções. Tudo isso baseado no favorecimento da cultura de direitos e da paz dentro 
das famílias, e no estabelecimento da consciência da mudança, visando minimizar as 
situações de risco e romper com o ciclo da violência. 

Em seguida, as oficinas foram iniciadas, sendo as mediadoras responsáveis por po-
tencializar a constituição do grupo tornando-o pró-ativo, favorecendo as reflexões e co-
municações, estimulando o protagonismo e a livre expressão. Na condução dos grupos 
foram estabelecidos parâmetros de horizontalidade e respeito mútuo, contornando as 
lideranças destrutivas e manipuladoras, as reações hostis e exibicionistas, tanto quanto 
favorecendo a participação daqueles excessivamente retraídos.

No primeiro dia, denominado Apresentação, ocorreu a exposição da proposta do tra-
balho e uma dinâmica de aquecimento, utilizando um barbante, que visou conhecer cada 
um dos componentes. 

O desenvolvimento do encontro se deu a partir dessa mesma atividade através da 
criação de uma “teia” que deveria ser desfeita e para tanto, cada componente precisaria 
da cooperação do outro. Foi possível, assim, discutir sobre as relações e o quanto os 
seres humanos enquanto seres sociais estão ligados uns aos outros, tais como com a 
família e amigos, assim como as redes de apoio presentes na sociedade que constituem 
fatores de proteção.

Os adolescentes tiveram dificuldade em aderir à dinâmica, reagindo com dispersão 
e baixa adesão ao debate. Interessaram-se, contudo pelo vídeo exibido que gerou uma 
discussão espontânea sobre a morte de uma cantora e seu histórico de abuso de álcool 
e outras drogas, um importante indicador sobre o que gostariam de tratar nos próximos 
encontros. Talvez esta reação se devesse ao fato de eles sentirem aquela linguagem 
audiovisual mais próxima às suas vivências, resposta que retroalimenta e faz repensar 
permanentemente a metodologia adotada.

A segunda oficina, chamada de Conhecendo a adolescência e pensando nos riscos, 
buscou discutir as mudanças da puberdade e o risco do envolvimento em situações que 
vulnerabilizam os adolescentes. 

Como aquecimento foi sugerido que cada construísse sua “linha da vida”, destacan-
do os momentos mais importantes e marcantes vividos e as expectativas para o futu-
ro. Logo em seguida pediu-se que se dividissem em três subgrupos para consecução 
da atividade seguinte, constituída pelos aspectos relacionados às mudanças do corpo, 
auto-estima, insegurança, influência do grupo, necessidade de auto-afirmação, tabus e 
preconceitos, namoros, primeiros relacionamentos sexuais, situações de risco e ges-
tação precoce. Também foi discutido o uso abusivo de bebidas e drogas, levando à 
conduta sexual desprotegida. O trabalho desenvolveu-se através de uma atividade de 
recorte, colagem e desenhos que evidenciaram as mudanças decorrentes da puberdade 
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e as peculiaridades de ser adolescente, destacando objetos, vivências, fatos e situações 
de suas vidas que marcaram a entrada de cada um nesta fase de passagem da infância 
para a adolescência.

Dois dos três subgrupos apresentaram boa produção e reflexão desta, contudo hou-
ve um segmento que não demonstrou interesse pela discussão.  Neste dia foi possível 
identificar lideranças desmobilizadoras, o que permitiu a criação de estratégias que as 
minimizaram, tais como a separação de determinados participantes e maior aproxima-
ção das mediadoras a eles.

O terceiro dia – Relacionando vivências – visou à exploração do sentido do erotismo, 
da sensualidade e dos valores de relacionamento propagados na mídia através de mú-
sicas, comerciais, filmes, novelas, programas de TV e sites. Como aquecimento foi reali-
zada uma atividade em que cada um deveria pegar um cartão e completar a frase escrita 
neste com a primeira representação que lhes ocorresse. Constatamos dificuldades de 
alguns em se lançar espontaneamente na reflexão, com resposta de elevada angústia. 

Este encontro priorizou o contato dos adolescentes com produtos culturais que esti-
vessem próximos de suas vivências, para que fosse possível um repensar sobre a influ-
ência que a mídia pode ter sobre os comportamentos, escolhas, formas de pensar e se 
relacionar e o quanto uma reprodução acrítica de determinados padrões impostos pela 
mídia pode fragilizar e expor os envolvidos a situações de risco.

Foi discutida a importância do autoconhecimento e da responsabilidade pelas pró-
prias decisões, sabendo reconhecer os limites de cada um, exaltando a existência de 
direitos e deveres e a importância da aplicação correta destes. Os adolescentes tiveram 
boa adesão a este encontro, inclusive os mais tímidos, o que gerou debates construtivos 
e reflexões críticas.

Denominado Identificando riscos, o quarto encontro refez, através de slides ilustra-
dos, o caminho percorrido nas semanas anteriores resgatando aspectos fundamentais 
tais como: as transformações da adolescência que podem gerar insegurança; o grupo de 
amigos que pode influenciar excluindo ou impondo padrões; as escolhas dos caminhos 
que podem proteger ou vulnerabilizar frente às gestações indesejadas ou às doenças 
sexualmente transmissíveis (DST). Neste momento de grande interesse e participação 
dos adolescentes, pode-se contar com a participação das alunas-bolsistas do GAVVIS, 
estudantes de enfermagem que contribuíram no sentido de propiciar esclarecimentos de 
dúvidas acerca de DST, gravidez na adolescência e formas de prevenção. Ao final das 
elucidações foram distribuídos panfletos informativos e preservativos aos participantes.

A última oficina recebeu o título de O repensar crítico que gera multiplicadores por 
priorizar conhecer a opinião dos próprios adolescentes sobre os encontros e sua vali-
dade, assim como incentivar o grupo a repassar as informações e metodologias de for-
mação de opinião e de conduta, enquanto multiplicadores, oferecendo apoio a possíveis 
movimentos que surgissem na escola, com o objetivo de ampliar as ações e eles mes-
mos constituírem fatores de proteção ao seu meio.

Assim o grupo de atores decidiu-se pela produção de uma encenação educativa, com 
as temáticas abordadas durante os encontros. Pode-se perceber que grande parte dos 
temas foi retomada afirmativamente e, durante a última oficina, o aprendido foi traduzido 
em uma produção teatral que será apresentada para todo o colégio em uma mostra cien-
tífica. Neste trabalho serão abordados aspectos da vida diária do adolescente, as influ-
ências dos relacionamentos, dúvidas e impasses que surgem nesta etapa da vida e que 
podem deixar o adolescente em situação de vulnerabilidade. Esta produção dos adoles-
centes multiplicadores representa um importante fator de proteção ao desenvolvimento 
desses indivíduos, já que propicia construir e compartilhar o conhecimento, fortalecendo 
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suas relações interpessoais. 

Está previsto após a exibição da peça, um segundo encontro com os pais para que 
estes possam compartilhar suas impressões acerca do trabalho realizado, sendo um es-
paço para avaliação e identificação dos fatores mutativos. Da mesma maneira ocorrerá 
uma nova reunião com a instituição, e ainda com os membros das equipes parceiras 
para o levantamento dos indicadores de impacto e de transformação, os aspectos posi-
tivos e deficitários da ação.

Considerações Finais

Os indivíduos, as famílias e a sociedade como um todo se beneficiam, quando ado-
lescentes e jovens tornam-se capazes de conversar sobre a própria sexualidade com 
seus pais, cuidadores e outros adultos confiáveis. Todavia nem sempre essas oportuni-
dades são disponibilizadas aos jovens em seus lares, centros de juventude ou escolas. 

Acredita-se que a atuação de estudantes, pesquisadores e de profissionais habilita-
dos nesta área, venha a favorecer a construção de um espaço que possibilite o desen-
volvimento de práticas promotoras de saúde física e emocional dos adolescentes em seu 
processo de crescimento, especialmente nos períodos de mudanças intensas e impor-
tantes.  Esses benefícios constituem fator de prevenção às vulnerabilidades psicosso-
ciais e de proteção à saúde sexual de adolescentes, com padrões de relacionamentos 
mais respeitosos, consequentes e conscientes.

As oficinas possibilitaram ampliar a visão dos adolescentes no que se refere à psi-
cossexualidade, uma vez que esta era restrita à mecânica do ato sexual propriamente 
dito, concepção que foi ressignificada durante as oficinas. Além disso, essas práticas 
que geram uma reflexão crítica acerca das temáticas que envolvem a adolescência e 
sexualidade vieram a contribuir para a tomada de decisões que venham a favorecer seu 
desenvolvimento e bem-estar biopsicossocial. 

Com estas oficinas, pode-se perceber ser possível atuar preventivamente, fortalecen-
do a percepção e a consciência frente à psicossexualidade, quanto ao direito à posse 
e à privacidade de seus corpos, dirimindo os efeitos de relacionamentos coercitivos e 
exploradores. 

A construção de um espaço para refletir, obter informações privilegiadas e agir em 
casos de suspeita de violência, pode vir a situar os adolescentes como sujeitos de direi-
tos, a incluí-los numa rede de vínculos protetores. Foi possível proporcionar um espaço 
no qual os adolescentes pudessem refletir sobre sua própria sexualidade, pois ao tomar 
consciência de suas ações, o jovem torna-se protagonista de sua própria história, apto a 
exercer melhor sua cidadania.

Percebeu-se ao longo do trabalho que grande parte dos adolescentes não possuía 
este espaço de comunicação no seio das famílias. Isso ficou evidente na dificuldade do 
grupo em discutir questões sobre a sexualidade de uma maneira mais séria e responsá-
vel, demonstrando constrangimento e concepções distorcidas sobre o tema, visto que 
para a maioria, sexualidade era sinônimo de ato sexual. No entanto, alguns adolescen-
tes, ao serem valorizados como sujeitos de direitos e de deveres, superaram o constran-
gimento, conseguindo manifestar suas opiniões acerca da temática, reconhecendo os 
riscos de não pensar nas conseqüências de suas ações. Alguns adolescentes manifes-
taram, como esperado, angústias pertinentes à temática.
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Os jovens têm o direito a ter acesso a informações e projetos de saúde sexual de 
qualidade, propostos pelos serviços da rede pública, porém nem sempre isso é uma re-
alidade. Temas relacionados à educação e sexualidade constam de currículos escolares 
de algumas unidades, embora pressupõe-se, não ocorram intervenções sistemáticas de 
acompanhamento quanto à saúde sexual dos alunos adolescentes. 

Assim sendo, propostas como esta, vem a preencher uma lacuna ao se inserir nas 
políticas de atenção e prevenção à saúde sexual de jovens, contribuindo para tornar es-
ses cidadãos conscientes e responsáveis para consigo mesmos e para com os outros, 
com atitudes de auto cuidado e de respeito a todas as formas de opção e de vivência 
sexual. 

Pretende-se continuar construindo novos caminhos em prevenção à saúde sexual 
dos adolescentes, através da ampliação das ações deste projeto no âmbito comunitário 
e institucional. 

Para que alcancemos as mudanças neste cenário de desassistência à saúde sexual 
dos jovens, verifica-se a grande necessidade de pesquisas e mais iniciativas multidis-
ciplinares, que sejam pautadas no acolhimento, atenção em espaços de privacidade e 
confidencialidade, potentes para instituir uma nova visão e atuação dos psicólogos e de 
outros profissionais interligados, interessados na área da sexualidade juvenil.

Referências

ABRAMOVAY, Miriam. et al. Juventude, Violência e Vulnerabilidade Social na 
América Latina: Desafios para políticas púbicas. Brasília: Unesco, BID, 2002. Dis-
ponível em: http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001271/127138por.pdf. Acesso em: 
05 set 2011.

BRASIL. (1990) Estatuto da criança e do adolescente: Lei Federal 8069/1990. Bra-
sília. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm>. Acesso em: 
05 set 2011.

COIMBRA, Cecília; BOCCO, Fernanda; NASCIMENTO, Maria Lívia. Subvertendo o 
conceito de adolescência. Arquivos Brasileiros de Psicologia, v.57, n.1, 2005. Acesso 
em: <http://seer.psicologia.ufrj.br/seer/lab19/ojs/viewarticle.php?id=11>. Acesso em: 05 
set 2011.

GUIMARÃES, Eleuse M. de Brito; ALVES, Maria de Fátima da C. VIEIRA; Maria Apa-
recida da S. Saúde sexual e reprodutiva dos adolescentes – Um desafio para os profis-
sionais de saúde do município de Goiânia. Revista da UFG, Goiânia, ano VI, n.1, 2004.

Disponível em: <http://www.proec.ufg.br/revista_ufg/juventude/reprodutiva.html>. 
Acesso em: 05 set. 2011.

PAPALIA, Diane E; OLDS, Sally Wendkos; FELDMAN, Ruth Duskin. Desenvolvi-
mento Humano. 10. ed. São Paulo:McGraw-Hill, 2009.

SOARES, Sonia Maria. et al. Oficinas sobre sexualidade na adolescência: revelando 
vozes, desvelando olhares de estudantes do ensino médio. Escola Anna Nery, Rio de 
Janeiro, v.12, n.3, 2008. Disponível em: < http://www.scielo.br/pdf/ean/v12n3/v12n3a14.
pdf>. Acesso em: 07 set. 2011.



Revista de Extensão da Universidade de Taubaté - Pró-Reitoria de Extensão e Relações Comunitárias. - No. 1 (2011). – Taubaté: 2011

www.unitau.br/scripts/revista_extensao  | prex@unitau.br | Tel.: (12) 3625-4227/4208 

119

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Glossary, 2003. Disponível em: < http://www.
who.int/en/> Acesso em: 05set. 2011

 
Anexo - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Este projeto refere-se ao Estágio Supervisionado Psicologia, Saúde e Processos Clí-
nicos II do curso de Psicologia – UNITAU que será orientado pela Profª Drª Tereza Eli-
zete Gonçalves.

A seguir, damos as informações gerais sobre esta proposta.
Título do projeto: Cidadania e Sexualidade na atenção e prevenção de vulnerabili-

dades entre adolescentes.
Objetivo: Realizar Oficinas de Sexualidade que abordem de forma aberta e partici-

pativa temas relacionados ao namoro e à sexualidade, discutindo valores, tabus, pre-
conceitos, esclarecendo dúvidas quanto à saúde sexual na adolescência, transmitindo 
informações adequadas, para cultivar habilidades em adolescentes, de forma a permitir 
a comunicação eficaz, a tomada responsável de decisões e o exercício dos direitos de 
cidadania nas diferentes manifestações da sexualidade. O projeto visa, primordialmente, 
gerar jovens multiplicadores, ou seja, que eles mesmos possam dar continuidade ao 
projeto levando informações e propiciando novas perspectivas a seus pares.

Procedimento: Realização de Oficinas de Sexualidade semanais (totalizando 5 se-
manas de encontro), na modalidade grupal com adolescentes entre 12 e 15 anos. Estes 
encontros acontecerão fora do período de aula, nas quartas-feiras à tarde (3, 10, 17, 
24 e 31 de agosto) de 14h30 às 16h30. E antes que o trabalho com os adolescentes 
seja iniciado, no dia 1º de agosto, às 18h acontecerá um Fórum com Pais e Familiares 
para que os responsáveis recebam maiores informações sobre a natureza e conteúdo 
deste trabalho. Porém, para aqueles que não puderem comparecer, mas desejam que 
seu filho participe basta enviar este termo assinado.

Agradecemos sua colaboração, enfatizando que a mesma em muito contribuirá para 
a formação das alunas-estagiárias e para a construção de uma juventude mais saudá-
vel e consciente de suas escolhas.

Tendo ciência das informações contidas neste Termo de Consentimento, eu ______
_________________________________, portador do R.G. n°_________, autorizo meu 
(minha) filho (a) _______________________________________ a participar das ofici-
nas.Taubaté, ___ de _______de 2011.

____________________________________
        Assinatura do responsável
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1. A Revista de Extensão da Universidade de Taubaté é uma publicação anual da Pró-
reitoria de Extensão e Relações Comunitárias da Universidade de Taubaté (UNITAU), 
cujo objetivo é criar um instrumento de comunicação que possibilite o intercâmbio de prá-
ticas, reflexões e resultados de ações de extensão desenvolvidas pelas Universidades 
Públicas, por meio de uma rede ampla e diversificada de atores e instituições sociais.

2. São aceitos trabalhos nos idiomas português, espanhol e inglês. Os trabalhos en-
caminhados serão avaliados pelo Conselho Editorial e pelos consultores ad hoc, que 
poderão sugerir modificações.

3. A seleção é realizada por meio de avaliação pelos pares – profissionais com ex-
periência em Extensão Universitária e especialistas nas diferentes áreas temáticas: co-
municação, cultura, direitos humanos, educação, meio ambiente, saúde, tecnologia e 
trabalho. No processo de seleção, além dos critérios gerais para publicação, serão ob-
servados: prioridade do tema, consistência científica, originalidade, atualidade de infor-
mação e atendimento de normas éticas.

4. Direitos autorais: os trabalhos publicados são propriedade da Revista, vedada a 
reprodução total ou parcial e a tradução para outros idiomas, sem a autorização da mes-
ma.

5. O conteúdo dos trabalhos é de responsabilidade exclusiva dos respectivos autores.

6. Seções da Revista:
- Editorial: matéria de responsabilidade do Conselho Editorial da Revista.
- Artigos: textos analíticos resultantes de estudos e revisões sobre temas rela-
cionados à Extensão Universitária ou de experiências desenvolvidas nas áreas 
temáticas estabelecidas para a extensão universitária, conforme item 3. Os artigos 
deverão ter no máximo 20 (vinte) páginas, incluindo os anexos e as referências.
- Opinião: opinião qualificada sobre tópicos específicos em Extensão Universitária 
(a convite dos editores).
- Resenhas: síntese ou análise crítica de obras relacionadas à Extensão Universi-
tária, publicadas recentemente (no máximo 03 laudas).
- Livro/dissertação/tese: espaço destinado à divulgação de obras relacionadas à 
Extensão Universitária, recentemente publicadas.

7. Os originais deverão ser enviados à Secretaria da Revista em 3 (três) vias impres-
sas e uma em meio eletrônico (CD ou por e-mail), com a indicação quanto ao programa 
e a versão utilizada (somente programas compatíveis com o Windows), seguindo os 
parâmetros abaixo:

a) Fonte: Times New Roman, espaçamento 1,5 (um e meio), tamanho 12;
b) Configurações das margens em 3,0 cm para direita, esquerda, inferior e supe-
rior em papel A4;
c) Caixa alta apenas para as siglas (os títulos deverão sempre ser compostos de 
caixa alta e baixa);

Anexo: Normas para
a publicação
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d) Não utilizar tabulação em nenhum ponto do texto.

8. Quanto à estrutura, o trabalho deverá ter o seguinte formato:
a) título do trabalho em português ou no idioma do texto e em inglês e espanhol;
b) nome da instituição e setor a que os autores estão vinculados;
c) endereço completo dos autores e e-mail para correspondência;
d) indicação do autor responsável pela troca de correspondência;
e) resumo do trabalho em português, inglês e espanhol, com até 200 palavras, de 
acordo com a norma NBR 6028;
f) palavras-chave (até quatro) em português, inglês e espanhol, separadas por 
vírgula;
g) texto propriamente dito;
h) notas: devem ser marcadas com números no alto à direita da palavra e coloca-
das no final do texto, sob o título Notas, antes da referência, com letra tamanho 10;
i) Referências, conforme especificado no item 11;

9. Quanto ao texto, exige-se:
a) correção do português, do inglês e do espanhol;
b) nas citações textuais, seguir a norma NBR 10520/2002;
c) não utilizar notas de rodapé.

10. As ilustrações (mapas, tabelas, gráficos e fotografias) devem seguir em arquivo 
anexo no mesmo disquete ou em outro, mas nunca incluso no texto do artigo e a loca-
lização da figura no texto deve ser marcada com referência, obedecendo às seguintes 
normas:

Mapas e Fotografias: devem ser escaneados com a extensão jpg ou tif e resolução 
de 300 ppi. Os cartogramas devem ser monocromáticos (tons de cinza) e com título bem 
definido, escala gráfica e legenda indicando com clareza as hachuras, coordenadas grá-
ficas e orientação.

Tabelas e Gráficos: devem vir com a indicação quanto ao programa e a versão utiliza-
da (somente formatos compatíveis com o Windows).

11. Para efeitos de normalização, serão adotadas as Normas da Associação Brasileira 
de Normas Técnicas (ABNT). As referências devem obedecer às seguintes orientações:

Máximo de 30 referências; referências ao fim do artigo devem seguir os modelos 
abaixo (segundo norma da ABNT NBR 6023/2002):

- Livros:
NOGUEIRA, Maria das Dores Pimentel (Org.). Extensão Universitária: diretrizes 
conceituais e políticas: documentos básicos do Fórum de Pró- Reitores de Exten-
são das Universidades Públicas Brasileiras. Belo Horizonte: UFMG/PROEX, 2000.

- Capítulos ou parte de uma obra:
ROCHA, Roberto Mauro Gurgel. Extensão universitária: momento de aplicação do 
conhecimento e de intercâmbio de saberes na relação universidade sociedade? 
In: THIOLLENT, Michel et al. (Org.). Extensão universitária: conceitos, métodos e 
práticas. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro / Sub-Reitoria de 
Desenvolvimento e Extensão, 2003.

- Artigos em revistas:
BRAVO. Maria Inês Souza. Políticas públicas de saúde: experiência de articulação 
entre ensino, pesquisa e extensão. Interagir: pensando a Extensão, Rio de Janei-
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ro, n.1, p. 53-60, ago. 2001.
- Evento como um todo:

ENCONTRO NACIONAL DO FÓRUM DE PRÓ-REITORES DE EXTENSÃO DAS 
UNIVERSIDADES PÚBLICAS BRASILEIRAS, 18, 2002, Florianópolis. Anais... 
Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina/Pró-Reitoria de Cultura e 
Extensão, 2002.

- Trabalho apresentado em eventos:
JÁCOME, Mintza Idesis. Práticas Alfabetizadoras para a EJA. In: CONGRESSO 
BRASILEIRO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, 1, 2002, João Pessoa. Resu-
mos... João Pessoa: UDUFPB, 2002.

- Dissertação/Tese:
CUNHA, Lenilda Soares. O mal estar da Universidade: a tensão dos anos 90. 
2001, 255f. Tese (Doutorado) - Faculdade de Educação, Universidade Federal 
Fluminense, Niteroi, 2001.

- Documento em formato eletrônico:
IBGE. Cidades. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 05 abr. 2003.

12. Os artigos deverão ser encaminhados para:
Pró-reitoria de Extensão e Relações Comunitárias
Av. 9 de Julho, 199 Centro Taubaté-SP 12020-200
Tel.: (12) 3625-4227 4208 Fax: (12) 3633-4176
prex@unitau.br

Publication directions

1. The Journal of Extension of the University of Taubaté is published yearly by the Pro-
rectorate of Extension and Community Relations of the University of Taubaté, with the 
purpose of creating a means of communication which will make possible the interchange 
of the practices, reflections and

results of extension actions developed by public universities, throughout a wide varie-
ty of actors and social institutions.

2. Articles in Portuguese, Spanish and English are welcome. The articles submitted 
will be evaluated by the Editorial Board and by the Ad hoc Advisers, who may suggest 
necessary alterations.

3. The selection is made by the evaluation of professionals with experience in Uni-
versity Extension and specialist in different themes: communication, culture, human ri-
ghts, education, environment, health, technology and employment. In this process, the 
advisers, besides the general criteria for publication, will also analyze the priority of the 
theme, its scientific consistency, originality, up dated information and if it fits to ethic rules.

4. Copyright: the articles published are property of the Journal and it is prohibited its 
reproduction, in whole or in part, or the translation to other idioms without the appropriate 
authorization.

5. The content and opinions expressed in the articles are the sole responsibility of their 
authors.
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6. Sections of the Journal:
- Editorial: The Journal Editorial Board is responsible for this section
- Articles: analytic texts resulting from studies and reviews about themes related to 
University
Extension or to experiences developed in the themes established for the University 
Extension. See item 3. The articles must have no more than 20 (twenty) pages, 
including the bibliography.
- Opinion: qualified opinion about specific topics in University Extension (by invita-
tion of the editors).
- Book review: review or critic analyses of books related to University Extension, 
published recently (maximum of 03 pages).
- Book/dissertations/thesis: destined to divulging the books related to University 
Extension, published recently.

7. The original must be sent to the Journal office in three hard copies and another one 
through e-mail or CD labeled with the program and version used (Word for Windows Do-
cuments only), according to the following patterns:

a) Font: Times New Roman, 1,5 space between lines, size 12;
b) Texts should be typed in A4 paper, leaving a 3,0 cm margin on the right, left, top 
and bottom sides;
c) Capital letters only for abbreviations (the titles must always present small and 
capital letters);
d) Do not use the tab key in any point of the text.

8. As for structure, the article must have the following lay-out:
a) Title in Portuguese, in English and in Spanish;
b) Identification of the authors’ institution and sector;
c) Full address of the authors and e-mail for contact;
d) Indication of the author who is responsible for contacts;
e) Abstract of the article in Portuguese, English and Spanish, with a maximum of 
200 words, according to NBR 6028;
f) Keywords (up to 4) in Portuguese, English and Spanish, separated by commas;
g) Text;
h) Notes: must be marked with numbers on the word top right side and appear in 
the end of the textunder the title Notes, before the bibliography, with size 10;
i) Bibliography, as specified in the item 11;

9. As for the text, it is demanding:
a) Correction of Portuguese, English and Portuguese;
b) Follow NBR 10520/2002, for the citations;
c) Do not use footnotes.

10. The illustrations (maps, tables, charts, graphs, photos, etc) must be sent in an at-
tached file in the same electronic format and its location must be marked with a reference 
in the text, according to the following rules:

- Maps and photos: should be scanned with the format jpg or tif and 300 ppi resolu-
tion. The charts must be in gray tones and their titles well defined; graph scale and 
caption should indicate clearly the orientations; 
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- Tables and charts: must indicate the electronic format used.

11. The ABNT’s rules should be adopted for the text’s normalization.
Bibliography must go in accordance with the following orientations:
Maximum of 30 references; Bibliography at the end of the article must follow the pat-

terns bellow (according to ABNT NBR 6023/2002):
- Books:

NOGUEIRA, Maria das Dores Pimentel (Org.). Extensão Universitária: diretrizes 
conceituais e políticas: documentos básicos do Fórum de Pró-Reitores de Exten-
são das Universidades Públicas Brasileiras. Belo Horizonte: UFMG/PROEX, 2000.

- Book chapter:
ROCHA, Roberto Mauro Gurgel. Extensão universitária: momento de aplicação do 
conhecimento e de intercâmbio de saberes na relação universidade sociedade? 
In: THIOLLENT, Michel et al. (Org.).Extensão universitária: conceitos, métodos e 
práticas. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro / Sub-Reitoria de 
Desenvolvimento e Extensão, 2003.

- Articles:
BRAVO. Maria Inês Souza. Políticas públicas de saúde: experiência de articulação 
entre ensino, pesquisa e extensão. Interagir: pensando a Extensão, Rio de Janei-
ro, n.1, p. 53-60, ago. 2001.

- Conference as a whole:
ENCONTRO NACIONAL DO FÓRUM DE PRÓ-REITORES DE EXTENSÃO DAS
UNIVERSIDADES PÚBLICAS BRASILEIRAS, 18, 2002, Florianópolis. Anais... 
Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina/Pró-Reitoria de Cultura e 
Extensão, 2002.

- Conference paper:
JÁCOME, Mintza Idesis. Práticas Alfabetizadoras para a EJA. In: CONGRESSO 
BRASILEIRO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, 1, 2002, João Pessoa. Resu-
mos... João Pessoa: UDUFPB, 2002.

- Thesis/dissertations:
CUNHA, Lenilda Soares. O mal estar da Universidade: a tensão dos anos 90. 
2001, 255f. Tese (Doutorado) - Faculdade de Educação, Universidade Federal 
Fluminense, Niteroi, 2001.

- Document in electronic format:
IBGE. Cidades. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 05 abr. 2003.

12. Articles must be sent to:
Pró-reitoria de Extensão e Relações Comunitárias
Av. 9 de Julho, 199 Centro Taubaté-SP 12020-200
Tel.: (12) 3625-4227 4208 Fax: (12) 3633-4176
prex@unitau.br

Normas para la publicación

1. La Revista de Extensão da Universidade de Taubaté es una publicación anual 
editada por la Universidade de Taubate (UNITAU) cuyo objetivo es crear un instrumento 
de comunicación que posibilite el intercambio de prácticas, reflexiones y resultados de 
acciones de extensión desarrolladas por las Universidades Públicas, por medio de una 
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red amplia y diversificada de actores e instituciones sociales.

2. Se aceptan trabajos en los idiomas portugués, español e inglés. Los trabajos enca-
minados serán evaluados por el Consejo Regional y por consultores ad hoc, que podrán 
sugerir modificaciones.

3. La selección es realizada por medio de evaluación realizada por los pares – pro-
fesionales con experiencia en Extensión Universitaria y especialistas en las diferentes 
áreas temáticas: comunicación, cultura, derechos humanos, medio ambiente, salud, tec-
nología y trabajo. En el proceso de selección, además de los criterios generales para 
publicación, serán observados: prioridad del tema, consistencia científica, originalidad, 
actualidad de información y cumplimiento de normas éticas.

4. Derechos de autor: los trabajos publicados son propiedad de la Revista, vedada 
la reproducción total o parcial y la traducción a otros idiomas, sin la autorización de la 
misma.

5. El contenido de los trabajos es de responsabilidad exclusiva de los respectivos 
autores.

6. Secciones de la Revista:
- Editorial: materia de responsabilidad del Consejo Editorial de la Revista.
- Artículos: textos analíticos resultantes de estudios y revisiones sobre temas re-
lacionados a Extensión Universitaria o de experiencias desarrolladas en las áreas 
temáticas establecidas para la extensión universitaria, conforme ítem 3. Los artí-
culos deberán tener un máximo de 20 (veinte) páginas, incluyendo los anexos y 
las referencias.
- Opinión: opinión calificada sobre tópicos específicos de Extensión Universitaria 
(por invitación de los editores).
- Reseñas: síntesis o análisis crítico de obras relacionadas a Extensión Universi-
taria, publicados recientemente (con un máximo de 3 páginas).
- Libro/Disertación/Tesis: espacio destinado a la divulgación de obras relacionadas 
a Extensión Universitaria, recientemente publicadas.

7. Los originales deberán ser enviados a la Secretaría de la Revista en 3 (tres) copias 
impresas y una en medio electrónico (CD o por mail), con la indicación del programa y la 
versión empleada (solamente programas compatibles con el Windows), adoptando los 
siguientes parámetros:

a) Fuente: Times New Roman, espacio 1,5 (uno y medio), tamaño 12;
b) Configuraciones de los márgenes en 3,0 cm para derecha, izquierda, inferior y 
superior en papel A4;
c) Caja alta apenas para las siglas (los títulos deberán siempre ser compuestos de 
caja alta y baja);
d) No utilizar tabulación en ningún punto del texto.

8. Sobre la estructura, el trabajo deberá tener el siguiente formato:
a) título del trabajo en portugués o en el idioma del texto y en inglés y español;
b) nombre de la institución y sector a que los autores están vinculados;
c) dirección completa de los autores y mail para correspondencia;
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d) indicación del autor responsable por el intercambio de correspondencia;
e) resumen del trabajo en portugués, inglés y español, conteniendo hasta 200 pa-
labras, de acuerdo con la norma NBR 6028;
f) Palabras claves (hasta cuatro) en portugués, inglés y español, separadas por 
coma;
g) texto propiamente dicho;
h) notas: deben ser marcadas con números a lo alto, a la derecha de la palabra, 
y colocadas al final del texto, con el título Notas, antes de la referencia, con letra 
tamaño 10;
i) referencias, conforme especificado en el ítem 11;

9. Sobre el texto, se exige:
a) corrección del portugués, del inglés y del español;
b) en las citaciones textuales, seguir la norma NBR 10520/2002;
c) no utilizar notas de rodapié.

10. Las ilustraciones (mapas, tablas, gráficos y fotografías) deben seguir en archivo 
anexo en el mismo disquete o en otro, mas nunca estará incluido en el texto del artículo 
y la localización de la figura en el texto debe ser marcada con referencia, obedeciendo a 
las siguientes normas:

- Mapas y fotografías: deben ser escaneados con la extensión jpg o tif y resolución 
de 300 ppi. Los cartogramas deben ser monocromáticos (tonos de gris) y con título 
bien definido, escala gráfica y leyenda indicando con claridad los tonos, coordena-
das gráficas y orientación.
- Tablas y gráficos: deben venir con la indicación sobre el programa y la versión 
utilizada (solamente formatos compatibles con el Windows).

11. A los efectos de regularización, serán adoptadas las Normas de la Associação 
Brasileira deNormas Técnicas (ABNT). Las referencias deben obedecer las siguientes 
orientaciones:

- Máximo de 30 referencias;
- Referencias al final del artículo deben seguir los siguientes modelos (según nor-
ma de la ABNT NBR 6023/2002):

- Livros:
NOGUEIRA, Maria das Dores Pimentel (Org.). Extensão Universitária: diretrizes 
conceituais e políticas: documentos básicos do Fórum de Pró-Reitores de Exten-
são das Universidades Públicas Brasileiras. Belo Horizonte: UFMG/PROEX, 2000.

- Capítulos o parte de una obra: 
ROCHA, Roberto Mauro Gurgel. Extensão universitária: momento de aplicação do 
conhecimento e de intercâmbio de saberes na relação universidade sociedade? 
In: THIOLLENT, Michel et al. (Org.).Extensão universitária: conceitos, métodos e 
práticas. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro/Sub-Reitoria de 
Desenvolvimento e Extensão, 2003.

- Artículos en revistas:
BRAVO, Maria Inês Souza. Políticas públicas de saúde: experiência de articulação 
entre ensino, pesquisa e extensão. Interagir: pensando a Extensão, Rio de Janei-
ro, n.1, p. 53-60, ago. 2001.

- Evento como um todo:
ENCONTRO NACIONAL DO FÓRUM DE PRÓ-REITORES DE EXTENSÃO DAS 
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UNIVERSIDADES PÚBLICAS BRASILEIRAS, 18, 2002, Florianópolis. Anais...
Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina/Pró-Reitoria de Cultura e 
Extensão, 2002.

- Trabajo presentado en eventos:
JACOME, Mintza Idesis. Práticas Alfabetizadoras para a Eja. In: CONGRESSO 
BRASILEIRO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, 1, 2002, João Pessoa. Resu-
mos...João Pessoa: UDUFPB, 2002.

- Disertación/Tesis:
CUNHA, Lenilda Soares. O mal estar da Universidade: a tensão dos anos 90. 
2001, 255f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Educação, Universidade Federal 
Fluminense, Niteroi, 2001.

- Documento en formato electrónico:
IBGE. Cidades. Disponible en: http://www.ibge.gov.br. Acceso en: 05 abr. 2003.1

12. Los artículos deberán ser encaminados para:
Pró-reitoria de Extensão e Relações Comunitárias
Av. 9 de Julho, 199 Centro Taubaté-SP 12020-200
Tel.: (12) 3625-4227 4208 Fax: (12) 3633-4176
prex@unitau.br
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