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APRESENTAÇÃO 

 

É com muito apreço que a  Associação  Nacional  de  Pós-Graduandos  (ANPG), 

como entidade máxima de representação dos pós-graduandos brasileiros, abre mais uma 

vez  espaço  para  a  divulgação  científica,  através  da  quarta edição  do  seu  Salão 

Nacional, com a temática “Desafios e perspectivas para o financiamento da Ciência, 

Tecnologia e Inovação no Brasil”.  Entendemos como entidade de  representação,  que  a  

divulgação  da  ciência  é parte  de  um  conjunto  de  atividades,  que  pode  contribuir  na  

constituição  de  visões críticas  e  amplas  de  ciência  aos  estudantes,  pesquisadores  e  

demais  interessados  no tema. Como incentivo à leitura, à publicação e ao pensamento 

crítico, disponibilizamos esta obra a todos os autores que se empenharam para escrever 

seus resumos e apresentá-los à comunidade científica  do  nosso  país,  com  intuito  de  

contribuir nos  debates travados durante a Mostra Científica.  

Como coordenador da Mostra Científica e diretor  desta entidade,  desde  já  

agradeço  aos  autores, pareceristas  e  avaliadores  desta  obra,  à  Sociedade  Brasileira 

para o Progresso da Ciência (SBPC) e, com especial estima, à coordenação do 4º Salão 

Nacional de Divulgação Científica e aos meus caros colegas de entidade. Desejo que as 

páginas desta obra sejam luz à  mente  de  todos  os  leitores  e inspiração para vasta 

produtividade científica. 
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Coordenador da Mostra Científica do IV Salão Nacional de Divulgação Científica 
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CARACTERIZAÇÃO DO MEL DE ABELHA PRODUZIDO NA 

REGIÃO NOROESTE DO ESTADO DO PARÁ 
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Teixeira da Rocha (3) 
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Santarém/PA; (3)Doutor pesquisador da Universidade Federal de Santa Maria, Santa 

Maria/RS 

E-mail: adeleneportela@hotmail.com 

Área: Biociências 

Introdução 

O mel de abelha Apis mellífera tem destaque entre os produtos naturais mais 

pesquisados, uma vez que apresenta grande valor terapêutico e alimentar, devido a sua 

composição que inclui carboidratos, principalmente glicose e frutose, ácidos fenólicos, 

flavonoides e micronutrientes como vitaminas e minerais (BORSATO et al., 2014). Essa 

composição lhe confere diversas propriedades benéficas à saúde, tais como: atividade anti-

inflamatória, antimicrobiana, antioxidante e bactericida, emoliente, anticárie, 

imunoestimulante, cicatrizante, anticâncer, além do seu grande valor energético (BEAN, 

2012; CHEN et al., 2012). As atividades exercidas por este produto estão relacionadas a 

fatores como seu baixo teor de água, alto teor de açúcares, baixo pH, presença de peróxido 

de hidrogênio e diversos compostos provenientes do metabolismo secundário vegetal 

(HALAWANI & SHOHAYEB, 2011). Portanto faz-se necessário mais estudos sobre a 

caracterização do mel visando uma melhor compreensão sobre a ação deste produto. 

Diante disto, este estudo teve por objetivo avaliar o potencial antioxidante e a 

caracterização físico-química do mel de abelha Apis mellífera produzido no município de 

Santarém – Pará, tendo em vista as peculiaridades da região Amazônica, que mantém uma 

florada diversificada. 
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Metodologia 

Foram coletadas 24 amostras de mel de abelha Apis mellífera, adquiridas em 

triplicatas, com origem floral diversificada em novembro de 2014, por meio de extração 

manual sem nenhum tratamento prévio, obtidas diretamente em 08 apiários localizados nas 

comunidades Cipoal, Cedro, Bueira, Boa Fé 1, Boa Fé 2, Tipizal, Jacamim e Terra 

Amarela, na região de Santarém - Pará, Brasil.   As amostras foram acondicionadas em 

tubos Falcon de 50ml, identificadas com local, hora, número da amostra e armazenadas em 

temperatura ambiente. Foram analisados a cinza, pela incineração do mel á 600°C em 

Mufla da marca Jung; peso seco (massa), através do aquecimento do mel em estufa á 60°C 

até obtenção de peso constante; umidade; pH, através de pHmetro; açucares redutores, 

através da curva de glicose com reagente de cor e a ação antioxidante através da atividade 

Scavenger do radical DPPH (2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazil) em placas de Elisa com 50µl 

de mel. Todas as análises foram realizadas em triplicata. 

 

Resultados e Discussão 

Nas amostras avaliadas o conteúdo de cinzas variou de 0,10 a 0,29% (0,21±0,06). 

Provavelmente as diferenças no conteúdo mineral do mel estão relacionadas ao tipo de solo 

no qual a planta, que é fonte de néctar, está localizada (LACHMAN et al., 2007) e quando 

seu índice não está muito alto indica que o mel não sofreu adulterações (FINOLA et al., 

2007). Já o peso seco representou em média 83,1% do peso original das amostras, com 

umidade variando entre 14,7 e 17,5% (15,9±0,92%). O pH do mel variou entre 3,7 e 4,82 

(4,1± 0,39), sendo considerado ideal para inibir a presença e o crescimento de micro-

organismos (BERTONCELJ et al., 2011). Em relação ao teor de açucares redutores, houve 

variância entre 56,2 e 77,7% (67,8±8,15%), totalizando 37,5% das amostras fora do padrão 

recomendado pela legislação brasileira para méis de abelhas, que admite um valor mínimo 

de 65%, uma vez que os teores de açucares são importantes para o estabelecimento de 

várias características do mel (BRASIL, 2000). Quanto à atividade antioxidante, todas as 

amostras testadas mostraram potencial de eliminação de radicais, cujo percentual de 

inibição variou entre 45,19 e 56,9%.  
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Conclusão 

Os parâmetros físico-químicos analisados nos méis de abelha Apis mellífera da 

região Noroeste do Pará apresentaram valores médios adequados para o consumo humano, 

e estão de acordo com os valores sugeridos pela Instrução Normativa n°11 do Ministério 

da Agricultura e do Abastecimento, com exceção da análise de glicose, que estava abaixo 

do padrão recomendado em 37,5% dos méis estudados. Também está evidente a ação 

antioxidante do mel, porém são necessários outros estudos mais específicos para a 

identificação das substâncias responsáveis por essa propriedade. Este estudo confirma o 

mel Paraense como um produto natural de qualidade, incentivando o seu consumo 

principalmente nas comunidades da região, e o classifica como importante objeto de 

análises científicas futuras. 

 

Apoio / Fomento: Os autores agradecem as instituições de fomento CNPq e a CAPES. 

Palavras-chave: mel, Apis mellífera, antioxidante. 
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AVALIAÇÃO DE SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR 

INSTALADO EM UMA EDIFICAÇÃO DA MORADIA ESTUDANTIL 

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS – CAMPUS SÃO 

CARLOS 

 

Guilherme Augusto de Góes Dias(1); Douglas Barreto(2); Gisele Carine de Paiva Abrantes 

(3); Jacqueline Alves da Silva(4); Ary Rodrigues Alves Netto(5); Gildásio de Paula 

Silva(6). 

(1). Universidade Federal de São Carlos (Estudante de graduação); (2). Universidade 

Federal de São Carlos (Doutor); (3). Universidade Federal de São Carlos (Estudante de 

Doutorado); (4). Universidade Federal de São Carlos (Estudante de Mestrado). 

E-mail: guigoesd@gmail.com 

Área: Ciências exatas e da Terra 

Introdução 

A redução das fontes de energia tradicionais, os impactos ambientais causados pelo 

cotidiano do homem contemporâneo e o crescimento da população ameaçam a segurança 

energética das nações. Nesse contexto surge a necessidade de se buscar fontes alternativas 

de energia a fim de garantir para as gerações futuras o potencial das matrizes energéticas 

que utilizamos hoje e evitar um consumo excessivo e futuro esgotamento dessas fontes. 

Através dos anos desenvolveram-se tecnologias capazes de aproveitar e extrair a energia 

necessária para a atividade humana, como energia eólica, geotérmica, maré-motriz, 

biomassa, nuclear, biogás e solar. Devido a disponibilidade da energia solar no Brasil, 

beneficiado por sua localização geográfica, esta tem se tornado uma opção muito eficiente 

para o consumo energético alternativo. 

 

Metodologia 

A partir desse panorama buscou-se fazer um levantamento do sistema de 

aquecimento solar instalado em um dos edifícios da moradia estudantil da Universidade 
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Federal de São Carlos (UFSCar) e compará-lo com um sistema constituído por 

equipamentos com certificação do INMETRO catalogado em 2014 instalado da maneira a 

se obter maior incidência dos raios solares e, consequentemente, maior aproveitamento 

energético. 

 

Resultados e Discussão 

Com relação aos dados calculados pôde-se verificar que ao instalar de maneira 

adequada e com equipamentos certificados houve uma redução de aproximadamente 60% 

e 45% nas áreas de coletores solares e de reservação da água quente, respectivamente. A 

fim de se obter o tempo de retorno do investimento realizado foi feito um cálculo de 

payback simples o qual indicou que o retorno do investimento é feito em aproximadamente 

6 anos.  

 

Conclusão 

A partir desse trabalho é possível verificar a importância do correto 

dimensionamento de um sistema de aquecimento solar como a execução para a instalação 

do mesmo a fim de que exista uma boa eficiência do sistema, consequentemente refletindo 

numa economia no custo da instalação e de equipamentos. Dessa forma o usuário final 

pode substituir o aquecimento de água para banho tradicional, como o aquecimento do 

chuveiro elétrico, por uma fonte de energia alternativa como a energia solar, vislumbrando 

uma economia efetiva no consumo de energia e a otimização do sistema. 

 

Palavras-chave: Sustentabilidade, Energias Alternativas, Sistema de Aquecimento Solar.  
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CONSTRUINDO ESTRATÉGIAS DE MEDIAÇÃO EM UMA 

EXPOSIÇÃO SOBRE O TEMPO 

 

Rafael Velloso Luz 

Graduando em Licenciatura em Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro – 

UFRJ 

Email: velloso.rafa@gmail.com 

Áreas: Ciências Exatas e da Terra, Educação 

 

Introdução 

          O “Tempo” é um conceito complexo que permeia o pensamento da humanidade 

desde a antiguidade. Desde Platão que concebia o tempo como sendo uma imagem móbil 

da eternidade, passando por Newton e sua premissa do tempo absoluto, e Einstein com a 

Teoria da Relatividade, caracterizada como uma das teorias mais importantes do século 

XX, pois com ela pode-se apresentar as leis da Física na forma de uma geometria 

quadridimensional, onde o tempo passa a ser esta 4ª dimensão. A revolução quântica é o 

período o qual podemos destacar físicos como Planck, Bohr, Heisenberg, Dirac, entre 

tantos outros, que trazem um novo olhar ao conhecimento físico desenvolvido até então. 

Devido a estas curiosidades e ansiedades que permeiam a sociedade sobre a questão 

do “Tempo”, foi desenvolvido pela equipe da Coordenação de Educação do Museu de 

Astronomia e Ciências Afins (MAST - CED) uma exposição, nomeada de Faz Tempo, 

localizada em dois pavilhões do conjunto arquitetônico do MAST. A exposição aborda o 

conceito de “Tempo”  de forma interdisciplinar e lúdica de maneira que não somente 

apresente um pouco do que viria a ser este conceito tão complexo e alvo de tantas 

polêmicas, como também instigue o visitante a refletir e debater sobre ele.  

 

 

Metodologia  

O desenvolvimento deste roteiro seguiu os resultados obtidos na etapa anterior da 

pesquisa, pela análise das entrevistas feitas com os visitantes a partir do método do 

Discurso do Sujeito Coletivo. Os testemunhos deixados no caderno presente na exposição 

Faz Tempo, na cúpula 21, foram analisados por meio do método Análise de Conteúdo. O 

método é usado para interpretar e descrever o conteúdo de toda a classe de documentos e 



Associação Nacional de Pós-Graduandos. Anais da Mostra Científica do IV Salão Nacional de 
Divulgação Científica da ANPG. 1ª ed. Universidade Federal de São Carlos, 2015. 

ISBN: 978-85-61839-20-8 

 

textos (MORAES, 1999), de acordo com Laurence Bardin, o método é composto de três 

etapas: a pré análise, a exploração do material e o tratamento dos resultados e sua 

interpretação. A primeira etapa é a fase da organização, se utilizando de hipóteses, 

objetivos e indicares visando fundamentar a interpretação. Na segunda etapa é realizada a 

codificação dos dados. Na terceira etapa é realizada a categorização dos dados codificados, 

de acordo com suas semelhanças e discrepâncias. A partir dessas análises foi possível 

perceber a forma como o público passou a refletir sobre a questão do “Tempo”, uma vez 

que a exposição traz diferentes abordagens do assunto. 

 

 

Resultados e Discussão 

Feita a análise dos questionários da etapa anterior da pesquisa, iniciou-se a 

elaboração de estratégias de mediação, pautadas nos dados resultantes dessa análise e de 

parte dos dados da análise dos testemunhos registrados pelos visitantes espontâneos em um 

caderno na exposição, sobre suas reflexões do que percebiam ser o “Tempo”.  

A análise dos testemunhos, de forma geral, identificou que os registros do público 

em sua grande maioria fogem à fenomenologia do conceito de “Tempo” referente à 

ciência. É recorrente, no entanto, a idéia de “Tempo” relacionada às questões sociais, 

subjetivas e individuais. Os resultados obtidos a partir destes testemunhos foram 

organizados em categorias relacionadas com as seguintes idéias: a idéia do “Tempo” como 

algo precioso; relacionado à idéia de que o “Tempo” é contínuo e eterno; o “Tempo” 

relacionado ao nosso cotidiano; o desejo de manipular o “Tempo” e a analogia com tópicos 

de cunho científico abordados na exposição. Os testemunhos indicam que a exposição 

provoca múltiplas reflexões no público. Com o mapeamento, dessas categorias foram 

delineadas suas especificidades, possibilitando assim a elaboração de melhores estratégias 

de mediação. 

 

 

Conclusão 

 Com o levantamento e a categorização dos testemunhos, os resultados preliminares 

serviram de base para a construção de um roteiro de mediação para a exposição Faz 

Tempo. O roteiro busca primeiramente debater a questão do tempo em seu aspecto 

filosófico e científico no setor da exposição cuja temática explora esses dois aspectos. Em 
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um segundo momento se aborda o “Tempo” em sua  dimensão social, apresentada em 

outro setor da exposição. 

 A partir da categoriação dos testemunhos dos visitantes, torna-se possível entender 

com mais eficácia, como os visitantes espontâneos refletem sobre o “Tempo”, durante a 

visitação à  exposição, possibilitando assim levantar limites, tensionamentos e 

potencialidades acerca da utilização de instrumentos científicos como recurso pedagógico 

para a ampliação da cultura científica do público. 

 

Palavras-chave: Mediação em Museus, Conceito do Tempo, Concepções prévias. 

 

Instituição de fomento: CNPq e MAST  
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DESENVOLVIMENTO DA TÉCNICA NÃO DESTRUTIVA DE 

MACACOS PLANOS PARA APLICAÇÃO EM ALVENARIAS 

MODERNAS 

Mateus de Oliveira Soriani (1); Guilherme Aris Parsekian(2) 

(1).Aluno de Mestrado em Engenharia Civil na Universidade Federal de São Carlos; (2). 

Doutor em Engenharia Civil e Professor na Universidade Federal de São Carlos. 
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Área: Ciências Exatas 

 

Introdução 

A técnica de macacos planos é uma técnica não destrutiva, largamente aplicada em 

estruturas antigas e monumentos históricos de alvenaria estrutural. A técnica é reconhecida 

como eficiente e prática na obtenção de propriedades de alvenarias, como módulo de 

elasticidade e resistência à compressão, propriedades essenciais para a realização de uma 

avaliação estrutural. Trata-se de uma técnica não destrutiva, ou seja, possibilita obter 

informações da estrutura sem causar danos permanentes a ela. Testes com macacos planos 

já fazem parte de normas norte-americanas e recomendações europeias. Existem casos de 

edifícios de alvenaria estrutural modernos que necessitam de avaliação estrutural e 

macacos planos seriam uma alternativa. Porém, a técnica disponível possui limitações que 

não permitem sua aplicação em blocos vazados (frequente em alvenarias modernas), 

devido ao formato do equipamento. Assim, sugere-se um novo modelo de macaco para 

possibilitar tal aplicação. 

 

Metodologia 

O desenvolvimento do trabalho é feito através do levantamento e organização de 

trabalhos já publicados a respeito do tema. Uma comparação é feita entre normas e 

procedimentos existentes, identificando pontos de discordância. Por fim, o projeto de um 

novo equipamento para a técnica de macacos planos é desenvolvido com base nas 

limitações identificadas. 
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Resultados e Discussão 

Como resultado, apresenta-se uma análise geral da técnica de macacos planos. 

Nessa análise relata-se o histórico da técnica, com trabalhos sobre o surgimento e o 

desenvolvimento da mesma. Realiza-se uma discussão sobre as vantagens da técnica, 

assim como as limitações dos equipamentos na aplicação em alvenarias modernas. Para 

superar as limitações identificadas, o projeto de um novo macaco plano foi idealizado, 

resultando na fabricação de um protótipo.  

 

Conclusão 

Como conclusão, aponta-se que a técnica de macacos planos apresentou um rápido 

desenvolvimento após o seu surgimento, com diversos estudos realizados, sendo 

reconhecida como uma importante técnica não destrutiva para alvenarias antigas. Porém, 

diversas estruturas modernas de alvenaria necessitam de avaliação estrutural e a técnica 

poderia ser aplicada nesses casos. Porém, para que isso seja possível, é necessária a 

adaptação da técnica com um equipamento diferente que supere as atuais limitações. 

 

Apoio: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. 

 

Palavras-chave: macacos planos, alvenaria estrutural, técnica não destrutiva. 
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KATARISMO E PLURINACIONALIDADE NA BOLÍVIA: UM 

DEBATE ACERCA DA DIFERENÇA 

 

Allysson Lemos Gama da Silva; 

Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro 

E-mail: allysson.lemos@yaho.com.br 

Área: Ciências Humanas, Letras e Artes 

 

Introdução  

Este trabalho foi desenvolvido no curso da disciplina “Marcadores Sociais da 

Diferença: Gênero, Raça e Classe” para o fim de avaliação dos discentes no curso 

ministrado por André Videira Figueiredo e Luena Pereira, no Programa de Pós-Graduação 

em Ciências Sociais da UFRRJ. Fiz, portanto, uma articulação do debate da disciplina, 

quer seja, a discussão teórica a respeito da aplicação das noções de raça e classe como 

mecanismos de estabelecimento da diferença na sociedade moderna, a destacar vertente 

latino-americana que postula sobre a “colonialidade do poder”, com a pesquisa por mim 

desempenhada a nível de mestrado sobre o surgimento da ideia de plurinacionalidade na 

Bolívia, noção esta que viria mobilizar a organização de uma nova constituição no país e a 

deflagração do Estado Plurinacional da Bolívia em 2009.  

Dessa maneira, busquei confrontar distintas visões teóricas sobre raça e classe para 

assim entender a configuração do poder na Bolívia e o significado dessa experiência 

política. 

Vale ressaltar que a experiência boliviana tem inspirado diversos outros países a discutir a 

ideia de plurinacionalidade, o que põe novo elemento ao debate da atualidade do Estado-

Nação. 

 

Metodologia 

Para construir o debate teórico sobre a diferença foram lidos os trabalhos de Nancy 

Fraser (2003) e de Axel Honneth (2007) e a polêmica que travam entre si sobre as leituras 

de políticas de redistribuição e reconhecimento, e o debate sobre o eurocentrismo e a 

colonialidade do poder feito por Aníbal Quijano (2005) e Catherine Walsh (2007). Este foi 

o aporte teórico que balizou a discussão sobre as articulações de poder na Bolívia, das 
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quais pude obter opiniões de diversos segmentos sociais e políticos bolivianos através de 

entrevistas realizadas em La Paz entre agosto e setembro de 2014, leituras que também 

pudessem expressar posições políticas, todas elas entendidas como elementos construtivos 

de “controvérsias”, no esquema analítico proposto por Emersom Giumbelli (2002), no 

qual, polêmicas, “controvérsias”, entre grupos sociais pode sugerir temas fundamentais na 

construção de uma narrativa sobre determinada sociedade. 

 

Resultados e Discussão 

Os conflitos étnico-raciais na Bolívia, que depois também viriam a tomar contornos 

nacionais, datam do período colonial. A revolução nacionalista de 1952 foi um processo 

que reuniu amplos setores sociais, inclusive indígenas, em torno da superação do regime 

oligárquico. Para o indígena, particularmente, o regime oligárquico representou a 

espoliação dos territórios comunitários considerados ilegais pelo Estado, bem como a 

negação da cidadania. Os governos nacionalistas que sucederam a revolução seriam um 

marco da mudança da relação do Estado com o indígena, sem, todavia, mudar a 

perspectiva de uniformidade cultural do cidadão boliviano. Desta vez o que estava em 

questão era integrar o índio à vida nacional. Assim sendo, as terras comunitárias, sua 

organização política, as figuras históricas de Tupac Katari e Bartolina Sisa se converteriam 

em símbolos da luta indígena. O katarismo interpretaria a situação do indígena na Bolívia 

como dupla, ou seja, ao mesmo tempo que há nações originárias não reconhecidas, os 

indígenas existiriam na então sociedade boliviana na condição de classe camponesa, 

fazendo assim uma integração entre os discursos de classe e etnia. Esta base teórico-

política seria fundamental para o surgimento da noção de plurinacionalidade. 

 

Conclusão 

Durante a realização desta pesquisa se pode perceber como todas as matrizes 

teóricas descritas podem ajudar na análise da plurinacionalidade como produto das lutas 

sociais no país. Então, se por um lado existem setores que agenciam valores da luta por 

reconhecimento, o mesmo poderia ser dito sobre a luta por redistribuição. Ao passo que, se 

a discussão da “colonialidade do poder” proporciona uma análise interessante da 

construção eurocêntrica do Estado-Nação na Bolívia, por outro lado a convergência de 

todas estas lutas não poderia ser explicada simplesmente pela luta por “descolonização”, 

como propõem estes autores. Assim, o que se pode concluir mais claramente a esta altura 
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da pesquisa é o quão particular é o caso boliviano em relação a este tema, já que diversas 

matrizes convergiram numa perspectiva anticapitalista e anti-Estado-Nação, por meio da 

ideia de plurinacionalidade. 

 

Instituição de fomento: CAPES 

 

Palavras-chave: Bolívia, Katarismo, Plurinacionalidade, Raça  
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PEER COACHING COMO FORMA INOVADORA PARA A 

FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES 

 

 

Bernd Renner 

Mestrando do Programa de Pós-graduação em Linguística Aplicada PGLA UnB/Brasília, 

DF 

berndrenner1@gmail.com 

Área: Ciências Humanas, Letras e Artes 

 

 

Introdução 

A formação contínua de professores se tornou um tema amplamente discutido em 

muitos países e em todo o mundo. No entanto, nem todos os esforços feitos em busca de 

iniciativas adequadas foram coroadas com sucesso. Muitas tentativas realizadas em 

instituições educacionais não mostram os efeitos desejados, devido a uma série de razões: 

as escolas oferecem, somente, possibilidades limitadas de trabalho colegial, e a sobrecarga 

de burocracia não deixa tempo para os colegas fazerem outras atividades fora do horário 

regular de ensino. Além disso, o isolamento dos professores muitas vezes complica os 

esforços para realizar qualquer tipo de formação continuada.Este artigo analisa em que 

medida o peer coaching pode constituir um instrumento eficaz no contexto da formação 

continuada de professores, compilando arcabouços teóricos em pesquisas existentes que 

mostram varias atividades de peer coaching iniciadas por pesquisadores diversos. A 

análise e discussão destas iniciativas mostram, sem exceção, resultados positivos, em nível 

individual ou mesmo em nível institucional. 

 

Metodologia  

Este trabalho dá uma visão geral inicial sobre as origens do peer coaching e, 

posteriormente, apresenta várias definições e princípios. Os principais autores que apóiam 

esta parte do trabalho são Showers e Joyce (1996), Robbins (1991) e Gottesman (2000). A 

seção seguinte descreve várias atividades do peer coaching que podem ser aplicadas no 

âmbito da formação contínua de professores e é apoiada principalmente por autores como 

Caro e Robbins (1991) e Vidmar (2006).Isto será seguido por uma descrição dos benefícios 

mailto:berndrenner1@gmail.com
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do peer coaching que serão refletidos nas conclusões relatadas nas pesquisas de vários 

autores. Os estudos mostram os benefícios que poderiam ser notados nos contextos de 

pesquisas correspondentes, mostrando também as vantagens deste conceito de coaching 

particular, em comparação com as formas tradicionais de treinamento e supervisão: esta 

parte é guiada principalmente por autores como Zwart, Wubbels, Bolhuis e Bergen (2009 ), 

Becker (2011) e Slater e Simmons (2001). 

 

 

Resultados e Discussão  

Com base na avaliação dos resultados desses estudos, este trabalho defende o peer 

coaching como instrumento eficaz para o desenvolvimento profissional de professores no 

contexto da formação contínua. Todos os estudos descritos pelos pesquisadores mostram, 

sem exceção, resultados positivos, sejam em nível individual de um professor ou mesmo 

em nível institucional. Peer coaching é uma forma de formação continuada de professores 

que não se limita a determinados países, instituições ou departamentos escolares e é 

independente das decisões políticas e,por isso, pode ser aplicado em qualquer 

contextoeducacional. 

 

Conclusão 

Todos podem participar, sejam professores de Línguas, professores de Matemática 

ou professores de Artes, a aplicação de certas atividades não requer um longo período de 

start-up para a implementação. Basta que dois ou mais professores pretendam melhorar as 

suas vidas profissionais e tenham um ambiente de trabalho que ofereça o suporte 

necessário. As despesas financeiras para as escolas podem ser reduzidas ao mínimo, já que 

não há necessidade de contratar nenhum instrutor externo - o segredo está dentro das 

próprias escolas e os anos de experiência acumulados de seus próprios professores, um 

enorme potencial que pode certamente servir para efetuar alterações significativas. Na 

verdade, não há mais desculpa para não dar-lhe uma oportunidade. Até porque estamos na 

era pós-método, recomendo, então, a leitura de Prabuh (1990): There is no Best Method - 

Why?  
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Palavras-chave:treinamento de professores em serviço, desenvolvimento profissional de 

professores, treinamento em grupo. 
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CULTURA E RELIGIÃO NO ESPAÇO DA CIDADE: UMA 

PROPOSTA GEOGRÁFICO-CULTURAL PARA ANÁLISE DO 

NEOPENTECOSTALISMO    

Autores: Isley Borges da SILVA JUNIOR(1), Alessandro Gomes ENOQUE(2). 

Área: Ciências humanas, letras e artes. 

 

Introdução 

O artigo reflete o amadurecimento de uma perspectiva analítica geográfico-cultural 

para a corrente religiosa neopentecostal. Por ser contemporâneo, o neopentecostalismo 

merece olhar teórico-metodológico que consiga explicar as dinâmicas econômicas, 

políticas e de sentido de pertencimento, elementos internos relacionados à estruturação de 

um discurso teológico específico. Além disso, faz-se necessário refletir sobre a sua maneira 

de ocupar as cidades, relacionada à sua característica de um evangelismo de massa. 

 

Metodologia 

A partir de uma revisão bibliográfica atenta sobre a temática, estabeleceu-se 

parâmetros analíticos para o estudo das manifestações do sagrado neopentecostal no 

espaço urbano. 

 

Resultados e discussão 

           O trabalho visa subsidiar, teórica e metodologicamente, os geógrafos culturais e da 

religião que queiram tomar como objeto de estudo o neopentecostalismo. Pretende-se, 

sobre o viés epistemológico do materialismo cultural, compreender a produção do espaço 

sagrado neopentecostal, considerando que ele não é apenas um objeto estanque advindo da 

cultura, mas construído por determinadas práticas sociais (WILLIANS, 2005) que nos 

desvelam interesses econômicos, políticos e identitários. Propomos uma abordagem 

qualitativa que abriga categorias analíticas da Ciência Geográfica como espaço, 

territorialidade, paisagem e lugar (ROSENDAHL, 2003), a fim de compreender como a 
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corrente religiosa em questão emerge no espaço urbano. A questão que nos norteia é a 

seguinte: de que maneira o neopentecostalismo expressa-se no universo das percepções e 

representações da cidade e como faz uso de estruturas materiais e simbólicas?; 

Conclusão 

 Enquanto outras religiões e correntes religiosas constroem templos específicos 

para seus rituais sagrados, o neopentecostalismo preocupa-se mais em se alocar nos 

grandes centros comerciais das cidades, lugares de considerável circulação de pessoas, 

serviços e ideias, objetivando angariar número expressivo de fiéis para suas instituições 

religiosas. Antigos teatros, cinemas e garagens de vendas de carros, além de cômodos 

comerciais amplos, são adaptados para tornarem-se espaços sacros, de modo que se 

percebe determinada fluidez entre sagrado e profano nesta última corrente pentecostal. 

Portanto, essa proposta analítica geográfica e cultural para o neopentecostalismo deseja 

contribuir com as pesquisas em torno da dinâmica do campo religioso brasileiro, 

especialmente acerca da forma como neopentecostais fazem uso do espaço da cidade. 

 

Apoio: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES); 

 

Palavras-chave: neopentecostalismo; geografia cultural; geografia e religião. 
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O CONCEITO DE HEGEMONIA DO PODER EM LÊNIN E 

GRAMSCI: CONTRIBUIÇÕES AO DEBATE 
 

Pedro L. T. de Camargo(1), Diana C. de Abreu(2) 
(1) Biólogo e Professor, Doutorando em Geotecnia e Recursos Naturais da UFOP/MG; (2) 
Socióloga; Doutora em Educação pela UFPR/PR 
E-mail: pedro0peixe@yahoo.com.br 
Área: Ciências humanas, letras e artes (Ciência Política) 

 

Introdução 

 Uma das muitas teses que são consideradas oriundas do cérebro de Gramsci é a 

teoria da hegemonia do poder. Este equívoco aconteceu, principalmente, devido ao fato do 

Partido Comunista Italiano (PCI), durante os anos 20-30, ter mudado de postura após a 

prisão de Gramsci, em 1926, por preferir seguir a linha soviética, em contraposição aos 

escritos do então deputado e líder do partido na Itália, que fora preso a mando de 

Mussolini.  

 Togliatti era o principal líder do PCI durante o período que Mussolini esteve no 

poder na Itália e era diretamente ligado à chamada “linha soviética de Socialismo real”. 

Após este ter acesso aos “Cadernos do Cárcere”, de Gramsci no período em que ficou 

preso, preferiu deixá-lo guardado por 10 anos, só o publicando, ainda de forma censurada, 

em 1947 (Harman, 1978). Isto aconteceu devido a uma interpretação equivocada desta obra 

pelos próprios membros do PCI, que ao invés de estudar e entender melhor os escritos 

preferiu taxá-lo de subversivo e social democrata (Secchi, 1967).  

 Um fator que gera confusão em relação a Gramsci é o fato de o PCI (sob a direção 

de Togliatti) passar a usar seus escritos como uma forma de justificar a aproximação deste 

partido, em meados dos anos 50 com a democracia cristã, algo que ficou conhecido como 

“Eurocomunismo”. Gramsci sempre deixou claro que a autoria do princípio da hegemonia, 

para ele, era de autoria de Lênin, pois este conseguiu unificar a fórmula teoria e prática 

marxistas como forma de se manter a hegemonia política (Gramsci, 1978). 

 

Metodologia 

  O objetivo deste trabalho foi verificar se o conceito de “Hegemonia” presente nas 

obras de Gramsci é oriundo dele próprio ou se o italiano teve influência direta na obra de 
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Lênin. Para isso foram estudadas as bibliografias de ambos e livros de autores que 

estudaram cada um dos pensadores citados. 

 

Resultados e Discussões 

 Esta análise se fundamenta em dois pilares, sendo o primeiro a opinião do próprio 

Gramsci e a segunda na premissa de que tanto Lênin, quanto Gramsci apoiou as alianças 

entre as diferentes classes sociais de modo a combater o imperialismo em seus respectivos 

países e também como forma de se permitir uma maior mobilização social da classe 

trabalhadora como um todo (Gramsci, 1978; Lênin, 1920).  

 Isto é importante, pois só assim é que foi possível a tomada de poder em Moscou. 

Ainda em cima da questão da hegemonia de poder, se faz importante comentar algo, que 

talvez seja um dos pontos mais polêmicos entre ambos, a questão e a função do Partido 

Comunista, como um todo. Para Lênin, este  deve ser o sujeito prioritário da mudança 

social, o órgão de mudança responsável pela  transformação e organização do proletariado 

em busca de uma perspectiva revolucionária buscando, desta forma hegemonizar todas as 

instâncias de decisão e representação dos trabalhadores. (Arruda, 2000; Stálin, 1990).  

 Gramsci, neste ponto apoia-se na definição leninista de partido e vai além, sem 

questionar o tipo de organização apresentado por Lênin. Para o sardo, o partido deve ter 

uma função muito mais de educador dos trabalhadores, sendo estes (os trabalhadores) os 

verdadeiros sujeitos do processo mudancista revolucionário, o partido passa a ser uma 

escola para se forjar novos quadros capazes de mobilizarem a massa trabalhadora em busca 

de um viés de mudança efetiva, a transformação da sociedade (Gramsci & Bordiga, 1973).  

 Muitos tomam esta afirmação gramsciniana como uma negação da definição de 

Lênin. Porém o que muitos não observam é que a definição de Gramsci não diverge da 

leninista, mas apenas a complementa. Talvez o grande avanço da obra do italiano seja por 

enxergar além em um ponto essencial: Enquanto Lênin coloca o partido como o sujeito 

mais importante da sociedade política, Gramsci vislumbra que este deve ir além da 

política, participando de fato e de perto da sociedade civil. Isto para o sardo é fundamental, 

pois é neste fator que o partido comunista deve conquistar a dita hegemonia. 
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Conclusões 

 Ao apresentar esta nova maneira de proposta revolucionária, talvez Gramsci tenha 

sido o primeiro marxista a discordar do método soviético como verdade absoluta. Pelo fato 

do sardo ser contemporâneo da maior parte dos escritos de Lênin, pode-se dizer que o 

italiano se inspirou no modelo leninista para propor a primeira ideia de transformação 

social de forma diferente da proposta na URSS, sem, no entanto discordar da maneira 

soviética.  

 É inegável, portanto dizer que os escritos de Gramsci não se basearam nas obras de 

Lênin, mas soa exagero considerá-lo um discípulo deste, ou seja, um “leninista”. 

 

Palavras Chave: Hegemonia do Poder; Antonio Gramsci, Partido Príncipe. 
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ASSIMILAÇÃO: UM CONCEITO PARA ESTUDAR A 

COMUNIDADE POLONESA NO PARANÁ  

Rafaela Mascarenhas Rocha  

Mestranda em Sociologia – UFPR 

Área: Ciências Humanas, Letras E Artes. 

Introdução 

A vivência dos imigrantes poloneses no Paraná entre o final do século XIX e início 

do século XX será visitada neste texto. Esta comunidade começa a se instalar na cidade de 

Curitiba e arredores ao final do século XIX e suas atividades são verificadas até o período 

da ditadura Vargas. De acordo com os relatos históricos da comunidade polonesa, vistos 

em textos de Oliveira (2010) e Wachowicz (2000), é possível ver como foi a integração e a 

soma de culturas dos imigrantes à comunidade local, através das atividades culturais, 

educacionais e esportivas praticadas pelos imigrantes.  

A discussão sociológica será feita com base em estudos de Sociologia da Imigração 

usando-se o conceito de assimilação. Assimilação Este conceito explica como as 

comunidades de imigrantes se integram à sociedade local, adaptam costumes e somam 

aspectos culturais, ao longo da história e das gerações. O texto Tempo e Estudo da 

Assimilação de Green (2008) aborda a explicação sobre o conceito, a trajetória que os 

cientistas desta área percorreram para desenvolvê-lo e reformulá-lo durante o século XX. 

Conta-se também sobre a ruptura que lançou o conceito de etnicidade, que criticava a 

assimilação e se voltava para particularidades culturais. Será feito um relato sobre a linha 

etnicista. 

 

Aspectos históricos da comunidade polonesa 

A comunidade de imigrantes poloneses começou a se instalar no Paraná a partir de 

1871, quando famílias foram remanejadas da colônia Brusque (SC) para Curitiba. De 

acordo com Wachowicz (2000)
1
, os primeiros terrenos disponibilizados para a colonização 

                                                           
1
WACHOWICZ, Ruy. Saporski: Um pioneiro Polono-Brasileiro. Revista Projeções, Curitiba: Editora Braspol. II/2000.  A revista 

Projeções foi uma publicação realizada entre os últimos anos da década de 1990 e os primeiros anos da década de 2000, por intelectuais 

poloneses e descendentes de poloneses em Curitiba-Paraná. 
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polonesa pela Câmara Municipal de Curitiba, foram às margens do Rio Barigui, mas houve 

má adaptação. E posteriormente foram abertas mais colônias na região de Curitiba, como: 

Santa Cândida e Abranches.Com a necessidade de organizar a vida social, integrar e 

informar a comunidade, intelectuais imigrantes montaram a Gazeta Polska w Brazili, 

jornal escrito em polonês e que circulou em Curitiba entre 1892 e 1942. E em 1890, 

também em Curitiba foi fundada a Sociedade Polono-Brasileira TadeuszKosciuszko, em 

funcionamento até os dias atuais. E foram construídas escolas que lecionavam em polonês 

para crianças da comunidade e de fora dela. A primeira escola foi fundada na Colônia 

Orleans em 1876. 

 

O conceito de assimilação 

A assimilação foi desenvolvida em meados do século XX na sociologia dos EUA. 

Nancy Green (2008)
2
conta que a assimilação não pode ser desvinculada da noção de 

tempo. Há que se ver o cotidiano de uma comunidade pelas suas gerações. Green (2008) vê 

definições do conceito: a definição de Gordon (1964)
3
 diferencia a assimilação cultural da 

estrutural.E a definição de Newman (1973)
4
, que propôs explicar a assimilação através de 

esquemas: 

 Angloconformidade:Há uma cultura principal; 

 Amalgamação:Todas as culturas geram uma nova; 

 Pluralismo Cultural: Nenhuma cultura influencia outra. 

Green (2008) considera essas definições e eleva a importância do estudo do tempo 

e sua ação dentro das comunidades. Green (2008) mostra que a escolha do período de 

tempo para a análise compreenderá uma geração de imigrantes.  

 

 

 

                                                           
2
GREEN, NANCY. Tempo e Estudo da Assimilação. In: Antropolítica: Revista Contemporânea de Antropologia, Niterói, número 25. P. 

23-40. 2° Semestre de 2008. 

3
GORDON, Milton. Assimilation in American life. New York: Universtity Press, 1964. Texto citado por Green na página 24, de seu 

artigo Tempo e estudo da Assimilação, 2008.  
4
 NEWMAN, William M. American pluralism. New York: Harper and Row, 1973. Texto citado por Green na página 25, de seu artigo 

Tempo e estudo da Assimilação, 2008.  
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Considerações finais 

O convívio dos imigrantes poloneses no estado do Paraná deve ser analisado no 

âmbito sociológico dentro de uma categoria de análise específica. E a categoria de análise 

que melhor contempla o caso é o conceito de assimilação. Um conceito que nasceu em 

meio a definições sobre adaptação cultural de estrangeiros e transferências de cultura e que 

como teve sua construção na sociologia dos EUA, a assimilação era ligada à ideia de 

“americanização”; mas que no Pós-Guerra reviu suas definições; passou por ruptura com 

foco nas particularidades culturais das populações. No fim do século XX, a assimilação é 

reformulada com a percepção da multiplicidade cultural. O uso deste conceito aplicado às 

gerações que se sobrepõem e transmitem sua percepção sobre cultura e modo de vida 

imigrante de maneiras diferentes ao longo do tempo, é uma forma viável para compreender 

processos de composição de uma cultura multiétnica, como o caso do Brasil. 

 

Palavras-Chave: Imigrantes, Assimilação, Poloneses. 
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MERCADO DE TRABALHO BRASILEIRO NOS ANOS 1900: 

DESREGULAMENTAÇÃO E TRANSFORMAÇÕES ESTRUTURAIS 

Tamara Naiz da Silva 

Email: tamara.naiz@gmail.com  

Área: Ciências Humanas, Letras e Artes 

 

Introdução 

No inicio da década de 1990 a economia brasileira passava, por uma fase de amplas 

e profundas mudanças, buscando um processo de integração do país à nova ordem 

mundial. Essas mudanças estruturais repercutiram na organização produtiva e financeira, 

no balanço de pagamentos e nas contas públicas. Do ponto de vista das repercussões desse 

processo sobre o mercado de trabalho, avaliamos que foram negativas, pois aqui, os 

problemas do capitalismo contemporâneo, decorrentes do padrão de acumulação global 

predominantemente financeiro, se sobrepuseram aos problemas históricos do capitalismo 

brasileiro, tardio. Desse modo, a fase é marcada pelo crescimento das taxas de desemprego 

aberto e pela precarização geral do trabalho, termos que acentuaram ainda mais 

heterogeneidade do mercado de trabalho brasileiro. Desse modo, quais foram essas 

mudanças estruturais e sua relação com as desregulamentações da legislação trabalhista ao 

longo da década de 1990 são algumas das questões que pretendemos abordar no presente 

artigo. 

 

Metodologia: 

Para o desenvolvimento do presente estudo foi feito um aprofundamento teórico 

acerca do tema, com levantamento bibliográfico acompanhado de estudos históricos e 

econômicos que serviram de alicerce de qualidade para a pesquisa quantitativa. Alem disso 

a definição de categorias importantes para o mesmo.  

Também buscou-se promover uma análise qualitativa e quantitativa sobre o 

mercado de trabalho no Brasil a partir de fontes do Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do 

Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), 

relacionando-os à esfera da proteção social no Brasil e da macroeconomia nacional, que 

caminha para uma inserção no novo ciclo capitalista de acumulação. 

mailto:tamara.naiz@gmail.com
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 Sendo feito também um levantamento e análise de fontes oficiais do governo 

federal, de documentos oficiais como legislações trabalhistas, normatizações, publicações 

oficiais, orientações e tratados econômicos, acordos de cooperação internacional 

relacionados à questão trabalhista e à econômica, cartas de intenção, balanços de 

pagamento do Banco Central, etc.  

 

Resultados e Discussão 

As transformações foram iniciadas a partir da eleição de Fernando Collor, em 1989, 

quando o governo brasileiro adota a estratégia de buscar uma inserção competitiva no 

mercado internacional, através de um processo de desregulamentação comercial e 

financeira. O caminho retomado firmemente pelo governo de Fernando Henrique Cardoso. 

As reformas estruturais de cunho neoliberal apresentadas pelo governo FHC tiveram fortes 

implicações nas relações de trabalho.  

 A partir da perspectiva da desregulamentação do mercado de trabalho nacional, 

iniciada nos anos 1990, particularmente a partir de 1994, essas mudanças estruturais foram 

evidentes. A estratégia foi objetivada por mudanças pontuais e paulatinas na legislação 

trabalhista e social, consagrada na CLT e na Constituição de 1988.  

Por falta de espaço não será o caso, aqui, de entrar em pormenores sobre cada uma 

dessas mudanças, todavia será necessário apresentar um panorama das mudanças 

desregulamentadoras dos anos 1990 consideradas aqui mais relevantes. Quais sejam: 1) 

Contratação e alocação da força de trabalho; 2) Remuneração da força de trabalho; 3) 

Proteção e assistência à força de trabalho (ocupada e desocupada); 4) Reforma sindical e 

da Justiça do trabalho; 

 

Considerações 

Não é simples avaliar em que medida essas mudanças ocorridas na década de 1990 

foram parte de uma real necessidade de adaptação ao novo cenário do capitalismo 

internacional ou resultaram das escolhas das elites (lideranças públicas e privadas), mas é 

perceptível o fato de que em face à mudança de tom observada em nível mundial nossas 
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lideranças governamentais adotaram opções políticas
5
 que favoreceram fortemente a 

desestruturação do mercado de trabalho na década de 1990. 

Aqui, as opções foram um importante componente para se expressar o novo 

momento da (des)regulação contemporânea do padrão anterior, ainda não realizado de 

modo amplo. Este aspecto é distinto das experiências dos países centrais (dos quais copia o 

modelo), que parecem ter esgotado o modelo fordista antes de transitar para o padrão de 

acumulação financeirizado. 

 

Instituição de Fomento: Capes 

 

Palavras-chave: Anos 1990, mercado de trabalho brasileiro, desregulamentação, 

reestruturação  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Refiro-me ao processo indiscriminado de abertura financeira, à implementação do combate à inflação ancorado na moeda 

sobrevalorizada e nas elevadas taxas de juros e a desnacionalização de segmentos econômicos, inclusive por meio da privatização de 

importantes empresas estatais, processos que levaram a um movimento de reestruturação produtiva.   
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“A BELA ADORMECIDA” (1959) DISNEY E A SOCIABILIDADE 

BURGUESA. 

Aleska Lemos Gama da Silva 

Bacharel pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

Email:aleska.lemos@hotmail.com 

Área: Ciências Humanas, Letras e Artes. 

 

 

Introdução 

Este trabalho se situa no campo de pesquisas da História Comparada, pois trata-se 

de uma investigação interdisciplinar entre História, Cinema e Iconografia. Os objetos 

analisados sãoo manuscrito dos séculos XIV/XV denominado “As Riquíssimas horas do 

Duque Jean de Berry” e a animação dos estúdios Disney intitulada “A Bela Adormecida” 

(1959) respectivamente. A comparação destas fontes surgiu da descoberta de que Walt 

Disney,intencionalmente, se apropriarada tradição medieval das iluminuras, para criar um 

mecanismo iconográfico  que inclui o expectador na história. Por meio disto, a empresa 

Disney constrói uma narrativa ilusionista, chamada também de “Naturalista”, muito 

utilizada na primeira metade do século XX e criticada por Eisenstein por naturalizar 

“valores burgueses”. 

 

 

Metodologia 

O recorte deste trabalho envolve duas sociedades distante no tempo e no espaço 

(França na virada do século XIV para o XV e Estados Unidos no século XX), recorreu-se a 

uma metodologia comparada, pois segundo Detiennepode-se comparar duas sociedades 

distantes no tempo e no espaço, sendo preciso apenas cuidado com anacronismos.A 

História Comparada, demanda uma perspectiva interdisciplinar e intradisciplinar, já que 

uma de suas possibilidades é dialogar subcategorias da História (Como História 

Demográfica e História Econômica).  

Dentro da metodologia comparada, há o método da História Cruzada, que optou-se 

por utilizar neste trabalho, pois permite estudar “A Bela Adormecida” e “As riquíssimas 

horas do Duque de Berry” no âmbito da História Cultural (pois Disney se percebe num 

momento análogo aos artistas do século XIV, construindo para si uma identidade de 

mailto:aleska.lemos@hotmail.com
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pioneiro na arte da representação) e entender influência mútua entre os objetos , nesse 

caso, como a tradição das iluminuras medievais atravessa a animação para ajudar a 

recontar a história da bela adormecida e como a animação atribui novo significadoao livro 

de horas, ofertando uma nova leitura dele ao dar vida aos personagens iluminados. 

 

Resultados e Discussão 

A “ilusão da vida” que Walt Disney almejava, foi teorizada por Griffiths. Em seu 

estilo de filmagem a lente da câmera, funciona como o “olho de um observador” por causa 

dos movimentos realizados pelo aparelho. Dessa forma ela (a câmera) dá a impressão de 

que existe um mundo do outro lado da tela do cinema, o que possibilita tratar essa 

percepção como se ela usasse a tela como uma janela. ParaBalazs, o expectador é inclusive 

jogado dentro dessa janela para subverter a segregação física entre plateia e a narrativa do 

filme, (o que casa com o “close up” na iluminura da Bela Adormecida Disney).Esse tipo de 

abordagem recebeu críticas de cineastas como Eisenstein, pois em sua opinião, produzia 

filmes pseudo realistas
6
 que faziam o expectador sentir como se estivesse vivendo o filme. 

Isso seria ruim para o autor, porque o filme não se assumiria como um discurso, e assim 

não suscitaria uma reflexão no público. Além disso, a abordagem universalizava os ideais 

da burguesia /classe dominante alienando o povo de sua própria realidade 

 

Conclusão 

Por meio da análise realizada, conclui-se que a produção de “A Bela Adormecida” 

Disney situa-se no contexto social do cinema naturalista, e que por isso foi idealizado para 

disseminar valores burgueses, por meio do ilusionismo de Griffths.  Em outras palavras, a 

Arte das iluminuras inspirou um mecanismo que ilusoriamente inseria o expectador na 

obra cinematográfica. A finalidade disso, é fazer com que o público se sentisse parte da 

história, se identificando com os personagens e seus dilemas tipicamente burgueses, para 

                                                           
6Segundo Jacques Aumont,o realismo tem mais a ver com o ideal do que com o real, pois depende da concepção de realidade da 
sociedade que o produziu (houve vários tipos de realismo na História) e porque está sujeito a convenções de representação (218-

219:2012). 

 



Associação Nacional de Pós-Graduandos. Anais da Mostra Científica do IV Salão Nacional de 
Divulgação Científica da ANPG. 1ª ed. Universidade Federal de São Carlos, 2015. 

ISBN: 978-85-61839-20-8 

 

que assim naturalizassem o projeto de sociabilidade dessa classe social e se tornassem 

incapazes de questioná-la. 

 

Palavras-chave: A Bela Adormecida, burguesia, cinema, iluminuras 
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OS COMUNISTAS DO BRASIL E A LUTA POLÍTICA PELA 

EMANCIPAÇÃO DA MULHER NOS ANOS 1950 

Mariana de Rossi Venturini(1) 

(1)Mestranda do Programa de Pós-graduação em Sociologia da Universidade Estadual de 

Campinas (UNICAMP) 

E-mail: marianarventurini@gmail.com 

Área: Ciências Humanas, Letras e Artes. 

 

Introdução  

A pesquisapretende explorar a linha políticaem prol da emancipação da mulher 

contida nos documentos elaborados durante a 4ª Conferência Nacional do Partido 

Comunista do Brasil (PCB), realizada em maio de 1956, cuja pauta única foi “Sobre o 

trabalho do Partido Comunista do Brasil entre as mulheres” (Resolução da Conferência 

Nacional do PCB. Jornal Voz Operária, edição nº370, 16/06/1956). Tendo como fonte 

primária os periódicos comunistas e das organizações femininas ligadas ao partido e como 

fonte secundária literatura já produzida sobre o PCB e sobre os movimentos de mulheres 

durante o período, pretende-se analisar se a elaboração dos comunistas possuía conteúdo 

de reinvindicações específico para as mulheres enquanto tais ou se pretendia organizar 

mulheres em torno de reinvindicações e lutas gerais do partido.  

Com isto, pretende-se dar visibilidade e compreender criticamente a experiência de 

luta cuja base era a articulação classe & gênero e jogar luz sobre um período ainda pouco 

explorado da história do feminismo e dos movimentos de mulheres brasileiros, uma lacuna 

do conhecimento brasileiro acerca da luta emancipatória de um segmento social que, ainda 

hoje, sofre múltiplas opressões: as mulheres.  

 

Metodologia 

Pretende-se explorar, a partir de fonte documental primária publicada na imprensa 

oficial do Partido Comunista do Brasil, se havia e qual política o PCB propugnava em 

defesa da emancipação das mulheres e a forma como esta instituição enxergava a relação 
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entre geral e específico ao abordar o papel das mulheres na realização do Programa do 

PCB de 1954 e, de forma mais ampla, na luta pela construção do socialismo no Brasil.  

Para tanto, além dos documentos oficiais produzidos pelas instâncias dirigentes do 

PCB, serão úteis na pesquisa também, de maneira assessória, literatura secundária 

produzida sobre o PCB da década de 1950 e produções acadêmicas acerca dos temas das 

mulheres no Partido Comunista e dos movimentos de mulheres ligados à agremiação. 

 

Resultados e discussão 

A investigação criteriosa dos periódicos comunistas daquela época, e, 

especialmente, da já referida resolução da 4ª Conferência, nos permitem afirmar que havia 

preocupação com a questão da emancipação da mulher para além do mero 

desenvolvimento de formas de militância que atraíssem “massas femininas” para as lutas 

gerais nas fileiras do partido. O PCB propugnava pela luta das mulheres por sua 

emancipação através de uma agenda de lutas por direitos realizáveis imediatamente e como 

parte integrante da agenda democrática do país. Além disso, havia intenso debate partidário 

acerca dos “preconceitos feudal-burgueses” que atingiam as mulheres, inclusive entre a 

militância comunista.A existência desses documentos contraria a ideia amplamente 

difundida entre a historiografia feminista de que, antes da década de 1970, não haveria no 

Brasil movimentos reivindicatórios em defesa dos direitos específicos das mulheres, 

apenas mobilizações de mulheres em prol de agendas gerais (em prol da anistia, contra a 

carestia, etc). Pretende-se, com base na documentação coletada, refutar tal análise. 

 

Conclusão 

 Partindo-se dos documentos do PCB é possível distinguir uma identidade sexual 

politizada entre as militantes comunistas, não sendo ajustada a visão segundo a qual as 

mulheres do PCB se mobilizavam apenas em torno de tarefas partidárias e democráticas 

gerais, tais como a luta pela paz, pela anistia, contra a carestia, etc, que não haveria uma 

política de reinvindicações específicas em prol da emancipação das mulheres, e que o 

partido reproduziria acriticamente a divisão sexual do trabalho e as relações sociais 

patriarcais em seu interior. 
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Tais caracterizações são pertinentes em alguma medida, uma vez que um corpo 

coletivo, tal qual um partido político, possui contradições em seu interior e, estando 

inserido em um contexto social patriarcal, é razoável supor que tais relações estruturassem 

também as relações no ente em questão: o partido comunista. Contudo é necessário matizá-

las à luz da fonte documental. Estas nos permitem afirmar que havia o desenvolvimento de 

uma linha específica e que a questão da emancipação da mulhere a luta contra as 

discriminações de gênero integravam a agenda política do Partido Comunista durante o 

período analisado. 

 

Apoio: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) 

Palavras-chave: partido comunista; emancipação; socialismo; feminismo. 
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Introdução 

           Esta comunicação propõe uma análise dolivro de contos Pé-de-Perfume, da 

escritora são-tomense Olinda Beja, com o objetivo de reconhecer como são representados 

os sentidos de identidade nessas narrativas. Essa abordagem é relevante porque se pretende 

investigar como essa literatura, a partir da referida obra, discute questões de identidade, 

considerando que São Tomé e Príncipe tem apenas quarenta anos de formação.  

 

Metodologia 

           A pesquisa é de base bibliográfica e fundamenta-se, principalmente, no campo dos 

Estudos Culturais e Pós-Coloniais. Como primeiro momento da investigação, fez-se o 

levantamento das principais temáticas das narrativas que compõem o referido livro. Em 

seguida, elegeram-se algumas delas para o desenvolvimento da análise. 

 

Resultados e discussões 

            Pode-se perceber que as histórias da coletânea de contos Pé-de-perfume, da 

escritora são-tomense Olinda Beja, possuem temáticas variadas, mas, de um modo geral, 

retratam questões sociais e políticas de São Tomé e Príncipe. 

 

Conclusão 

            Pode-se afirmar que a literatura de São Tomé e Príncipe apresenta-se como forma 

de resistência identitária com grande importância na construção de um ideário da nação. 

 

Apoio: Universidade Estadual de Santa Cruz 
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Palavras-chave: Identidade, Narrativa, Literatura são-tomense. 
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Área: 4.2.4 – Ciências da Saúde 
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Introdução 

As políticas públicas buscam colocar o “governo em ação” e/ou analisar essa ação 

e, quando necessário, propor mudanças no seu rumo ou curso. Na área da saúde essa ação 

ou reorientação se dá através dos modelos de atenção que podem ser entendidos como 

combinações de saberes e técnicas (métodos e instrumentos) utilizadas para resolver 

problemas e atender necessidades de saúde.  

A discussão acerca dos modelos de atenção no Brasil tem indicado a necessidade 

de reorganização tecnológica do trabalho em saúde incorporando ferramentas 

negligenciadas no cotidiano dos serviços de saúde. A inovação tecnológica em saúde é 

capaz de proporcionar a resolução de situações e necessidades específicas por meio da 

produção de novas tecnologias. Essas podem ser classificadas como leve (modos 

relacionais de agir), leve-dura (saberes) e dura (equipamentos tecnológicos).  

Este trabalho teve por objetivos: compreender a relação entre políticas públicas, 

tecnologia e inovação em saúde, modelos de atenção e tecnologias em saúde em São 

Carlos, apreender e analisar as concepções de gestores, trabalhadores e usuários sobre o 

tema e avaliar as práticas cotidianamente desenvolvidas visando à implantação de 

tecnologias em saúde nos processos de trabalho e analisar decisões tomadas pela gestão 

municipal.  
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Metodologia 

Tratou-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, realizada por meio de um 

estudo de caso em São Carlos.  

Na análise qualitativa foram seguidos os passos propostos por Minayo (1998): 

Ordenação dos dados: que é o mapeamento dos dados; - Classificação dos dados: que 

consiste na leitura exaustiva do material para identificação de temas relevantes e 

estabelecimento de categorias temáticas; e - Análise final: que é a realização de 

articulações entre os dados e as referências teóricas adotadas. 

Esse estudo teve como sujeitos 2 profissionais e 2 usuários em uma USF, bem 

como em uma UBS e em uma UPA e 2 profissionais e 3 usuários em um Centro Municipal 

de Especialidades. 

 A coleta de dados foi realizada de janeiro a maio de 2011. Os dados coletados por 

meio do diário de campo realizado durante a observação do cotidiano de Unidades de 

Saúde e através das entrevistas com os sujeitos da pesquisa passaram por análise categorial 

temática. Os dados coletados foram obtidos através da observação participante que 

tem como finalidade descrever, identificar e gerar conhecimentos que facilitam a 

compreensão de algumas situações e características importantes sobre o tema de estudo.  

 

 

Resultados e Discussão 

Após a análise dos dados, seis categorias temáticas surgiram: o que são políticas 

públicas de saúde? São compreendidas como algo que contribui para melhoria da 

qualidade de vida e das condições dos usuários dentro do serviço de saúde, além de 

organizar e melhorar o serviço; tecnologia como ferramenta: a tecnologia deve 

acompanhar a modernização da sociedade, e se renovar para que o indivíduo tenha 

conforto e para que os trabalhadores consigam atender a demanda da população de forma 

integral garantindo a satisfação do usuário; dificuldades no trabalho em saúde, diversas: A 

falta de médicos se mostra muito evidente e acarreta diversas  conseqüências  para todo o 

sistema, o investimento na área da saúde se mostra deficiente, o déficit em produtos e 

equipamentos, pode acarretar demora nos atendimentos; facilidades no trabalho em saúde 

nem tantas:  A relação entre usuário e equipe contribui para a criação de vínculo e maior 

participação no tratamento do paciente e o entrosamento com as universidades se mostra 

facilitador,  as unidades de saúde na percepção dos usuários: O investimento na área da 
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saúde é visto como um fator determinante para qualidade do serviço; Os usuários sugerem: 

colocar mais médicos;os profissionais sugerem: investimento em recursos humanos. 

 

Conclusão 

Foi possível identificar neste trabalho que as políticas públicas não são estáveis e 

precisam mudar de acordo com as alterações que a população vem sofrendo e que alteram 

não só o perfil epidemiológico como as suas necessidades.  Acredita-se que o governo,  

deveria planejar e executar as ações ou propor mudanças para beneficiar os serviços de 

saúde e seu atendimento e proporcionar a melhoria da qualidade de vida para os usuários. 

Para isso, deveria propor modelos que pudessem suprir suas necessidades.  

As tecnologias usadas nas unidades ajudam os profissionais nas tarefas diárias e 

facilitam o tratamento do usuário. A gestão tem contribuído para que as tecnologias 

cheguem às unidades, porém a comunicação deficiente entre ambos faz com que ocorra um 

desequilíbrio entre o que é pedido e o que é recebido gerando alguns produtos em demasia 

e outros em falta, prejudicando o atendimento de qualidade. 

No município de São Carlos apesar de algumas dificuldades do sistema de saúde 

como demora no agendamento de consultas, dificuldade de comunicação entre governo e 

unidades de saúde e falta de médicos, a inovação tecnológica ajuda a resolver algumas 

dessas dificuldades e organiza os serviços de saúde.  

 

Apoio/Fomento: Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC)/ 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

Palavras-chave: modelos de atenção em saúde, tecnologias em saúde, modelos de atenção 

em saúde 
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COMPARAÇÃO ENTRE DOIS MÉTODOS DE ENSINO DA 

NATAÇÃO ATRAVÉS DA ANÁLISE DA ADAPTAÇÃO AO MEIO 

LÍQUIDO COM ALUNOS DO NÚCLEO DE ATIVIDADES PARA 

PROMOÇÃO DA CIDADANIA DA UNIMONTES 

 

Laís Moreira Silva 

Universidade Estadual de Montes Claros – UNIMONTES 

E-mail: laismsilva@yahoo.com.br 

Area: Ciências da Saúde 

 

Introdução 

Ao mergulhar historicamente a fim de verificar a origem da natação, percebe-se que 

é difícil precisar quando foi o seu início. A convivência do homem com o meio aquático 

vem desde os primórdios dos tempos, e desta convivência surge à necessidade de criar 

condições que garantam melhor permanência e deslocamento neste meio (SANTOS, 

1996). 

A natação de uma forma geral é uma prática antiga que teve sua explosão mais 

recente na área do desporto, porém o viés científico não a acompanhou com a mesma 

velocidade. Existem poucos estudos quanto às concepções e métodos da natação, o que faz 

com que os profissionais ensinem da forma como aprendem impedindo que estas 

concepções e métodos evoluam. Este estudo contribuirá com o profissional de Educação 

Física - Bacharelado que necessita de um resultado rápido e eficaz comparando os métodos 

de ensino a fim de analisar qual o melhores resultados durante a fase de adaptação ao 

meio-líquido.  

 

 

Metodologia 

O estudo caracterizou-se como de corte transversal, descritivo e caráter 

quantitativo. A população deste estudo é composta por 40 alunos do Núcleo de atividades 

para promoção da cidadania-NAP (totalizando duas turmas) na faixa etária de 15 a 17 anos 

e de ambos os sexos.      A amostra foi escolhida aleatoriamente através de sorteio. Sendo 

formados assim dois grupos de 10 alunos cada de ambos os sexos. O Grupo 1 sofreu 

interferência pedagogista e o grupo 2 tecnicista. A escolha para os grupos também foi feita 
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por sorteio. Os grupos obtiveram tratamentos diferentes com treinos específicos. Este 

trabalho seguiu a convenção de Helsink (2006) e a resolução 196/96 do Ministério da 

Saúde para pesquisas envolvendo seres humanos. Assegura-se a confidencialidade dos 

dados bem como a utilização apenas para fins de pesquisa. 

 

 

Resultados e discussão 

            A avaliação da fase de adaptação ao meio-líquido foi dividida em: Respiração (nas 

modalidades em pé, agachado, sentado e ajoelhado), flutuação (decúbito dorsal e ventral), 

equilíbrio, descontração facial, propulsão e mergulho. Somando 10 pontos no valor total. 

De acordo com a avaliação proposta era considerado que o adolescente em questão tinha 

tido aprendizado, ou seja, estava adaptado ao meio-líquido se o seu resultado fosse maior 

ou igual a 7 pontos. Neste estudo aqueles que foram treinados através do Método 

Tecnicista obtiveram uma maior nota sendo 7 a sua nota mínima. Apenas na propulsão os 

métodos se igualaram, em todas as outras o Método Tecnicista se saiu melhor. Vale 

ressaltar que as atividades para avaliação foram todas sem material. Sendo assim quanto à 

adaptação ao meio-líquido o meio mais eficaz segundo o presente estudo foi o Tecnicista. 

 

 

Conclusão 

Ficou claro na avaliação proposta da adaptação ao meio-líquido que o Método 

Tecnicista foi mais eficiente, toda via ao filmar a execução da avaliação observa-se fatores 

que mostram o Método Pedagógico como sendo o método de mudanças mais profundas. 

A mecanização do nado proporcionada pelo treinamento dado ao grupo 2 fez com que 

mediante ao objetivo proposto aquilo fosse atingido como meta. O que não aconteceu com 

o grupo 1 que não conseguiu ter uma nota satisfatória a curto prazo, mas que por estar 

tendo uma vivencia maior da água, até pela ausência de material auxiliar teria a longo 

prazo uma resposta melhor. 

É fato que os dois métodos em longo prazo seriam capazes de executar o nado de 

crawl, porém a qualidade desta adaptação vai influenciar mais tarde na leveza do gesto, na 

qualidade da respiração, em detalhes que trazem conforto ao nado e ao praticante 

mantendo-se a luz da técnica. 
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Neste sentido se fazem necessários novos estudos sobre as Concepções e Métodos 

de ensino da natação, para que seja traçada a linha entre pedagogia e técnica além de sua 

real atuação. 

 

Palavras- chave: Adaptação, Nataçao, Métodos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Associação Nacional de Pós-Graduandos. Anais da Mostra Científica do IV Salão Nacional de 
Divulgação Científica da ANPG. 1ª ed. Universidade Federal de São Carlos, 2015. 

ISBN: 978-85-61839-20-8 

 

FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DOS PROGRAMAS 
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Área: Ciências da Saúde
 

 

Introdução 

A pós-graduação teve seus primeiros passos no ano de 1930, seguindo os moldes  

do padrão Europeu. A partir de então, vem se desenvolvendo significativamente no Brasil. 

A expansão da pós-graduação conta com um aumento de 34% na publicação de artigos em 

revistas científicas e formação de 10.499 mestres e doutores de 2010 para 2012. Frente a 

esse cenário, verifica-se a importância na avaliação da qualidade destes cursos, incluindo a 

análise de infraestrutura, proposta do programa, análise do corpo docente e discente e 

produção intelectual. Deste modo, um dos elementos imprescindíveis para o êxito do 

programa está na formação destes profissionais, com o intuito de construir um corpo 

docente competente para fornecer subsídios para o ensino superior e fomentar o 

desenvolvimento das pesquisas científicas. Com vistas a identificar os principais estudos 

nesta temática, o presente estudo teve como objetivo analisar qual a concepção dos 

profissionais de saúde dos programas de pós-graduação das universidades brasileiras a 

respeito de sua formação. Acredita-se que através dos resultados seja possível dimensionar 

que tipo de profissionais de saúde estamos formando, bem como tornar mais acessíveis os 

resultados das pesquisas sobre a formação destes profissionais.  
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Metodologia 

Realizou-se uma revisão integrativa, estudo descritivo exploratório, a partir da 

questão norteadora: Qual a concepção dos profissionais de saúde dos programas de pós-

graduação das universidades brasileiras a respeito de sua formação?  Analisou-se o período 

de 2004 a 2014, “free full text” com busca na nas bases de dados LILACS, (PUBMED) 

Medline, Psycinfo e na biblioteca SciELO. O levantamento, foi realizado de forma 

concomitante utilizando as palavras chave: pós-graduação/postgraduate, 

formação/formation e profissional de saúde/health professional, utilizando o operador 

booleano “AND”. Foram selecionados artigos de publicações de fontes primárias, cujos 

resumos abordavam a temática deste estudo, obedecessem ao rigor metodológico, nos 

idiomas  inglês, espanhol e português. Os critérios de exclusão foram: teses, dissertações, 

revisões, materiais educativos e textos com lacuna metodológica. Realizou-se a análise 

comparativa dos artigos e categorização temática, e a discussão crítica do material, baseada 

na literatura sobre o assunto.  

 

 

Resultados e Discussão 

Foram localizados 73 artigos, sendo 10 selecionados. A maioria teve publicação em 

2010 (n=8), com predomínio de estudos realizados na região sudeste (n=7) e de abordagem 

metodológica quantitativa (n=4). Os conteúdos abordados foram: 1) Avaliação dos cursos 

de pós-graduação (n=4), recebem avaliações positivas por oferecer  uma base sólida 

teórica aliada aos fundamentos práticos, contribuindo tanto para a prática docente e de 

pesquisa como para a prática profissional; 2) Perfil dos egressos da pós-graduação (n=3), 

houve predominância do sexo feminino (66,7%), com idade de 28 a 33 anos, provenientes 

das ciências da saúde; 3) Proficiência em inglês na pós-graduação (n=1), a maioria dos 

estudantes reconhecem a importância do idioma tanto na sua formação quanto na sua 

prática profissional, porém a exigência formal no curso é visto como excessiva ; 4) 

Competências para ingresso na pós-graduação (n=1), os profissionais salientam as 

exigências de comunicação e conhecimentos básicos nas ciências da saúde pública e 

coletiva como fundamentais para o ingresso; 5) Perfil profissional dos egressos da pós-

graduação (n=1), a categoria de enfermeiros foi predominante, seguida de odontólogos e 

médicos, que possuíam alguma especialização antes de ingressar no curso. 

 



Associação Nacional de Pós-Graduandos. Anais da Mostra Científica do IV Salão Nacional de 
Divulgação Científica da ANPG. 1ª ed. Universidade Federal de São Carlos, 2015. 

ISBN: 978-85-61839-20-8 

 

Conclusão 

Diante do exposto identificou-se que a produção cientifica em relação aos 

profissionais de saúde ingressos no curso de pós-graduação estão em constante 

desenvolvimento. É válido destacar que mais estudos com essa abordagem auxiliariam no 

desenvolvimento de novos cursos que atendam e continuem o aprimoramento visando o 

profissional de saúde em cenário prático e teórico. A proposta das metodologias ativas nos 

cursos tem sido avaliada de forma positiva pelos egressos dos cursos de pós-graduação por 

considerar-se que este método contribui para a formação de um novo profissional mais 

próximo dos princípios e diretrizes do SUS. A busca de atualização e aperfeiçoamento do 

profissional de saúde deve ser constante e é de fundamental importância, identificando e 

fortalecendo a o significado de uma boa avaliação para o desenvolvimento dos cursos de 

pós-graduação e para a qualificação dos profissionais atuantes no mercado de trabalho. 

 

Instituição de fomento/apoio: Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da 

Universidade Federal de São Carlos. 

 

Palavras-chave: pós-graduação, profissional de saúde, formação, avaliação  
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Introdução 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o álcool é a bebida mais 

consumida na maioria dos países e o seu consumo excessivo está associado a inúmeras 

consequências negativas para o usuário, família e sociedade em geral. Tal fato demonstra a 

necessidade de ações para prevenir o uso problemático desta substância na atenção 

primária de saúde. Assim, a estratégia cada vez mais utilizada tem sido a articulação de 

instrumentos de triagem, associados às intervenções breves (IB). A IB é constituída por 

etapas que envolvem a orientação preventiva, aconselhamento breve e monitoramento 

periódico para atingir metas assumidas de maneira voluntária pelo usuário. 

Entretanto, ainda existem dificuldades para a implementação deste tipo de 

intervenção na rotina dos serviços de atenção primária à saúde. No Brasil, as estratégias de 

triagem e intervenções breves são pouco estudadas, especialmente a sua aplicação na área 

preventiva. Espera-se que os resultados deste levantamento possam contribuir para o 

planejamento do cuidado da equipe de saúde na atenção primária ao usuário de álcool. Este 

estudo objetivou caracterizar a produção do conhecimento científico sobre a 

implementação de intervenção breve (IB) para o uso de álcool  na atenção primária à 

saúde, no período de 1999 a 2014.   

 

Metodologia 

Revisão integrativa de artigos de periódicos científicos datados de 1999 a 2014, 

“free full text”, indexados nas bases de dados PubMed/MEDLINE,LILACS e SciELO, 



Associação Nacional de Pós-Graduandos. Anais da Mostra Científica do IV Salão Nacional de 
Divulgação Científica da ANPG. 1ª ed. Universidade Federal de São Carlos, 2015. 

ISBN: 978-85-61839-20-8 

 

considerando as etapas de identificação do problema, estabelecimento de critérios de 

seleção, definição das informações, avaliação, interpretação dos resultados e elaboração de 

síntese. Os descritores de saúde  utilizados foram: alcoholism/alcoholismo/alcoolismo e 

primary health care/atención primaria de salud/atenção primária à saúde, com operador 

booleano “and”; palavra-chave intervenção breve/brief intervention/intervencíon breve 

associada ao alcoolismo/alcoholism/alcoholismo/, por permitir maior abrangência de 

artigos relacionados ao tema. Foram selecionados resumos que abordavam a temática deste 

estudo, constituídos de objetivos, métodos e resultados claramente definidos, publicações 

em inglês, espanhol e português.  

Os critérios de exclusão foram: artigos científicos publicados em outros idiomas 

que não os citados acima, teses, dissertações, revisões, materiais educativos e textos com 

ausência de uma descrição metodológica completa.  Foi realizada análise comparativa dos 

artigos e categorização temática, e a discussão crítica do material, baseada na literatura 

sobre o assunto.  

 

 

Resultados e Discussão 

De 1334 artigos foram selecionados 47; predominando idioma inglês (n=42) e 

método quantitativo (n=37). Temas surgidos:  1) Capacitação de profissionais de saúde: 

os obstáculos foram: período insuficiente de treinamento, falta de comprometimento dos 

profissionais ou até mesmo a capacitação inadequada. Há necessidade de aprimorar o 

treinamento dos profissionais de saúde para uma efetiva IB;  2) A implementação da IB 

na rede de atenção à saúde:  necessidade de se atentar à organização do serviço e às 

mudanças de atitude  dos profissionais de saúde, especialmente as enfermeiras e gestores; 

3) Postura dos profissionais de saúde e usuários diante do rastreamento e da IB: os 

médicos questionam mais os usuários sobre uso de álcool do que os enfermeiros. Os 

usuários confiam na competência dos profissionais e esperam ser bem acolhidos; 4) 

Prevalência de usuários de álcool e padrão de consumo de álcool:  prevalência de 

consumo de álcool foi de 22% nos usuários monitorados com IB, sendo que 28% deles 

com triagem positiva para o álcool relataram ter recebido aconselhamento breve; 5) 

Dificuldades da equipe de saúde sobre a implementação da IB: problemas no 

planejamento e organização do sistema de saúde, falta de políticas públicas e  serviços de 

apoio adequados.  
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Conclusão 

Os resultados do estudo apontaram que a capacitação e o treinamento dos 

profissionais de saúde são relevantes para a implementação da triagem e da IB, 

proporcionando-lhes segurança e desenvolvimento de suas habilidades. Porém, é 

importante a participação dos gestores dos serviços de saúde, além de uma melhor 

organização e administração do sistema de saúde. Considera-se, portanto, que os resultados 

deste estudo possam subsidiar os gestores e profissionais de saúde para a implantação de 

tal atividade como recurso básico e de rotina em serviços de saúde.  

 

Apoio: Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de São Carlos 

 

Palavras-chave: alcoolismo, atenção primária à saúde, prevenção primária. 
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Introdução 

Este trabalho tem por objetivo discutir a forma como veículos jornalísticos 

trabalham a visibilidade – e a invisibilidade – de imagens criadas pelo seu texto. Cabe 

ressaltar que tal processo está ligado à disputa de hegemonia em uma determinada 

sociedade. Assim, tanto a narrativa quanto as imagens apresentadas no texto jornalístico 

devem ser analisadas sem qualquer ilusão que permita lhes atribuir o menor grau de 

“neutralidade”, “imparcialidade” ou conceito que o valha. 

 

Não se trata, também, de ceder ao discurso fácil – e igualmente ingênuo – de que 

existiria um pólo dominante tão absoluto que fosse capaz de racionalizar a constante luta 

de ideias presente na sociedade, a ponto de manipulá-la de maneira deliberada e 

calculada.O fundamental é compreender que os discursos e imagens utilizados pelos 

veículos de comunicação não são gratuitos, eles estão lá para cumprir algum papel – e por 

isso o estudo a respeito da sua função se faz necessária –, mas, por outro lado, é importante 

destacar que não é possível mensurar com precisão o efeito que terão no debate público, o 

que reduz a possibilidade de servir como instrumento direto de manipulação. Os meios de 

comunicação de massa são instrumentos que servem à legitimação e ao reforço da ordem – 

ou à sua deslegitimação e contestação. 

 

 

Metodologia 

Revisão bibliográfica dos seguintes conceitos e teorias: Teoria do Agenda-Setting, de 

Maxwell McCombs, Donald Shaw e Walter Lippmann; conceito de notícia dos estudos 

construcionistas (em especial para os autores Stuart Hall, Nelson Traquina e Jorge Pedro 

Sousa); conceito de hegemonia de Antonio Gramsci; revisão das principais teorias 
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dacomunicação a partir de Mauro Wolf; discussão sobre o conceito de imagem, a partir de 

autores como VilémFlusser, Hans Belting, incluindo o conceito de “imagem dialética” de 

Walter Benjamin, trabalhado por Didi-Huberman. A partir de tais conceitos e teorias, será 

discutido o artigo “Representações Sociais da Política e Cenário de Representação 

Midiático da Política” , o professor doutor Jorge Almeida. 

 

Resultados e Discussão 

Jorge Almeida (1998) conclui que aquilo que se entende por opinião pública em 

muitos casos se trata de representações sociais e não propriamente opiniões.Esta conclusão 

é discutida no livro “Como Vota o Brasileiro”. Tal estudo consiste em uma análise a 

respeito das opiniões do eleitorado brasileiro acerca de diversas questões, entre elas as 

privatizações, tema de interesse deste trabalho como contribuição ao desenvolvimento da 

dissertação de mestrado da autora
7
.   

 

A análise das pesquisas realizadas indica que as respostas da maior parte dos 

entrevistados a respeito de uma pergunta geral sobre as privatizações – contra ou a favor – 

entra em contradição com as respostas dadas quando as perguntas destrincham o conceito 

de privatização. Desta forma, muitos responderam ser a favor das privatizações e também a 

favor de maior intervenção do Estado na economia, por exemplo. Assim, para o autor, as 

pessoas responderam com base em uma “representação social” do que é privatização e não 

com uma opinião acerca do tema. 

 

Conclusão 

O estudo dos conceitos e teorias elencados articulados com os resultados da 

pesquisa desenvolvida por Jorge Almeida permite afirmar que os veículos jornalísticos de 

massa trabalham a visibilidade/invisibilidade de elementos que compõem uma determinada 

imagem criada pelos seu texto a fim de buscar que o indivíduo acesse – ou não acesse, a 

depender do interesse – determinadas informações, a fim de constituir novas imagens em 

sua memória (viva) a respeito dos temas tratados pelas reportagens. 

 

Apoio: CNPq  

                                                           
7 O presente trabalho subsidiou o desenvolvimento da pesquisa que resultou na dissertação de mestrado intitulada “Privatizando a 

opinião: Um estudo sobre enquadramento nas revistas Veja e Carta Capital”, defendida em outubro de 2013 na PUC-SP. 
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Palavras-chave: hegemonia; privatizações; texto jornalístico; imagem 
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Introdução 

O propósito deste estudo foi compreender as experiências vividas pelos 

empreendedores no processo de compartilhamento de conhecimento no Centro Incubador 

de Empresas de Sergipe – CISE. Autores comoPeters, Rice e Sundarajan (2004), Hackett e 

Dilts (2004), Bergek e Norrman (2008) têm demonstrado que as incubadoras fornecem às 

empresas startups uma rede de contatos úteis ao negócio como também conhecimentos dos 

quais necessitam. Ao mesmo tempo, o compartilhamento de conhecimentos, recursos e 

estrutura é o foco de muitos estudiosos, como Nonaka (1994), Adler e Heckscher (2006), 

Chang, Tsai e Tsai (2011). A palavra compartilhamento certamente nunca esteve tão 

presente entre os empresários e estudiosos como hoje em dia. Do ponto de vista 

tradicional, as pessoas realizam seus trabalhos sozinhos e são competitivos, então 

protegem suas ideias e compartilham conhecimento apenas quando percebem um ganho 

com essa ação. A partir da premissa que a informação gera poder, um indivíduo pode ser 

motivado a monopolizá-la e tentar escondê-la até mesmo de empreendedores mais 

próximos.(NONAKA et al., 2000). No entanto, o conhecimento precisa ser compartilhado, 

a fim de ser criado e explorado e, assim, o ambiente da incubadora visa atrair a atenção do 

empresário que depende de novos conhecimentos para o sucesso de sua empresa. 

 

 

Metodologia 

A pesquisa tem uma abordagem qualitativa descritiva, pois de acordo com Creswell 

(2010), é mais adequado quando se procura um significado para os fatos investigados.O 

método de pesquisa adotado foi o de estudo de caso que de acordo com Eisenhardt (1989), 
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consistente com a estratégia de pesquisa que tem como objetivo compreender a dinâmica 

de um fenômeno, que são investigados, de acordo com Yin (2014), dentro de seu contexto 

de vida real, quando as fronteiras entre o fenômeno e o contexto não são claramente 

definidos.Este estudo de caso se classifica com único incorporado, visto que o caso 

apresenta mais de uma unidade, em que a incubadora é o objeto de análise e os 

empresários entrevistados são as unidades analisadas. (YIN, 2014). 

Os dados foram coletados por meio de entrevistas semiestruturadas com os dois 

empreendedores entrevistados, a partir da qual foi criada uma compreensão de como 

acontece o compartilhamento de conhecimento dentro da incubadora, elucidando o 

processo e as razões subjacentes para sua ocorrência,visto que é um método comum usado 

para a coleta de dados na abordagem interpretativa (BRYMAN; BELL, 2011).As 

entrevistas foram gravadas em ferramenta de gravação digital para capturar todos os 

achados relevantes.Para a análise dos dados foi realizada a técnica de análise de conteúdo, 

mais precisamente, a análise qualitativa de conteúdo, pertencente aos métodos mais 

comumente usados para a análise de dados qualitativos segundo Mozzato e Grzybovski 

(2011) e, como esta pesquisa contém dados verbais e é projetada para ser interpretativa, 

este é um método adequado. 

 

 

Resultados e discussão 

Quanto as vantagens de manter uma empresa instalada na incubadora investigadas, 

a análise dos casos evidenciou a importância da infraestrutura oferecida pela incubadora ao 

desenvolvimento de suas empresas membro, pois os achados na literatura corroboram com 

a opinião dos entrevistados, os quais demonstramuma concordância quanto à importância 

da infraestrutura oferecida por uma incubadora para o desenvolvimento dos 

empreendimentos ali alocados. Essa constatação pode ser amplamente encontrada em todo 

o decorrer da revisão bibliográfica desta pesquisa, na qual diversos autores sustentam que a 

infraestrutura oferecida pelo ambiente de incubadoras de empresas desempenha um papel 

cada vez mais importante no cenário da inovação. Busca-se, com essas infraestruturas, 

aglutinar políticas e atores sociais distintos, canalizar esforços e recursos com o objetivo de 

promover um ambiente econômico mais pró-ativo que favoreça o desenvolvimento 

sócioeconômico mais sustentado e competitivo. 
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O compartilhamento de conhecimentos entre os empreendedores na incubadora foi 

observado que cada entrevistado oferece um ponto de vista distinto. Para o primeiro 

entrevistado a incubadora não oferece um ambiente propicio ao compartilhamento visto 

que não promove ações diárias de contato entre os empreendedores, como um espaço para 

um café ou ainda a falta de uma rotina de reuniões que poderia aproximar as empresas e 

estimular a troca de ideias. O segundo entrevistado considera as iniciativas da incubadora 

em promover eventos e cursos como um meio que estimula o contato entre as empresas e 

considera. 

Na revisão da literatura deste estudo autores como Scillitoe e Chakrabarti (2005) e 

Hughes et al. (2007),  defendem que o ambiente de incubadoras de empresas deve ser 

propício à socialização e o compartilhamento de conhecimentos entre os empresários, visto 

que a troca de experiências entre os novos empresários e os já estabelecidos em um espaço 

de trabalho compartilhado gera relações formais e informais com os 

membrosdaincubadorao que pode aumentar a velocidade de aquisição de conhecimento 

sobre negócios e afins, o que é de muita importância para uma jovem empresa emergente 

que pode ter tido pouca experiência prévia ou pouco conhecimento. 

 

 

Conclusão 

A pesquisa apresentou uma compreensão de como uma incubadora de empresas 

pode permitir o processo de compartilhamento de conhecimentos. A importância de 

socializar e interagir faz das incubadoras de empresas um instituto perfeito para 

empreendedores que buscam informações para seus negócios. A literatura revisada nesse 

estudo procurou mostrar que incubadora de empresas fornecem às empresas startups 

muitas vantagens, no entanto, a dúvida era se todas as incubadoras contribuem para o 

sucesso de empresas startups da mesma maneira. Vale acrescentar que incubadora de 

empresas forneça espaço de trabalho onde várias startupsestão trabalhando em uma 

distância próxima, pela qual o processo de compartilhamento de conhecimento pode ser 

incentivado.  

Os resultados desse material empírico mostram os principais impactos das 

incubadoras no processo de compartilhamento de conhecimento. Uma forte implicação 

dessa análise é que as incubadoras são mais eficazes quando tomam uma forma de 

interação face-a-face, confiança e ajuda gerencial. 
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Palavras-chave: Compartilhamento de conhecimento; incubadora de empresas. 
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Introdução 

Com base na concepção dos Direitos Humanos de segunda e terceira 

geração\dimensão (igualdade e fraternidade), cada vez mais as empresas estão tornando 

públicas suas ações coorporativas na garantia dos direitos sociais como: saúde, educação, 

cultura, dentre outros direitos. 

Entretanto, todas estas divulgações das ações sociais coorporativas devem ser 

analisadas criteriosamente, pois sabemos que as empresas objetivam primeiramente o 

lucro. Assim, tais ações sociais das empresas podem\devem ser analisadas não apenas 

como medidas publicitárias, mas principalmente juridicamente e sociologicamente, pois 

muitas destas empresas possuem outros fins econômicos muito além daqueles aparentes 

atos de benevolência constantemente propagados. 

Desta forma, correlacionaremos com algumas situações jurídicas em que as ações 

sócias devem ser analisadas, bem comoutilizaremos a classificação das ações sociais 

realizadas por Max Webber para podermos verificar quais as reais intenções das empresas 

quando elas aparentemente ajudam a sociedade.Percebe-se, portanto, que esta pesquisa 

possui um caráter inovador, pois trabalha com uma concepção sociológica e jurídica 

atualizada, pois analisaremosas ações sociais das empresas. 

 

Metodologia 

O método que será utilizado na pesquisa é o hipotético-dedutivo, mediante a análise 

de livros, artigos científicos, análise de dados e informações científicas sobre as ações 

sociais das empresas e sobra a concepção de ação social segundo Max Weber. Assim, os 
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autores realizaram uma pesquisa nos materiais citados para que possamos chegar a uma 

conclusão cientificamente válida. 

 

Resultados e Discussão 

Na sua obra “Ensaios de Sociologia”, Max Weber substituiu a razão universal pela 

contingência histórica em que a história aparece com sentido variável da função do sujeito 

da ação. Tudo isso, conforme as situações, seus valores morais, sociais, cuja coerência 

estabelece que o mundo dos valores é infinito e cabe ao homem escolher seus reais 

propósitos. 

Tendo como base a classificação das ações sociais de Max Weber em seus quatro 

tipos: (1ª) “Ação Social Afetiva”: como algo praticado com intuito externo, baseado em 

afetos; (2ª) “Ação Social Tradicional”: que seria uma ação externa guiada por meras 

tradições; (3ª) “Ação Social Racional Valorativa”: trata-se de uma ação social externa, mas 

racionalmente planejada pelo agente, porém, guiada por valores por quem praticou; (4ª) 

“Ação Social Racional com um Fim”: trata-se de uma ação social também externa, mas 

não está baseada a valores ou afetos, mas sim, com finalidades meramente racionais, com 

isso, podemos afirmar que as ações sociais das empresas são em regra com um fim, ou 

seja, o lucro. 

Assim, quando na atualidade falamos em ações sociais das empresas, em regra, 

devemos perceber que tais ações sociais destas corporações não são meros atos de 

benevolência, pois as empresas objetivam principalmente o lucro, portanto, antes de 

acreditarmos nas supostas ajudas sociais benevolentes, devemos analisar os reais interesses 

destas empresas, conforme a classificação de Max Weber. 

 

 

Conclusão  

Embora muitas empresascostumam divulgar projetos sociais que supostamente 

tenham apenas o intuito de ajudar a sociedade, na verdade elas geralmente objetivam 

apenas passar uma boa imagem para a sociedade, com isso, vagariam mais clientes para 

conseguirem o real objetivo que é o lucro. 

Ademais, acreditarmos que uma pessoa jurídica possa ter afetividade é contraditório, 

pois uma pessoa jurídica não possui sentimentos e sim pessoas. Assim, tendo em vista a 

classificação de Max Weber, a ação social das empresas é racional com um fim específico 
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e não afetiva como parte da sociedade acredita quando ver um projeto social realizado 

pelas empresas.  

Por fim, as ações racionais por valores ou tradicionais são raras, com isso, devemos 

perceber que as empresas irão agir, em regra, com algum intuito racional objetivando um 

fim, sendo o principal dele o lucro, pois este é o fundamento do capitalismo empregado 

pelas corporações. Ressalta-se que elas podem ser beneficiadas também com diminuição 

dos tributos e publicidades que indiretamente proporcionam lucro para estas empresas. 

 

Palavras-chave:ação; social; empresas; Weber. 
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Introdução 

O trabalho busca analisar um dos principais problemas da sociedade contemporânea 

em relação à ação de alimentos, em especial, as ações contra os avós, pois cada vez mais 

cresce este tipo de demanda judicial contra os genitores e avós muitas com pedidos 

simultâneos contra eles(litisconsórcio), em especial, nos casos em que os avós possuam 

melhores condições financeiras do que o genitor, ou até mesmo para garantir a rapidez no 

recebimento dos alimentos sob o prisma da celeridade e eficiência processual em favor do 

alimentado. 

Assim, o trabalho objetiva analisar decisões judiciais dos tribunais para compreender 

o posicionamento jurisprudencial sobre a possibilidade de ação conjunta contra o genitor e 

os respectivos avós da criança\adolescente na ação de alimentos. 

Ressalta-se que o tema possui suma relevância, pois, em regra, o direito deve sempre 

garantir os meios processuais para que a criança/adolescente consiga ter os meios 

necessários para sua subsistência. Mas analisaremos principalmente sobre a possibilidade 

de proposição de uma ação de alimentoscontra o genitor e avós (litisconsórcio).  
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Metodologia 

O método que será utilizado na pesquisa é o hipotético-dedutivo, mediante a análise 

de livros, artigos científicos e pesquisa jurisprudencial. Assim, o autor e o coautor desta 

pesquisarealizarão uma análise nos materiais citados anteriormente para que possam 

chegar a uma conclusão válida juridicamente/cientificamente. 

 

 

Resultados e Discussão 

O presente estudo trata da responsabilidade alimentar avoenga demonstrando que 

não é uma obrigação moral, mas sim, uma obrigação civil de acordo com o binômio da 

necessidade possibilidade. Assim, a obrigação alimentar se faz de extrema importância, 

pois não se tratada de uma simples relação jurídica unilateral legal, mas de instrumento 

baseado nos Princípios Constitucionais da Solidariedade Familiar e da Dignidade da 

Pessoa Humana, cabendo aos pais responsabilidade originária e aos avós caberá a 

responsabilidade subsidiaria em relação aos alimentos dos netos.  

        Este trabalho também se faz justo pela necessidade de estudos sobre os elementos 

centrais da discussão acerca dos alimentos avoengos: celeridade e eficiência da ação de 

alimentos mediante a proposição conjunta contra o genitor e avós para atender as 

necessidades da criança/adolescente. 

 

Conclusão 

A obrigação de alimentar advém do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana que 

está previsto na Constituição da República Federativa do Brasil em seu artigo primeiro, 

inciso III. Assim, em regra, entende-se que a obrigação alimentar deve recair 

primordialmente sobre os pais, conforme dispõe o artigo 1.696 do Código Civil. 

Entretanto, há possibilidade de recair tal obrigação alimentícia aos avós de forma 

subsidiária, mas neste caso será pela ocorrência da ausência dos pais (alimentantes 

originários), bem como, na falta de condições de um dos pais (ou ambos) para conseguirem 

sustentar a criança/adolescente. 

Assim, após análise preliminar da jurisprudência nacional sobre a possibilidade de 

propor uma ação simultânea contra o genitor e avós da criança/adolescente é impensável, 

pois a responsabilidade dos avós é subsidiária. Portanto, somente após esgotadas todas as 

hipóteses processuais de cobrança contra os genitores. Outrossim, entende a jurisprudência 
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majoritária que a prestação avoenga é excepcional e transitória, de modo a não estimular a 

inércia dos pais que são os primeiros responsáveis, mesmo quando os avós possuem alto 

poder financeiro. 
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Introdução 

O objetivo geral desta pesquisa é analisar a estrutura dos programas “compliance” 

nas empresas com o advento da Lei 12.846 de 01 de agosto de 2013 (denominada Lei 

Anticorrupção). Ressalta-se que esta previsão legal comofinalidade uma efetiva 

possibilidade de punição jurídica e administrativa contra as empresas e seus respectivos 

dirigentesque cometem atos de corrupçãoou fraude em licitações junto à administração 

pública. 

Vale ressaltar que a Lei de Anticorrupção surgiu como resposta do governo da 

presidenta Dilma Rousseffàs manifestações de junho de 2013 que pediam medidas de 

combate à corrupção. Apesar da aparente redundância legislativa pela criação de mais uma 

lei que retratava a corrupção, pois já havia a previsão legal do crime de corrupção no 

próprio Código Penal,, percebe-se queesta Lei trouxe inovações importantes para uma 

nova concepção de empresa e um novo sistema preventivo ao crime, conforme veremos a 

seguir. 

Assim, possibilitou aplicação de graves sanções aos envolvidos em tais práticas, pois 

permitiu a responsabilidade objetiva dos envolvidos. Ademais, também trouxe uma grande 

mudança na concepção ética das empresas e maior participação da sociedade civil 

mediante comissões internas e externas para prevenir e fiscalizar atos de corrupção 

mediante os programas “compliance”. 
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Metodologia 

Portanto, utilizaremos o método de abordagem hipotético-dedutivo, com base em 

pesquisa bibliográfica, legislativa e documental. Diante disso, o estudo analisa a 

problemática dos Programas “Compliance” pelas empresas com o advento da Lei 12.846 

de 01 de agosto de 2013 (denominada Lei Anticorrupção) e suas consequências práticas. 

 

 

Resultados e Discussão 

A Lei Anticorrupção estabeleceu parâmetros para imposição de responsabilidade 

administrativa e judicial, mas inovou principalmente ao trazer considerações legais em seu 

artigo 7º para o aplicador do direito que deverá analisar: a existência de mecanismos e 

procedimentos internos de integridade, auditoria, incentivo à denúncia de irregularidade, 

aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica. 

Com isso, estabeleceram-se os programas “compliance” (comprometimento), ou seja, 

conjunto sistemático de esforços realizados pela empresa, tendo o objetivo principal de 

promover um comportamento empresarial em conformidade com o direito para não 

realizarem medidas anticoncorrenciais pelos funcionários da empresa, incluindo seus 

dirigentes. 

Assim, com a sistematização de mecanismos adotados pelas empresas pelo programa 

“compliance” mediante: código de conduta, criação de comissões internas e externas de 

fiscalização para evitar atos de corrupção ou fraude em licitações, percebe-se um grande 

avanço para uma concepção ética pelas empresas e seus funcionários, pois não apenas 

prevê aplicação de multas ou sanções penais de forma repressiva, mas principalmente 

estimula a prevenção de atos contra corrupção mediante os mecanismos do programa 

“compliance”. 

 

 

Conclusão 

Sabemos que a estrutura do programa “compliance” varia de acordo com as 

empresas, pois cada uma possui suas particularidades dependendo do seu tamanho e 

complexidade da atividade,, mas todas que realizam alguma atividade junto à 

administração pública devem conter o programa compliance para evitar riscos, mediante a 

responsabilidade objetiva do ato de corrupção. 
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Observa-se que a Lei de Anticorrupção não definiu criteriosamente como os 

programas “compliance” iriam funcionar na prática, pois apenas estabeleceu quais os 

critérios objetivos destes mecanismos na sanção das possíveis penas, por isso, muitas 

empresas adotam parâmetros internacionais de regulação para estruturação dos programas 

“compliance”, em especial, quanto às comissões internas de fiscalização e os códigos de 

conduta. 

Desta forma, apesar do pouco tempo de vigência da Lei de Anticorrupção - foi 

sancionada em 2013 -, podemos afirmar que a implantação dos programas “compliance” 

revelou-se uma das possíveis medidas mais eficazes na implementação da concepção ética 

na sociedade empresarial, pois adota medidas não apenas repressivas com altas punições 

judiciais e administrativas, mas também, uma concepção preventiva com a implantação 

dos programas “compliance” baseados na ética, tornando-se uma ruptura com a concepção 

repressiva das leis anteriores. 

 

Instituição de fomento/apoio:Universidade Nove de Julho. 

 

Palavras-chave:programas, compliance, anticorrupção, estrutura.  
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Introdução 

O presente estudo visa analisar a (in)eficácia da Lei do Direito Autoral no que se 

refere ao pagamento das obras literomusicais aos seus autores. Assim, tem como objetivo 

central o estudo sobre o papel desta Lei para fomentar a cultura nacional com a garantia 

dos direitos econômicos aos seus criadores (autores), pois eles deveriam usufruir de todos 

os benefícios econômicos proporcionados pela sua criação. 

 Para tanto, como hipótese inicial, temos a seguinte premissa: instrumentos jurídicos 

disponíveis pela Lei de Direitos Autorais são ineficazes na realização do pagamento aos 

seus autores pelo uso de suas obras literomusicais. 

Nesse contexto, o presente tema foi escolhido com base no desafio em criar 

parâmetros claros e eficazes na sociedade contemporânea para que todas as obras culturais 

criadas possam ser facilmente copiadas, executadas, traduzidas, etc. Porém, também 

respeitado o direito ao pagamento dos direitos autorais destas obras literomusicais.  

 

 

Metodologia 

Utilizaremos o método de abordagem hipotético-dedutivo, com base em pesquisa 

bibliográfica, legislativa e documental. Diante disso, o estudo analisa a problemática na 

proteção dos direitos autorais e o papel do Estado no apoio e proteção dacultura nacional, 

em especial, sobre as obras literomusicais, além de apresentar reflexões sobre os 

instrumentos para o pagamento de tais obras. 

Resultados e Discussão  
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O legislador constitucional em conceder um direito exclusivo de utilização, 

publicação ou reprodução aos direitos do autor de obras intelectuais (incisos XXVII e 

XXVIII do art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988). 

No que se refere às obras musicais, a Lei n.º 9.610/98 trouxe também como 

espécies de obras literomusicais: traduções, adaptações, arranjos, orquestrações e outras 

formas de transformações de obras originais, apresentadas como criação intelectual nova. 

Inclusive, facilmente executadas em qualquer lugar no planeta terra por diversas formas 

como: cds, internet, rádio, etc. 

 Em todos estes casos, torna-se indispensável a análise sobre a eficácia no 

pagamento das obras literomusicais. Diante dessa realidade, a sociedade autoral anseia por 

uma resposta jurídica para a instrumentalidade na remuneração correspondente à execução 

de suas obras. 

 

 

Conclusão 

A distribuição dos direitos autorais será diretamente vinculada à apuração da 

frequência de utilização, mas havendo impossibilidade na quantificação, devem ser 

adotados critérios de amostragem baseados em informações estatísticas, inquéritos, 

pesquisas ou em outros métodos de aferimento, inclusive programas, que permitam o 

conhecimento mais aproximado da realidade das utilizações. Neste caso, o CADE e outros 

órgãos de fiscalização público e privado devem fiscalizar tal pagamento. 

Entretanto, conforme exposto anteriormente, a Lei de Direitos Autorais não trouxe 

instrumentos que possibilitem a eficácia no pagamento das obras literomusicais. Em suma, 

a cultura nacional, aqui analisada sob o prisma das obras literomusicais, não 

possuigarantias necessárias para o fomento de novas obras mediante a remuneração do seu 

autor, com isso, o criador não tem sua obra dignamente respeitada pela utilização de seus 

direitos patrimoniais não remunerados. 

Desta forma, conclui-se que é ineficaz a Lei de Direitos Autorais quanto ao 

pagamento de obras literomusicais. Assim, cabe ao direito, debater, elucidar, buscar 

instrumentalidade e responder aos anseios dessa sociedade autoral que espera pela eficácia 

na aplicação da Lei de Direitos Autorais, de modo a lhes garantir segurança jurídica 

necessária, em especial, na sociedade contemporânea que possui diversos meios de 

execução de obras literomusicais. 
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Introdução 

O trabalho busca analisar as relações plúrimas de uniões estáveis no Brasil com base 

nos Princípios da Solidariedade Familiar e Dignidade da Pessoa Humana. Ademais, esta 

pesquisa tem como base os problemas atuais sobre os laços afetivos e de confiança plúrima 

que ganham cada vez mais espaçono reconhecimento jurídico como instituições familiares. 

Assim, notoriamente o direito precisa acompanhar tais mudanças na sociedade, 

garantindo direito às partes que estão convivendo nesta situação. A finalidade é a 

maximização do reconhecimento do vínculo afetivo plúrimo, independente de quantas 

pessoas estão vinculadas nesta relação de união estável. 

Desta forma,tal estudo objetiva analisar, sob uma perspectiva jurídica, as uniões 

estáveis plúrimas, aqui denominadaspoliamor, em que uma pessoa realizaunião estável 

com duas ou mais pessoas ao mesmo tempo. Ressaltando ainda que o tema possui suma 

relevância, pois o direito precisa acompanhar as constantes mudanças nas estruturas 

familiares, pois o nosso ordenamento jurídico reconhece o descompasso entre padrão 

familiar fundamentalmente religiosoe a realidade afetiva, pois asuniões afetivas entre 

diversas pessoas estão presentes na sociedade e cabe ao Estado (laico) reconhecer os 

direitos das partes envolvidas.  

 

 

Metodologia:  
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O método que será utilizado na pesquisa é o hipotético-dedutivo, mediante a análise 

de livros, artigos científicos e pesquisa jurisprudencial atualizada. Assim, os 

autoresrealizaram uma pesquisa nos materiais citados anteriormente para que possamos 

chegar em uma conclusão juridicamente/cientificamente válida. 

 

 

Resultados e Discussão:  

Com a evolução da sociedade contemporâneae a devida flexibilização do conceito de 

família, cada vez mais o judiciário estáreconhecendodiversas formas de entidades 

familiares formadas por laços afetivos, muitas delas impensáveis em décadas passadas no 

Brasil. Assim, tendo em vista uma progressiva ampliação da proteção jurídica conferida ao 

afeto, conforme os diversos arranjos oriundos da complexidade das emoções 

humanas,surge, contudo, uma nova fronteira no Direito que é o reconhecimento das uniões 

estáveis plúrimas. 

O Poliamor, também conhecido como Poliafetividade ou Uniões Plúrimas possibilita 

uma nova visão da afetividade entre as pessoas, com o afastamento da concepção de que 

um companheiro é um patrimônio exclusivo do outro companheiro. 

Vale ressaltar que este trabalho não objetiva legitimar traições e relações 

extraconjugais, nem propiciar fundamentos à procura obsessiva por novas relações de afeto 

para suprir suas frustações pessoais, mas sim,analisar uma possibilidade de liberdade 

afetiva com maior ênfase no companheirismo.  

Por fim, quem critica o poliamor geralmente tenta elevar a relação de união estável 

monogâmica como princípio constitucional,mas autoriza, com isso, que se chegue a 

resultados desastrosos, pois quando há simultaneidade de relações, simplesmente deixar de 

emprestar efeitos jurídicos a um, ou pior, a ambos os relacionamentos, sob o fundamento 

de que foi ferido o dogma da monogamia, acaba permitindo o enriquecimento ilícito de 

apenas uma das partes, ficando o outro desprotegido. 

 

 

Conclusão 

No século passado apenas a união fundada no casamento recebia proteção jurídica, 

com isso, esta estrutura tradicional, perfeitamente refletida no Código Civil de 1916 e na 

redação original do Código Penal, a família era reconhecida por suas características 
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patrimonialistas, patriarcais e excludentes. Ademais, quanto às relações não reconhecidas 

como a união estável, além de terem negadotodo o amparo jurídico,também  acarretavam 

consequências punitivas aos envolvidos, tais como:dificuldade no reconhecimento de 

filhos, impossibilidade de acesso ao patrimônio eventualmente alcançado pelo esforço 

comum e até mesmo a possibilidade de aplicação de sanção penal, haja vista a tipificação 

penal dos crimes de adultério e bigamia, sem deixar de mencionar que à pessoa adúltera 

eram imputadas consequências oriundas da culpa, tendo em vista um possível fim do 

relacionamento. 

Porém, com a evolução do nosso ordenamento jurídico atendendo o reconhecimento 

de novas concepções de família e, principalmente com o advento da Constituição Federal 

de 1988 e Código Civil de 2002,houve a expansão na proteção do Estado à família e as 

uniões estáveis passam a ser materialmente e formalmente protegidas como entidades 

familiares.  

Desta forma, com a evolução pela lei ou jurisprudência no reconhecimento da 

proteção de alguns direitos às novas concepções de famílias: homoafetivas, anaparentais e 

pluriparentais, cabe agora abarcar também aquelas uniões estáveis simultâneas, pois todas 

elas possuem como prisma característico a afetividade e da comunhão de vidas como seu 

fundamento central, tudo isso, baseado no reconhecimento da Dignidade da Pessoa 

Humana, pois antes tais direitos não lhes eram reconhecidos e, portanto, ficavam 

desprotegidos e até violados pelo próprio Estado. 

 

 

Palavras-chave: poliamor; solidariedade; dignidade; consequências. 
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Área: 4.2.6 – Educação 
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Área: Educação 

 

Introdução 

A importância de se trabalhar com foco na formação de cidadãos mais aptos a viver 

em sociedade, parece ser unânime entre os estudiosos da pedagogia social. O esgarçamento 

das relações sociais descritas por tantos estudiosos, como Gilles Lipovetsky, mostram 

como as relações intersubjetivas ficaram relegadas ao segundo plano, se transformando em 

fugazes e voláteis na contemporaneidade. Pretendemos com esse Serviço mostrar que é 

possível mudar a situação de fragilidade e vulnerabilidade social em que vive, em especial, 

a criança, o adolescente e o idoso. Nesse contexto será utilizada a educação não formal 

conhecida como Pedagogia Social e seu papel na busca de valores sociais e sua 

importância no processo de conscientização do resgate de certos valores do nosso 

cotidiano. Em particular, com a finalidade de refletir sobre a exclusão e a vulnerabilidade 

social de uma comunidade, do município de Ariranha - SP (interior de São Paulo). 

Procuraremos como resultados preliminares do trabalho direto com crianças, 

adolescentes, idosos e indiretamente com suas famílias intervir no contexto de 

vulnerabilidades, de prevenir risco e trabalhar situações de fragilização de vínculos 

familiares e comunitários às quais as pessoas possam estar expostas.  

 

 

Metodologia 

Parte-se da concepção de que as famílias, dentro de suas formas particulares de 

configuração e funcionamento, são capazes de se reorganizar de maneira concreta ou 

potencial, frente às necessidades de mudanças ou desafios, e que o apoio da sociedade 

organizada e do Estado se faz de fundamental importância para a prevenção da ocorrência 

de situações de risco. Promovendo a proteção das capacidades de transformação familiar, 
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reajuste e adaptação que resultam em novas formas de relação inter e extrafamiliar, se dão 

pelo “fortalecimento e empoderamento da família”.  

É importante ressaltar que essa perspectiva compõe um processo de renovação da 

concepção de educação de acordo com os parâmetros da UNESCO, que propõem quatro 

pilares da educação: aprender a ser, aprender a conviver, aprender a fazer e aprender a 

conhecer como demandas de aprendizagem com o mesmo valor. Dessa forma, as atitudes 

são ressaltadas como elementos fundantes das relações comunitárias no bairro, na escola, 

na família, em qualquer grupo, e pressupõem o desenvolvimento de competências pessoais 

e de convivência em grupo. 

 

 

Resultados e Discussão 

O Serviço foi implementado em março de 2015 tendo como público alvo crianças, 

adolescentes, idosos; divididos em grupos participantes de oficinas (reflexão, convivência). 

Na apresentação será descrito as atividades que compõe o Serviço, têm a duração de 60 

minutos e periodicidade semanal que foram desenvolvidas de março de 2015 à junho de 

2015. A partir de pesquisas com o público alvo e seus familiares apontar se e como os 

objetivos propostos pelo projeto estão conseguindo ser alcançados de acordo com os 

seguintes parâmetros: 

• Complementar as ações na proteção e/ou desenvolvimento de crianças, 

adolescentes e idosos; tendo assegurado o fortalecimento dos vínculos familiares e 

comunitários. 

• Assegurar espaços de referência para o convívio grupal e o desenvolvimento de 

relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo. 

• Estimular a participação na vida pública do território e desenvolver competências 

para a compreensão crítica da realidade social. 

• Contribuir para a inserção, reinserção e permanência no sistema educacional.  

• Contribuir para a prevenção do uso indevido de drogas lícitas e ilícitas, gravidez na 

adolescência, possível desvio de conduta. 

 

Conclusão 

Estando implementado e sendo executado com base no fundamento da Pedagogia 

Social  há quatro (4) meses tendo como parâmetro de conclusão de resultado dez (10) 
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meses; pode-se concluir – preliminarmente – que a metodologia que adotamos em 

consonância com as diretrizes técnicas, definidas pelo Ministério de Desenvolvimento 

Social uma metodologia única a ser desenvolvida: a oficina uma vez que a mesma se 

referencia no Serviço Tipificado de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. As oficinas 

realizadas até agora obtiveram um impacto positivo no público de acordo com o método de 

constatação de resultados de execução, no qual utilizamos a Declaração Mensal de 

Execução dos Serviços (DEMES). A análise de seus dados possibilitou a aplicação do 

conceito de “melhoria continua”, com identificação dos problemas, suas causas, e a 

definição das ações de intervenção. Essa analise, feita todos os meses, é subsidiada pelos 

instrumentais de coleta primária que são:  Ficha de registro das atividades desenvolvidas 

nas oficinas, Ficha de participação dos usuários, Relatório mensal de atividades. Nela 

observou uma expressiva taxa de feedback positivo cujos números preliminares serão 

apresentados na exposição. 

 

Palavras-chave: Pedagogia Social, Prefeitura Municipal de Ariranha, Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculo. 
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Introdução 

Este trabalho refere-se a práticas pedagógicas situadas no contexto da educação 

pública. Nessa conjuntura o processo educativo deve ter como característica a preparação 

dos estudantes para o exercício participativo em sua comunidade. Como forma de 

desenvolver uma crítica da realidade, a ação educativa deve proporcionar o acesso aos 

conteúdos culturais (diversas manifestações artísticas, dança, música, artesanato, entre 

outros) existentes na comunidade, para que haja uma valorização desses saberes da cultura 

popular local. Através da reflexão, do diálogo e da vivência, os educandos podem partilhar 

os saberes acerca da cultura popular em suas comunidades, bem como levar à escola os 

saberes construídos por seu grupo social, produzindo, também, conhecimentos sobre as 

variadas formas de artes populares regionais. O objetivo central da pesquisa foi investigar 

as formas pelas quais a cultura popular é abordada no conteúdo das disciplinas do terceiro 

ano do Ensino Médio. Os objetivos específicos visavam: investigar se as escolas 

selecionadas para estudo realizam abordagens teóricas e trabalhos práticos sobre aspectos 

que compõem a cultura popular; verificar as concepções sobre os saberes da cultura 

popular que delineiam o trabalho docente no contexto escolar, no que se refere a essa 

temática. 

 

Metodologia  

Quanto ao universo da pesquisa, este compôs-se de três escolas da cidade de 

Itabuna: Colégio Modelo de Luiz Eduardo Magalhães (colégio modelo da cidade), Colégio 

Estadual de Itabuna (a escola que abrange o maior número de alunos da rede estadual desse 

município) e o Colégio Estadual Félix Mendonça (situado na região periférica da cidade).  

O critério utilizado para selecionar as instituições de ensino foi escolher a maior escola 

estadual da cidade (Colégio Estadual de Itabuna); a escola que recebe o nome de escola 

modelo do município (Colégio Modelo Luiz Eduardo Magalhães) e uma escola de médio 

porte, localizada na zona periférica (Colégio Estadual Félix Mendonça).  
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Nessas escolas, nas disciplinas História, Língua Portuguesa, Artes e Educação 

Física das turmas do terceiro ano do Ensino Médio, foram verificados registros escritos, 

documentos tais como planos de aula, materiais imagéticos, bem como projetos e 

calendários de datas comemorativas, objetivando identificar as tradições da cultura popular 

inseridas nas atividades didáticas, notadamente a forma como são trabalhadas enquanto 

conhecimentos e práticas multiculturais. 

Aplicamos a abordagem qualitativa, mas também utilizamos a quantificação para análise 

dos dados, através da análise de conteúdos. 

 

Resultados e Discussão 

Com os resultados obtidos através da pesquisa, constatamos que o Colégio Estadual 

de Itabuna, através do projeto Educação não tem cor, e o Colégio Modelo Luiz Eduardo 

Magalhães, com o projeto NegrAtitude, promovem uma discussão e aprofundamento dos 

conhecimentos referentes as manifestações artísticas da cultura popular. Ambos os projetos 

visam cumprir a lei 10.639/03, que torna obrigatório o ensino da cultura afro-brasileira nas 

escolas. O Colégio Estadual Félix Mendonça contempla uma gama de atividades durante 

todo o ano, onde estão presentes variadas manifestações artísticas da cultura popular. Essa 

unidade de ensino realiza ações permanentes, abrangendo tanto a comunidade escolar 

quanto a comunidade externa. Em relação aos conhecimentos artísticos populares nas 

disciplinas que contemplam o terceiro ano do Ensino Médio, verificamos a ocorrência 

dessas abordagens na área de Língua Portuguesa. Nas unidades selecionadas para a 

pesquisa constatamos que nos Colégios Estadual e Modelo, os conhecimentos voltados 

para as manifestações artísticas são trabalhados nos projetos desenvolvidos pelas 

instituições durante a execução dos projetos. No Colégio Félix Mendonça as atividades não 

acontecem esporadicamente, mas são realizadas durante todo o ano. 

 

Conclusão 

A análise realizada permitiu verificar os trabalhos desenvolvidos pelas unidades 

escolares, além de registrar as manifestações populares presentes em cada escola. No início 

da pesquisa surgiu a indagação sobre a presença dos saberes das tradições artísticas 

populares no âmbito educacional, com os dados obtidos através da investigação tentamos 

elucidar esse questionamento. 
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É importante destacar que o currículo do Ensino Médio prioriza a preparação dos 

alunos para o Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM e a inserção destes em 

universidades e cursos técnicos de nível superior. Outro fator que interfere no trabalho dos 

educadores e educadoras, no que concerne às manifestações artísticas da cultura popular, é 

a inexistência de profissionais capacitados para realizar oficinas, discussões, troca de 

conhecimentos e produção de saberes sobre essas manifestações. 

Ainda com todas as dificuldades existentes, verificamos que as práticas escolares 

englobam a valorização do conhecimento popular local, de modo participativo e 

democrático, transformando a escola em um espaço – ainda que limitado – de 

conhecimento e troca de experiências. 

 

Apoio: Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC 

 

Palavras-chave: Cultura, Cultura Popular, Tradições Artísticas, Prática Educativa. 
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Esclarecimento e Mecanismos de Poder: considerações apartir das obras 

“Dialética do Esclarecimento” de Adorno e Horkheimer (1986) e 

“Microfísica do Poder” de Foucault (1985) 

Bruna Amaral Dávalo 

Universidade Federal da Grande Dourados 

E-mail: brunadavalo@gmail.com 

Área: Educação 

 

Introdução 

Neste artigo busco refletir sobre o conhecimento como forma de dominação. 

Adorno e Horkheimer (1986) fazem uma análise crítica ao que seria um novo tipo de 

atadura das ideias. Em um primeiro momento as ideias dos indivíduos estariam subjugadas 

aos mitos e no segundo momento, com o advento da racionalidade, as ataduras da 

mitologia são substituídas, não superadas, pelas ataduras da racionalidade tecnológica. Em 

Microfísica doPoder (1985) Foucault reflete que o Poder está em todos os lugares 

legitimando a dominação dos indivíduos que não o detém, segundo os interesses de uma 

minoria. 

 

Metodologia 

Para a realização deste trabalho, o método utilizado foi a análise das obras A 

Dialética do conhecimento de Adorno e Horkheimer (1986) e A Microfísica do poder 

(1985) de Michel Foucault como aporte teórica para a crítica do modelo atual de 

produtivismo acadêmico.  

 

Conclusões  

É possível concluir que a Indústria da Cultura é fundamental para a manutenção da 

ordem,assumindo o papel que antes era da religião. Seu poder étamanho que acaba 

incorporando os movimentos de resistência e osmassificando.Quanto aos Mecanismos de 

Poder, a Ciência tornou-se um deles, talvez o principal. Ela ajuda a dominar e colonizar as 

populações em detrimentodos interesses burgueses. Parece necessário então, fazermos uma 

análisecrítica a respeito do tipo de conhecimento que estamos produzindo e se este,está a 

serviço ou não da alienação social. 

 

Apoio: Capes. 

Palavras-chave: Esclarecimento; Ciência; Mecanismos de Poder. 
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Área: 4.2.7 – Ciências Tecnológicas 
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LIÇÕES DOS OBSERVATÓRIOS TECNOLÓGICOS DA 

ALEMANHA E DA CORÉIA DO SUL PARA O BRASIL 
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de Química, Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 

E-mail: fernanda.neumann@hotmail.com  

Área: Ciências tecnológicas 

 

Introdução 

Observatório Tecnológico é o nome dado à alguns centros, instituições ou núcleos 

que realizam trabalhos como de prospecção tecnológica, comunicação, inteligência 

competitiva e definição de prioridades, a fim de monitorar, regular e reduzir as incertezas 

que cercam o mercado e a economia mundial. Nessa linha, o CGEE (Centro de Gestão de 

Estudos Estratégicos) realizou em 2006 um projeto denominado Observatório - CT&I, 

onde analisaram as ações necessárias para a implantação de um observatório no próprio 

CGEE. Eles mapeiam alguns observatórios internacionais como exemplos, porém não se 

aprofundam em suas análises. 

Este trabalho tem como objetivo realizar uma análise sobre duas instituições 

internacionais encontradas pelo CGEE, visando identificar as principais lições sobre o 

modo de atuação a serem aprendidas para observatórios no Brasil. As instituições 

escolhidas foram o Federal Ministry of Education and Research (BMBF) alemão e o 

Korea Institute of Science & Technology Evaluation and Planning (KISTEP) sul-coreano. 

A escolha desses dois países se deve a liderança na área de inovação demonstrada 

por meio do alto volume de depósitos de patentes (por país de origem) e da alta 

porcentagem do PIB que é investido em P&D, que são considerados bons indicadores de 

inovação de um país. 

 

Metodologia 

A pesquisa pode ser classificada quanto aos fins como descritiva, pois visa elucidar 

quais fatores contribuem para a realização da vigilância tecnológica de um observatório. 

Quanto aos meios, pode ser classificada como bibliográfica por meio da consulta aos 

documentos disponíveis nos sítios eletrônicos do CGEE e dos observatórios KISTEP e 

BMBF.  
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A escolha do BMBF se deve ao fato de a Alemanha buscar continuamente novas 

tecnologias, investir cerca de 2,98% do PIB em P&D (2012) e também ser um dos 

primeiros países a utilizar a prospecção tecnológica a nível nacional no começo da década 

de 90. 

O KISTEP se destacou nas últimas décadas e colaborou para que a Coréia do Sul 

passasse de uma posição semelhante ao Brasil para a posição de liderança em publicações 

e investimentos, somando 4,36% do PIB investidos em P&D em 2012. 

As escolhas foram validadas pelo levantamento do histórico do número de patentes 

depositadas pelos dois países, além dos indicadores de investimento em P&D. A World 

Intellectual Property Organization (WIPO) mostra que a Coréia do Sul e a Alemanha 

ocuparam as posições de 4º e 5º países com maior número de pedidos de patentes com 

223.527 e 184.493 pedidos, respectivamente, em 2013. As posições por porcentagem do 

PIB investidos em P&D, foram de 1ª e 8ª, respectivamente. 

 

Resultados e Discussão 

O Federal Report on Research and Innovation 2014, mostra estudos prospectivos 

como análises e cenários para a identificação das direções em que estão seguindo as 

pesquisas, para que o governo possa o mais rapidamente possível dar suporte às áreas 

prioritárias. A maior fonte de investimento em P&D na Alemanha vem do setor privado, 

somando 49,6 bilhões de euros investidos em 2011, perto de dois terços do total. 

Uma iniciativa chamada Ciência e Diálogo, visa criar oportunidades e trocas de 

conhecimento entre a academia, as empresas, e a sociedade. Os relatórios publicados, 

também são escritos e dispostos de forma a serem acessíveis a qualquer cidadão sem o 

conhecimento profundo sobre o assunto. 

A existência do observatório sul-coreano é dita pelo mesmo como a chave para a 

inovação criativa. Através do observatório, pretende-se estabelecer agendas futuras e 

estratégias para melhorar o bem estar das pessoas e principalmente liderar as mudanças de 

paradigma em P&D. Uma publicação deles exemplifica isso, abordando artigos de 

especialistas renomados (sobre assuntos como inovação, pesquisa e ciência), entrevistas 

junto a outros presidentes de organizações, empresas e cientistas (prêmio Nobel), além de 

trazer os estudos em projeções para 13 motores de crescimento na era da economia 

criativa. 

 

Conclusão 

Os observatórios tecnológicos analisados nesse estudo se mostraram bons modelos, 

apresentando trabalhos completos e detalhados de prospecção tecnológica (estudos 

destinados a antecipar possíveis oportunidades e/ou ameaças), de comunicação (entre 
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universidade, governo, empresas, sociedade e difusão dos estudos e trabalhos), de 

inteligência competitiva (análise do país ou empresa perante os outros concorrentes) e de 

definição de prioridades (análises e relatórios de tendências para direcionar recursos 

financeiros). 

Em termos de gestão de pessoas, são reunidos grupos de mais de cem especialistas 

em diversas áreas do conhecimento, de origens dos setores público e privado, e diferentes 

posições hierárquicas, como no caso do KISTEP. Transformar essa grande comunicação 

em dados, informações e relatórios é o grande desafio. A qualidade das informações 

mostradas também é extremamente importante para a confiança e formação de parcerias. 

Como sugestão para estudos futuros, recomenda-se a análise de outros 

observatórios em diferentes países, além da análise de observatórios existentes no Brasil. 

Também é sugerida a realização de estudos comparativos entre outros observatórios e 

análise da criação de novos observatórios, na busca por uma melhora significativa em 

nosso sistema de inovação. 

 

Apoio: Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 

 

Palavras-chave: observatório tecnológico, prospecção tecnológica, monitoramento, 

tendências. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


