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Editorial

Cumprindo o seu papel de veículo de comunicação e conhecimento nas áreas de
Administração, Informática e Educação, a FAI traz no terceiro número da sua Revista
Científica artigos criteriosamente analisados pelo corpo editorial, recomendados para
pesquisadores, professores, estudantes e profissionais destas áreas.
Os objetivos da Revista Científica da FAI são a busca e a disseminação dos
conhecimentos para todos que tenham esses objetivos em comum.
Deseja-se a todos uma boa leitura e fica o convite para que venham fazer parte
dessa publicação tão necessária e importante a todos que acreditam no "fazer acontecer".
Conselho Editorial
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RESUMO
A expansão das redes corporativas tem criado as condições de integração da informação, agilizando transações e
permitindo um grande crescimento das negociações entre as empresas. O perfeito gerenciamento e monitoramento deste
ambiente torna-se vital. Se faz necessário então, a utilização de técnicas e ferramentas de gerência, que ao serem bem
empregadas, dão suporte não apenas à operacionalidade das redes, mas também a processos de adequação das mesmas.
Diante deste contexto, é proposta uma metodologia pró-ativa de gerência que pressupõe a utilização de um conjunto de
ferramentas capazes de possibilitar a monitoração, o controle e o planejamento de capacidade em ambientes de comunicação de dados. Para validação desta metodologia foi realizado um estudo de caso que teve como foco a Análise de Desempenho do enlace Rede INATEL - Provedor de Acesso Impsat.
Palavras-chave: Gerência de redes, gerência de desempenho, ferramentas de gerência, análise de tráfego.

ABSTRACT
The corporate network expansion has created the conditions to integrate the information, accelerating the transactions and permitting a great increase of the enterprise negotiations. The perfect monitoring and management of this
environment become very important. To develop these activities it’s necessary the utilization of thecnics and management
tools to provide, not only network operational support but also the adequation process. In this context a pragmatic
approach to corporate network performance and analysis is proposed in this paper. This approach demands the utilization
of a set of tools capable of permitting the monitoring, control and capacity planning in the information technology environment. To validate this methodology a case study was done focusing on the performance analysis from the segment
Telecommunications National Institute corporate networks - Impsat supplier access.
Key words : Network management, performance management, management tools, traffic analysis.
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INTRODUÇÃO
O atual cenário das Redes Corporativas compreende
uma série de unidades dispersas ao longo de uma área geográfica. Tais unidades possuem uma cooperação através de
aplicações, troca de informações e compartilhamento de recursos, o que vem provocando um aumento da complexidade do ambiente devido a uma integração cada vez maior de
diferentes tipos de dados, serviços e recursos. Paralelamente, crescem a importância das redes no mundo dos negócios
e a necessidade de um gerenciamento destinado a garantir a
operacionalidade do ambiente computacional.
No que se refere a garantir a qualidade dos serviços
disponíveis, tem-se três formas de análise que devem ser
observadas:
- A análise do usuário: O usuário faz uso dos serviços oferecidos, sendo que a estrutura da rede que provê tais
serviços é transparente, ou seja, somente os benefícios são
percebidos. Na ótica deste usuário, o principal fator de análise de desempenho é o tempo de resposta para processamento de suas requisições.
- A análise do gerente de rede: O gerente foca sua
atenção ao modo de operação da rede, se requisitos de qualidade de serviços estão sendo atendidos ou não. Altos
tempos de resposta indicam que algum problema está colocando em risco a boa operacionalidade do ambiente, assim
cabe ao gerente tomar medidas que revertam o quadro de
risco. Segundo esta ótica, possíveis quedas de desempenho devem ser sanadas a fim de que os usuários tenham
seus problemas, ocasionados por alto tempo de resposta,
resolvidos.
- A análise da empresa: Para a empresa não importa
necessariamente qual problema está relacionado com a rede,
mas sim qual o impacto que este acarreta em termos de queda na produtividade e obtenção de baixos lucros. Com isso,
é imprescindível manter a rede com um desempenho tal que
a produtividade da empresa se mantenha em níveis satisfatórios diante da melhor relação custo benefício.
Neste contexto, verifica-se uma característica comum
às três formas de avaliar o ambiente de rede de computadores, a preocupação em manter a qualidade dos serviços oferecidos. Para tanto, alguns fatores justificam tal necessidade, como também os recursos que devem ser destinados à
gerência de desempenho:
- Controle dos recursos corporativos estratégicos;
- Controle da complexidade gerada por um ambiente
computacional em constante crescimento;
- Melhoria dos serviços com o crescimento e distribuição de recursos e informações;
- Balanceamento das diferentes necessidades dos
usuários, segundo requisitos de desempenho, disponibilidade e segurança;
- Redução do tempo parado devido a falhas (downtime).
Por fim, para atender os requisitos acima, a Gerência
de Redes permite que as redes de computadores, cada vez
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mais presentes nos diversos setores produtivos, sejam utilizadas de forma otimizada gerando aumento de produtividade da atividade afim.

GERÊNCIA DE DESEMPENHO
EM AMBIENTES CORPORATIVOS
Visão Geral de um Ambiente Corporativo
As redes corporativas são compostas de uma quantidade cada vez mais significativa e diversificada de recursos de hardware, software e meios de comunicação, servindo de base para o aprovisionamento de serviços de teleinformática às corporações, influenciando cada vez mais nas
áreas produtiva, financeira e social das mesmas. Exemplos
como a integração de sistemas administrativos e de apoio à
tomada de decisão, videoconferência, teleconferência, educação a distância, sistemas georeferenciados e telemedicina
fazem parte da realidade atual.
Essa crescente unificação dos ambientes computacionais torna cada vez maior a necessidade de integração dos
sistemas de informação e unidades de trabalho cooperativo
dentro das empresas. Esse imenso conjunto de facilidades
criadas pelas redes corporativas possibilita a seus usuários
e provedores de serviços estabelecer uma relação muito mais
dinâmica em termos de requisitos de qualidade para os vários serviços demandados e/ou ofertados.
Entretanto, esse crescimento, tanto em dimensão
como em complexidade, juntamente com a integração de diversos serviços, como voz, dados e vídeo, trazem problemas ainda não experimentados pelos gerentes e administra-

A cada momento, uma nova
perspectiva de utilização da
rede corporativa desafia os
responsáveis por sua manutenção.

dores desses ambientes.
A cada momento, uma nova perspectiva de utilização da rede corporativa desafia os responsáveis por sua
manutenção. Novos serviços são oferecidos e diferentes
requisitos de utilização e qualidade de serviço são confrontados, tornando esse ambiente mais heterogêneo e complexo. Algumas preocupações que podem ser levantadas são,
por exemplo: Qual o nível de qualidade de serviços provido
pela atual infra-estrutura de rede? Qual o impacto da criação
de um novo sistema de informação para auxílio à tomada de
decisões sobre a atual estrutura de informação da corporação? Como se comportará a atual estrutura de rede com a
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implantação de um sistema de videoconferência?
É sabido que os recursos desse ambiente, uma vez
instalados, têm capacidade fixa de atendimento e que a demanda pode ser bastante aleatória. Assim, novas dúvidas
podem surgir: Como analisar o desempenho de um recurso
de rede dado o cenário atual? Como predizer seu comportamento diante de possíveis modificações (novas aplicações,
novos usuários)?
As sobrecargas e panes de sistemas como o telefônico são exemplos do que acontece quando a dimensão e
complexidade das redes crescem. O prejuízo financeiro proporcionado pela parada de um sistema de informação pode
atingir cifras assustadoras quando as atividades envolvidas são de grande relevância.
A gerência de redes aparece, neste contexto, como
sendo de vital importância independente do porte do ambiente. É uma atividade que consiste em observar e controlar
os eventos em um ambiente de informação permitindo que
sejam tomadas soluções que garantam a prestação dos serviços pela rede corporativa, dentro dos requisitos de qualidade propostos.
Importância da Gerência de Desempenho
Um ambiente de telecomunicações suporta um conjunto de serviços para os quais existe uma demanda aleatória onde cada serviço requer um grau de qualidade e ocupa
um conjunto de recursos por um determinado período de
tempo. A má utilização destes recursos pode acarretar na
degradação dos parâmetros de QoS (Quality of Service) e
consequentemente levar a rede a um comportamento insatisfatório, tanto do ponto de vista do usuário (tempo de
resposta), quanto da aplicação (recursos disponíveis). Torna-se necessário então um estudo mais apurado do ambiente a fim de caracterizar o seu comportamento e, lançando
mão da Gerência de Desempenho, adequar o seu funcionamento a limites aceitáveis.
A Gerência de Desempenho é importante não só para
garantir a qualidade de serviço acordada com os usuários,
como também para assegurar que esta é atingida com os
menores custos possíveis. Pode-se por meio do Gerenciamento de Desempenho adequar os recursos utilizados pelos usuários às suas reais necessidades, auxiliando o setor

responsável pela administração de redes a antecipar-se aos
usuários na manutenção dos níveis de desempenho dos
serviços oferecidos, como por exemplo, o tempo de resposta.
Segundo Stallings [2] e Jain [1], dentre as atividades
mais importantes da Gerência de Desempenho de redes estão: monitoramento do desempenho, caracterização de carga de trabalho (workload), ajuste de parâmetros do sistema,
identificação de gargalos, comparação de desempenho entre sistemas alternativos, dimensionamento de componentes do sistema, previsão de crescimento.
Tais atividades podem ser agrupadas em três grandes áreas: Monitoramento de Eventos Relevantes ao Desempenho de Sistemas, a Análise de Desempenho e o Planejamento de Capacidade.
Elementos Relevantes para a Avaliação de Desempenho
A fim de se obter informações importantes para a
análise do desempenho de um ambiente computacional, torna-se necessário a coleta de dados representativos dos parâmetros de referência para o estudo em questão. Alguns
desses parâmetros são listados a seguir:
- Disponibilidade: porcentagem do tempo que um
componente da rede, aplicação ou serviço encontra-se disponível para o usuário.
- Tempo de resposta: tempo de reação de um sistema
a uma determinada entrada.
- Precisão: medida relativa da quantidade de erros em
uma transmissão de dados.
- Throughput: medida de desempenho orientada à
aplicação. Ex: número de transações em um dado período.
- Utilização: porcentagem do tempo em que um determinado recurso está em uso.
A obtenção dessas informações se dá pelo monitoramento de enlaces e através da leitura de variáveis contidas na MIB (Management Information Base) de dispositivos como switchs, bridges, roteadores, hubs, servidores
(dispositivos gerenciáveis). Ferramentas como sniffers e
agentes remotos podem ser usados nesse levantamento, a
fim de facilitar a atividade de aquisição dos dados pelo administrador da rede.

PADRÕES DE GERÊNCIA

A Gerência de Desempenho é
importante não só para garantir a
qualidade de serviço acordada com
os usuários, como também para
assegurar que esta é atingida com
os menores custos possíveis.

SNMP (Simple Network Management Protocol)
O protocolo SNMP é a solução adotada na Internet
para permitir que gerentes de redes possam localizar e corrigir problemas. Geralmente, é utilizado um processo na máquina do administrador chamado de cliente (uma workstation ou um gateway, por exemplo) que se conecta a um ou
mais servidores SNMP, localizados em máquinas remotas,
para executar operações sobre os objetos gerenciados (por
exemplo, obter informações sobre estes objetos). O SNMP
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utiliza o protocolo UDP (User Datagram Protocol) na comunicação entre cliente e servidor. Para o cliente da rede o
SNMP executa as operações sobre os objetos de forma transparente, o que permite a interface do software de gerenciamento da rede criar comandos imperativos para executar
operações sobre os objetos gerenciados. Esta é a grande
diferença entre gerenciar uma rede usando o protocolo
SNMP e gerenciar a mesma rede usando outros protocolos.
Ao contrário dos outros protocolos de gerenciamento que apresentam muitos comandos (operações), o SNMP
apresenta somente um conjunto limitado, baseado num simples mecanismo de busca/alteração. Portanto, é muito mais
simples de ser implementado do que um protocolo com muitas operações em que cada operação sobre um objeto necessita de um comando diferente para implementá-la.
Podemos, resumidamente, dizer que os principais
objetivos do protocolo SNMP são: reduzir o custo da construção de um agente que suporte o protocolo, reduzir o tráfego de mensagens de gerenciamento pela rede, reduzir o
número de restrições impostas às ferramentas de gerenciamento da rede devido ao uso de operações complexas e
pouco flexíveis, apresentar operações simples, facilitando o
uso pelos desenvolvedores de ferramentas de gerenciamento, permitir facilmente a introdução de novas características
e novos objetos não previstos ao se definir o protocolo e
construir uma arquitetura que seja independente de detalhes relevantes a somente algumas implementações particulares.
RMON (Remote Monitoring)
O protocolo SNMP não é adequado para ambientes
de redes corporativas constituídas de diversas redes locais
conectadas por uma de longa distância. Esses enlaces de
longa distância, por operarem a taxas de transmissão inferiores às LAN que a interconectam, passam a ter grande parte
da sua banda de transmissão ocupada para informações de
gerenciamento. Uma solução encontrada para diminuir este
problema foi o Remote MONitoring (RMON).
O protocolo RMON oferece suporte à implementação de um sistema de gerenciamento distribuído. Assim,
fica atribuída aos diferentes elementos, tais como estações
de trabalho, hubs, switches ou roteadores, a função de monitor remoto. Cada elemento RMON tem então, como tarefas, coletar, analisar, tratar e filtrar informações de gerenciamento da rede e apenas notificar à estação gerente os eventos significativos e as situações de erro.
No caso de existirem múltiplos gerentes cada elemento RMON deve determinar quais informações de gerenciamento devem ser encaminhados para cada gerente. Os
objetivos do protocolo RMON são: reduzir a quantidade de
informações trocadas entre a rede local gerenciada e a estação gerente conectada a uma rede local remota, possibilitar
o gerenciamento contínuo de segmentos de redes locais,
mesmo quando a comunicação entre o elemento RMON e a
estação gerente estiver temporariamente interrompida, per-
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O protocolo RMON oferece suporte
à implementação de um sistema de
gerenciamento distribuído. Assim, fica
atribuída aos diferentes elementos,
tais como estações de trabalho,
hubs, switches ou roteadores, a
função de monitor remoto.
mitir o gerenciamento pró-ativo da rede, diagnosticando e
registrando eventos que possibilitem detectar o mau funcionamento e prever falhas que interrompam sua operação,
detectar, registrar e informar à estação gerente condições de
erro e eventos significativos da rede, enviar informações de
gerenciamento para múltiplas estações gerentes, permitindo, no caso de situações críticas de operação da rede gerenciada, que a causa da falha ou mau funcionamento da rede
possa ser diagnosticada a partir de mais de uma estação
gerente.
Prática de Sniffing
O Sniffer, também referenciado como Probe, é um
programa residente numa máquina conectada à rede que
monitora todo o tráfego corrente. Da mesma forma que existem dispositivos na rede telefônica que permitem ouvir conversas alheias, um programa de sniffing permite “escutar”
todas as conversações dos computadores que estão na rede.
Possuem ferramentas conhecidas como Analisadores de Protocolo, que os permitem decodificar o tráfego e torná-lo inteligível, já que as conversações entre os computadores
consistem aparentemente de sequências binárias rendômicas.
Assim, os profissionais da área consideram o Sniffer
uma ferramenta eficaz para se obter dados mais exatos do
tráfego nas mais variadas topologias e padrões de redes
existentes. É importante ressaltar, que neste contexto, o uso
de Sniffers visa a coleta e tratamento dos dados para fins de
gerência e não a invasão das redes e sistemas. Deste modo,
podem ser destacadas as seguintes utilidades do Sniffer:
detecção de problemas na rede, análise de desempenho na
busca de “gargalos”, monitoração e geração de dados estatísticos do comportamento do tráfego, ferramenta de coleta
de dados para caracterização de tráfego para simulação de
redes, conversão dos dados coletados para formatos inteligíveis (Analisador de Protocolos).
Há também a disponibilização de aplicações que possibilitam a montagem de um histórico para definição de uma
linha de referência (baseline) para o nível de desempenho
da rede. Como exemplo, temos a geração de alarmes, mapa
de tráfego e a possibilidade de captura de pacotes em horá-
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rios e dias pré-determinados.
O Sniffer ainda pode conter módulos ou funcionalidades para obter informações e estatísticas de tráfego de
consulta transacionais (banco de dados), ou seja, a capacidade de analisar protocolos que transportam consultas Cliente/Servidor. Um dado muito útil que pode ser coletado é o
tempo de resposta das consultas ao servidor de banco de
dados.

METODOLOGIA DE GERÊNCIA PRÓ-ATIVA
Para permitir uma definição clara da metodologia proposta, define-se um modelo que mostre um ambiente de rede
de telecomunicações sob um ponto de vista mais adequado
(referência). Assim, é proposto um modelo que abstrai o
sistema de comunicação em três grandes grupos de recursos, classificados por sua funcionalidade no processo suportado por essa estrutura (Figura 1).
- Clientes: Esse grupo é composto por terminais e/

tos de acesso a serviços. Observando os parâmetros fornecidos pelas requisições ou chamadas, efetuam operações e/
ou procedimentos, retornando informações aos Clientes que
iniciaram o processamento e realização de tarefas, sendo,
portanto, alvo da Gerência de Desempenho.
Apresentação da Metodologia de Gerência Pró-ativa
Considerando o modelo funcional proposto, é apresentada uma metodologia capaz de dar diretrizes consistentes na análise de desempenho e planejamento de capacidade dos elementos de quaisquer dos três grupos funcionais.
Esta metodologia é composta de quatro fases, organizadas de acordo com as necessidades de aprofundamento
da investigação e resolução dos problemas de desempenho. A Figura 2 ilustra as quatro fases da metodologia.

Figura 2 - Esquema da Metodologia Proposta [3]

A Fase Zero

Figura 1 - Modelo de um Sistema de Comunicação

[3]

ou estações, ambos usuários dos serviços disponíveis na
rede. Por isso recebem também o nome de Clientes. Os elementos desse grupo podem ou não apresentar capacidade
de processamento e realização de tarefas ficando sujeito,
nos casos afirmativos, à gerência de desempenho. O papel
dos clientes é representar as fontes de geração de demanda
sobre os serviços de rede, refletindo no grau de utilização
dos recursos classificados nos demais grupos.
- Facilidades de Comunicação: Representa os elementos envolvidos na tarefa de escoar e encaminhar o tráfego da rede. Nesse grupo estão classificados desde os meios
de comunicação até os equipamentos ativos de rede. Por
terem uma visão do tráfego bruto entre “Clientes” e “Provedores de Serviço”, possuem um ponto de vista privilegiado.
Além de fornecer dados de gerência de seus próprios elementos, revelam informações úteis sobre os demais grupos.
- Provedores de Serviço: São os equipamentos responsáveis por fornecer os serviços utilizados pelos Clientes. Em um grande número de situações, esses elementos
recebem requisições ou chamadas através de seus elemen-

Essa fase é responsável pelo estabelecimento das
condições iniciais de aplicação da metodologia. Aqui devem ser definidos:
- Grupo do sistema de comunicação ao qual a metodologia será aplicada;
- Período adequado de monitoramento do grupo selecionado;
- Padrões de desempenho e qualidade de serviço
que serão utilizados como pontos de controle do desempenho do grupo escolhido.
Os padrões de desempenho e de qualidade de serviço devem ser escolhidos de acordo com o grupo funcional
selecionado para aplicação da metodologia. Eles informarão
os limites entre o desempenho aceitável e inaceitável. É importante escolher um conjunto mínimo, porém bastante significativo desses padrões, para viabilizar o monitoramento
pró-ativo dos elementos do grupo escolhido, provocando
assim o mínimo de impacto da atividade da gerência sobre o
sistema.
É muito importante também a caracterização precisa
do período significativo de monitoramento, para evitar problemas com a manipulação de grandes quantidades de dados.
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A Fase Um
Com base nos padrões de desempenho e qualidade
de serviço definidos na Fase Zero, implementa-se a coleta
de dados referente ao monitoramento dos indicadores atuais do desempenho do sistema. Após a fase de coleta de
dados, os indicadores de desempenho devem ser extraídos
e comparados com os padrões escolhidos na Fase Zero. A
análise das comparações revelará possíveis problemas de
desempenho, sugerindo a aplicação da fase seguinte.
Caso não existam problemas de desempenho, devese considerar que a Primeira Fase corresponde à porção próativa da metodologia, devendo ser repetida com uma frequência compatível com a velocidade de transformação do
ambiente que está sendo gerenciado.
Observa-se que sistemas que não têm históricos de
gerência de desempenho devam ser monitorados diariamente por alguns meses para revelar um comportamento básico
de desempenho com o qual possa se determinar as políticas
gerais de monitoramento pró-ativo de recursos.
A Fase Dois
Conhecendo-se qual ou quais padrões de desempenho foram violados, inicia-se uma fase de investigação dos
possíveis motivos da violação. Para cada indicador de desempenho “mal comportado” deve-se coletar as informações mais relevantes para o restabelecimento das condições aceitáveis.
Após a investigação, o gerente deverá ter alcançado
subsídios suficientes para compreender se os problemas de
desempenho podem ser resolvidos:
1. Fazendo-se um ajuste de configuração de hardware ou software;
2. Reparando-se fisicamente os equipamentos envolvidos;
3. Adicionando-se capacidade ao sistema.
Nos casos 1 e 2, após a intervenção do gerente, o
processo deve voltar para a Primeira Fase, onde serão avaliados os efeitos das modificações propostas. Ficando evidenciado a falta de capacidade, o processo deverá se encaminhar para a Terceira Fase.
A Fase Três
O processo atingirá a Terceira Fase quando for constatado, através das fases anteriores, que o problema de desempenho é realmente causado pela falta de capacidade instalada no sistema. Isso significa entrar no estudo de Planejamento de Capacidade. Para executar a Terceira Fase, é necessário seguir os seguintes passos:
1. Coletar as informações necessárias à caracterização dos eventos a serem estudados;
2. Modelagem estocástica dos eventos, incluindo,
quando pertinente, seus relacionamentos com os demais
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objetos relevantes ao estudo (matrizes de fluxo, relações
temporais, etc.);
3. Simulação para ajuste do modelo (tantas vezes
quanto for necessário para aferir o modelo em questão);
4. Proposições de alterações de capacidade e análise
dos resultados da simulação.
Caso a análise não atinja resultados satisfatórios, os
itens de 1 a 4 devem ser revistos, fazendo-se processar a
Terceira Fase novamente. Se os resultados da simulação
forem considerados aplicáveis, deve-se efetivar as alterações de capacidade pretendidas e retornar para a Primeira
Fase.

ANÁLISE DE FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS
No intuito de contribuir para a implantação de uma
gerência de desempenho pró-ativa e tendo em vista o foco
do trabalho na utilização de banda passante, é apresentada
a análise de alguns softwares de gerência, onde são destacadas suas principais características. O objetivo desta análise é identificar dentre algumas ferramentas disponíveis,
aquelas mais eficientes no levantamento proposto na Fase
Um da metodologia.
Procedimento Proposto
Abaixo estão descritos os passos que compõem o
procedimento proposto e que foram utilizados para análise
das ferramentas. A principal preocupação é explorar ao máximo os recursos disponibilizados pelos softwares.
1. Obtenção do Produto: cita a fonte de aquisição do
software.
2. Configuração Mínima: descrição de hardware e sistema operacional necessários.
3. Instalação: este parâmetro apresenta o procedimento para instalação do programa, configurações necessárias e o grau de dificuldade apresentado na instalação.
4. Eficiência de Operação: descreve o software quanto as suas principais funcionalidades, ausência de um dado
recurso e nível de dificuldade de operação.
5. Consumo de Memória: quantidade de memória consumida pelo programa na sua execução. Este parâmetro foi
medido a partir do Gerenciador de Tarefas do Windows.
6. Consumo de CPU: consumo de processamento da
CPU, medido a partir do programa em processo de captura
de dados. Parâmetro também medido a partir do Gerenciador
de Tarefas do Windows.
7. Seleção da Interface de Captura: descreve o procedimento de seleção da interface de rede a ser utilizada no
processo de captura.
8. Configuração de Agentes Remotos: verificar a possibilidade de instalação de agentes remotos para coleta dos
dados.
9. Utilização da Rede: este item tem como objetivo
analisar a influência de utilização da rede pelo programa,
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caso utilize, pois o overhead gerado é um fator que pode
levar a rejeição do mesmo. No caso específico de redes que
possuem enlaces de baixa velocidade, este fator é de extrema importância. Esta influência vai ocorrer em programas
que utilizem agentes externos, ou quando existir uma central
de gerenciamento e for necessário fornecer informações dos
agentes para esta central.
10. Características Básicas: descreve as características que proporcionam uma visão prévia da capacidade de
operação do software.
11. Captura de Dados: descreve os procedimentos a
serem seguidos no processo de captura de dados, bem como
dificuldades encontradas durante a configuração desta tarefa.
12. Configuração do Buffer no Processo de Captura:
descreve como configurar o tamanho do buffer a ser utilizado no processo de captura, caso exista esta opção.
Ambiente de Teste

te em estabelecer uma seqüência de passos a serem seguidos para se obter os resultados necessários a avaliação dos
softwares de gerenciamento. A seguir é descrita a seqüência dos procedimentos de análise:
1° Procedimento
1. Obtenção do produto;
2. Analisar os requisitos de hardware que o fabricante diz como mínimo necessário;
3. Tempo de instalação;
4. Ocupação de disco;
5. Verificar se o mesmo encontra-se funcionando de
maneira satisfatória.
2° Procedimento
Análise dos parâmetros descritos no item 5.1.
Softwares Analisados
Os programas analisados mostraram funções avançadas, embora algumas estivessem desativadas nas versões
avaliadas. De uma maneira geral apresentaram características comuns, sendo semelhantes na forma de captura e visualização dos gráficos. Dentre os parâmetros analisados, é
mostrada na Tabela 1 uma síntese do comparativo entre os
softwares analisados. É importante ressaltar que todos os
testes foram feitos em um ambiente de laboratório, onde se
procurou, na medida do possível, retratar o comportamento
de um ambiente real. Tal preocupação justifica-se pelo objetivo de extrair dos processos de avaliação resultados bem
próximos da realidade e, também, uma melhor validação dos
dados que foram levantados.

ESTUDO DE CASO

Figura 3 - Ambiente de Teste

O ambiente de teste foi o Laboratório de Comunicações Digitais (LabII-1) do INATEL, que possui uma rede
padrão Ethernet com velocidade de 10 Mbps. Esta consiste
de 1 servidor, 16 estações de trabalho e 1 hub, conectado a
um servidor no Laboratório de Pós Graduação (LabPG), que
está atuando como roteador. As máquinas utilizadas para
execução dos softwares possuem processadores Intel Pentium IV de 1,8 GHz, com 256 MB de RAM e HD de 20 GB. O
sistema operacional utilizado foi o Microsoft Windows 2000.
Esse ambiente proporcionou a simulação de diferentes tipos de tráfego (dados, vídeo, áudio), permitindo uma
visão mais consistente dos recursos de cada ferramenta.
Foram analisados alguns parâmetros como eficiência de
operação, características básicas e utilização da rede.
Descrição da Metodologia de Teste

Como estudo de caso, foi monitorada a utilização do
enlace de dados Rede INATEL - Provedor de Acesso Impsat, que caracteriza-se por possuir velocidade de transmissão de 1 MBps, modo full-duplex.
O critério adotado para a análise partiu da metodologia de gerência pró-ativa descrita no item 4.
O foco do estudo foi o grupo de Facilidades de Comunicação, referenciando entre os indicadores de desempe-

O foco do estudo foi o grupo de
Facilidades de Comunicação,
referenciando entre os indicadores
de desempenho como erros físicos,
tempo de resposta, colisões,
dentre outros, a utilização
da banda passante.

A idéia básica utilizada para definir os testes consis-
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Tabela 1 - Análise Comparativa dos Softwares Analisados

nho como erros físicos, tempo de resposta, colisões, dentre
outros, a utilização da banda passante. Tais indicadores foram baseados nas obras de Jain [1] e Stallings [2], onde o
padrão de qualidade definido para a utilização de banda passante consiste em:
- Menor do que 65% em redes sem disputa por meio
físico;
- Menor do que 20% em redes com disputa pelo meio
físico.
No instante em que se inicia a fase de coleta de dados, é importante definir a freqüência de monitoramento e o
período ou duração do monitoramento. Para efeitos práticos, recomenda-se usar uma freqüência maior ou igual a 5

segundos e fazer o monitoramento nos períodos significativos do funcionamento dos sistema.
Baseado na análise das ferramentas se optou pelo
uso do software MRTG, tendo em vista o estudo proposto.
As variáveis coletadas no dispositivo gerenciado (roteador/interface serial) foram ifInOctets e ifOutOctets, fornecendo informações referentes ao tráfego de entrada e saída
respectivamente.
Quanto ao período de coleta, foi feito um monitoramento durante uma semana ininterruptamente.
Na Figura 4, é mostrado um exemplo de arquivo gerado pelo MRTG.

Figura 4 - Arquivo Gerado pelo MRTG
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Observa-se que os dados coletados pela ferramenta
não trazem informações prontas para análise, havendo assim a necessidade de um tratamento dos mesmos para que
se possa obter informações úteis para o gerenciamento da

rede.
As Figuras 5 e 6 apresentam a visualização dos dados coletados após manipulação utilizando a Planilha Eletrônica EXCEL da Microsoft Corporation.

Figura 5 - Tratamento Estatístico dos Dados

Figura 6 - Visualização Gráfica dos Dados
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Para uma melhor interpretação das informações obtidas, foram calculados além da Média, o Desvio Padrão, que
é uma medida do grau de dispersão dos valores em relação
ao valor médio, e o Coeficiente de Variação, que indica quão

grande é a variação dos valores em relação à Média, a fim de
se obter um resultado consistente de tal análise.
A seguir tem-se as estatísticas referentes ao período
de coleta no enlace em estudo.

Tabela 2 - Estatísticas de Entrada/Rede INATEL

Tabela 3 - Estatísticas de Saída/Rede INATEL

Figura 7

- Estatísticas de Entrada/Rede INATEL

Figura 8 - Estatísticas de Saída/Rede
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Para a medida de tráfego, o coeficiente de variação
com valor baixo indica uma utilização constate e com valor
igual ao da média ao contrário de um coeficiente de variação
com valor alto, que indica um tráfego em rajadas.
De acordo com o padrão de qualidade definido para
o estudo da utilização do enlace de dados Rede
INATEL-Provedor de Acesso Impsat (fase zero da metodologia), conclui-se através dos resultados:
- A utilização média encontra-se dentro do limite aceitável (< 65%);
- O tráfego não apresenta grandes variações entre os
dias do período analisado caracterizando um comportamento uniforme;
- Os elevados valores do Coeficiente de Variação
denunciam um mau comportamento da utilização média diária;
- Pela análise do gráfico de utilização diária (Figura
6), observa-se que há uma concentração de altas taxas de
utilização em determinados períodos do dia.

CONCLUSÃO
Conhecido o perfil do ambiente corporativo, percebeu-se que a inserção da tecnologia da informação no mundo dos negócios trouxe benefícios que hoje são fatores preponderantes na garantia de sucesso das empresas. No entanto, tal fato acarretou na necessidade de uma forte preocupação com o desempenho deste ambiente. Isto é evidenciado com o reflexo direto que a queda da qualidade dos
serviços disponíveis provocam no rendimento de uma empresa, ou seja, baixo desempenho como sinônimo de perda
de lucratividade.
A metodologia de gerência apresentada foi validada
através do estudo de caso e se mostrou eficiente durante o
processo. A organização da metodologia em fases facilita
substancialmente o trabalho de gerência, fornecendo ao fi-

A metodologia de gerência
apresentada foi validada
através do estudo de caso e se
mostrou eficiente durante o processo

nal de sua aplicação informações suficientes e concisas à
tomada de decisões por parte do administrador da rede.
Verificou-se a existência de um grande número de
ferramentas disponíveis, cada qual oferecendo uma variedade de recursos. Porém a escolha do software de gerência
que melhor se enquadre ao ambiente a ser analisado é fundamental, evitando problemas como a aquisição de uma ferramenta inadequada à prática de gerência, tanto do ponto
de vista financeiro quanto operacional.
Apesar da Metodologia proposta não ter sido integralmente aplicada, ficou evidenciado a potencialidade da
mesma e o quanto a atividade de gerência pode ser facilitada
com sua aplicação. A não implementação das Fases Dois e
Três se deu pelo processo de simulação não fazer parte do
escopo deste artigo, que limitou-se na escolha da ferramenta que melhor se enquadra na análise de tráfego e detecção
de problemas relacionados com a utilização de banda passante.
Atualmente trabalha-se na execução da Fase Dois e
na preparação para aplicação da Fase Três. Na próxima etapa do desenvolvimento avaliar-se-á os diversos cenários
relativos ao planejamento de capacidade através da ferramenta de simulação OPNETâ. Para trabalhos futuros pretende-se utilizar a Metodologia proposta para, por exemplo,
avaliação de desempenho de sistemas transacionais, de aplicações e de servidores.
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RESUMO
Este artigo é o resultado de uma pesquisa bibliográfica a respeito das características dos empreendedores. Como há
uma discussão entre os especialistas sobre a origem de tais características, se inatas ou adquiridas, abordaram-se estes dois
aspectos como intrínsecos e extrínsecos à pessoa do empreendedor, inferindo-se que só tem sentido estudar o assunto, do
ponto de vista educacional e de negócios, se elas forem adquiridas.
Palavras-chave: Empreendedor; característica; intrínseca; extrínseca.

ABSTRACT
This article is the result of a bibliography search about entrepreneur´s features. As there is an argument among
experts about the source of the referred features as to whether they are inborn or acquired, these two aspects were
approached as an inner and outer element of the entrepreneurs themselves. Based on this approach, we conclude that we’re
right to study this subject, under the educational or business view, if those aspects are learned.
Key words: Entrepreneurship, feature, inborn, acquired.
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INTRODUÇÃO
Para responder ao desafio lançado pelo título do artigo, fez-se uma pesquisa bibliográfica sobre as características dos empreendedores, o que se tem convencionado chamar de identidade de agrupamentos formais ou informais de
pessoas.
“Característica é o mesmo que característico; aquilo
que caracteriza; que distingue; traço; qualidade, propriedade ou combinação deles que distinguem um indivíduo, grupo ou tipo” (SILVA, 1975).
Quando se deseja saber o que é um empreendedor,
apresenta-se um conceito dado ao termo; refere-se à palavra
empreendedor como substantivo. Aqui, trata-se do adjetivo
empreendedor, isto é, como são estas pessoas? Quais são
os sinais de conduta ou atitudes que as distinguem das
outras pessoas que não são ou não estão empreendedoras?
Com esta nota explicativa na introdução, pretendese justificar o fato de que ao ler o artigo, pode-se ter a impressão de que se está definindo o empreendedor, quando
na realidade se quer dizer como eles são.
O que diz a literatura?
A literatura sobre empreendedorismo é pródiga em
informações sobre as características dos empreendedores.
De acordo com DOLABELA (1999), há muita concordância entre os cientistas sobre o perfil dos empreendedores de sucesso: traços da personalidade, atitudes e comportamentos que contribuam para alcançar o êxito nos negócios. Não se pode dizer que o sucesso decorre tão somente de
determinadas características comportamentais, mas certamente se pode afirmar que um conjunto de condições, presentes no indivíduo, contribuirá para o seu sucesso como
empreendedor.
Um aprofundamento no estudo de tais características possibilitou que se identificassem duas correntes de
opiniões a respeito do assunto: Uma insinua que ser empreendedor é um atributo de poucas pessoas. Sugere que eles
são possuidores de características intrínsecas do indivíduo,
fruto de herança genética. E a outra, afirma que ser empreendedor é uma característica comportamental do indivíduo e,
portanto, é algo que pode ser ensinado e aprendido.
Primeiro, relacionar-se-á afirmações de alguns autores que levam os leitores a pensar que empreendedorismo é
algo nato.
DOLABELLA (1999) afirma que o empreendedor
sempre quer realizar os seus próprios sonhos. É alguém que
busca incansavelmente a auto-realização. A mente do empreendedor é pró-ativa: ele define o que quer realizar, estabelece o objetivo que quer alcançar e busca os conhecimentos e recursos para atingi-lo. É alguém muito criativo, que
consegue ver coisas onde os outros nada vêem – as oportunidades. É alguém capaz de definir algo a partir do nada, do
indefinido. Ele faz descobertas, é teimoso, persistente, vai
atrás, briga, coloca o acaso a seu favor.

Nesta mesma linha de raciocínio, VRIES (1985) apud
RODRIGUES (1998) afirma:
“Outro problema que não pode ser esquecido ao se
analisar a questão do empreendedor é que empreendedores
são, via de regra, extremamente geniosos. Às vezes suas
ações têm conseqüências avassaladoras para a organização. Ocasionalmente, a mesma energia criativa que guia o
empreendedor é fonte de necessidades internas do exercício do espírito destrutivo que tem, levando a carreira e a
organização à ruína”.
O empreendedor é motivado por três necessidades:
de realização, de poder e de afiliação”. Essa afirmação é
confirmada pelo conteúdo programático do EMPRETEC,
curso ministrado para empreendedores pelas UNITED NATIONS, SEBRAE e ABC (Agência Brasileira de Cooperação) e por LONGEN (1997).

O empreendedor é motivado
por três necessidades: de
realização, de poder e de afiliação.

Na necessidade de realização, ele procura competir
com seus próprios critérios, encontrar ou superar um padrão de excelência, visar uma única realização, usar feedback e formular planos para superar obstáculos pessoais,
ambientais e de negócios.
Na necessidade de poder, ele procura executar ações
poderosas, despertar fortes reações emocionais nas outras
pessoas, estar sempre preocupado com a reputação, status
e posição social, e visar sempre superar os outros.
Na necessidade de afiliação, procura estabelecer laços de amizade e ser aceito, fazer parte de grupos sociais,
sentir preocupação pelo rompimento de uma relação interpessoal positiva e possuir elevada preocupação com as pessoas na sua situação de trabalho.
Eles relacionam como atributos dos empreendedores
de sucesso, além de outros que poderiam ser considerados
adquiridos, os seguintes:
* total comprometimento, determinação e perseverança;
* movidos pelo desejo de conseguir auto-realização
e crescimento;
* senso de oportunidade e orientação por metas;
* tomam iniciativa por responsabilidades pessoais;
* persistência na resolução de problemas;
* conscientização e senso de humor;
* tolerância ao stress, ambigüidade e incertezas;
* decididos, urgentes e pacientes;
* formadores de equipes, lidam bem com o fracasso;
* trabalham duramente;
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* disposição ao sacrifício;
* pontos de vista otimistas e
* comunicação persuasiva.
Em contrapartida, os empreendedores apresentam
aspectos comportamentais de insucesso: senso de invulnerabilidade; crença de que são os “super homens”; senso de
anti-autoridade; impulsividade; falta de auto-controle; perfeccionismo; excesso de auto-confiança e senso de independência.
O sucesso do empreendimento é freqüentemente afetado pela personalidade do empreendedor. Para auto-realizar-se ele se identifica fortemente com o empreendimento e
depende disto para manter sua auto-estima.
DRUCKER (1997) diz que o empreendedor usa o seu
espírito inovador para encontrar uso para as coisas até en-

O sucesso do empreendimento é
freqüentemente afetado pela
personalidade do empreendedor.
Para auto-realizar-se ele se identifica
fortemente com o empreendimento
e depende disto para manter
sua auto-estima.

tão consideradas inúteis, transformando-as em recurso, dando-lhe utilidade, e ratifica o perfil do empreendedor, segundo o conceito dado por SCHUMPETER, privilegiando a inovação e a interferência no processo de produção de bens.
Para ele:
“O empreendedor vê a mudança como norma e como
sendo sadia. Geralmente, ele não provoca a mudança por si
mesmo mas, e isso define o empreendedor e o empreendimento, o empreendedor sempre está buscando a mudança,
reage a ela, e a explora como sendo uma oportunidade”.
Sobre a disciplina da inovação, DRUCKER (1998) diz:
“A respeito de muita discussão nos dias que correm
sobre a ‘personalidade empreendedora’, poucos dos empreendedores com quem trabalhei durante os últimos 30 anos
tinham tal personalidade. Mas conheci muitas pessoas –
vendedores, cirurgiões, jornalistas, acadêmicos, até músicos – que a tinham sem que fossem nem um pouco ‘empreendedores’. O que todos os empreendedores de sucesso
que conheci têm em comum não é um certo tipo de personalidade, mas um compromisso com a prática sistemática da
inovação.
A inovação é função específica do espírito empreendedor, seja num negócio existente, numa instituição de serviços públicos ou em um novo empreendimento iniciado
por uma só pessoa na cozinha de sua casa. Ele é o meio pelo
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qual o empreendedor cria novos recursos produtores de
riqueza ou investe recursos existentes para a criação de
riqueza”.
Sobre a capacidade de observação do empreendedor, RODRIGUES (1998) afirma: “O que para um mortal comum é inútil, para um empreendedor é uma possibilidade.
Ele tem olhos atentos em tudo que o rodeia. Tem o faro
aguçado e tem sempre em mente uma idéia para transformar
o insignificante em utilidade”. Este autor vê as seguintes
características nos empreendedores:
“O empreendedor vislumbra a construção de uma
grande companhia, reconhece o crescimento como antídoto
do fracasso, busca a inovação constantemente, tem o foco
na oportunidade, é visionário, gosta de mudanças e riscos,
persegue o desenvolvimento contínuo de habilidades e o
sucesso é situação freqüente na sua carreira”.
Todo empreendimento envolve um certo grau de risco. Ao abrir uma empresa, mesmo que o Plano de Negócios
tenha sido elaborado levando-se em conta todas as técnicas e cuidados, não é possível obter todas as informações
necessárias para eliminá-lo. Segundo ZACCARELLI (2000),
“se você tiver todas as informações relevantes, vai resolver
com lógica e será vencedor. Se não tiver todas as informações, vai decidir, pois não pode ser lógico, e vai correr riscos”. Alguns autores destacam esse aspecto ao citar o
modo como os empreendedores vêem a questão:
DOLABELA (1999) adverte: “Não há como garantir o
sucesso de um empreendimento. O que se busca são ele-

Todo empreendimento envolve um
certo grau de risco. Ao abrir uma
empresa, mesmo que o Plano de
Negócios tenha sido elaborado
levando-se em conta todas as
técnicas e cuidados, não é possível
obter todas as informações
necessárias para eliminá-lo.
mentos que permitam a diminuição do risco, e não a sua
eliminação”.
Segundo ROBERTS (1980) apud RODRIGUES (1998)
“A aversão a riscos pode desnudar um empreendedor pouco genuíno”.
Para ele, o risco é negócio sério, requer habilidade,
paciência e talento empreendedor. Assim, grandes companhias garantem a permanência de profissionais empreendedores em seus quadros e promovem situações em que possam lidar com essas variáveis. Mas se os resultados de incursões por áreas desconhecidas são incertos, resta o ques-
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tionamento à atratividade do risco para as companhias. Como
inovação é sinônimo de risco, o aproveitamento das potencialidades dos gerentes inovadores fica comprometido.
“O empreendedor é o homem que se arrisca. Bravo,
ele abre mão de si próprio e quase que por intuição somente,
devota-se ao dever e propósito solitário de se lançar de
alguma forma na criação de um negócio ou uma atividade
produtiva, às vezes de forma jamais feita antes” COLLINS &
MOORE (1964) apud RODRIGUES (1998).
Durante visita de um grupo de empresários e representantes de Instituições de Ensino de Santa Rita do Sapucaí – MG à Fundação ParqTec de São Carlos - SP, em 28 de
maio de 1999, o Presidente da Fundação, Prof. Dr. Sílvio
Goulart Rosa Júnior, ex-professor da USP/SCar, disse, em
sua palestra aos empreendedores presentes: “Nunca arrisque muito no começo. Você irá errar. Logo, se investiu pouco, o erro custará menos” (informação verbal).
Outro aspecto polêmico quando se trata das características de empreendedores é a associação de riqueza com
esses personagens. Como a maioria dos empreendedores
de sucesso consegue acumular fortunas, há os que questionam se é isto que eles buscam ou se a riqueza vem por
conseqüência.
Segundo PINCHOT III (1989), a principal motivação
para a maioria dos empreendedores não é a aquisição de
riquezas. “Muitos ficam ricos, mas o fazem quase que por
acidente, no curso de perseguir alguma visão daquilo que
seus clientes e o resto do mundo poderiam necessitar ou
querer”. Para ele, os empreendedores são primordialmente
motivados a satisfazer uma necessidade pessoal de realização, normalmente através da criação de novos produtos e
serviços que tenham significado para eles, assim como para
o mercado.
SCHUMPETER (1961) não diverge sobre o assunto:
“A função empreendedora não se prende, em princípio, à
posse da riqueza como demonstra tanto a análise quanto a
experiência – muito embora a circunstância ocasional da
posse de fortuna constitua, na prática, uma vantagem”.
Outra característica marcante do empreendedor é a
sua disposição para o recomeço e a capacidade de aprender
com os próprios erros, demonstrando que é determinado,
paciente e perseverante. Ele está sempre disposto a come-

Outra característica marcante do
empreendedor é a sua disposição
para o recomeço e a capacidade de
aprender com os próprios erros,
demonstrando que é determinado,
paciente e perseverante.

çar tudo outra vez, mesmo que seja para atuar em áreas totalmente diferentes. É insistente, um tipo de pessoa para quem
a mobilidade, ao invés de assustar, estimula.
Para FERNANDES (1997) “é típico de empreendedores tentarem muitas vezes e fracassarem antes de alcançarem êxito em seus empreendimentos”.
SCHUMPETER (1961) tinha opinião semelhante: “A
experiência ensina, entretanto, que os empreendedores típicos só se retiram da arena quando e porque suas forças se
esgotam e não se sentem mais à altura de sua obra”.
De acordo com as pesquisas de TIMMONS (1994) &
HORNADAY (1982), apud DOLABELA (1999), o empreendedor possui uma série de características, dentre as quais
citam-se algumas consideradas intrínsecas:
* tem iniciativa, autonomia, autoconfiança, otimismo, necessidade de realização;
* trabalha sozinho;
* tem perseverança e tenacidade;
* o fracasso é considerado um resultado como outro
qualquer;
* tem grande energia. É um trabalhador incansável. É
capaz de se dedicar intensamente ao trabalho e sabe concentrar os seus esforços para alcançar resultados;
* sabe fixar metas e alcançá-las. Luta contra padrões
impostos. Diferencia-se. Tem a capacidade de ocupar um
espaço não ocupado por outros no mercado, descobrir nichos;
* tem forte intuição; alto grau de comprometimento;
crê no que faz;
* é um sonhador realista; líder; orientado para resultados, para o futuro, para o longo prazo;
* tem alto grau de “internalidade”, o que significa a
capacidade de influenciar as pessoas com as quais lida e a
crença de que pode mudar algo no mundo. Acha que pode
provocar mudanças nos sistemas em que atua; acredita que
pode convencer as pessoas a realizarem o seu sonho.
* empreendedor não é um aventureiro; assume riscos moderados. É inovador e criativo;
* tem alta tolerância à ambigüidade, à incerteza e é
hábil em definir a partir do indefinido;
É fácil notar que as características necessárias para
que se possa obter sucesso, através de um empreendimento, não são muito comuns nos indivíduos. Segundo as opiniões dos autores citados, pode-se inferir que se trata do
perfil de um número reduzido de pessoas.
“O empreendimento de novas composições é função
especial e constitui privilégio de um tipo de pessoa muito
menos numeroso que todas aquelas que têm a possibilidade
‘objetiva’ de a desempenhar. Afinal, os empreendedores
constituem um tipo especial e o seu comportamento um problema específico, a força motriz de um grande número de
fenômenos importantes” (SCHUMPETER, 1961).
Por outro lado, esses mesmos autores e alguns outros que citados a seguir, fazem afirmações que levam o
leitor a crer que empreendedorismo é algo que se aprende
no dia-a-dia do ambiente de negócios onde as pessoas vi-
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vem, podendo, portanto, ser ensinado / aprendido.
Em DOLABELA (1999), pode-se encontrar as seguintes afirmações sobre tais características do empreendedor:
* a vida do empreendedor é um constante aprendizado. Ele tem que adquirir conhecimento em um ritmo mais
veloz do que as mudanças. E não há ninguém que lhe possa
ensinar tudo isso. Ele é obrigado a aprender sozinho, rapidamente, e a colocar sua empresa em condições de vanguarda, à frente das demais;
* ele aprende num clima de emoção e é capaz de
assimilar a experiência de terceiros;
* vê nas pessoas uma das suas mais importantes
fontes de aprendizado, e não se prende somente a fontes
“reconhecidas”, tais como literatura técnica, relatórios de
pesquisas, cursos reconhecidos, etc.;
* aprende com os erros e fracassos, diante dos quais
não se abate;
* o empreendedor tenta antecipar situações e prepara-se para elas. É alguém com capacidade de observação e
planejamento;
* Como gosta do que faz, trabalha à noite, em finais
de semana etc. O foco é vital para o empreendedor; na verdade, ele aprende fazendo. A empresa é um grande laboratório para o empreendedor. Lá, ele erra muito, mas é claro que
acerta também. E às vezes um único acerto é capaz de conduzi-lo a um grande sucesso de vendas e lucros;
* uma das principais características do empreendedor de sucesso é a sua capacidade de estabelecer relações
com pessoas que podem contribuir para o seu negócio. Ele
é hábil na formação de sua rede, que vai-se tornando elemento essencial de suporte à sua empresa;
* é alguém que aprende o que é necessário para alcançar o ponto onde quer chegar;
* Os empreendedores podem ser voluntários (que
têm motivação para aprender) ou involuntários (que são forçados a empreender por motivos alheios à sua vontade: desempregados, imigrantes, etc.)”.
Esse último item coincide com a opinião de VRIES
(1985) apud RODRIGUES (1998), segundo o qual, às vezes
os indivíduos empreendem por imposição das suas próprias
dificuldades pessoais ou conjunturais: “Alguns empreendedores o são por falta de alternativa, porque não conseguem ser empregados de ninguém”.
SETTI (2000) apresenta os resultados de uma pesquisa realizada pelo SEBRAE, através da análise de 3.000
empresas durante 3 anos, onde se pode verificar as razões
que levam o empregado a almejar ter uma firma própria: porque identificou uma oportunidade – 70%; por ter experiência na área em que vai atuar – 47%; porque estava desempregado – 19%; porque tinha tempo sobrando – 18% e porque estava insatisfeito no emprego – 15%.
No mesmo relato, SETTI (2000) apresenta o perfil do
pequeno empresário brasileiro, identificado pela mesma pesquisa: “a média de idade é de 39 anos; 69% são do sexo
masculino; 61% têm pelo menos o nível médio completo e
52% eram empregados de empresas privadas”.
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O que caracteriza o empreendedor americano, entretanto, segundo RODRIGUES (1998), é a grande facilidade
que tem de gerar grandes idéias, fazendo uso de inovações
tanto de ordem técnica, quanto de ordem organizacional e
criando novas soluções para velhos problemas. “Para eles,
a imaginação é recurso suficiente para a construção de organizações vibrantes, modernas e lucrativas”. Afirma ainda
que:
“A inovação, que é a virtude mais evidente do empreendedor segundo SCHUMPETER, pode manifestar-se mediante a descoberta de um novo produto; introdução de um
novo método que revolucionou determinado processo produtivo, ou um mecanismo extraordinário em relação aos existentes para comercialização, distribuição ou qualquer ação
cujo objetivo seja o de aproximar consumidores e produtos;
mediante a descoberta de um novo mercado; de uma nova
fonte de componentes para fabricação de determinado serviço; ou mediante a descoberta de uma nova forma de organização do negócio”.
Assim como há características consideradas intrínsecas para o empreendedor, segundo as pesquisas de TIMMONS (1994) e HORNADAY (1982), apud DOLABELA
(1999), há outras consideradas extrínsecas:
* O empreendedor tem um “modelo”, uma pessoa
que o influencia;
* cria situações para obter feedback sobre seu comportamento e sabe utilizar tais informações para o seu aprimoramento;
* sabe buscar, utilizar e controlar recursos;
* tece “redes de relações” (contatos, amizades) moderadas, mas utilizadas intensamente como suporte para alcançar os seus objetivos.
* o empreendedor de sucesso conhece muito bem o
ramo em que atua;
* cultiva a imaginação e aprende a definir visões;
* traduz seus pensamentos em ações;
* define o que deve aprender (a partir do não definido) para realizar as suas visões. É pró-ativo diante daquilo
que deve saber: primeiramente, define o que quer, aonde
quer chegar, depois busca o conhecimento que lhe permitirá
atingir o objetivo. Preocupa-se em aprender a aprender, porque sabe que no seu dia-a-dia será submetido a situações
que exigem a constante apreensão de conhecimentos que
não estão nos livros. O empreendedor é um fixador de metas;
* cria um método próprio de aprendizagem. Aprende
a partir do que faz. Aprende indefinidamente;
* mantém alto nível de consciência do ambiente em
que vive, usando-a para detectar oportunidades de negócios.
DRUCKER (1987) também contribui para o entendimento de que é possível ensinar / aprender empreendedorismo. As afirmações a seguir são dele:
“A inovação pode bem ser apresentada como uma
disciplina, ser aprendida e ser praticada. Os empreendedores precisam buscar, com propósito deliberado, as fontes de
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inovação, as mudanças e seus sintomas que indicam oportunidades para que uma inovação tenha êxito. Os empreendedores precisam conhecer e por em prática os princípios da
inovação bem sucedida”.
“Qualquer indivíduo que tenha à frente uma decisão
a tomar pode aprender a ser um empreendedor e se comportar empreendedorialmente. O empreendimento é um comportamento e não um traço de personalidade. E suas bases
são o conceito e a teoria, e não a intuição”.
Contribuindo para ratificar a suposição de que o conhecimento e a experiência são tão importantes para o empreendedor quanto o seu “espírito empreendedor”, as pesquisas indicam, segundo KANITZ (1999), que o nível de
escolaridade dos empreendedores de sucesso está se elevando.
“Já se foi o tempo em que agentes econômicos, com
um mínimo de espírito empreendedor, abriam empresas bem
sucedidas. Hoje em dia, para montar uma empresa e ter sucesso, são necessários sólidos conhecimentos práticos e
teóricos de administração de empresas. Oitenta por cento
das empresas brasileiras quebram nos primeiros cinco anos
por cometer um dos erros banais citados nos livros de admi-

nistração”.
CONCLUSÃO
Presume-se que, se uma pessoa tem características e
aptidões mais comumente encontradas em um empreendedor de sucesso, terá melhores condições de empreender.
Por outro lado, sem tais características, a pessoa terá mais
dificuldades em obter sucesso. Aí reside a importância de se
conhecer o perfil dos empreendedores, especialmente os
atributos que possam ser desenvolvidos.
O presente trabalho enfatiza estas características extrínsecas, pois se fosse diferente, de nada adiantaria conhecer as características dos empreendedores, sabendo que
nenhuma ação poderia ser feita no sentido de mudar seu
modo de agir. Note-se que as proposições das Instituições
de Ensino e dos programas públicos e privados de apoio ao
empreendedorismo, tão divulgados nos últimos anos em todo
Brasil, especialmente no Pólo Tecnológico de Santa Rita do
Sapucaí, só poderão ser implementadas se as características
dos empreendedores puderem ser adquiridas ou estimuladas.
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RESUMO
Este artigo apresenta e analisa alguns indicadores de qualidade para o ensino superior, enfocando especificamente
a categoria qualidade de aprendizagem nos cursos das áreas de Ciências Exatas e Engenharias. É resultado de um subprojeto de pesquisa desenvolvido a partir da aplicação de questionário a docentes de cursos das áreas referidas e da aplicação
de questionário a estudantes do curso de Engenharia Civil da PUC de Campinas.
Palavras-chave: Ensino superior, indicadores de qualidade, qualidade de aprendizagem

ABSTRACT
This article presents and makes an analysis of some quality elements required for the college education, specifically
focusing on the learning quality category in the courses of the Exact Science and Engineering areas. This work is a result of
a research sub-project developed from questionnaires answered by teachers of the above referred areas and by students
from the Civil Engineering course of PUC-Campinas.
Key words: College education, quality elements, learning quality
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INTRODUÇÃO
Os professores da pós-graduação em Educação da
PUC-Campinas vêm desenvolvendo, desde 1999, um projeto de pesquisa coletivo denominado: “A questão da qualidade do ensino superior numa sociedade em processo de
mudança acelerada – significado, revisão crítica, propostas
para desenvolvimento”. Conforme agenda inicial, a atenção
dos pesquisadores no ano 2001 concentrou-se nas Áreas
de Ciências Exatas e Engenharias, correspondendo aos cursos de Análise de Sistemas, Engenharia Ambiental e Civil,
Engenharia da Computação, Engenharia Elétrica para Telecomunicações, Matemática e Química.
O objetivo geral do Projeto consiste em promover
uma leitura crítica e analítica da situação do ensino e aprendizagem nas duas áreas de conhecimento, a partir da identificação de alterações pedagógicas, aí refletidas, decorrentes das transformações sociais ocorridas em ritmo acelerado
de mudança.
Tomando a PUC não simplesmente como objeto de
estudo, mas como locus de referência para dimensionar as
transformações recentes no ensino superior, os pesquisadores buscaram adotar uma metodologia de pesquisa que
mobilizasse a população docente e discente, convidandoos a repensar as formas de ensino e de aprendizagem nos
cursos oferecidos.
Nesta perspectiva, o presente artigo fundamentado
no supracitrado projeto, concentra sua atenção em uma categoria específica relacionada à questão da qualidade de
ensino superior - a qualidade de aprendizagem, enquanto
contrapartida do ensino e não como mero produto automático de um ensino denominado de qualidade.
FUNDAMENTAÇÃO
A questão da qualidade no ensino superior sempre
ocupou lugar de importância na reflexão desenvolvida pelos educadores acerca dos objetivos mais urgentes das Instituições de Ensino Superior no país. Ora a qualidade é vista
como meta a ser atingida, ora é considerada meio sine qua
non para se realizar os fins educacionais. Mesmo ocupando

Para se obter qualidade na
educação, não basta melhorar
as suas condições de oferta, é
preciso configurar um
cenário de natureza mais
epistemológica no qual os
estudantes tenham uma
responsabilidade peculiar.

lugar central na atenção dos educadores, os esforços no
sentido de atualização ou alcance da qualidade não são visíveis à primeira vista. Isto porque, para se ter acesso à qualidade, não basta discriminar as condições concretas e básicas de ocorrência. É necessário configurar um cenário de
natureza mais epistemológica no qual os estudantes têm
uma responsabilidade peculiar. Deve-se lembrar que a situação de organização dos modos de ensino e dos domínios do
saber é diferente dos modos de aprendizagem.
É comum docentes dos cursos da Área de Exatas
criticarem a falta de uma estrutura curricular que promova
uma integração vertical e horizontal dos conteúdos ministrados em direção à qualidade esperada. No que diz respeito
à integração vertical, os docentes sugerem não mais disciplinas básicas antes das profissionalizantes, mas disciplinas de fundamentação e disciplinas específicas articulando-se, lado a lado, concomi-tantemente, a partir de temas
problemas comuns contemplados no Projeto Pedagógico
do curso. Quanto à integração horizontal, trata-se de promover estudos que transcendam os limites específicos das
chamadas “ciências duras”, incentivando o aluno a pesquisar os fundamentos dos conteúdos ministrados em fontes
das ciências humanas e sociais. Desse modo, o aluno poderá agregar sentido social ao estudo que executa na universidade, visando seu crescimento formativo numa dimensão
multidisciplinar e transdisciplinar.

Qualidade, nesta perspectiva, tem
sido o termo-resumo para designar
uma educação superior não somente
ocupada com a construção do
conhecimento e com a formação de
profissionais, mas, sobretudo,
preocupada eticamente com a
humanização da sociedade.
Qualidade, nesta perspectiva, tem sido o termo-resumo para designar uma educação superior não somente
ocupada com a construção do conhecimento e com a formação de profissionais, mas, sobretudo, preocupada eticamente
com a humanização da sociedade. Segundo Pedro Demo
(2000, p.16): “não há como chegar à qualidade em educação, bem como não será educação aquela que não se destinar a formar o sujeito histórico crítico e criativo”.
Por outro lado, quando se trata de descrever qualitativamente a educação superior, o primeiro olhar recai sobre
as formas de ensino sob responsabilidade do professor, isto
é, há uma tendência de se focalizar as ações de ensino na
esfera exclusiva de atuação do professor: postura em aula,
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metodologias de ensino, técnicas didáticas, sistemáticas de
avaliação, uso de recursos audiovisuais e equipamentos
técnicos, etc.
A prevalência do papel do professor como “luz” no
processo de ensino e aprendizagem acentua, na prática, o
paradigma empirista-apriorista (Becker, 1993, p. 331), no
qual somente ao professor cabe decidir o que deve transmitir a um aluno “tabula rasa”, a quem compete assimilar e
compreender o que foi transmitido para fazer acontecer sua
aprendizagem.
Neste modelo, a responsabilidade pela organização
das ações pedagógicas recai exclusivamente sobre o professor: definição de objetivos e metas; distribuição cadenciada do conteúdo a ser ministrado; seleção e desenvolvimento das atividades de estudo dos alunos; aplicação de
instrumentos de avaliação; revisão dos objetivos e do ritmo
do trabalho, entre outras.

A responsabilidade docente com a
qualidade de ensino não é certeza
de qualidade de aprendizagem,
é mister uma dose razoável de
co-responsabilidade do aluno,
parceiro do múnus pedagógico.

Entretanto, fixar a responsabilidade organizativa –
por melhores condições institucionais que existam – não é
sinônimo nem garantia de aprendizagem, ainda mais com
qualidade. A responsabilidade docente com a qualidade de
ensino não é certeza de qualidade de aprendizagem. É mister
uma dose razoável de corresponsabilidade do aluno, parceiro do múnus pedagógico, que deverá estar motivado e envolvido com as ações correlatas de sua formação. Não motivação externa a título de resposta à sedução criada pelo
professor, mas interessado na construção de seu próprio
saber quando confrontado com a ação de aprender, segundo o modelo interacionista-construtivista, classificado por
Becker (1993) e Moraes (1997).
Do mesmo modo, nem toda informação ou conhecimento armazenado pelos educandos aponta na direção da
qualidade de aprendizagem. O alerta vem do mentor da Teoria da Complexidade:
Adquirimos conhecimentos espantosos sobre o mundo físico, biológico, psicológico, sociológico. A ciência
impõe cada vez mais os métodos de verificação empírica e
lógica. As luzes da Razão parecem rejeitar nos antros do
espírito mitos e trevas. E, no entanto, por toda a parte, o
erro, a ignorância, a cegueira, progridem, ao mesmo tem-
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po que os nossos conhecimentos (Morin, 1995, p. 13).
Para Morin, a qualidade não prospera comumente na
aprendizagem porque o aluno está acometido de uma “inteligência cega”, adquirida durante anos de escolarização alienante (apud Demo, 1997, p. 127 e Ferreira, 2000, p.119). O
aluno chega à universidade, portador de uma cegueira intelectual, e sofre a ilusão de que progride na aquisição de
conteúdo nas disciplinas, quando reduz o complexo ao simples. Morin critica essa forma ilusória e desqualificada de
obtenção de conhecimento, esta contra-aprendizagem, pois,
explora apenas o quantitativo, o memorístico e o repetitivo.
Um tal conhecimento baseava necessariamente seu
rigor e sua operacionalidade na medida e no cálculo; mas,
cada vez mais, a matematização e a formalização desintegraram os seres e os existentes para apenas considerarem
como únicas realidades as fórmulas e as equações que
governam as entidades quantificadas. Finalmente, o pensamento simplificador é incapaz de conceber a conjunção
do uno e do múltiplo (1995, p. 17-18).
Paulo Freire (1996), demonstrando respeito pelos saberes dos educandos, lembra que o educador é aquele que,
além de ensinar, aprende; e o educando é aquele que, além
de aprender, pode ensinar. O autor concebe uma dialetização dos papéis atribuídos ao professor e ao aluno. Nesta
ótica, propõe modificar a relação educativa através de uma
parceria. Parceria, neste caso, não se confunde com cordialidade e companheirismo, embora seja necessário que estes
comportamentos existam na relação educativa. Parceria, por
sua vez, é sinônimo de confronto epistêmico, construção
solidária de conhecimento, numa palavra ser dialógico como
preconiza Freire (1979, p. 43).
A qualidade de aprendizagem supõe assim dois tipos de projeto discente: o construtivo e o participativo. O
projeto construtivo requer do aluno uma iniciativa pessoal
para comandar, com autonomia e criatividade, o seu processo de aprendizagem; requer o compromisso de crescer em
conhecimento para mudar a si e mudar as circunstâncias
que o determinam existencialmente. No projeto participativo, que também deve ser compreendido na perspectiva de
mudança social, o aluno se propõe a colaborar profissionalmente na melhoria das condições coletivas, ou seja, trabalhando para o bem comum.
No projeto construtivo ressalta-se a dimensão de
auto-formação e o comprometimento em assumir nas mãos a
tarefa permanente de aprender mais, para saber mais e poder
atuar melhor no social. Conforme ressalta Inhelder (apud
Becker, 1993, p. 26): “o processo mais fundamental de toda
conduta de aprendizagem consiste em que o sujeito aprenda a aprender”. Como decorrência crítica, no projeto participativo, o sujeito tecnicamente capaz, porque sabe, revela
sua visão ética voltando-se para a realidade social no intuito de deixar sua marca pessoal, sua contribuição, em suma,
transformar para melhor a realidade.
Portanto, só há sentido falar em qualidade de aprendizagem se há disposição discente de assumir ambos os
desafios: o construtivo pessoal e o participativo social.
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Só há sentido falar em qualidade
de aprendizagem se há disposição
discente de assumir ambos os
desafios: o construtivo pessoal
e o participativo social.

Obviamente, não se trata de tarefa individual, embora a decisão seja sempre pessoal, por isso não funciona qualquer
imposição heterônima ou qualquer estratégia de pressão – a
exemplo de provas ou outros instrumentos de avaliação –
em que se pretenda ter o aluno como refém.
Dessa forma, segundo Demo:
Educação passa a ser o espaço e o indicador crucial de qualidade, porque representa a estratégia básica de
formação humana. Educação não será, em hipótese nenhuma, apenas ensino, treinamento, instrução, mas especificamente formação, aprender a aprender, saber pensar,
para poder melhor intervir, inovar (2000, p. 20-21).
A partir dessas considerações iniciais, vejamos como
professores, e estudantes da Área de Exatas e Engenharias
pensam a respeito de qualidade de aprendizagem em seu
curso.

DELINEAMENTODAPESQUISA
Pelo material compilado através de entrevistas com
coordenadores e da análise das respostas aos questionários aplicados aos professores e alunos dos cursos pesquisados, foi possível constatar um conjunto significativo de
incidências referentes à categoria qualidade de aprendizagem, com algum grau de relevância para os objetivos da
pesquisa.
Além de referências diretas e indiretas à categoria
qualidade de aprendizagem, encontradas nos depoimentos dos pesquisados, houve uma preocupação objetiva de
mapear teoricamente o conceito, induzindo os professores e
alunos a responderem uma questão específica sobre a categoria nos instrumentos de coleta de dados.
No caso dos professores, utilizou-se um questionário aplicado aos participantes na I Jornada de Estudos de
Educação Superior, realizada no dia 30 de agosto de 2000,
com uma questão que solicitava uma apreciação do docente
através de uma associação explicitada sobre qualidade de
aprendizagem e produção discente.
No caso dos estudantes, uma população bem mais
ampla, contou-se com o instrumento de coleta de dados
(Anexo 2), da Comissão de Avaliação Institucional da PUC CAINST, aplicado em outubro do mesmo ano aos alunos
ultimanistas de todos os cursos da universidade. Em alguns

cursos os questionários foram aplicados também aos alunos de penúltima série. O montante de informações compiladas permitiu uma tabulação simples e uma leitura exploratória parcial, pelos pesquisadores membros do Projeto Coletivo, cada um encarregado de se ocupar com a análise de um
curso daqueles objetos da pesquisa. A tabulação e a análise de 50 questionários aplicados aos alunos de Engenharia
Civil, período noturno, que me competiram realizar, compõem
a base deste artigo em forma de relatório de pesquisa.
O questionário aplicado aos estudantes continha
vários itens que abordavam direta e indiretamente a questão
da qualidade de aprendizagem. As inferências resultantes
das respostas a esses itens dependeram de uma análise mais
aprofundada, além do cruzamento comparativo de questões.
Isto feito, foi possível empreender uma primeira leitura interpretativa dos dados – as respostas da classe de Engenharia
Civil, período noturno - e extrapolar algumas considerações
a respeito dessa questão para as áreas em foco.
Qualidade de Aprendizagem na Ótica dos Docentes
Da I Jornada de Estudos de Educação Superior participaram cerca de 15 professores, do universo de 139 docentes que ministram aulas nos cursos das Áreas em questão,
correspondendo a pouco mais de 10%. Não houve participação de alunos, embora o convite tenha sido extensivo a
eles.
Dos que compareceram ao evento, apenas 12 professores responderam ao questionário, sendo que um deles
não é docente da instituição. Do ponto de vista quantitativo, o retorno foi reduzido. Qualitativamente, porém, foram
registradas informações importantes na direção dos objetivos da pesquisa.
As devolutivas corresponderam a: 4 docentes do
Instituto de Química, 3 do Instituto de Ciências Exatas, 2 da
Faculdade de Ciências e Tecnologia, 2 do Instituto de Informática e 1 docente convidado, representando a Faculdade
de Engenharia da Unicamp. A amostra, portanto, foi constituída de 7 professores e 5 professoras, que cursaram, em
sua maioria (58%), o ensino fundamental e médio em escolas
públicas. Por sua vez, 8 cursaram a graduação específica em
escolas particulares (3 na PUC-Campinas; 1 docente cada
em Mauá, Unesp, Unimep, Unisinos e Usf ) e 4 em escolas
públicas (3 na Unicamp; 1 na USP). O graduado mais antigo
é de 1973 e o mais novo é de 1990, prevalecendo um grupo
maior de 8 docentes com tempo de graduado acima da média
geral de 19,8 anos.
Quanto à formação de pós-graduação: 10 professores têm mestrado, sendo 7 na área específica de Exatas e
Engenharias e 3 na área da Educação; 4 docentes têm doutorado em área específica e 4 ainda estão cursando; 1 docente tem pós-doutorado concluído em Engenharia e Ciências Ambientais; e um outro tem apenas especialização.
Metade dos professores participou de cursos de atualização nos últimos 3 anos, a maioria (66%) na própria área
de especialidade e dois em outra área. Um professor informa
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fazer curso de aperfeiçoamento em língua estrangeira (inglês) e outro em informática.
Quanto ao regime de trabalho na universidade, 4 docentes estão em regime integral de 40 horas e 1 em regime
parcial de 20 horas, cumprindo atividades de ensino e pesquisa. Outros 5 docentes dedicam-se somente ao ensino,
com média de 17 horas/aula semanais em diversos cursos da
Área. Um professor não informou sobre sua situação de
trabalho, outro não leciona na PUC.
a) Análise das respostas dos questionários aplicados aos docentes das áreas de ciências exatas e engenharias para delimitação conceitual da questão qualidade de
aprendizagem
Apresentamos, a seguir, uma análise das respostas à
pergunta 13-4 do questionário aplicado aos docentes das
Áreas de Ciências Exatas e Engenharias, participantes da
Primeira Jornada de Estudos de Educação, que versa especificamente sobre a questão da “qualidade de aprendizagem”. Apenas 8 dos 12 questionários devolvidos trazem
registros de apreciação sobre o ensino na área tecnológica,
considerando a qualidade de aprendizagem, em termos de
produção discente. A seguir, serão transcritas as respostas
à questão temática de número 13.4 e, depois de analisadas,
serão destacados os pressupostos e as idéias decorrentes
em torno da categoria qualidade de aprendizagem. Em
quase todos os casos, para se obter resultados objetivos na
análise, confrontamos as respostas da questão 13.4 aos insumos das outras questões temáticas, de modo a configurar
melhor o ideário pedagógico do respondente, o que permitiu inferências interessantes.
Respondente 1 – Química com mestrado em Educação
“Há qualidade de aprendizagem na produção discente, exceto para poucos alunos. Mas poderia ser melhorado,
pois, nós podemos melhorar o material de trabalho. Em alguns casos, há pouca qualidade de aprendizagem na produção discente”.
A docente admite uma relação entre qualidade de
aprendizagem e produção discente. Embora não explicite, a
apreciação da respondente supõe um conceito de qualidade de aprendizagem, constatando sua existência no trabalho de parte dos alunos e, quantitativamente, relativizando
o conceito, ao referir-se a casos que têm “pouca qualidade
de aprendizagem”.
Respondente 2 – Químico com mestrado e doutorado na área
“Observa-se dificuldades na escrita e interpretação
de textos. O que é melhorado com a produção de relatórios
de aulas práticas e a leitura de textos técnicos”.
A partir da constatação de dificuldades discentes
com a escrita e a interpretação de textos, práticas nem sempre exercitadas em cursos da área de Exatas, o docente
associa a superação dessas dificuldades ao exercício de técnicas redacionais e hermenêuticas em relatórios técnicos,
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que sinalizam uma melhora da qualidade de aprendizagem,
isto é, significando “maior qualidade”. Saber escrever relatórios técnicos e saber ler textos técnicos, expedientes de
quem se aplica à pesquisa, são capacidades necessárias na
formação do profissional das Áreas de Ciências Exatas e
Engenharias, e, por sua vez, são indicativas de qualidade
de aprendizagem, na forma de aquisição de habilidades.
Respondente 3 – Engenheiro com Mestrado em Educação
“Atende as perspectivas do mercado atual, porém
deve avançar em busca de maior qualidade em algumas áreas”.
Destacadamente, a resposta parece evasiva. Entretanto, confrontando-a com respostas de outras questões
do questionário, observa-se que o respondente vincula a
idéia de qualidade de aprendizagem às perspectivas e demandas do mercado profissional, não explicitando quais
seriam, mas firmando o compromisso de buscar esses indicadores no mercado, antecipando-se ao próprio mercado.
Segundo o respondente, essa vinculação pode ser concretizada relacionando-se o conteúdo de ensino às “oportunidades práticas” em laboratórios ampliados e renovados (simulações) da própria escola ou em estágios em empresas conveniadas.
Respondente 4 – Geólogo com mestrado e doutorado
em Geociências
“Difícil de ser avaliada, pois não há instrumentos de
aferição ou os mesmos são ineficientes”.
Implicitamente, o respondente admite a incapacidade de categorização da qualidade de aprendizagem ao declarar a dificuldade de avaliá-la, dificuldade justificada pelo
viés quantitativo, ao não se encontrar instrumentos capazes de medi-la.
Respondente 5 – Engenheiro com mestrado em Engenharia
“Avalio que também é um grande desafio quando se
trabalha com alunos trabalhadores”.
O professor não explicita o que é qualidade de aprendizagem, apresenta-a como uma meta, um horizonte a ser
atingido, um grande desafio diante das condições de ensino
e aprendizagem dos estudantes que, além do estudo, também são trabalhadores, tendo, por essa dupla jornada de
trabalho, dificuldades de dedicação exclusiva ou mais concentrada ao estudo na graduação. Em outra parte do questionário, o respondente afirma que a relação teoria e prática é
o “grande desafio com o aluno trabalhador”. Supõe-se,
assim, que o indicador de qualidade de aprendizagem para
os alunos, na visão do professor, seja a capacidade que têm
de atualizar, na prática, o conteúdo das aulas, de modo que
aqueles que encontram formas de realização dessa prática
estão caminhando na frente em direção ao horizonte denominado qualidade de aprendizagem.
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Respondente 8 – Química com mestrado em Educação e doutoranda em Química
“É razoável, poderia ser melhorada com ações docentes mais intensas e compromissadas”.
A afirmação não explicita, mas pressupõe uma noção
de qualidade de aprendizagem, que pode ser pinçada em
outras respostas do questionário, equivalente a: ensino
que integra teoria e prática; ensino apresentado como problematização com auxílio de aportes teóricos; cursos extracurriculares que discutam questões pedagógicas e legislação escolar. A respondente considera duas formas de melhorar a qualidade de aprendizagem: a intensificação das
práticas docentes (freqüência e ritmo), querendo significar
com isso, muito provavelmente, um trabalho incansável de
motivação dos estudantes na própria dinâmica do processo
ensino-aprendizagem; e o compromisso, também docente,
de apresentar problemas práticos, relacionados à realidade
profissional, para desafiar os alunos estimulando-os ao estudo e aprendizagem. Observa-se que a respondente concentra no professor a responsabilidade maior do processo
de ensino, não fazendo alusão à participação do aluno.
Respondente 9 - Físico com mestrado e doutorado
em Física
“A elaboração de um trabalho de conclusão de curso
pode levar o aluno a perceber a relação entre as disciplinas
e também levá-lo a aprender a elaborar a apresentação deste
trabalho e a localizar este trabalho em um contexto maior do
que a simples apresentação de resultados”.
O respondente associa a qualidade de aprendizagem ao trabalho de conclusão de curso (TCC), uma produção de responsabilidade maior do aluno ultimanista. Propõe
que o TCC leve o aluno à reflexão crítica e à independência
de pensamento e aprendizagem, como forma de iniciação
científica, oportunidade em que poderá mostrar sua visão
interdisciplinar, atualizando a teoria na prática, além do exercício de redigir e apresentar (a uma banca, supõe-se) o texto
final, desenvolvendo o tema de modo mais abrangente, isto
é, contextualizando-o e superando a forma meramente técnica dos relatórios de estágio.
Respondente 10 - Matemático com mestrado e doutorado na área específica de Matemática
“Estamos numa fase de transição que me incomoda.
Alguns professores estão modificando o conteúdo em termos de metodologia e técnicas para que o aluno possa aprender a construir conceitos e idéias próprias. Porém, os alunos
não querem assumir esta responsabilidade de serem participativos e têm uma visão de que apenas devemos ‘facilitar’
sua vida acadêmica que, no caso particular de nossa universidade, é difícil porque a maioria é estudante e profissional”.
Com esta longa declaração, o professor vai ao cerne
da questão da qualidade de aprendizagem, circunscrevendo-a em um novo paradigma em que há produção discente
com autonomia de ação. O aluno constrói, por si mesmo,
conceitos e idéias participando ativamente do processo de

formação, como o agente responsável pela qualidade de sua
aprendizagem. O docente faz um alerta a esta fase necessária, mas incômoda, de transição do modelo tradicional de
ensino, centrado no professor, para um modelo de construção de conhecimento onde há co-participação do aluno. Esse
período de mudança cria resistências nos alunos mais acomodados, que julgam que os professores querem, com isso,
“facilitar” a tarefa educacional.
b) Análise da questão da qualidade de aprendizagem na visão da coordenação do curso de engenharia civil
A entrevista com a coordenadora do curso de Engenharia Civil e Ambiental (antiga Engenharia Sanitária), ocorreu no dia 26 de junho de 2000, em sua sala de coordenação
no prédio do Seminário (SWIFT).
A docente é graduada em Engenharia Civil pela PUCCampinas (concluída em 1980), é mestre em Engenharia Hidráulica e Saneamento na USP São Carlos (concluída em
1984) e, na época da entrevista, era doutoranda na Unicamp,
na área de Engenharia de Recursos Hídricos.
Na PUC foi coordenadora de Departamento do curso
de Engenharia Sanitária durante 4 anos; atuou como diretora da Faculdade de Ciências Tecnológicas e, atualmente, é
coordenadora do novo curso de Engenharia Ambiental do
qual participou da reformulação curricular e da elaboração
do seu Projeto Pedagógico.
A entrevista, que durou cerca de uma hora, foi gravada em cassete e, posteriormente, transcrita para facilitar a
análise dos temas que interessam à presente pesquisa. A
seguir apresentamos um resumo comentado, destacando os
aspectos pedagógicos que se referem à situação de aprendizagem dos alunos relacionados com a questão da qualidade de aprendizagem.
A coordenadora iniciou seu depoimento falando da
preocupação com a questão didática e a prática docente.
Agora que os novos currículos de Engenharia Civil e Ambiental estão prontos, conforme as diretrizes curriculares da
instituição, a atenção volta-se para o desempenho dos professores, fator fundamental para o êxito do Projeto Pedagógico.
A coordenadora não escondeu sua expectativa de
contar com a realização de minicursos, de forma a capacitar
de modo continuado os professores da Unidade, cursos
que poderiam ser oferecidos pelos professores da Pós-graduação em Educação, aproveitando o transcurso da presente pesquisa junto à Área das Engenharias. Nessa perspectiva, a coordenadora delineia um novo perfil para o professor
da área, a ser moldado no exercício da docência, que saiba
lidar com alunos cada vez mais jovens, alunos que trazem
uma linguagem multimídia, diferente daquela tipicamente
expositiva, do professor em sala de aula, formado na cultura
do livro e da oralidade.
Trata-se, portanto, de um grande desafio mudar esse
perfil docente. Os projetos dos novos cursos objetivam dar
uma sólida formação aos alunos, enquanto profissionais e
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técnicos, atualizados ante os avanços tecnológicos e capazes de responder aos diversos enfrentamentos profissionais e sociais, e enquanto cidadão, sujeitos conscientes das
mudanças da sociedade e da substituição acelerada de valores. Tais projetos, contudo, não levam em consideração a
necessidade de reorientação dos docentes para enfrentar
este desafio de mudança.
Para assumir essa tarefa, diz a coordenadora, é necessário que os professores deixem suas resistências de
lado, admitam que também têm o que aprender, renovandose do ponto de vista didático, e disponham a promover uma
troca de experiências de metodologias de ensino.
A coordenadora espera que no processo de formação de um profissional competente e crítico os professores
possam vir a utilizar técnicas e métodos mais dinâmicos (ativos), que levem os alunos realmente a desenvolver processos mentais e habilidades, não apenas a assimilar informações.
Ainda, segundo a professora, a forma de relacionamento professor - alunos precisa ser modificada para interferir positivamente no processo formativo e na qualidade
de aprendizagem. Observa que os alunos apresentam um
desempenho melhor nas disciplinas cujos professores têm
um bom relacionamento com a classe. O contrário também é
verdadeiro, onde há problema de tratamento classe-professor, mesmo que este seja organizado do ponto de vista didático, os alunos embotam no seu aprendizado, colocando a
perder todo esforço do professor. A empatia com os alunos,
portanto, mais que um sinal de simpatia, pode ser considerada um fator condicionante da qualidade de aprendizagem,
ao alcance e responsabilidade do professor.
Acrescenta a coordenadora que outro atributo, que
se requer do professor hoje para formar o profissional cidadão mais aberto e sintonizado às mudanças aceleradas do
mundo, é que seja tão antenado como seus alunos às novas
solicitações dos meios de comunicação e da sociedade, mas
que tenha condições de compreendê-las, criticá-las, se for o
caso, revelando uma atitude ética e segura de quem não se
deixa levar por modismos.
Enfim, completa a coordenadora, aguarda-se um professor que saiba trabalhar integrado a seus colegas e tenha
competência para tratar a matéria de ensino que leciona de
forma interdisciplinar, na forma de um “alinhavo” vertical e
horizontal com as disciplinas do curso, deixando claro que
nenhum conhecimento é completo e acabado.
Muitas das características desse perfil almejado de
docente contribuem na instauração de situações de ensino
e aprendizagem em que se assinalam os seguintes indicadores de qualidade:
a) a qualidade de aprendizagem depende da postura amigável do professor, pois, bom relacionamento classeprofessor estimula a participação do aluno e melhora sua
dedicação e seu aproveitamento individualizado na disciplina;
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b) a qualidade de aprendizagem decorre do esforço
docente de estar antenado às transformações e solicitações
da sociedade, não por uma questão de modismo mas de
modo consciente e crítico, demonstrando aos alunos a necessidade de relacionar o conteúdo das aulas aos acontecimentos modernos do campo das Engenharias;
c) como conseqüência do indicador anterior, o conceito de qualidade de aprendizagem está associado à idéia
de atualização, tanto do professor quanto do aluno;
d) pode-se inferir que a qualidade de aprendizagem
é o resultado direto do desenvolvimento de processos mentais e de habilidades nos alunos, mais que assimilação acrítica de informações;
e) para se obter qualidade de aprendizagem é necessário buscar uma visão inter e multidisciplinar do campo
de trabalho em que o aluno irá atuar.

ANÁLISE DO CONCEITO DE QUALIDADE
DE APRENDIZAGEM NA PERCEPÇÃO DOS
ALUNOS DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL
“A qualidade de ensino está muito abaixo do que
era esperado”;
“Só há aprendizagem com o estágio, sem ele você
não sabe nada da profissão”;
“Tenho a impressão que concluirei o curso sem a
base suficiente para o exercício profissional”;
“Os professores se julgam ‘os donos da verdade’”;
“Não há espaços para diálogos”;
“Com melhores professores, as condições de aprendizagem melhoram também”;
“A avaliação do MEC diz tudo” .
As manifestações dos estudantes do curso de Engenharia Civil, transcritas literalmente acima, resumem o ideário pedagógico estudantil de críticas e expectativas que estes estudantes alimentam a respeito de um curso que promova a qualidade de aprendizagem. Limitamo-nos aqui à
análise das respostas às questões que se relacionam ao tema
em questão.
As apreciações livres dos alunos sobre o curso que
freqüentam, feitas no questionário aplicado pela Comissão
de Avaliação Institucional da universidade, confirmam o tom
crítico e às vezes irônico ou agressivo que matiza a maioria
das respostas.
Aguardavam-se nas respostas à questão sobre a
qualidade de ensino indicações sobre o currículo, o trabalho do professor, os objetivos das disciplinas, os planos de
aula teórica e prática, em suma, uma avaliação dos “serviços
pedagógicos” oferecidos, ou seja, um foco de atenção mais
concentrado no professor.
Em contrapartida, ao se perguntar sobre as condi-
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ções de aprendizagem, a previsão de respostas estava na
linha das condições de oferta (salas de aula, laboratórios,
equipamentos, biblioteca, estágio...). As respostas dos estudantes aos dois itens, contudo, embaralham as apreciações: há referências a desmotivação e ao mau humor dos
professores nas condições de aprendizagem, além de críticas às condições ambientais e falta de equipamentos na
pergunta referente à qualidade de ensino.
Mais do que um embaralhamento inicial nas respostas dos alunos que revele uma confusão no entendimento da questão, é interessante observar que os alunos
têm uma percepção holística, não fragmentada, das necessidades primordiais e básicas de um ecossistema ideal de
ensino-aprendizagem, ou seja, a maioria dos alunos tem
uma visão clara do que realmente é imprescindível em um
ambiente universitário para que o exercício de ensino e
aprendizagem seja considerado educacional e de qualidade.
É condição para que ocorra a aprendizagem não apenas uma boa estrutura física de salas de aula, laboratórios,
equipamentos e biblioteca, mas o bom humor do professor e
o seu grau de motivação que, consequentemente, contagiam positivamente a classe, levando os alunos a se dedicarem com mais entusiasmo e interesse aos estudos.
Isto nos remete a uma associação curiosa, feita pelos
alunos, sobre as condições físicas de sala de aula e as condições psicológicas da classe na dedicação ao estudo e
aprendizagem. A propósito, verifica-se uma analogia entre
as duas esferas de comportamento – a física e a educacional
– que traduz uma imagem do que pode significar qualidade
de aprendizagem. O nível de motivação do professor (o
termômetro da participação e aproveitamento dos alunos)
está para a classe como o oxigênio está para o ambiente
saudável: mais motivação (oxigênio), mais energia insuflada
aos alunos, melhores são os resultados de aprendizagem
(qualidade de vida, vida saudável); a motivação por parte
do professor se extinguindo (ar rarefeito, ambiente abafado), o ânimo discente para o estudo vai também definhando
(perda de qualidade), a exemplo do sistema de ventilação
das salas.
Por outro lado, a equação “condições físicas para
aprendizagem em salas de aula insatisfatórias” mais “professores desmotivados e ultrapassados” resulta na situação ruim de não participação do aluno, cuja diligência se
limita a ouvir ou copiar dados da lousa e a cumprir tarefas
nas quais não vê significado.
Vários estudantes fazem referências às formas de
avaliação do “provão” (Exame Nacional dos Cursos) e das
condições de oferta pela Comissão de Especialistas do INEP,
as quais consideram um mal necessário. Mesmo não concordando com tais modos de avaliação, os alunos entendem
que é um instrumento de pressão para mudanças urgentes,
ao colocar em pauta de discussão o curso como um todo, os
professores e suas condições de trabalho, obrigando assim
a Instituição a tomar as devidas providências. Contudo, reconhecem que as providências, embora muitas sejam aten-

didas, são mais no sentido de corrigir as falhas existentes do
que implementar um plano geral estratégico de otimização
dos recursos humanos e materiais em direção a um ensino
superior de qualidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir das análises dos comentários dos professores e alunos das Áreas de Ciências Exatas e Engenharias
(especialmente do curso de Engenharia Civil, período noturno), registrados nos questionários aplicados na pesquisa, e
da análise da entrevista com a coordenadora do curso, foi
possível agruparmos algumas sugestões conceituais e procedimentos em torno da caracterização de uma situação considerada de qualidade de aprendizagem.
Do ponto de vista da profissionalização nas áreas em
questão, a qualidade de aprendizagem está diretamente
associada às demandas do mercado profissional. O modo
de atualizar essa formação encontra-se na relação teoria e
prática (estágio), tornando mais significativo o conteúdo
aprendido nas salas de aula.
O termo “oportunidade”, empregado por um estudante, ao solicitar a ampliação de “oportunidades práticas”
dentro da escola, sugere que as situações de integração da
prática com a teoria são casuais, dependendo de acontecimentos ocasionais de alguma disciplina mais prática ou de
um ou outro professor, e não fazem parte de um plano sistemático de ensino-aprendizagem que busque a integração
entre teoria e prática, como no caso do estágio planejado.
Além do estágio, modo apendicular da escola se aproximar do mercado da profissão, por força de lei, promovendo
o contato do formando com aspectos da realidade profissional, outra possibilidade de relacionar a teoria com a prática
está na ampliação das “oportunidades práticas” na forma de
situações de simulação (as denominadas incubadoras e/ou
empresas júnior), investindo em laboratórios e equipamentos de ponta. Os estudantes, do mesmo modo que seus
professores, têm clara noção dessa necessidade de infraestrutura laboratorial para o desenvolvimento pleno da qualidade de aprendizagem, tanto que, amiúde, a reivindicam
nas avaliações de curso.
A ausência de infra-estrutura laboratorial e de melhores condições de oferta das disciplinas, responsabilidades inerentes da instituição, transforma a situação de aprendizagem em um obstáculo para o estudante trabalhador. Vale
lembrar que a maioria faz jornada dupla de trabalho e estudo.
Este obstáculo pode se tornar ainda maior principalmente
se o aluno não consegue, por orientação sugestiva dos docentes, relacionar os eixos de formação às condições reais
de trabalho, isto é, se a situação de trabalho que o estudante
é obrigado particularmente a vivenciar - para manter-se e ao
curso - não se torna uma “oportunidade prática” de conferir
as teorias aprendidas e comentadas em aula. Por outro lado,
atinge mais rápido o horizonte de uma relativa qualidade de
aprendizagem o estudante, em sendo trabalhador, que con-
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segue unir a teoria do ensino ao trabalho diário, antecipando a futura profissão.
A qualidade de aprendizagem pode ser atingida também quando o professor desafia o estudante a relacionar
aspectos da teoria estudada a problemas reais, observados
na realidade do exercício profissional. A responsabilidade
das propostas de problematização é predominantemente do
professor, por meio de ações duplamente intensas: entendida como ritmo – freqüência de situações desafiadoras; e
como profundidade – abordagem significativa quanto a natureza profissional dos desafios apresentados. Grande parte dos estudantes tem consciência dessa responsabilidade
que centra o êxito da produção discente – a denominada
qualidade de aprendizagem – na ação prévia, organizada e
motivadora do docente. O aluno sabe que terá de estudar,
mas é no professor que deposita a confiança de orientá-lo;
um professor que deve instigá-lo a produzir um saber próprio, demonstrando assim o compromisso de ambos com a
realidade social e com ética da profissão.

A qualidade de aprendizagem
pode ser atingida quando o
professor desafia o estudante
a relacionar aspectos da teoria
estudada a problemas reais
do exercício da profissão.
A qualidade de aprendizagem eqüivale à aquisição
de habilidades de pesquisa pelo aluno. Além da redação de
relatórios técnicos e da capacidade de leitura interpretativa
de textos técnicos, o aluno deve buscar ter uma visão mais
abrangente, contextualizadora, crítica e multidisciplinar do
exercício da profissão, na forma de iniciação científica. A
aplicação do estudante em trabalhos de conclusão de curso, sob a orientação docente, contribui para o desenvolvimento dessas habilidades de leitura (interpretação) e de escrita com correção (redação), juntamente com a preparação
de exposição dos resultados à classe ou à banca, a título de
apresentação (comunicação social).

Do ponto de vista do discente, a qualidade de aprendizagem está associada à realização, pelo aluno, de trabalhos significativos que exijam a aplicação e o desenvolvimento de habilidades, em contraposição a uma metodologia
tradicional que aceita e incentiva a transcrição de leituras de
textos prévios (“colcha de retalhos”); a dedicação a este
tipo de trabalho (Trabalho de Conclusão de Curso) conduz
o aluno à autonomia no pensar e no próprio aprender. Não
se satisfazendo com as informações comentadas em aulas, o
aluno transforma-se em um aprendiz constante (intenso =
permanente), um pesquisador que busca o específico (intenso = profundo).
Na concepção dos estudantes, o professor ainda é o
grande responsável pelo contexto de aprendizagem com
qualidade, dele depende, em grande parte, a motivação do
aluno para desenvolver e exercitar o aprendizado. O professor deve se preparar não só didaticamente para estimular os
alunos, mas também deve apresentar-se com bom humor e
interessado. O desinteresse do aluno é reflexo da falta de
estímulo do docente, em mostrar o que é ou não significativo no estudo e em saber exigir o fundamental, nos termos de
conteúdo da disciplina, iniciando os alunos no exercício da
pesquisa.
Do ponto de vista do relacionamento integrado docente-discente, qualidade de aprendizagem é um efeito decorrente da corresponsabilidade ética e do clima de amizade
instaurado entre professor e aluno no desenvolvimento do
processo de ensino e aprendizagem. Diante da dificuldade
do docente em conhecer todas as informações atualizadas
do campo profissional e, em conseqüência, ganhar a confiança do aluno, conforme o novo paradigma educacional (em
que este é convidado a aprender a aprender), há necessidade, por parte do professor, de uma visão mais crítica e
contextualizada dos saberes que ministra, e, da parte do aluno, de um incentivo à autonomia na construção do próprio
conhecimento.
Finalmente, palavras que lembram intensidade (como
pouco, muito, médio e outras), associadas à expressão qualidade de aprendizagem, sugerem a possibilidade de uma
quantificação por estado: pouca qualidade, muita qualidade, qualidade média, revelando uma relação dialética qualitativo X quantitativo na avaliação dos processos de aprendizagem. Ainda é cedo, mas caminhamos para uma definição de critérios passíveis de se aplicar à avaliação da qualidade de aprendizagem.
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RESUMO
Este é um trabalho sobre a educação do aluno surdo, trabalho que, numa perspectiva discursiva, busca identificar as
orientações que consideram a relação entre história, memória e educação. Atualmente, iniciou-se um movimento no qual
parece ser progressista quem defende ou utiliza termos como: surdo: surdez, educação bilingüe, língua de sinais, entre
outros. Acreditamos, entretanto, que questões históricas, políticas e ideológicas têm sido ali ignoradas e os motivos dessa
interdição revelam, a nosso ver, a maleabilidade e inconsistência das políticas (inclusive) educacionais e da formação do
profissional que atua nesta área. Este artigo, buscando despertar a atenção dos educadores para a necessidade de enfrentar
tais questões, propõe-se a analisar e discutir como ouvintes compreendem e conceituam o sujeito surdo na história,
especificamente, na área da Educação.
Palavras-chave: Estudos surdos, educação de surdos, cultura surda, análise do discurso, história

ABSTRACT
Summary: This text concerns the education of deaf students, and in a discursive perspective, identifies the guidelines which considers History, memory and Education relationship. At present, a movement has been initiated in which those
who advocate or use terms such as deaf or deafness, bilingual education, sign language, among others, seem to be
progressists. We believe, however, that historical, political and ideological questions have been ignored and the reason for
this interdiction reveals the malleabilitty and inconsistency of educational policies as well as of the preparation of professionals performing in this area. This work, aiming at calling attention of educators to the need of dealing with such
questions, proposes the analysis and discussion of how deaf people were comprehended along the History, specifically in
Education.
Key words: Deaf studies, deaf education; deaf culture, discourse analysis, history
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INTRODUÇÃO
No Brasil, a história da educação de surdos está atrelada à Educação Especial e aos cursos de Pedagogia com
suas várias habilitações, entre elas a Educação do Deficiente da Audiocomunicação, denominação que a habilitação
do curso de Pedagogia, responsável pela formação de professores para a educação do aluno surdo recebia desde 1972,
data da portaria que a regulamentava.
Neste artigo, compreendendo a surdez sob uma perspectiva cultural e não mais patológica, é utilizado o termo
surdo para referir-se a esta parcela da sociedade, que pode
ser descrita de uma forma muito mais abrangente do que
somente pelo grau e tipo de perda auditiva que possui. Com
base em trabalhos antropológicos e psicolingüísticos sobre
a comunidade surda e sua língua, adota-se a posição de que
os surdos constituem uma comunidade lingüística e cultural, outra razão que justifica utilizar o termo pelo qual os
próprios surdos se denominam: surdos. Além disto, como
aconselha JOHNSON (1967), citado por Griffing (1970),
“devemos olhar o aluno e não seu audiograma”.

Com base em trabalhos
antropológicos e psicolingüísticos
sobre a comunidade surda e sua
língua, adota-se a posição de que
os surdos constituem uma
comunidade lingüística e cultural

Nosso interesse é contribuir para o debate da educação de surdos no Brasil através do deslocamento de questões metodológicas para questões que incluam aspectos
históricos, culturais e políticos. Não se pretende, aqui, fazer
a historiografia de fatos e personalidades desta área. Entretanto, conhecer tais fatos históricos colabora para o objetivo de interpretar, com base na análise do discurso de orientação francesa, como a historicidade provoca um retorno ao
já-dito. Neste caso, ao conceito de sujeito surdo ao longo
da história e, em específico, as naunces das influências deixadas por aqueles acontecimentos na atual prática pedagógica. Fica, então, subentendido que um dos principais aspectos da memória, que está sendo aqui recuperada, é sua
atemporalidade. A historicidade da memória é marcada não
por sua forma cronológica, linear, mas sim pelo movimento
de sentidos que escorregam pelas bordaduras do discurso.
Os pressupostos teóricos que respaldam este tipo
de trabalho estão ligados ao fato, já comprovado em outros
estudos, de que os educadores optam por formas particulares de atuar em sala de aula, não apenas baseados no conhecimento do conteúdo e da metodologia de ensino espe-

cífica, mas também de acordo com sua inscrição em determinadas filiações discursivas.

O ENSINO PARA O ALUNO SURDO
PERSPECTIVA HISTÓRICA
Registros históricos mostram que a educação do aluno surdo surge a partir de dois interesses principais. Um, diz
respeito ao gradativo e sistemático estudo da anatomia e
fisiologia humanas, mais especificamente ao estudo dos órgãos relacionados à fala e audição. O segundo, relacionado
aos interesses financeiros, respeitava o poder de uma elite
que necessitava de filhos perfeitos, principalmente quando
primogênitos ou únicos, a fim de herdarem seus títulos e
propriedades. As palavras de MEADOW (1980 apud Sánchez, 1990, p.36) bem exemplificam tal necessidade: a fala,
durante o século XVI, era considerada como um pré-requisito para o reconhecimento dos direitos legais, incluindo o
direito de possuir propriedades: “os ricos tinham não somente os meios financeiros, mas também a motivação financeira para contratar professores para seus filhos”.
Embora os primeiros relatos sobre a educação de
pessoas surdas tenham surgido no século XVI, existem referências sobre os surdos desde a Antigüidade. O conceito
sobre o sujeito surdo passou por diferentes status sociais,
indo de rejeitados pela sociedade a “guardas silenciosos”
(pois não ouviam e não falavam); de não-educáveis, a seres
humanos intelectualmente potentes e capazes de receberem
educação; de doentes e deficientes a membros de uma comunidade lingüística minoritária.
A história da educação do aluno surdo será aqui
apresentada didaticamente dividida em quatro fases. Cada
uma delas caracterizada por diferentes concepções sobre
surdos e sobre surdez e sobre as implicações sociais e educacionais decorrentes das mesmas.
Primeira fase. Cronologicamente, compreende a Idade Antiga e quase toda a Idade Média, quando o surdo era
considerado como pertencente à categoria dos “idiotas e
dementes”. A esta fase pertencem os trabalhos realizados
por diferentes pessoas que não se conheciam e que consideravam a si próprias como descobridoras da arte de bem
ensinar aos surdos e mudos. Tais “professores” não divulgavam seus métodos e as tentativas bem-sucedidas de educação do surdo eram consideradas como milagres. O sucesso era explicado pela fé e pela religião. A igreja e suas autoridades, tal como Aristóteles em séculos anteriores, acreditavam que o surdo não era educável, uma vez que, não podendo adquirir a fala, não poderia ser educado. Deste modo,
os surdos não viam seus direitos legais e sociais reconhecidos (Quirós, Gueler, 1966; Perelló, Tortosa, 1978).
Cabe lembrar que, contrapondo-se ao pensamento
vigente nesta época, existiam obras de filósofos e pensadores que compreendiam e estudavam a problemática da surdez sob outro prisma. Na Antigüidade, foram produzidos

Revista Científica da FAI, Santa Rita do Sapucaí, MG, v. 3, n. 1, p. 35- 44, 2003

36

Educação

ensaios extremamente interessantes sobre a anatomofisiologia da audição. Estes trabalhos foram os primeiros a fornecer outros caminhos para a compreensão da surdez, desvinculada do conceito religioso.
As primeiras considerações sobre a reabilitação auditiva podem ser vistas em trabalhos como o de Arquígenes, célebre médico, citado por Quirós e Gueler (1966), que
recomendava treinar os ouvidos dos hipoacúsicos fazendo
chegar-lhes um som potente através de um tubo. Ainda na
Idade Antiga, existem também referências a um surdo que
pintava murais e a outro que utilizava “gestos” para fazer-se
compreendido.
Durante a Idade Média, foram realizados trabalhos
específicos sobre audiologia e otologia e constata-se também a existência de surdos capazes de realizar leitura orofacial, de ler e escrever. Porém, até o início da Idade Moderna, não se tem relatos de experiências educacionais com
indivíduos surdos.
O conceito prevalecente, neste momento, era o de
surdo como um ser irracional, não-educável, não-cidadão,
sem direitos e sem deveres religiosos ou sociais, uma maldição divina (Hutzler, 1989; Perelló, Tortosa,1978).
Segunda fase. Compreende toda a Idade Moderna e
início da Idade Contemporânea, mais precisamente o século
XVIII, caracterizando-se pelas obras dos primeiros educadores, pela divulgação de seus trabalhos e o inevitável início da controvérsia sobre os métodos de educação do surdo, basicamente dicotomizados entre oralistas e gestualistas. Esta etapa também marca o início da educação pública
do aluno surdo e uma nova argumentação: a possibilidade
de educação e reconhecimento do surdo como sujeito participante da sociedade.

Os educadores optam por formas
Particulares de atuar em sala de aula,
não apenas baseados no
conhecimento do conteúdo e da
metodologia de ensino específica, mas
também de acordo com sua inscrição
em determinadas filiações discursivas.

No início do século XVI, Cardano, um filósofo e médico italiano, dissipou a crença relativa à impossibilidade de
educar o surdo, demonstrando que seus órgãos de fala poderiam estar íntegros. A principal contribuição do trabalho
de Cardano, que propôs a educação do surdo através da
associação de símbolos escritos, objetos e desenhos, não
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foi estabelecer bases educacionais, mas abolir a concepção
de que o surdo não poderia ser educado e que, consequentemente, estaria condenado a não participação da vida em
sociedade (O’Neill, Oyer, 1961; Perelló, Tortosa, 1978).
Com um clima de mudanças econômicas e políticas, o
Renascimento proporcionou um cenário decisivo para a educação dos surdos. Fundamentado em um conceito de pessoa humana e de sua superioridade sobre as forças da natureza, o Humanismo Renascentista favoreceu a separação
entre a fé e a razão, diminuindo o domínio religioso sobre o
pensamento filosófico e científico. O movimento renascentista e, posteriormente, a Reforma, popularizando a educação nos idiomas regionais ao invés do latim, influíram na
mudança da crença existente quanto à educação de sujeitos
surdos. Devido à valorização do homem, o surdo passou a
ser considerado em sua dimensão humana e, portanto, com
potencial para ser educado (Perelló, Tortosa, 1978).
Os primeiros relatos sistematizados a respeito da educação de surdos aparecem por volta do século XVI, fato
este que não é de se estranhar, pois antes dessa época a
educação, em geral, não era comum. É importante ainda lembrar que, durante a Idade Média, os conventos eram lugares
de cultura; espaços, portanto, onde surgem os primeiros
educadores, entre os quais, frei Ponce de León (Melo et al.,
1986).
Frei Pedro Ponce de León (1520-1584) é, historicamente, reconhecido como o primeiro professor de surdos. A
metodologia seguida por Pedro Ponce, com base nas poucas e imprecisas informações que chegaram até este século,
consistia no ensino da leitura e escrita, começando com o
nome de objetos e posterior ensino da fala. Empregava, também, um alfabeto digital, alfabeto este que era utilizado pelos monges nos conventos onde existia o voto de silêncio.
Embora não se saiba precisamente, há indícios de que se
iniciava o ensino da fala pelos elementos fonéticos e, quando alcançada a desmutização do aluno, passava-se ao ensino de frases (Perelló, Tortosa, 1978; Quirós, Gueler, 1966).
Em 1620, Juan Pablo Bonet, continuador do trabalho
de Ponce de León, publicou um trabalho sobre a educação
de surdos, baseado em sua experiência como professor de
nobres espanhóis. Tal livro vem a ser o primeiro livro no
gênero, isto é, o primeiro livro sobre a educação de surdos
com ênfase no trabalho que mais tarde viria a ser conhecido
como método oral. Bonet não empregava a leitura oro-facial,
mas utilizava o alfabeto manual, além do ensino da articulação das palavras (O’Neill, Oyer, 1961; Perelló, Tortosa, 1978).
Durante o século XVII, proliferaram as experiências
de educação do surdo e trabalhos que versavam sobre o
tipo de método empregado. Deste modo, pode-se relatar o
trabalho de Bulwer, médico inglês, que defendia a utilização
da leitura oro-facial; Dalgarno, médico escocês, que empregava um sistema em que cada falange dos dedos da mão
representava uma letra do alfabeto; Amman, médico suíço,
empregando o espelho para o ensino da leitura oro-facial e
da fala; Baker, poeta inglês, que propunha a instrução do
surdo através da leitura, escrita e leitura oro-facial, entre
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tantos outros que poderiam ser citados como contribuidores para o novo enfoque sobre o surdo como indivíduo capaz de ser educado e de participar da sociedade. Porém,
pode-se constatar que, embora os educadores desta época
utilizassem algum tipo de comunicação visual, existia uma
grande preocupação com a possibilidade de o surdo vir a
falar, associando seu desempenho à imagem de pessoa perfeita, ou seja, da pessoa ouvinte e falante.
Importa ainda salientar que a educação era restrita a
uns poucos nobres, iniciando-se tardiamente por volta de
10-12 anos de idade. Para ilustrar, pode-se citar o caso de um
jovem francês, d’Azy d’Etavigny, que tinha 16 anos quando
começou a ser educado por Jacob Rodrigues Pereira (17151780), português que desenvolveu trabalhos na França, após
educar sua irmã surda. Melo et al. (1986), baseados no relato
de Seguin datado de 1847, afirmam que o trabalho de Pereira
foi a primeira experiência de bilingüismo, pois até aquela
idade o jovem havia sido educado, em regime de internato,
por um monge surdo, que se comunicava com ele através de
uma linguagem gestual. O trabalho de Pereira correspondeu, desta forma, ao ensino de uma segunda língua ao jovem francês.
Coube, entretanto, ao abade Charles-Michel de
L’Epée (1712-1789) uma ação veradeiramente social, fundando a primeira escola pública para alunos surdos, em 1775, em
Paris, substituindo o ensino individual praticado até então.
Além das aulas coletivas para os alunos surdos, L’Epée promovia reuniões públicas com o objetivo de expor seu método e os resultados alcançados (Perelló, Tortosa, 1978; Sánchez, 1990).
L’Epée começou estudando os sinais utilizados pelos surdos para se comunicarem e a estes acrescentou outros, por ele inventados, aos quais denominou Sinais Metódicos. Este sistema era uma combinação da língua de sinais
usada pelos alunos com a gramática francesa. Basicamente,
a metodologia empregada por L’Epée, conforme apreendese de seus livros, consistia no uso da língua de sinais, do
alfabeto manual, dos sinais metódicos e da leitura oro-facial,
tal como se denomina atualmente (Perelló, Tortosa, 1978;
Quirós, Gueler, 1966).
Contemporâneo do abade de L’Epée, Samuel Heinicke (1729-1790), na Alemanha, baseado nos trabalhos de
Ponce de León e de Amman, defendia a necessidade da
utilização da fala como veículo primordial na instrução do
surdo. Em 1778, na cidade de Leipzig, criou a primeira escola
oralista. O método por ele utilizado, entretanto, não pôde ser
conhecido em sua integridade, uma vez que, nas palavras
do próprio Heinicke citado por MOORES (1978 apud Sánchez, 1990, p.35) “o método que sigo para o ensino dos
surdos-mudos não é conhecido por ninguém, à exceção de
meu filho e de mim mesmo. Sua descoberta e sistematização
me custaram incríveis trabalhos e não me sinto inclinado a
deixar que outros se aproveitem dele para nada”.
Heinicke, conhecido como o fundador do oralismo,
acreditava que o pensamento somente era possível ao surdo se ele aprendesse a falar. A língua escrita assumia um

papel secundário e devia ser ensinada ao surdo, após o
ensino da língua oral pois, segundo Heinicke, aprender a
escrever antes de aprender a falar era contra o curso natural
da aprendizagem. A utilização da língua de sinais significava uma deterioração da aprendizagem dos alunos (Sánchez,1990).
O século XIX foi, a partir destes dois educadores,
berço e palco da controvérsia entre as duas filosofias de
educação para alunos surdos: a gestualista, conhecida como
método francês preconizada pelo abade de L’Epée, e a oralista, conhecida como método alemão e defendida por Heinicke.

O avanço da tecnologia
elétrica/eletrônica e das
comunicações, favorecendo o
desenvolvimento e miniaturização
dos equipamentos, resultou em
aparelhos de amplificação sonora
individual e coletivo cada vez mais
potentes e sofisticados.

Para SÁNCHEZ (1990, p.59), até o século XIX, “podemos inferir que a surdez foi considerada em termos sociais e pedagógicos”, isto é, a preocupação centrava-se em
mostrar o indivíduo surdo como capaz de ser educado e
membro da sociedade. Porém, continua o autor, “a partir de
certo momento começou a ser considerada em termos médicos”. Ou ainda nas palavras de PERELLÓ e TORTOSA (1978,
p.10): “ao fim do século XIX estava plenamente demonstrado que o surdo é capaz de ser instruído e se reconhece ao
mesmo tempo que a sociedade tem a obrigação moral e legal
de procurar a instrução destes enfermos” (grifo acrescentado).
Esta mudança no conceito de surdez e de sujeito
surdo abre, então, o caminho para a terceira fase da história
da educação dos surdos.
Terceira fase. Esta fase tem como marco o II Congresso Internacional de Educação de Surdos-Mudos realizado em Milão, Itália, no ano de 1880. No século XIX, surgiram vários trabalhos que contribuíram para o desfecho alcançado neste congresso.
Segundo Marchesi (1987), ao final do século XVIII, a
discussão mantida por correspondência entre L’Epée e Heinicke foi o começo da controvérsia entre o método oral e o
gestual. Afirma ainda o autor, que o posicionamento de
L’Epée dominou a primeira metade do século XIX e as idéias
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de Heinicke influenciaram os trabalhos da segunda metade
do século. Merecem destaque, neste século, os trabalhos
de Itard, Gallaudet e Graham Bell. Os postulados defendidos
por estes educadores, entre vários outros, refletem o clima
que se estabeleceu durante o século XIX, conforme Löwe
(1981 apud Melo et al., 1986, p.06), a educação do surdo, na
Europa, foi oral, mas não auditiva.
Jean Marie Gaspar Itard (1775-1838), conhecido pelo
trabalho desenvolvido com o menino selvagem de Aveyron,
publicou em 1821, na França, um livro clássico intitulado
“Des maladies de l’oreille et de l’audition”. Baseado em
observações de que as crianças surdas ouviam melhor os
sons, à medida que eram constantemente examinados com
instrumentos sonoros, Itard defendia a idéia de melhorar a
audição dos surdos por meio de exercícios acústicos, através de procedimentos de instrução da fala, desenvolvida
junto com a audição e com a percepção tátil das vibrações
das cordas vocais, trabalho este que já havia sido utilizado
por Ernaud e Jacob Pereira.
Nos Estados Unidos, Thomas Hopkins Gallaudet
(1787-1851) defendia uma combinação de métodos, embora
fosse seguidor do trabalho de L’Epée. Interessando-se pela
educação de surdos, Gallaudet viajou para a Europa em 1815.
Em 1816, retornou aos Estados Unidos e, junto com Laurent
Clerc, um professor surdo vindo de Paris, fundou a primeira
escola para surdos, a American School for the Deaf. Para
Stewart e Akamatsu (1988), a fundação desta escola teve
três importantes significados para a cultura surda no país: a
língua de sinais foi utilizada como meio de comunicação nas
salas de aula; possibilitou o trabalho de professores surdos; e, ressaltam ainda, esta escola possibilitou o treinamento de professores surdos e ouvintes, principalmente,
em relação ao uso da língua de sinais na comunicação.
Alexander Graham Bell (1848-1922), nascido em Edimburgo e, posteriormente, residente nos Estados Unidos, em
contrapartida, foi o mais importante e poderoso oralista da
época, fundando, em 1890, o Volta Institute dedicado à investigação e tratamento da surdez. Graham Bell, que era ao
mesmo tempo herdeiro de uma tradição familiar de ensino de
elocução e de correção de problemas de fala, criador de um
sistema de símbolos para o ensino do surdo, membro de
uma família com casos de surdez (a mãe e a esposa eram
surdas) e um gênio tecnológico, dedicou-se aos estudos da
acústica e da fonética. O desejo de Graham Bell em auxiliar a
esposa surda a ouvir através de um sistema acústico composto de microfone, amplificador e fone levou-o à invenção
do telefone e deu incentivo às pesquisas para o desenvolvimento de aparelhos de amplificação sonora, posteriormente
utilizados na reabilitação auditiva dos surdos (Perelló, Tortosa, 1978; Sacks, 1990).
O termo Educação Especial foi usado, em uma das
primeiras vezes, em um discurso proferido por Alexander
Graham Bell durante uma convenção nacional de educação,
em 1902 (Gearheart, 1977). Bell defendia o aconselhamento
genético para os surdos, a proibição de casamentos entre
pessoas surdas, a eliminação da língua de sinais dos meios
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educacionais e sociais, a extinção de escolas residenciais e
a proibição de professores surdos para alunos surdos. LANE
(1980 apud Stewart e Akamatsu, 1988, p.242), analisando o
trabalho de Bell, concluiu que “era seu desejo erradicar a
minoria surda, interpretar a diversidade como patologia, tratar esta patologia com próteses e com reabilitação, isto sob
uma perspectiva eugênica”.
Somando-se a estes trabalhos que ganhavam destaque, o método alemão, tal como era conhecido na época, foi
ganhando adeptos e estendia-se progressivamente para a
maioria dos países europeus. Este fato coincidiu, por um
lado, com o término do domínio francês no continente, marcado pelos resultados da Guerra Franco-Prussiana (1870) e,
por outro lado, com a ascensão da influência germânica no
plano internacional. Segundo SACKS (1990, p.41), o que
aconteceu com a língua de sinais e com os surdos foi parte
de um movimento político da época, “uma tendência para a
opressão e conformismo vitoriano, intolerância com as minorias, e seus costumes, de todos os tipos: religiosas, lingüísticas, étnicas. Foi nesta época que as ‘pequenas nações’ e as ‘pequenas línguas’ do mundo se descobriram
sob pressão para assimilar ou conformar-se”.
SÁNCHEZ (1990, p.57) complementa que o fenômeno conhecido como medicalização da surdez, por mais paradoxal que possa parecer, vincula-se a fatores direta e indiretamente ligados a algumas descobertas científicas, “ou
melhor dizendo, ao aproveitamento destas descobertas pela
ideologia dominante em apoio a seus postulados”. Sob esta
perspectiva, alguns dos pontos que sustentaram a metodologia oralista durante este período e durante a primeira metade do século XX foram: a influência da medicina, caracterizando o surdo como enfermo; a diferença tratada como ameaça à normalidade devido às ideologias eugenísticas e racistas que pregavam o conceito de raça superior, superioridade
e seleção biossocial; o avanço da tecnologia elétrica/eletrônica e das comunicações, favorecendo o desenvolvimento
e miniaturização dos equipamentos - o que resulta, no século XX, em aparelhos de amplificação sonora individual e
coletivo cada vez mais potentes e sofisticados.
Voltemos, entretanto, um pouco mais à segunda metade do século XIX. A educação pública para o surdo já
estava, de certo modo, garantida em lei em vários países
europeus, embora a fundação de escolas tenha sido muito
lenta (Gearheart, 1977, Perelló, Tortosa, 1978). Por volta de
1850, iniciaram-se alguns encontros e debates sobre os méritos dos métodos orais e dos métodos manuais de educação dos surdos. Os principais congressos ocorreram em 1850
nos EUA, 1873 na Itália, em 1878 na França com o I Congresso Internacional sobre Instrução de Surdos e, em 1880, em
Milão o II Congresso Internacional de Educação de SurdosMudos. Este último é considerado como marco e ponto de
referência histórico para os educadores que defendem a
metodologia oralista, uma vez que, foi neste congresso que
a posição oralista se impôs claramente, finalizando, assim,
um processo que havia começado décadas antes. Após este
congresso, houve outros que reafirmaram as resoluções e
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os projetos aprovados em Milão.
Participaram deste II Congresso em Milão representantes da Alemanha, Itália, França, Inglaterra, Estados Unidos, Suécia e da Bélgica. Excetuando o grupo dos Estados
Unidos e outros quatro membros, todos votaram a favor das
seguintes resoluções: uso do método oral para educação e
instrução dos surdos “devido à indiscutível superioridade
da fala sobre os sinais para reintegrar os surdos à sociedade e para proporcionar-lhes facilidade e maior conhecimento sobre a língua” e “considerando-se que o uso simultâneo da fala e dos sinais tem a desvantagem de prejudicar a fala, a leitura labial e a precisão das idéias, o
congresso declara que o método oral puro deve ser o preferido” (Marchesi, 1987, p.184; Melo et al., 1986, p.06; Quirós, Gueler, 1966, p.322-323; Sánchez, 1990, p.67).
Segundo SÁNCHEZ (1990, p.67), o Congresso de
Milão foi preparado pelos defensores do método oralista
com o propósito definido de “dar força de lei a suas posições a respeito da surdez e da educação de surdos”. O objetivo foi plenamente alcançado, uma vez que as resoluções
do Congresso foram reconhecidas e respeitadas em todo o
mundo, especialmente nos países europeus e latino-americanos. Foi nesta época que se iniciou em vários países latino-americanos a educação de surdos. Tais trabalhos foram
desenvolvidos ou por europeus que vieram para América
Latina a convite dos governos ou por pessoas que iam à

Nosso interesse é contribuir para
o debate da educação de surdos
no Brasil através do deslocamento
de questões metodológicas para
questões que incluam aspectos
históricos, culturais e políticos.

Europa em busca de formação e informação.
Do fim do século XIX até 1960, a metodologia oralista manteve posição dominante na Europa e América. A língua de sinais raramente foi utilizada e, se utilizada, era-o
somente na escola secundária. O consenso entre os educadores era de que as crianças surdas deveriam primeiro ter a
oportunidade de aprender a falar, deste modo a língua de
sinais não constava dos sistemas comunicativos que os
professores poderiam utilizar com os alunos surdos. Tal decisão atingiu, principalmente, os professores surdos que
poderiam influenciar o comportamento comunicativo de seus
alunos. Nos Estados Unidos, por exemplo, em 1858, 41%
dos professores eram surdos. Por volta de 1927, havia apenas 14% de professores surdos nas escolas para surdos
(Marchesi, 1987; Stewart, Akamatsu, 1988).

Entre 1900 e 1950, a educação do surdo teve um crescimento vagaroso, porém constante. Durante a primeira parte deste período, os serviços educacionais eram oferecidos,
basicamente, pelas escolas residenciais. Os programas em
escolas públicas regulares para surdos, com diferentes graus
de perda auditiva, desenvolveram-se posteriormente, facilitando a aceitação do método oral.
Esta época marca, também, a valorização do uso de
aparelhos de amplificação sonora individual e coletiva e o
surgimento de variados métodos e técnicas com objetivos
de aproveitamento do resíduo auditivo e de oralização do
surdo. Começaram, também, a surgir diferentes definições e
classificações dos surdos, baseadas em diferentes exames e
testes desenvolvidos. Na época pós-guerra, ganharam ênfase os trabalhos desenvolvidos nas áreas de audiologia
educacional e fonoaudiologia, não só em caráter de reabilitação, mas, inclusive, na área escolar.
Durante esta primeira metade do século XX, iniciaram-se os estudos sobre a inteligência dos surdos, sendo
que Moores (1978 apud Marchesi, 1987) enfatiza três etapas
principais na história destes estudos. A primeira etapa compõe-se, basicamente, por estudos de caráter psicométrico e
de avaliação intelectual dos sujeitos de onde concluía-se
que os surdos possuíam um menor nível intelectual e formas
diferentes de pensar, quando comparados aos ouvintes. A
segunda etapa apresenta estudos, cujos resultados obtidos
pelos alunos surdos assemelhavam-se aos resultados obtidos pelos ouvintes em muitas provas, principalmente naquelas com pouco conteúdo verbal, mas mostravam perfis e
orientações específicas distintas da dos ouvintes, sendo
que uma das características mais marcantes do surdo seria
um maior vínculo ao concreto e ao observável, originando
dificuldades para a reflexão e para o pensamento abstrato, o
que tornava válido elaborar uma psicologia das pessoas
surdas. A terceira etapa, tendo a obra de Piaget como contexto, relacionava o desenvolvimento da linguagem interligado ao desenvolvimento intelectual, modificando as hipóteses anteriores de que as privações lingüística e auditiva
era a origem da limitação intelectual do surdo. A conclusão
destes estudos dizia ser a competência cognitiva dos surdos semelhante a dos ouvintes e que a diferença entre os
dois grupos consistiria em uma maior lentidão e menor flexibilidade no desenvolvimento intelectual dos surdos devido
às deficiências de comunicação e de expressão lingüística.
Esta terceira etapa, segundo Marchesi (1987), deu origem
a uma quarta etapa (desenvolvida na década de 1980)
representada por estudos que, baseados na obra de Vigotski
e com influências da sociolingüística, foram desenvolvidos
considerando a linguagem como comunicação e buscando
a gênese da linguagem. Não mais se estudou o rendimento
em provas intelectuais, mas passou-se a analisar as estratégias cognitivas utilizadas, a representação mental que a criança surda constrói a partir da realidade e a forma como
estrutura suas experiências e memórias.
Entre 1950 e 1960, um grande número de programas
educacionais em escolas públicas foram iniciados nos Esta-
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dos Unidos, aceitando alunos com grande variedade de características e graus de perdas auditivas. A década de 1960
foi marcada por pesquisas educacionais que, referendadas
pelos estudos da inteligência do surdo, mostravam a falência das escolas oralistas em proporcionar fala expressiva e

Poucas vezes nos questionamos
sobre a influência de cada um destes
discursos na prática pedagógica e,
menos ainda, nos preocupamos em
saber como e de que forma a
história e a memória trabalham
nas formações discursivas e no
discurso pedagógico.

competência acadêmica ao aluno surdo, e por pesquisas
sobre a Língua de Sinais Americana. Tem início, então, a
quarta fase da história da educação do surdo.
Quarta fase. Tem como marco os trabalhos do lingüista William Stokoe na década de 1960 nos Estados Unidos. Embora, como ressalta Sánchez (1990), os trabalhos
sobre a Língua de Sinais Americana desenvolvidos por
Stokoe somente tenham recebido o devido valor nos fins da
década de 1970 e a divulgação de seus trabalhos, em outros
países, tenha ocorrido durante a década de 1980, suas pesquisas são um marco para a compreensão da língua de sinais e de um melhor entendimento sobre o sujeito surdo.
Esta etapa caracteriza-se pela ênfase recebida pelos trabalhos que apontam para o uso da língua de sinais no meio
educacional e social do surdo.
A partir da década de 1960, iniciou-se uma mudança
importante na educação de surdos, como resultado da influência de diferentes fatores. De modo geral, estes fatores
relacionam-se a um contexto mais amplo de transformações
sociais e políticas. A década de 1960 foi um tempo de grandes mudanças sociais, quando assistiu-se ao ativismo do
movimento pelos direitos civis das minorias, espaço para
discussões sobre a questão da dominação cultural, versus o
direito das minorias serem diferentes e sobre a valorização
da identidade. Stewart e Akamatsu (1988) completam ainda
que, na década de 1960 nos Estados Unidos, a legislação
favoreceu a educação bilíngüe, tendo o inglês como segunda língua, valorizando o vernáculo negro, o havaiano e o
inglês crioulo, abrindo, de certo modo, a oportunidade de
uma educação bilíngüe também para o surdo, com o reconhecimento da língua de sinais.
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Na área da educação especial, dois movimentos complementares fortificaram-se: a desinstitucionalização e, conseqüente, integração dos chamados deficientes dentro do
sistema regular de ensino e a luta contra a discriminação em
geral (Hutzler, 1989).
A educação da pessoa surda acompanhou estes
movimentos. Entretanto, Marchesi (1987) apresenta ainda
como fatores determinantes de uma nova concepção sobre
surdez e sujeito surdo: o reconhecimento da Língua de Sinais, as pesquisas sobre a aquisição da linguagem e a tomada de consciência por parte dos educadores em relação aos
resultados dos métodos orais, sendo que tais pesquisas
tiveram desenvolvimento acentuado nos Estados Unidos.
Stewart e Akamatsu (1988) destacam três, entre as
novas forças, que colaboraram para a elevação do status da
Língua de Sinais Americana (ASL) e, conseqüentemente,
das demais línguas de sinais dos diferentes países (o que
ocorreu nas décadas de 1970 e 1980) e para o reconhecimento de seu valor lingüístico e de suas possibilidades de expressão em qualquer nível de abstração: a pesquisa sobre a
ASL, que passou a ser reconhecida como uma entidade lingüística única, tanto em seus aspectos de estruturação interna como em sua gramática; o aparecimento da Comunicação Total, que possibilitou o uso da ASL dentro de ambientes educacionais; e a legislação que possibilitou aos surdos o direito de escolherem o meio de comunicação de sua
preferência, o trabalho dos intérpretes de língua de sinais e
a utilização da ASL nas escolas locais.
As pesquisas sobre a aquisição da linguagem oral e
da linguagem sinalizada, assim como sobre a influência da
aquisição da língua de sinais no desenvolvimento cognitivo e lingüístico da criança surda, favoreceram a adoção de
outros meios comunicativos na educação deste aluno. Estes estudos indicavam, primeiro, que as etapas de aquisição
da língua de sinais pelas crianças surdas eram as mesmas
que as crianças ouvintes enfrentavam com a língua oral e,
segundo, que a aquisição da língua de sinais nos primeiros
anos de vida não somente não interferia na aprendizagem da
língua oral, como favorecia o desenvolvimento de algumas
dimensões da linguagem e do pensamento (Marchesi, 1987).
Concomitante a estes estudos, houve, segundo
MARCHESI (1987, p.187), “uma tomada progressiva de
consciência por parte dos professores quanto aos resultados do método oral puro - o nível insuficiente de língua
oral, de leitura oro-facial, de pronúncia e de habilidades
de leitura que garantiam a validade do método” - e que,
tão logo deixavam as escolas, os alunos surdos incorporavam-se às associações de surdos aprendendo e utilizando
então, livremente, a língua de sinais.
Tais fatores conduziram à adoção, pelas escolas, de
novos métodos de comunicação, desde o uso da língua de
sinais até a elaboração e aplicação de diversos sistemas de
sinais que tentavam ajustar-se o máximo possível à estrutura da língua oral. Neste contexto, surge uma nova “filosofia”
denominada Comunicação Total, que tinha como princípio
básico considerar a surdez sob vários aspectos, analisando
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desde o déficit audiológico ou lingüístico oral da criança
surda e o déficit de comunicação oral até a surdez como um
fenômeno com significações sociais. Entretanto, a Comunicação Total e seus princípios originais deram lugar a práticas comunicativas, que viam a língua de sinais como um
apoio para alcançar a oralização do surdo; combinada com a
língua oral, a língua de sinais era utilizada para alcançar a
correta utilização da língua oral e, posteriormente, da escrita. Tais práticas tiveram início no final da década de 1960,
chegando ao Brasil no início da década de 1980.
Com o enfraquecimento do domínio oralista e a incorporação, no campo da surdez, de novos conhecimentos
provenientes da área da lingüística, da psicolingüística e da
sociolingüística, rompendo com o domínio da concepção
médica, ganha força uma nova concepção acerca do sujeito
surdo e de surdez. Os surdos começam a ser considerados
como minoria lingüística e o “conceito de surdez como uma
entidade cultural” (BEHARES, 1993). Nas palavras de FOSTER (1989, p.227), “enquanto a perda auditiva é inegavelmente uma característica física apresentada por algumas
pessoas, a teoria interacionista sugere que ser surdo é também um papel social, que é definido e mantido através das
interações entre as pessoas surdas e ouvintes”. Dentro deste
contexto, o desenvolvimento da comunidade surda é um
processo que envolve o reconhecimento intra e inter-grupal, não bastando a condição de ser portador de uma perda
auditiva. A essência de uma comunidade e cultura surda
baseia-se na língua de sinais utilizada por seus membros e
pelo que se denomina padrões de comportamento que incluem estilo de vida, de recreação, provérbios, folclore etc.
(Corwin, Wilcox, 1985). Sob esta perspectiva, em meados da
década de 1980, um grupo de lingüistas, antropólogos e
psicólogos começam a propor um novo modelo educacional, no qual a língua de sinais e a língua oral são consideradas como pólos da questão do acesso da criança surda à
educação, modelo este conhecido como Educação Bilíngüe.
A educação de surdos no Brasil
No Brasil, os primeiros registros históricos sobre a
educação do indivíduo surdo datam de 1855. Porém, ao contrário de muitos países, não existe entre as escolas e educadores a tradição de registrar sistematicamente suas experiências dificultando, assim, o relato da história da educação
dos surdos no país, fato este lamentável e prejudicial aos
educadores e aos próprios surdos.
No século XIX, chegou ao Brasil um professor francês, surdo, de nome Eduard Huet. Com o auxílio do imperador D. Pedro II, Huet conseguiu fundar, em 1857, na cidade
do Rio de Janeiro, a primeira escola brasileira de surdos - o
Instituto Imperial de Surdos-Mudos, atual Instituto Nacional de Educação de Surdos - INES. Huet permaneceu no Rio
de Janeiro até 1865, ano em que viajou para o México com a
finalidade de organizar a educação de surdos naquele país.
Este educador deu início à tradição oralista de educação
dos surdos no Brasil (Ciccone, 1990; Quirós, Gueler, 1966).

A proposta educacional de Huet revelava uma preocupação com o ensino especial para o aluno surdo, dentro
de uma abordagem implicitamente oralista. O programa de
ensino por ele adotado em 1856 previa o ensino de Língua
Portuguesa, Aritmética, Geografia, História do Brasil, Escrituração Mercantil, Linguagem Articulada, Leitura sobre os
Lábios (para aqueles com aptidão) e Doutrina Cristã, segundo a Comissão de Levantamento Histórico do Instituto Nacional de Educação de Surdos. Esta preocupação com a fala
e com a leitura oro-facial revela a ênfase que a abordagem
oralista começava a receber na Europa e Estados Unidos no
século XIX e que se espalhava para os demais países, incluindo o Brasil.
Tomando como exemplo os trabalhos iniciais de educação formal para o aluno surdo, desenvolvidos no Brasil e
nos Estados Unidos, é possível constatar aquilo que dizia
Marchesi (1987) sobre a dominância das idéias de L’Epée na
primeira metade do século XIX e as de Heinicke durante a
segunda metade deste mesmo século. Laurent Clerc e Eduard
Huet, ambos franceses e surdos, desenvolveram trabalhos
bastante diferentes.
Clerc, nos Estados Unidos, fundou em 1817, junto
com Gallaudet, a primeira escola para surdos dos EUA, além
de preparar outros professores, que logo abriram escolas
em diferentes estados; Clerc difundia o uso de uma comunicação viso-manual, o francês sinalizado, que teve contato
com a língua de sinais usada pelos surdos norte-americanos.
Huet ficou no Brasil cerca de 10 anos e, pelas informações que se tem, preocupava-se com o ensino da língua
oral aos alunos surdos. Trabalhando diretamente com os
alunos, não desenvolveu nenhum projeto de formação de
professores para os mesmos, projeto este que desenvolveu
no México.
Apesar disto, Ferreira Brito (1993, p.06) considera
que na época da fundação do INES “o Oralismo não era a
principal filosofia de educação de surdos do mundo. Certamente, naquela época, a língua de sinais era usada na escola, e é provável que se tenha verificado ali, então, o primeiro
contato entre a LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) e a LSF
(Língua de Sinais Francesa)”. Continuando, a autora afirma
que o INES desempenhou um importante papel no desenvolvimento e na homogeneização da LIBRAS uma vez que,
sendo uma escola residencial, os surdos que ali viviam utilizavam-na como meio de comunicação fora das salas de aula.
A partir do INES, outras escolas e vários centros de reabilitação foram abertos nos diferentes estados do Brasil.
O predomínio do oralismo no Brasil foi marcante, atingindo escolas, centros de reabilitação e clínicas; raras eram
as instituições que permitiam o uso da língua de sinais. Assim, a formação de profissionais, no Brasil, sofreu predominantemente a influência da abordagem oralista, o que impossibilitou a aceitação da língua de sinais e de uma concepção de surdez separada da concepção de deficiência nos
ambientes clínicos e escolares e, consequentemente, na família. Esta formação prejudicou, também, as pesquisas so-
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bre a comunidade surda brasileira e sua língua, as quais
começaram a receber maior ênfase no Brasil em fins da década de1980 e início da década de 1990. No Brasil, sempre
vigorou a imagem de pessoa surda como pessoa deficiente,
aquela que necessitava buscar uma imagem de pessoa ouvinte perfeita.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Estas diferentes fases, com suas diferentes concepções sobre o surdo e sobre educação, provocaram o aparecimento de diferentes abordagens educacionais sendo que,
atualmente, várias delas coexistem. A discussão em torno
deste aspecto volta-se, assim, tal como afirmam Stewart e
Akamatsu (1988), para os modelos de pesquisa e de práticas
pedagógicas e clínicas relacionados ao estudo da comunidade surda e de sua educação. Segundo estes autores, tais
modelos podem ser categorizados em dois tipos: o modelo
clínico-patológico e o modelo cultural. O primeiro vê os surdos como um grupo de pessoas cuja perda auditiva impede
a aquisição e desenvolvimento da língua oral sem a intervenção específica; pessoas com problemas psicológicos e

de aprendizagem devido ao déficit comunicativo, tendo em
vista a relação fala-linguagem. O segundo vê os surdos como
um grupo de pessoas que compartilham de uma mesma língua e de um meio de comunicação comum.
Uma observação atenta do cotidiano das escolas brasileiras revela que coexistem o modelo clínico e modelo cultural o que, consequentemente, implica na utilização de diferentes práticas pedagógicas. Se a história tem mostrado que
as atitudes inflexíveis e extremistas não têm conduzido os
alunos a parte alguma, também tem mostrado a ausência de
uma opção política e educacional nas escolas brasileiras e
na formação dos profissionais da educação. Enquanto teóricos discutem sobre a supremacia de determinada abordagem, nós educadores, ficamos numa atitude bastante passiva experimentando e consumindo diferentes discursos e os
alunos, sendo rotulados de deficientes, de incomunicáveis,
hiperativos, portadores de atraso lingüístico, de alunos com
dificuldades de aprendizagem, imaturos, agressivos, inseguros entre tantos outros rótulos. Poucas vezes nos questionamos sobre a influência de cada um destes discursos na
prática pedagógica e, menos ainda, nos preocupamos em
saber como e de que forma a história e a memória trabalham
nas formações discursivas e no discurso pedagógico.
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RESUMO
A sociedade da informação tem se formado através de uma conexão virtual entre os países baseada no fluxo
eletrônico intenso de informações e dados de várias naturezas, sendo portanto a base estrutural para o fenômeno da
Globalização. Nesse artigo, será mostrada uma análise das várias faces da globalização e seus efeitos nos sistemas de
organização das nações, em especial na democracia dos países emergentes. De um modo sucinto, procurar-se-á também
identificar como a democracia relacionada com a civilização, o desenvolvimento e a cidadania, pode ser beneficiada ou, ao
contrário, simplesmente destruída com a força das redes empresariais e da globalização das informações.
Palavras-chave: Democracia, globalização, informação, sociedade, redes.

ABSTRACT
The information society has been built through the virtual connection among countries based on the intense
electronic flow of data and information of various types. This is the basic structure to allow the consolidation of the
Globalization phenomenon. In this article, the various faces of globalization and their effects on the society organization
systems, especially on the democracy of developing countries, are showed. Besides that, it’s showed how the democracy
and its relations to civilization, development and citizenship concepts can benefit or, instead, be destroyed by the power of
business networks and information globalization.
Key words: Democracy, globalization, information, society, network.
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I- INTRODUÇÃO
O aumento dos fluxos eletrônicos de dados e informações através de redes de comunicação de alta capacidade marca o surgimento e a consolidação de uma sociedade
dirigida para o uso intenso dos computadores e das telecomunicações conhecida como “a sociedade da informação”.
Este ambiente tecnológico promove a integração virtual entre nações distantes e faz surgir a infra-estrutura necessária
para a globalização. A globalização tem efeitos adversos
sobre os sistemas democráticos.
Quando falamos em democracia pensamos num sistema político que reveste o cidadão de poder. A definição
do dicionário WEBSTER de 1953 citado por MANGALISO
(1997) é a seguinte: “governo pelo povo, governo no qual a
entidade máxima de poder na sociedade é retida pelo povo e
exercitada diretamente (democracia pura) ou indiretamente
(democracia representativa), através de um sistema de representação.”
A tecnologia das redes promove também o surgimento de núcleos empresariais que se arranjam de uma forma integrada e ao mesmo tempo centralizada, compostos
pelo que se denomina empresas-rede.
Os fenômenos da globalização e das empresas-rede
se interelacionam com a democracia em vários níveis. Os
efeitos são mais notados na democracia das nações emergentes, onde as oportunidades e as ameaças são mais evidentes.

A SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO
EA TECNOLOGIA DAS REDES
Uma grande transformação está ocorrendo nas relações internacionais, em especial nas áreas comerciais e financeiras. Os países se vêem sujeitos a mudanças estruturais (econômicas, políticas e sociais) importantes em suas
sociedades devido às alterações de posições econômicas
de outros países deveras distantes geograficamente e com
os quais eventualmente se tem relações comerciais e financeiras diretas bastante incipientes. Por outro lado, as empresas se espalham globalmente mantendo ainda, surpreendentemente, um controle centralizado efetivo no país de origem.
Estes fenômenos se dão devido a uma conexão virtual entre estes países baseada no fluxo eletrônico intenso de
informações e dados de várias naturezas, formando uma
sociedade universal estritamente baseada na “Informação”,
como fator que agrega causas e efeitos inicialmente remotos
e díspares.
A evolução da indústria das telecomunicações, com
redes físicas de capacidade crescente associadas à tecnologia de fibras óticas e satélites de comunicação global, juntamente com a revolução dos computadores e da informática
com aptidões e potência de processamento que crescem
exponencialmente, constróem o ambiente propício para se

O desenvolvimento da indústria
de semicondutores e computação
juntamente com softwares e
equipamentos de chaveamento e
transmissão (switchers, hubs,
centrais de comutação, etc.) formam
os blocos estruturais (building
blocks) necessários para a
tecnologia da informação.

criar a base da grande transformação aqui citada. O desenvolvimento da indústria de semicondutores e computação
juntamente com softwares e equipamentos de chaveamento
e transmissão (switchers, hubs, centrais de comutação, etc.)
formam os blocos estruturais (building blocks) necessários para a tecnologia da informação. Em linha com estes fatores, o crescimento das redes de alta velocidade, possibilita a
integração de gráficos, vídeo, texto, áudio e cria a possibilidade de acesso a serviços e aplicações dos mais variados
formatos. Outros desenvolvimentos em tecnologias de compressão de dados, armazenamento de informações, multimídia e conteúdos de informação, complementam os fatores
acima. De tais características revolucionárias nas telecomunicações e na informática, nasce um mundo novo onde a
“teleinformática” se torna o instrumento estratégico para
enriquecer as relações multilaterais entre as empresas e, em
última instância, entre os países.

AS EMPRESAS-REDE
Neste ambiente tecnológico ocorre a formação do
que será chamado neste artigo de empresas-rede. Estas empresas executam estratégias globais de crescimento e se interligam através das redes de comunicação de última tecnologia possibilitando um controle central efetivo devido a
disponibilidade das informações on-line de todas as plantas irmãs situadas ao redor do mundo para a planta-matriz,
onde as decisões estratégicas globais são tomadas. Alguns
fatores incentivam as mudanças de estratégia das empresas
para uma ação global, em especial o desenvolvimento de
infra-estrutura e de novos serviços. De fato, os investimentos em tecnologia da informação e telecomunicações têm se
tornado um requisito de negócio para as empresas. Nos EUA,
por exemplo, os dados estatísticos da firma de pesquisa de
Marketing - IDC (International Data Corporation), indicam um crescimento do investimento em TI (Tecnologia da
Informação) de 30% em 1990 para 40% a partir de 1996, do
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total de investimentos realizados em bens de capital. As
empresas-rede estruturam-se tecnologicamente para a competição global levando em conta os seguintes fatores (adaptado de BRADLEY, 1993):
- facilidades de comunicação (switchers, tecnologia
de transmissão), computação, software e padrões (protocolos);
- terminais conectados à rede, permitindo acesso aos
usuários;
- serviços (informação, comércio eletrônico, conteúdo, etc.);
- programas para a integração e/ou seleção das informações (bancos de dados).

A visão das empresas-rede se alinha
com as bases da sociedade da
informação, onde se objetiva
promover a competição dinâmica
global entre as mesmas. O impacto
na organização das empresas-rede
é evidente. A demanda
por serviços integrados
envolve o modo como a
empresa deve trabalhar
para ser um competidor
de classe mundial (World Class).

A visão das empresas-rede se alinha com as bases
da sociedade da informação, onde se objetiva promover a
competição dinâmica global entre as mesmas. O impacto na
organização das empresas-rede é evidente. A demanda por
serviços integrados envolve o modo como a empresa deve
trabalhar para ser um competidor de classe mundial (World
Class).
A demanda por ferramentas que permitem que as pessoas trabalhem de uma forma distinta está associada a uma
evolução das estruturas organizacionais. A organização industrial vertical e hierárquica está paulatinamente cedendo
lugar a uma estrutura organizacional em rede com um conjunto alternativo de princípios gerencias: comunicação eletrônica ponto-a-ponto, equipes e alianças estratégicas. A
organização em redes, por demandar a disponibilização de
dados e informações de forma abrangente e rápida nos diversos nós (unidades remotas), se mostra mais apropriada
para alavancar a tecnologia da informação, como instrumento facilitador para sua implementação e expansão.

47

TÓPICOS INICIAIS SOBRE A GLOBALIZAÇÃO
A) Algumas definições
O termo “globalização” e suas derivações conceituais se tornaram um mandado competitivo para as empresas
que almejam estratégias de crescimento global. O conceito
se baseia na economia da informação em oposição à economia industrial. O ambiente de telecomunicações e informática moderno permite que os negócios sejam operados em
múltiplos países com diversas formas de organização e controle. As informações podem ser enviadas instantaneamente para qualquer parte da organização permitindo que uma
unidade da organização e a organização como um todo saibam o que está acontecendo todo o tempo.
Além do mais, os negócios baseados em redes globais podem conectar as empresas com seus clientes, fornecedores e parceiros em praticamente qualquer lugar do mundo. Deste modo, os negócios que podem participar em mercados mundiais se tornam mais robustos que outros capazes de alcançar apenas os mercados nacionais. Nichos locais podem ser explorados, mesmo sendo pequenos para
ser servidos individualmente, alcançando uma escala coletiva global eficiente.
Em vários contextos, a globalização tem sido definida como o espalhamento das atividades econômicas ao redor do mundo juntamente com os ajustes políticos, sociais e
culturais que acompanham esta difusão. Estas atividades
implicam no movimento de moedas, bens, serviços, pessoas, conhecimentos e idéias livremente através das fronteiras
geográficas. KANTER (1995) define globalização como “um
processo de mudança desencadeado através de uma combinação de atividades inter-fronteiras e tecnologia da informação, permitindo, virtualmente, comunicação instantânea
ao redor do mundo”. A globalização se baseia no princípio
que o mundo está ficando mais homogêneo e que as distinções entre as entidades nacionais (ex.: os mercados) não
estão somente se enfraquecendo, mas eventualmente desaparecendo (CZINKOTA, 1995). Globalização, por definição,
também significa centralização do processo de decisões econômicas. De acordo com KANTER (1996), a globalização é
caracterizada por dois fenômenos simultâneos: o afrouxamento do controle político pelos governos nacionais e uma
coordenação mais evidente dos gigantes corporativos industriais. Outros efeitos da tecnologia da globalização na
competitividade podem ser aprofundados em BRADLEY
(1993).
B) Wintelism
É necessário e importante mencionar que alguns
“players” neste contexto da globalização, envolvendo toda
a base tecnológica, se evidenciam como grandes promotores das mudanças tecnológicas que possibilitam tal evolução na teleinformática. Os computadores, como instrumentos que possibilitam o acesso interativo a estas redes de
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comunicações globais, seguem um perfil de evolução não
mais ditado pelos seus fabricantes, mas sim por grandes
fornecedores de tecnologia situados um pouco antes, na
cadeia de suprimentos, formando os “building blocks” básicos para que os vários segmentos do mercado sejam atendidos.

Os computadores, como instrumentos
que possibilitam o acesso interativo a
estas redes de comunicações globais,
seguem um perfil de evolução não
mais ditado pelos seus fabricantes,
mas sim por grandes fornecedores de
tecnologia situados um pouco antes,
na cadeia de suprimentos, formando
os “building blocks” básicos para
que os vários segmentos do
mercado sejam atendidos.
Dois fornecedores se destacam veementemente: Microsoft e Intel. Como fornecedores dos Softwares de interface com o usuário (sistemas operacionais) e dos Microprocessadores (o cérebro dos computadores), respectivamente, eles ditam as regras e os passos da evolução dos computadores. Teóricos renomados entitulam tal domínio na cadeia produtiva como “Wintelism”, originado fundamentalmente nos EUA (BORRUS e ZYSMAN, 1998).
C) Visão do Grupo dos 7 (G7)
O G7, grupo formado pelos países industrializados
mais importantes (Japão, EUA, Itália, França, Inglaterra, Canadá e Alemanha), atualmente também chamado de G8, com
o processo gradual de inclusão da Rússia, vem promovendo o enfoque positivo da globalização. Segundo esse enfoque, no âmbito da globalização e no desenvolvimento de
uma sociedade da informação, espera-se que ocorram importantes impactos positivos nas economias e na sociedade, incluindo melhores oportunidades de educação, melhores deliberações na área da saúde e outros serviços sociais,
bem como melhor acesso a oportunidades culturais e de
lazer. Relatórios recentes de organizações internacionais
enfatizam que a difusão global da tecnologia tem um impacto positivo importante na produtividade e no emprego em
grande parte da economia, ao mesmo tempo que indica desafios no aumento da produtividade através de atividades
econômicas intensivas em conhecimento enquanto mantendo
a coesão social.

O G7 promove uma visão com relação a Sociedade
Globalizada (sociedade da informação), que passa pelos seguintes princípios (G7 ISC, 1995):
- promoção da competição dinâmica, ou seja, um ambiente competitivo saudável que visa o atendimento da sociedade consumidora, alinhado com o conceito das empresas-rede, com abrangência global;
- encorajamento do investimento privado;
- definição de uma forma de regulamentação do trabalho global e adaptável aos diversos requisitos nacionais,
respeitando as leis locais;
- provisão de acesso aberto às redes de comunicação, através da Internet, para todas as camadas da população, enquanto assegurando provisão global e acesso aos
serviços essenciais, públicos e privados;
- promoção da igualdade de oportunidades aos cidadãos;
- promoção da diversidade de conteúdo da informação, incluindo diversidade cultural e lingüística;
- reconhecimento da necessidade de uma cooperação global com atenção especial aos países em desenvolvimento;
Como estes princípios se aplicariam à infra-estrutura da informação global, segundo o G7:
- promovendo a interconectividade e a interoperabilidade;
- desenvolvendo mercados globais para as redes,
serviços e aplicações;
- assegurando privacidade e segurança dos dados;
- protegendo direitos de propriedade intelectual;
- cooperando em pesquisa e desenvolvimento de
novas aplicações;
- monitorando as implicações sociais da sociedade
da informação.
Todos os fatores descritos anteriormente indicam um
aspecto exclusivamente positivo da nova sociedade da informação consolidada pela globalização das relações intrapaíses (intra-empresas & inter-empresas).
Porém, a realização atual de várias destas interelações tem trazido conseqüências adversas para as sociedades e nações que participam ou desejam participar das redes
mundiais.

AS FACES DA GLOBALIZAÇÃO
Deseja-se destacar a partir deste ponto como os países em geral, com destaque para os emergentes, já estão
buscando, se adaptando e recebendo as luzes e os reflexos
da globalização, e como os efeitos da mesma se traduzem em
um ambiente de preocupação com relação aos impactos econômicos e sociais que estes vêm sofrendo. Em última análise, deseja-se mostrar o quanto os países emergentes podem
ficar à mercê do domínio dos países avançados e da própria
roda da sociedade da informação afetando, inclusive, e de
um modo negativo, as relações democráticas que norteiam o
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futuro das nações.
A) Fundamentos da Globalização
Desde o final dos anos 80, uma quantidade razoável
de livros e artigos têm sido publicados sobre o assunto em
questão: BARNET e CAVANAGH (1995), DICKEN (1992),
GREIDNER (1997), KANTER (1996), KRUGMAN (1996),
RODRIK (1997), THUROW (1996), para citar alguns.
Alguns autores se mostraram positivos em relação
ao fenômeno e identificaram uma oportunidade a ser explorada (KANTER, 1996). Outros visualizaram um fenômeno
que destroe o tecido social de muitas comunidades (GREIDNER, 1997). CAVANAGH (1994) mostrou ainda uma terceira
direção que aceita a globalização como uma realidade, mas
chama a atenção para o fato de que sem uma força compensatória haverá conseqüências sócio-políticas negativas para
as nações emergentes. MANGALISO (1997) mostrou em um
seminário apresentado na África do Sul que vários intelectuais isolados nas suas torres de marfim pareciam distantes
dos efeitos que fenômenos de tal monta teriam por certo em
suas próprias vidas e no seu dia a dia. Mesmo as lideranças
políticas estão muito distantes de identificar a realidade dos
efeitos reais positivos ou negativos da globalização. Numa
pesquisa executada por BARNET e CAVANAGH (1995), foi
revelado que os executivos de corporações globais (transnacionais) tais como Sony, Ford, IBM, Unilever, etc. mostram pensamento global mais abrangente do que a maioria
dos oficiais dos governos nacionais.
Liderados pelos EUA, o mundo capitalista tem buscado consistentemente o ganho individual como fonte de
reconhecimento e poder, mesmo à revelia do enfraquecimento de nações inteiras à mercê das leis de mercado e do neoliberalismo. É disto que também trata a globalização: de uma
busca desenfreada de outros mercados, exercendo e aumentando o poder econômico de uns poucos grupos, que possuem os instrumentos para exercer este poder através da
tecnologia da informação.
B) Os acionistas
Quatro grandes grupos de acionistas podem ser identificados como jogadores principais no sistema global:
- O Capital global: de acordo com GREIDNER (1997),
o capital financeiro global é de longe o maior beneficiário da
tendência para a globalização. O capital financeiro é guiado
por princípios claros e transparentes: maximizar o retorno
do investimento ou abandonar o mercado. Tal é o seu poder
que há países sendo simplesmente disciplinados para reduzir impedimentos para a circulação e ganhos do capital. Em
um ambiente com transações globais de informação, a movimentação dos capitais financeiros tem se acelerado a taxas
sem precedentes. Com o simples apertar de um botão, veloz
tal qual um impulso, portfolios inteiros de aplicação de capital se movimentam tão poderosos quanto às vezes erráticos.
De fato, este mercado vive de tendências e rumores; se “perdem” a confiança em um certo mercado, região ou segmento
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no mundo, quantidades maciças de capital podem se movimentar abruptamente para fora destes mercados, quebrando virtualmente o mercado em questão. Países e até regiões
inteiras se tornam expostos a este tipo de comportamento,
expondo consequentemente as nações, em especial nos
países emergentes. As crises recentes da Ásia (Tigres Asiáticos), Rússia, Argentina e Brasil deixaram exemplos cristalinos.
- Corporações Transnacionais (TNC’s): As corporações vêm logo após o capital no rol de grandes beneficiários
da globalização. De acordo com GREIDNER (1997), as 500
maiores TNC’s do mundo cresceram 7 vezes em vendas, de
721 bilhões de dólares (BUS$) em 1971 para 5,2 trilhões de
dólares (TUS$) em 1991. A tendência para a globalização
acelerou efetivamente este crescimento com mais TNC’s investindo no exterior, comprando patrimônios e construindo
novas fábricas. Deste modo, as TNC’s podem produzir e
vender seus produtos em qualquer lugar do mundo. Por
outro lado as TNC’s continuam buscando reduzir seus custos de operação e melhorar o retorno do investimento para
serem competitivas globalmente. Isto resulta em geral em
cortes de níveis gerencias, dispensas e redução do número
de empregados. As TNC’s são em geral controladas pelo
poder privado e não pelos governos nacionais. Sendo assim o “poder” migra dos governos dos países para as TNC’s
ali instaladas. Isto ocorre em especial nos países emergentes.
- Governos Nacionais: Os governos nacionais perderam terreno na corrida para a globalização. Parcialmente,
isto se deve ao fato de que eles cederam poder ao sistema de
mercado, financeiro e comercial. Utilizando palavras adaptadas de GREIDNER (1997), “os governos em países emergentes se tornaram meros homens de venda, promovendo as
fortunas de suas próprias TNC’s na esperança de que isto
provocaria uma prosperidade que manteria todos confortáveis e em níveis de riqueza semelhantes”. A realidade sobre
o aumento do desemprego mundial, diminuição dos salários
e o aumento da diferença relativa entre os salários do trabalhador comum e os executivos mostram o quão errônea foi
esta suposição. Os governos obtiveram, de fato, deterioração da renda fiscal, déficit crescente e débitos cumulativos.
- Trabalhadores assalariados: São os grandes perdedores dos quatro grupos. Houve perda substancial de seu
poder de negociação e controle sobre o emprego. O capital
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tem asas e pode negociar com vários mercados remotos de
trabalho e escolher entre eles onde vai ser investido enquanto a mão de obra está fixa. KANTER (1995) reconhece
este fato quando diz que as empresas recrutam localmente
trabalhadores com baixo conhecimento, nacionalmente com
conhecimento maior e internacionalmente os mais capazes.

ADEMOCRACIA
A definição da Democracia como um sistema político que reveste o cidadão de poder, diretamente (democracia
pura) ou indiretamente (democracia representativa), através
de um sistema de representação, apresenta interpretações
diversas que precisam ser identificadas. A democracia política é grande no seu poder de convencimento e participação
da sociedade no sistema político, sendo boa, mas, mais discursiva do que prática e efetiva. No dia a dia, a democracia
econômica é que afeta mais profundamente a sociedade,
outorgando-lhe o direito de participar no processo econômico de um país. Há uma preferência pelo poder econômico
ao poder político, pois quem possui o poder econômico em
geral conquista poder político, enquanto o oposto pode não
ser sempre verdadeiro (MANGALISO, 1997).
Fica mais fácil perceber que as nações emergentes,
debilitadas em sua maioria de poder econômico, normalmente se dirigem a organismos internacionais tais como o Banco
Mundial ou o FMI (Fundo Monetário Internacional) para
adquirir a peso de ouro (juros) uma parcela virtual deste
poder perante o mundo (dívida). O fato é que a debilidade
fica todavia mais evidente nestas sociedades, por causa das
inevitáveis dívidas externas contraídas na aquisição do poder econômico falso e temporário. Há um paradoxo que
devemos observar que mostra que ao mesmo tempo que a
globalização se expande e ameaça a estabilidade democrática de alguns países, ao mesmo tempo, ela apoia a ocorrência
de uma democratização maior no mundo onde a maioria dos
países já exercita este sistema de governo.
Como uma referência, uma democracia mínima se caracterizaria pelas seguintes regras gerais (MANGALISO,
1997)):
- o órgão político máximo, o governo, a quem está
associado a função legislativa, deve ser composto por membros eleitos direta ou indiretamente, pelo povo;
- devem existir também outras instituições com entes
eleitos pelo voto direto ou indireto;
- devem ser eleitores todos os cidadãos que alcançaram a maioridade sem preceito de raça, religião, riquezas e
sexo;
- todos os eleitores devem ter o mesmo valor para
seus votos;
- todos os eleitores são livres para votar de acordo
com sua própria opinião;
- vale a maioria numérica para os votos;
- nenhuma decisão pela maioria deve limitar direitos
da minoria;

A DEMOCRACIA E AS REDES
Pode-se supor que o desenvolvimento e a implantação das redes de informação e sua interconectividade conduzam imediatamente à democracia. Porém, é mais sábio e
recomendável observar que a capacidade de adaptação do
sistema democrático, com sua vitalidade e dinamismo, o legitima para eleger-se como o melhor sistema para resolver
os mais delicados desequilíbrios entre poder e liberdade. Em
outras palavras, o melhor sistema que o homem criou para
ordenar sua vida em sociedade se revela como o que melhor
se adapta a um sistema de organização social com poderosas redes de informação, gestão descentralizada e fácil acesso para os cidadãos. Um estudo de KEDZIE (1995) sugere
uma relação direta entre a onda de democratização no mundo e a existência de nós de redes globais que permitem o
intercâmbio de correio eletrônico. Cria-se aqui uma maior
confiabilidade estatística no nível da interconectividade
como um fator de alavancagem da democracia, com vantagens sobre fatores comuns tais como aspectos de demografia em geral (taxas de mortalidade infantil, expectativa de
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vida, etc.).
Boas hipóteses, comprovadas empiricamente, indicam que a implantação de redes, a proliferação de nós de
acesso e a conectividade em geral registram taxas mais positivas em países com democracias emergentes do que aqueles com democracia consolidada (KEDZIE, 1995). De fato, a
interconectividade de redes constitui uma fonte de novas
opções políticas para a democratização global. Há um incentivo para os cidadãos em reportar infrações cometidas
por governos contra os direitos humanos e contra as liberdades fundamentais. As novas tecnologias favorecem a
comunicação através das fronteiras em defesa da democracia impedindo que regimes repressivos ocultem sua atuação
com a eficácia de antes.

OS IMPACTOS DA GLOBALIZAÇÃO
PARA A DEMOCRACIA
Apesar de todo um aparato conceitual, político e teórico sobre as benesses da globalização com o crescimento
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da democratização dos povos, alavancado pela interconectividade e o apelo (appeal) de fazer parte do mundo globalizado, a realidade negativa da globalização é contundente,
em especial para os países emergentes.
Seguem-se as considerações sobre algumas das principais interelações da democracia no contexto da globalização, baseado em vários países, emergentes e desenvolvidos [(PSP, 1998) e (FIGUEROA, 1998)]:
A) Democracia e Civilização
Os indicadores divulgados pelo UNCTAD em 1997
(United Nations Conference on Trade and Development),
órgão de comércio e desenvolvimento da Organização das
Nações Unidas (ONU), identificam cruamente algumas desigualdades importantes. Enquanto 20 por cento (20%) da
população mundial reserva para si 86 por cento (86%) do
consumo privado do planeta, os 20 por cento (20%) mais
pobres ficam apenas com 1,3 por cento (1,3%). O poder de
compra das famílias é apenas um dos indicadores para medir
as injustiças sociais.
Há outros dados com conseqüências evidentes sobre o futuro: o UNICEF (United Nations Children´s Fund),
fundo das Nações Unidas para as crianças, divulgou que,
no final da década de 90, um sexto da população mundial cerca de 1 bilhão de seres humanos - era analfabeta funcional (uma pessoa que, mesmo sabendo ler escrever frases
simples, não possui as habilidades necessárias para satisfazer as demandas do seu dia-a-dia e se desenvolver pessoal
e profissionalmente). Além disto, 130 milhões de crianças
com menos de 12 anos nunca foram à escola e que 150 milhões não atingem sequer o quinto (5o.) ano de escolaridade. Dado adicional do UNICEF mostra ainda que o custo
anual suplementar para educar quem nunca foi à escola seria de sete bilhões dólares (7 BUS$). E, como foi confirmado
pela Organização das Nações Unidas (ONU), as mulheres
continuam a fazer a maior parte do trabalho e a receber a
menor parte dos rendimentos a nível mundial – e 80 por
cento (80%) dos analfabetos são mulheres. As três maiores
fortunas do mundo ultrapassam o produto interno somado
dos 48 países mais pobres do planeta e pouco mais de 200
famílias no planeta dispõem hoje de uma riqueza equivalente à miséria usufruída por 2,6 bilhões de mulheres e homens
no Terceiro Mundo. A fome e a miséria continuam a constituir o maior problema da humanidade, mesmo quando os
meios de que esta dispõe para lhes pôr termo são imensos e
incomparáveis com os de outras épocas. Está largamente
difundida a idéia de que este mundo é injusto mas que, globalmente, todos vêm melhorando as suas condições de existência. Mesmo esta asserção não se mostra verdadeira: em
70 países, totalizando cerca de 1 bilhão de pessoas, quase
20 por cento (20%) da população do planeta, o consumo per
capita do final da década de 90 é inferior ao registado há 25
anos, o recuo absoluto do poder de compra da “família média” africana é da ordem dos 25 por cento (25%) neste período de tempo.
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Da situação descrita, pode-se extrair uma conclusão:
a civilização do capitalismo na era da globalização não tem
assegurado a realização completa dos direitos de uma parcela importante da humanidade.
B) Democracia e Desenvolvimento
A globalização vem retirando da esfera produtiva para
o domínio da especulação financeira quantidades gigantescas de capital. Estima-se que apenas 10 por cento (10%) das
transações financeiras quotidianas, à escala do planeta, se
destinam a financiar a criação de novas riquezas por via da
produção. Todo o resto pode ser classificado como especulação, num mundo onde a liberdade dos capitais é total e os
governos passaram a ter como missão adicional salvaguardá-la. Os Estados nacionais que nos últimos 20 anos abandonaram a regulação das suas economias às forças de mercado, têm uma pesada responsabilidade no curso da situação. O capitalismo da especulação é imprevisível e pode
gerar imprevisíveis resultados. Há hoje evidências que este
“mercado” mundial apresenta poucas das virtudes que a
economia teórica lhe atribuíra: ele é deficiente na sua relação
com a economia real e apresenta fortes características oligopolistas, ou seja, dominado por um número relativamente
reduzido de empresas (TNC´s) disponibilizando produtos e
serviços para um grande número de consumidores (PSP,
1998).
A globalização - com o concurso da mecanização,
das tecnologias de informação e das novas técnicas de organização e marketing - vem revolucionando os processos
produtivos. Mas os enormes ganhos de produtividade daí
decorrentes não se tem revertido em favor do trabalho. Ao
contrário, a globalização tem reduzido oportunidades de trabalho mais do que criado. A globalização do capitalismo
significa, para as populações do Terceiro Mundo, redução
potencial de direitos, horários de trabalho estendidos e salários reduzidos. Para os trabalhadores do Primeiro Mundo
ocorre uma ameaça permanente aos direitos adquiridos e a
ampliação do espectro do desemprego (já presente também
no terceiro mundo), sendo este o resultado social mais visível dos processos de centralização e concentração de capital e das mudanças de localizações de empresas (PSP, 1998 e
FIGUEROA, 1998).
A globalização tem sobreutilizado os recursos naturais e energéticos do planeta numa escala até hoje desconhecida. De acordo com o World Resource Institute (WRI),
a partir de 1980 até o final da década de 90, os países desenvolvidos já destruíram, sem reposição, 10% do total das
florestas. Estima-se que no ano 2025 50% da população
mundial (3,5 Bilhões de pessoas) enfrentarão escassez de
água. A globalização elevou, a níveis não vistos anteriormente, os hábitos e comportamentos de consumo nas sociedades do primeiro mundo que afetam, para as gerações
vindouras, o equilíbrio indispensável entre o ser humano e a
natureza. Apesar disto ser hoje bastante divulgado pela mídia (vide a divulgação do problema do buraco da camada de
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ozônio, da destruição das reservas naturais dos oceanos e
dos continentes, da progressão da desertificação e do desmatamento de territórios imensos), a evidência é que todas
as principais iniciativas internacionais para alterar esta situação não têm produzido resultados eficazes visíveis.
A globalização submete as metrópoles e o modo de
vida urbano a tensões complexas, onde quer que estas se
situem no planeta. As cidades constituem, hoje, o ambiente
natural de vida para 80 por cento (80%) da humanidade. É
nelas, em particular nas metrópoles, que as diferenças entre
as expectativas de uma vida digna e as possibilidades que
esta civilização oferece, aumentam e se tornam mais evidentes. Mesmo no Primeiro Mundo, 100 milhões de pessoas
continuam a não ter um abrigo minimamente condigno e 55
milhões são anêmicas, ou seja, sobrevivem em condições de
subalimentação.
Ao longo da história, as migrações em massa constituíram sempre uma saída possível para quantos buscavam
melhores condições de vida do que as oferecidas pelos países de origem. Na era da globalização, o mesmo continua a
suceder, mas em escala infinitamente maior ainda que com
fronteiras que cada vez mais se fecham às entradas. Os emigrantes são hoje olhados como um problema a resolver. As
metrópoles se apresentam hoje, como territórios de segregação e violência urbana e racial. Apesar das condições que
oferecem, as cidades continuam a desenvolver-se. O próprio urbanismo apresenta hoje um inventário inegável de
soluções que demonstram a viabilidade de uma vida digna
em universos urbanos, desde que se respeitem as diferentes
identidades e o multiculturalismo, se dê prioridade às benfeitorias coletivas, aos espaços públicos e de lazer, às soluções participadas na resolução dos problemas de habitação
e circulação e à articulação entre estes e a localização dos
empregos. Mas o sentido geral da história recente tem mostrado que crescem mais depressa e violentamente os problemas do que se universalizam as soluções. Outras reflexões
podem ser encontradas em UN Conference (1990) e CARDOSO (1996).
C) Democracia e Cidadania
O papel dos governos, que ontem era o de proteger
os mercados nacionais, passou a ser o de integrarem as
economias nacionais no comércio mundial, de acordo com
as imposições das instâncias financeiras internacionais mais
poderosas. Em todo o mundo, inflação zero, equilíbrio orçamental, redução da despesa pública, em particular a social, e
fim das pressões fiscais sobre os capitais, passaram a ser as
metas dos governos nacionais. É latente que algo está mudando. Na realidade, os poderes políticos têm sido influenciados, não somente pela vontade dos eleitores, mas pelos
interesses financeiros. Fala-se muito em «crise da política»:
enquanto exercício democrático do poder, a política tem se
ausentado; enquanto expressão pública dos poderes ocultos ela se mostra com arrogância. No novo mundo que esta
globalização anuncia, o abstencionismo, a apatia e a indife-

rença face ao exercício do poder político são a face visível
da tentativa de fazer retroceder os progressos históricos da
cidadania. Parecem distantes os tempos em que, através
dos partidos políticos de massa, dos sindicatos e do associativismo, milhões e milhões de seres humanos, pela primeira
vez, puderam emergir na sociedade enquanto sujeitos políticos de transformação social. Essa grande ruptura que o século XX trouxe, a abertura, mesmo que incompleta, da esfera
política aos cidadãos corre o risco de ser colocada em julgamento por um complexo e sofisticado arsenal de instrumentos que simplesmente desejam apenas a sua simulação. Essa
ruptura foi incompleta e manteve marginalizada grande parte da população, em especial os pobres, os jovens ou as
mulheres que ainda hoje ocupam no mundo menos de 10 por
cento (10%) dos cargos políticos (FIGUEROA, 1998).
Mesmo assim, este processo de transformação lenta
está hoje sitiado e ameaçado de regressão. Os partidos de
massa transformaram-se em federações de interesses que
ocultam a ideologia por detrás de programas e declarações
mínimas de circunstância. A militância, que incorporava em
si a idéia de participação e cidadania ativa, dá lugar a um
processo de integral profissionalização das atividades políticas e sociais. Mas os sinais não ficam por ai: a fusão de
interesses entre capitalistas, proprietários de mídias e esfera
pública começa a traduzir-se em candidaturas diretas de grandes fortunas à liderança de nações e este é um passo de
imprevisíveis conseqüências. Também é imprevisível o tipo
de Estado que será consolidado na Rússia e noutros países
do antigo bloco soviético, onde a esfera pública surge como
simples fachada legal da acumulação primitiva de economias mafiosas que tendem a traficar votos e influências (PSP,
1998).
O mundo assistiu ainda ao fim da guerra fria, mas daí
não nasceu uma nova ordem onde as nações passassem a
ter mais voz ou onde os direitos humanos tivessem adquirido novo valor. Ao contrário do que prometia a propaganda
dos anos 80 e 90, esta globalização tem se alimentado de
regimes ditatoriais desde que estes apliquem as receitas do
FMI e do Banco Mundial; convive-se com regimes como o
da China, desde que a burocracia de Estado aceite implantar
territórios de capitalismo selvagem no seu interior; financiase poderes mafiosos nos Estados que resultaram da desagregação da União Soviética (URSS), uma estratégia arriscada em países com poder nuclear; e estimula-se o renascimento de velhos conflitos nunca sarados pelo antigo mundo bipolar, do mesmo modo que alimenta-se o fundamentalismo islâmico através de políticas de agressão e provocação permanente. Hoje, os Estados Unidos da América utilizam-se de políticas de intervenção, ditando as condições de
uma completa hegemonia militar no planeta. O “direito de
ingerência” e os bloqueios econômicos que permitem aos
EUA fazerem valer os seus interesses seja em Cuba, na Bósnia, no Iraque ou em Kosovo, juntam-se aos instrumentos
clássicos de dominação política, militar e econômica, como
se evidenciou pelo bombardeio do Iraque em 1991, do Afeganistão em 2002 e do Iraque novamente em 2003. A nova
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hegemonia é um fator adicional da «crise da política»: não
parecem existir instâncias de democracia no nível de decisão onde se fazem as grandes escolhas que afetam os destinos das nações e dos povos, e, no plano nacional, reduzemse extraordinariamente, ou são ameaçadas, as possibilidades de políticas independentes que desafiem o capitalismo
selvagem, poderem ser conduzidas com sucesso.
As mídias, que melhor ou pior, mostram os conflitos
existentes no mundo, transformaram-se num verdadeiro poder no interior do sistema de poder. É certo que continuam a
aparecer meios de comunicação mais isentos e que a própria
Internet abriu espaços de comunicação não negligenciáveis. Mas, globalmente, as mídias alteraram os modos de
existência dos combates políticos e sociais, inaugurando
uma era de política mínima e espetáculo máximo – vide horário eleitoral gratuito. Banalizam-se os antagonismos e as tragédias ao mesmo tempo que socializam, pela domesticação,
a mais privada das propriedades humanas: o sonho.

CONCLUSÃO
Uma análise das várias faces da globalização foi mostrada bem como seus efeitos nos sistemas de organização
da sociedade, em especial na democracia dos países emergentes. Do mesmo modo, mostrou-se como a democracia,
com suas diversas interelações, pode ser beneficiada ou
simplesmente destruída pela força das redes e da globalização das informações e dos mercados. Com a perda de poder
dos governos nacionais em limitar e proteger a sociedade
contra a busca desenfreada do crescimento global pelas
TNC’s e do lucro imediato pelos capitais especulativos, as
nações em desenvolvimento enfrentam graves situações de
descontrole econômico e social. A visão do G7 apresentada
no texto indica as oportunidades de melhoria da qualidade

de vida das pessoas como benefícios potenciais da globalização. Porém, a situação atual dos países emergentes, com
altas dívidas externas e juros correspondentes, impede o
crescimento necessário para acomodar o número cada vez
maior de novos profissionais que entram no mercado de
trabalho a cada ano, além de acomodar o número crescente
de desempregados. A situação real é, portanto, adversa
daquela promovida pelo G7. Assim, os países mais ricos
ainda têm se beneficiado exclusivamente da globalização.
A criação do Grupo dos 21 (G21), liderado pelo Brasil, México, China e Índia e composto pelos 21 países emergentes, na busca por mais força nas negociações comerciais
no mercado mundial, é uma indicação de que já ocorrem
reações efetivas aos resultados negativos da globalização.
As perspectivas para a reunião da Organização Mundial do
Comércio (OMC) em 2003, indicam que deverá haver fortes
discussões sobre a maior abertura pelos países ricos de
mercados protegidos tais como o da Agricultura, em especial EUA e União Européia. O Agronegócio é uma dos setores
onde os países emergentes conseguem competir com vantagens sobre os países ricos e sua maior abertura poderia
compensar de certa forma o desequilíbrio nas relações comerciais entre estes grupos de países.
O que ocorreu de fato nos últimos 20 anos foi uma
abertura ampla dos mercados de países emergentes, no escopo da globalização, para os produtos e serviços de tecnologia (informática, telecomunicações e computadores), dos
serviços bancários, entre outros, sem uma compensação do
lado dos países ricos para os setores onde os países emergentes teriam mais competitividade. Ao contrário, o protecionismo aumentou com taxas ainda mais altas para produtos
desses setores.
O que se espera é que um maior equilíbrio comercial
possa ajudar a reverter o estado de dependência e domínio,
a favor dos países ricos e TNC´s, em relação aos emergentes, que a globalização fez por consolidar.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BARNET, J.R.; CAVANAGH, J. Global Dreams: Imperial Corporations and the New World Order. [s.l]:Touchstone Books,
1995, 484 p., ISBN: 0684800276

BORRUS, M.; ZYSMAN, J. Globalization with Borders: The Rise of Wintelism as the Future of Industrial Competition. In
Enlarging Europe: The Industrial Fountations of a New Political Reality, University of California Press, vol. 99, pp. 27-62,
1998.
BRADLEY, S. et al. Globalization Technology and Competition. Harvard Business School, Jan. 1993, 392 p.
CAVANAGH, J. et al. Beyond Bretton Woods: Alternatives to the Global Economic Order. [s.l]:Pluto Press, 1994, 256 p., ISBN:
0745308899

CARDOSO, F.H. O Impacto da Globalização nos Países em Desenvolvimento: Riscos e Oportunidades. Conferência na
Cidade do México, México, 20 fev.1996.

53

Revista Científica da FAI, Santa Rita do Sapucaí, MG, v. 3, n. 1, p. 45 - 54, 2003

Sociedade da Informação e Globalização: uma análise dos impactos na Democracia

CZINKOTA, Michael. Readings in Global Marketing. International Thomson Business Press; may 30, 1995, ISBN:
1861524293.
DICKEN, P. Global Shift. 2 ed. [s.l.]: Guilford Press, 1992, 492 pp, ISBN: 0898624886.
FIGUEROA, A.C. La Democracia en la era de la Globalización. [s.l.]:[s.n], 1998.
GREIDNER, W. One World, Ready or Not: The Manic Logic of Global Capitalism. Simon & Schuster, January 1997, 384 pp,
ISBN: 0684811413.
G-7 INFORMATION Society Conference. Brussels, 25 feb. 1995.
INSTABILITY, UNCERTAINTY AND INTERNATIONAL FINANCE. UN Conference, Morocco, 1990.
KANTER, Arnold et al. U.S. Intervention Policy or the Post Cold War World: New Challenges and New Responses
American Assembly. [s.l.]:[s.n.], 1996, 256 p., ISBN: 0393966364.
KANTER, Rosabeth M. World Class: Thriving Locally in the Global Economy. [s.l]:Simon & Schuster, 1995, 416 p.
KEDZIE, C.R. International implications for global democratization. In: Robert Anderson et. al. Universal access to e-mail:
Feasibility and societal implications, MR-650-MF, RAND. Santa Monica: Califórnia : [s.n.], 1995.
KRUGMAN, P. The Self-Organizing Economy. [s.l.]:Blackwell Publishers, feb. 1996, 132 p., ISBN: 155786698
MANGALISO, M.P. Democracy in an age of Globalization. Speech delivered at the University of the Witwatersrand,
Johannesburg, may 16, 1997.
PORTUGUESE SOCIAL Political partite (PSP). Effects of Globalization. 1998
RODRIK, D. Has Globalization Gone Too Far? Institute for International Economics, March 1997, 128 p., ISBN: 0881322415.
THUROW, L. Al-Mutanaatehoon -Arabic (Head to Head): The Coming Economic Battle among Japan, Europe and America.
The Emirates Center for Strategic Studies and Research (ECSSR), jun. 1996, 297 p., ISBN: 1855165503.
UNCTAD: United Nations Conference on Trade and Development . World Investment Report, 1997.
WEBSTER: Dicionário de Sinônimos, 1953 apud Mangaliso, M.P. Democracy in an age of Globalization. Speech delivered
at the University of the Witwatersrand, Johannesburg, May 16, 1997.

Revista Científica da FAI, Santa Rita do Sapucaí, MG, v. 3, n. 1, p. 45 - 54, 2003

54

Conceitos de Resultado: Lucro ou Prejuízo a divulgação adequada para o
controle e avaliação de estratégias
Silvio Aparecido Crepaldi
Mestre em Administração na área de concentração em Planejamento e Desenvolvimento Rural pela Ufla, docente de Custos e Auditoria Contábil, diretor da Faculdade de
Administração da Unifenas
E-mail: silviocrepaldi@uai.com.br
Guilherme Simões Crepaldi
Graduado em Direito pelo Centro de Ensino Superior do Triângulo Mineiro, consultor
empresarial em Direito Comercial e Tributário.
E-mail: guisc@uai.com.br

RESUMO
Trata-se de um estudo que objetiva caracterizar o conceito de resultado: lucro ou prejuízo - mais apropriado para o
controle e avaliação de estratégias. Enfocam-se as diversas abordagens referentes à determinação do lucro, sendo: a)
valores de saída - fluxo de caixa descontado e valor líquido de realização; b) valores de entrada – custo corrente de reposição
e custo histórico corrigido. Para a contabilidade atingir seus objetivos, no que se refere à mensuração do resultado, tornase imperativo atender os diferentes interesses dos usuários dos demonstrativos financeiros. Analisa-se o resultado, a partir
do nível estrutural baseado nas transações e nas operações; a nível interpretativo, são baseados na manutenção do capital
e na eficiência; e a nível comportamental, baseados na previsão e na tomada de decisões. Determina-se o resultado:
agregado, líquido da empresa, líquido para os credores, líquido para os acionistas e líquido para os proprietários. Desta
forma, a informação dos resultados de uma gestão, em seus níveis próprios, possui indicadores que atendem diferentes
propósitos dos principais usuários. Assim, a contabilidade cumprirá o seu papel fundamental e insubstituível de informar
correta e suficientemente aos investidores, credores e, principalmente, aos acionistas minoritários, normalmente os mais
prejudicados na cadeia, possibilitando o controle e avaliação de estratégias.
Palavras-chaves: Controle, estratégias, contabilidade, finanças.

ABSTRACT
It is a study that aims to characterize the result concept: profit or damage - more appropriate for the control and
evaluation of strategies. Focusing several approaches to the determination of the profit, being: a) exit values - discounted
cash flow and liquid value of accomplishment; b) entrance values - I cost replacement current and corrected historical cost.
For the accounting to reach their objectives, in what refers to the measurement of the result, it becomes imperative to assist
the different interests of the financial demonstrative users. The result is analyzed, starting from the structural level based on
the transactions and in the operations; at interpretative level, they are based on the maintenance of the capital and in the
efficiency; and to behavior level, based on the forecast and in the decisions taking. The result is determined: attached, liquid
of the company, liquid for the creditors, liquid for the shareholders and liquid for the proprietors. This way, the information
of the results of an administration, in its own levels, possesses indicators that assist the principal users different purposes.
So, this the accounting will accomplish its fundamental and irreplaceable role of informing correct and sufficiently to the
investors, creditors and, mainly, to the minority shareholders, usually suffer the most damage in the chain, making possible
the control and evaluation of strategies.
Key words: Control, strategies, accounting, finances.
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INTRODUÇÃO
A exposição de um conceito apropriado de resultado
guarda estreita correlação com os objetivos pretendidos
pelos diversos usuários das demonstrações financeiras. A
diversificação dos usuários faz com que se tenha informação totalmente diferenciada para cada um deles (indivíduos
ou grupo) dentro de seus interesses e da sua natureza. Na
evolução dos objetivos da Contabilidade, a partir da ótica
do usuário interno e externo, vem ganhando maior relevância a qualidade de informação, preferencialmente a quantidade de dados.

A exposição de um conceito
apropriado de resultado guarda
estreita correlação com os objetivos
pretendidos pelos diversos usuários
das demonstrações financeiras.

O conceito de lucro mais apropriado para a divulgação financeira das atividades de uma empresa é determinado, em grande parte, pelos objetivos dos destinatários visados, dos dados contábeis sintetizados e pelo conteúdo interpretativo do valor informado. Um conceito útil para um
grupo de indivíduos ou para uma finalidade pode não ser a
opção mais apropriada para outro grupo ou outra finalidade.
As principais questões concernentes à escolha de um conceito apropriado de lucro são:
- Quais são os principais objetivos da divulgação
financeira?
- Quais são os elementos básicos de cada um dos
vários conceitos de lucro, e quão bem atendem esses objetivos?
- Que espécies de mudanças devem ser incluídas no
cálculo do lucro líquido ou dele excluídas?
- Quais são os principais beneficiários do lucro?
Essa última questão, evidentemente, está relacionada aos objetivos da divulgação do lucro.
Um objetivo comum de divulgação financeira era o
de que deveria resultar de regras e procedimentos lógicos e
coerentes. Supunha-se que, se os usuários das demonstrações financeiras compreendessem essas regras, seriam capazes de interpretar o significado do lucro. Como o lucro
contábil baseava-se, como ainda ocorre em muitos sentidos, em conceitos tais como os de realização de receitas e
vinculação de despesas a receitas, era geralmente presumido que as principais atividades da empresa poderiam ser
medidas e informadas tão bem quanto a atividade agregada
da empresa.

Um objetivo necessário de um conceito de lucro, a
longo prazo, é o de que deve estar relacionado a observações concretas. Dois conceitos interpretativos básicos são:
- conceito de preservação de riqueza: Para muitas
pessoas, é o fundamental, porque é apoiado pela teoria econômica. Variações do valor descontado de entradas de caixa
esperadas formam a base desse conceito; entretanto, preços correntes de mercado e alternativas semelhantes são
freqüentemente justificadas com base no fato de que são
sucedâneos razoáveis e aceitáveis do valor corrente.
- conceito de eficiência: O lucro líquido e seus componentes são freqüentemente utilizados como medidas da
eficiência da administração. A eficiência possui significado
interpretativo no sentido econômico de utilização ótima de
recursos limitados.
Como terceiro objetivo fundamental, o lucro deve ser
avaliado com base em dimensões comportamentais. Uma
característica comportamental é a capacidade de predição.
Os lucros líquidos de vários períodos podem ser úteis para
a elaboração de predições a respeito das operações futuras
da empresa, caso haja o cuidado necessário para incluir outros fatores relevantes. Os investidores podem estar interessados em predizer os lucros e os dividendos futuros,
bem como os preços das ações. Outros grupos podem desejar fazer predições quanto à solvência ou outras características relevantes a decisões sobre relações com a empresa.
Uma característica semelhante é a suposição de que o lucro
deve estar intimamente associado a fluxos de caixa ou fundos. A atividade, em termos de fluxos de caixa, é considerada mais relevante para a tomada de decisões de investimento do que as tentativas de medir variações de valor diretamente. Outras características comportamentais incluem a
tomada de decisões gerenciais, a relação entre variações do
lucro e preços de mercado e a demanda por dados de lucro
por investidores, independentemente da ausência de conteúdo interpretativo.
Um argumento final é o de que todos os conceitos de
lucro são teóricos e praticamente deficientes no que diz respeito à apresentação de informação relevante para investidores e outros indivíduos. Ou seja, ou carecem da interpretação concreta necessária ou não são relevantes porque
lhes faltam as características comportamentais exigidas. São
propostos sistemas alternativos de informação que permitam aos leitores de demonstrativos selecionar os dados relevantes e fazer suas próprias predições a respeito do valor
da empresa e outras avaliações necessárias para a tomada
de decisões.
O que deve ser incluído no cálculo do lucro líquido
está condicionado a definição de qual dos diversos objetivos é considerado ser o mais relevante. O lucro baseado na
idéia de preservação do capital requer a inclusão de toda as
variações ocorridas no exercício. Um relatório voltado para
a função de custódia de recursos deve enfatizar as variações controláveis pelos administradores. Para fins de predição, as mudanças regulares e as mudanças com características comportamentais especiais devem ser divulgadas, jun-
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tamente com as próprias características. A separação de itens
extraordinários e a exclusão de certas correções referentes a
dados de exercícios anteriores, recomendados no APB 30 –
Accounting Principles Board, representam passos nessa
direção, mas são inadequadas no que se refere à realização
desse objetivo. A administração se interessa principalmente por aquelas mudanças operacionais que são variáveis ou
controláveis e, assim, relevantes para fins de planejamento
e tomada de decisões. Em vista dessas diversas utilidades
do lucro divulgado, bem como de seus componentes e dos
tipos distintos de informação necessários para cada utilização, tem sido sugerido que o lucro seja divulgado de acordo
com vários conceitos. Um único conceito de lucro pode cumprir diversas finalidades pelo menos em parte, mas não será
capaz de atender igualmente bem a todos os objetivos.
De um ponto de vista social e econômico amplo, todo
lucro gerado pela empresa deve ser divulgado como lucro.
Entretanto, a repartição deste lucro entre os beneficiários
também deve ser divulgada, juntamente com seu valor total.
Informações mais completas talvez possam ser apresentadas caso o lucro líquido residual esteja restrito a alguns
poucos investidores. Seja qual for o caso, a divulgação do
lucro líquido deve informar a quem ele pertence. Se for utilizada uma classificação ampla, tal como lucro líquido da empresa, a repartição deste lucro também deverá ser publicada.
Além disso, quando houver possibilidade de diluição do
lucro por ação por causa da presença de títulos conversíveis, warrants ou doações, o efeito provável de tal diluição
também deve ser divulgado.

O conceito de lucro mais apropriado
para a divulgação financeira das
atividades de uma empresa é
determinado, em grande parte, pelos
objetivos dos destinatários visados,
dos dados contábeis sintetizados
e pelo conteúdo interpretativo
do valor informado.

A prática contábil convencional tem apresentado a
tendência de enfatizar um único dado de lucro líquido dos
acionistas ou da entidade. Contudo, o cálculo desse lucro
líquido tem-se baseado em uma abordagem eclética. Uma
das principais dificuldades com discussões a respeito de
procedimentos contábeis alternativos é a de que os autores
normalmente não indicam os conceitos básicos de lucro que
têm em mente; portanto, muitos argumentos são infrutíferos, pois os contra-argumentos se apóiam em premissas dis-
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tintas, sem uma indicação clara de tais premissas e tampouco uma discussão clara dos conceitos básicos nos quais se
apóiam os argumentos.
Os valores de lucro/prejuízo devem ser calculados
de acordo com os objetivos específicos. Abordar-se-á sua
quantificação visando avaliar o retorno de investimentos
realizados por acionistas controladores e a gestão de recursos atribuídos a administradores para propiciar subsídios
para análises de decisões internas, não se relacionando com
conceitos fiscais.
Com esta realidade surge uma lacuna na bibliografia
sobre os conceitos de resultado, que continua baseada na
tradicional metodologia contábil. Assim, a carência de bibliografias voltadas ao assunto que incluam o estudo de conceitos de lucros e prejuízos para o sistema de decisão empresarial, motiva o estudo de novas metodologias visando
sanar essas deficiências.
Em conseqüência do cenário exposto, a problemática pode ser sintetizada na seguinte questão: Os sistemas de
contabilidade tradicionais estão devidamente estruturados
para fornecer informações para a gestão e para os acionistas?
A observação dos aspectos metodológicos procura
indicar os meios a serem utilizados para atingir os objetivos
estabelecidos. As informações referentes ao tema conceitos de resultado foram obtidas mediante pesquisa bibliográfica. Do mesmo modo foram obtidas as informações sobre a
conceituação geral de resultados contábeis e sua operacionalização.
O conceito proposto destina-se a analisar o resultado: lucro ou prejuízo – a divulgação adequada para a gestão
e acionistas. Todavia, pode-se realizar e identificar as operações mais complexas e de maior incerteza e que justifiquem
maior detalhamento dos conceitos de resultado, para a sua
adequada aplicação.

CONCEITUAÇÃO DO LUCRO
A definição de conceitos fundamentais como as de
Lucro, Capital e Avaliação Empresarial tem que ser discutida
de forma conjunta. Um referencial para definição desses elementos está no conceito de Lucro desenvolvido pelo economista inglês John R. Hicks (1960): “Lucro é a quantia
máxima que a empresa pode distribuir em um período, estando, ao final deste, tão bem quanto em seu início”.
A determinação do Lucro é efetuada através da comparação entre os Patrimônios Líquidos iniciais e finais excluindo os aumentos de capitais e os pagamentos de dividendos (qualquer outra variação do Patrimônio Líquido não vinculada à atividade deve ser analisada de forma individual).
O lucro é assim considerado um resíduo, obtido após a manutenção do capital, isto é, a quantia que pode ser retirada
da empresa sem reduzir o patrimônio líquido em relação ao
início do período. De forma sintética, lucro é a diferença
entre o capital aplicado e o retornado.
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ASPECTOS REFERENTES À
DETERMINAÇÃO DO LUCRO
Moeda - A comparação entre os dois Patrimônios
Líquidos tem que ser efetuada com base em uma unidade
monetária de capacidade equivalente e preferencialmente
na moeda da data do cálculo.
Enfoque - O Patrimônio Líquido deve ser enfocado
através do conceito de ativo Líquido correspondente à diferença entre a avaliação do Ativo e do Passivo.
Conteúdo - Os valores do ativo e do Passivo devem
ser obtidos através de práticas contábeis corretas e da adequada aplicação dos Princípios Contábeis. Devem estar incluídos nas contas todos os fatos econômicos relativos à
empresa devidamente classificada. De forma ideal os valores devem ser auditados.
Periodicidade - O momento da realização do cálculo
deve ser adequado à empresa considerando seu ciclo de
atividade. Não é obrigatório que o período base seja anual.
A periodicidade deve visar contribuir para que a empresa
maximize o lucro a longo prazo.

ABORDAGEM PARA A APURAÇÃO DO LUCRO
Para realizar este cálculo é fundamental analisar os
conceitos de Ativos e Passivos a serem empregados.
Esta definição deve considerar a divisão dos Ativos
e Passivos em Monetários e Não Monetários. Os itens monetários devem estar no Valor Atual da data. Os Passivos
Não Monetários de forma geral devem estar avaliados com
base no custo corrente dos insumos para o atendimento do
objeto do adiantamento.
Os Ativos Não Monetários devem ser analisados de
forma individualizada e específica. De forma básica, quatro
métodos são passíveis de aplicação. As duas primeiras se
enquadram na abordagem de valores de Saída e as demais
correspondem a Valores de Entrada. As diversas conceituações podem ser utilizadas de forma combinada para tipos
diferentes de Ativos, considerando os objetivos da determinação do lucro.
O objetivo é que a avaliação represente a melhor quantificação possível de potenciais dos benefícios futuros de
caixa que o Ativo pode gerar para a empresa.

ais.
A empresa é vista em conjunto como um negócio. Se,
por algum motivo um determinado Ativo não tiver sido incluído no cálculo anterior, deve ser adicionado considerando o seu valor líquido de realização. A grande vantagem
deste conceito é abranger, de forma implícita, os Ativos Intangíveis.
A aplicação deste método é difícil, em virtude da subjetividade da taxa de juros e também da análise do risco de
receber os valores previstos.
Este método pode ser complementado ou, em algumas hipóteses, substituído, por uma avaliação relativa ao
preço de Mercado da empresa. Nesta alternativa pode-se
considerar a proposta de um parcial comprador ou a aplicação de um critério técnico de determinação de valor.
Valor Líquido de Realização
Neste método, os ativos são avaliados individualmente aos preços correntes de venda na data, considerando
um mercado organizado em uma liquidação ordenada e admitindo a capacidade de liquidez. O valor a ser obtido no
mercado é deduzido dos custos e despesas adicionais de
venda. Este conceito possui uma limitação, pois determinados ativos não devem ser incluídos porque somente têm
valor para a empresa. Neste caso deve ser aplicado o custo
corrente de reposição para tais ativos.
Conclusões sobre o Valor de Saída
Os montantes obtidos nos dois métodos devem ser
comparados. Se o Valor Líquido de Realização for superior
aos Fluxos Futuros de Caixa é indicado, pois é mais vantajoso financeiramente liquidar a empresa. Nesta hipótese os
Passivos devem incluir os gastos decorrentes de efetuar a
liquidação da empresa. As formas baseadas nos valores de
saída, além da subjetividade, têm a limitação de retratar um
momento específico, sendo influenciados pelos efeitos conjunturais. Em curto prazo os cenários diferenciados podem
alterar a avaliação (por exemplo, na situação atual brasileira
os valores médios de realização tendem a estar reduzidos).

VALORES DE ENTRADA

Valores de Saída

Custo Corrente de Reposição

Fluxo Futuro de Caixa Descontado

Neste método, os Ativos são avaliados pelo seu valor de mercado de entrada que corresponde ao seu valor
corrente de reposição na data.

Este método corresponderia à avaliação econômica
da empresa, em que os ativos são avaliados de forma conjunta considerando o agregado dos potenciais de fluxos de
caixa futuros decorrentes de sua utilização. O valor é obtido
através do montante dos preços futuros de mercado dos
fluxos de serviços a serem obtidos descontados pela probabilidade de ocorrência e pelo fator juros, a seus valores atu-

Custo Histórico Corrigido
Neste método, a atualização do Custo de aquisição é
feita por um indicador que reflete a variação do poder aquisitivo médio da moeda.
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CONCEITOS DE MANUTENÇÃO DO CAPITAL
O valor apurado do ativo Líquido (Capital) na data
atual deve ser comparado com o respectivo valor inicial para
verificar a manutenção do capital e determinar a parcela excedente (Resultado). De forma conceitual existem duas correntes em relação ao conceito de Manutenção do Capital,
ou seja, Capital Monetário ou Financeiro e de Capital Físico
ou Operacional.
Manutenção do Capital Monetário ou Financeiro
Este conceito considera o total do valor financeiro
investido (ou entregue ao gestor) sem levar em conta a forma e a qualidade dos ativos utilizados pela empresa. Este
raciocínio é consistente ao objetivo básico do investidor
que deseja preservar e incrementar o valor monetário de seu
capital independentemente dos ativos aplicados. A contabilidade tem adotado este conceito.
Manutenção do Capital Fisco ou Operacional
Neste conceito, admite-se que o patrimônio da empresa é quantificado em termos de uma capacidade de operação, medida através do conjunto de bens, mensurados à
data da avaliação. O Lucro ocorrerá quando o Patrimônio
Líquido final for superior ao valor dos ativos integrantes da
capacidade física inicial. Este conceito procura ser coerente
com o raciocínio de que a empresa permanece em atividade,
devendo para tanto, efetuar a reposição dos seus ativos.
Analisando-se do ponto de vista do investidor, este
poderá ter a intenção de manter o poder de compra considerando outros ativos não vinculados à atividade da empresa,
desde que equivalentes ao valor inicial. O lucro será a parcela excedente à manutenção do ativo considerado.
DETERMINAÇÃO PRÁTICA DO CAPITAL INICIAL
Um aspecto fundamental para a adequação do cálculo consiste na determinação precisa deste item. A aplicação
deste conceito deve considerar a intenção dos acionistas, a
forma de capitalização (bens ou dinheiro) e o grau de con-

Os lucros líquidos de vários
períodos podem ser úteis para a
elaboração de predições a respeito
das operações futuras da empresa,
caso haja o cuidado necessário para
incluir outros fatores relevantes.
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trolabilidade das decisões por parte dos gestores.
A intenção do acionista refere-se ao seu objetivo de
como pretende ter mantido o seu capital. Se este pretende
manter o valor, por exemplo, em dólares, o conceito de capital deverá considerar tal fato. Se o acionista visa manter o
poder de adquirir determinados bens vinculados à atividade
da empresa, este fator deve se constituir na base de avaliação do capital. Em relação ao gestor, deve ser considerada a
forma de capitalização, seu grau de utilização e a sua liberdade de gestão.
Por exemplo, se a empresa é iniciada com um investimento monetário e o gestor decide pela aplicação dos Recursos, o mais justo deve ser considerar a manutenção do
Capital Monetário. Se, entretanto o capital é constituído por
ativos, cujo poder de compra deve ser mantido, é fundamental aplicar-se o conceito de Capital Físico.

NATUREZA DO RESULTADO
A correlação entre capital e resultado é tal que, ao se
aceitar as definições de Most, “Resultado é um fluxo da
riqueza; capital é um estoque de riqueza”1; e de Hendriksen,
“O capital é a materialização de serviços futuros, e a renda é
o desfrute destes serviços durante um determinado espaço
de tempo”2; tem-se que resultado é capital em alguma época. A variável tempo é que influi na diferenciação.
Abstraindo-se as conceituações econômica e teórica, tem-se uma segunda dificuldade que é o uso semântico
dos dois termos. As diferenças semânticas têm implicações
práticas. O conceito de resultado difere para cada classe de
usuário dos demonstrativos contábeis e o capital é entendido diferentemente a cada ponto de vista.
Os diferentes conceitos de capital influenciam a mensuração do resultado, vem que é base para outro. Isto é, a
partir dos divergentes conceitos de capital concluir-se-á por
resultados desiguais. Uma segunda dificuldade surge a partir da definição de mensuração do capital. Mesmo que se
escolha uma determinada definição de capital há que se considerar o problema da variação dos preços no método de
avaliação do patrimônio (patrimônio entendido como capital).
Em conseqüência, determinado o capital (através da
seleção de um conceito e eleição de um método de avaliação), defronta-se o contador com mais uma dificuldade decorrente da própria conceituação de resultado: Para quem é
melhor a representação do resultado que advém dessa escolha? Então, a exposição da natureza do resultado busca
conciliar essas dificuldades através de três níveis de enfoques: estrutural, interpretativo e comportamental.
O primeiro busca a solução no aspecto meramente
mensurativo, por entender que a função central da contabilidade é a medição do lucro. No segundo caso, há uma ênfase econômica, partindo-se do pressuposto que a função
contábil é a evidenciação de que o fluxo de lucros, a partir da
manutenção do capital tende a ser constante. Por fim, o ter-
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ceiro enfoque ressalta o aspecto administrativo. A separação da gerência e da propriedade fez surgir a necessidade da
contabilidade informar sobre o uso apropriado do capital
por parte da diretoria.
A inter-relação da natureza do resultado com os objetivos da demonstração de resultado torna difícil a separação de assuntos. Contudo, a seguir são feitas considerações sobre a informação-objeto do resultado, a partir da
conceituação de capital e, após a dissertação das delimitações do processo de mensuração, serão destacados os usuários de cada informação.

invés de transações específicas. Uma das vantagens deste
método é que permite a medição de vários conceitos distintos de resultado que podem ser utilizados de várias maneiras.
A eficiência da administração da empresa pode ser
mais bem avaliada se os componentes do resultado são classificados de acordo com os tipos de operações ou atividades que são ou não controláveis pela administração em maior ou menor grau. Além disso, a classificação dos componentes do resultado por tipo de operações permite melhores
previsões devido aos tipos de comportamento das atividades.

CONCEITO A NÍVEL ESTRUTURAL
Baseados nas transações

CONCEITOS A NÍVEL INTERPRETATIVO

Este enfoque trata a medição do resultado de uma
forma convencional, incluindo a contabilização das variações nas avaliações dos ativos e passivos somente quando
estas são resultado de transações, tanto internas como externas. Por transações externas entende-se as relações com
terceiros e a transferência de ativos e passivos da empresa e
para a empresa. Por transações internas, entende-se aquelas que surgem na utilização ou conversão de ativos dentro
da própria empresa, excluindo-se aquelas oriundas das mudanças nas avaliações de mercado ou em mudanças apenas
nas expectativas. A utilização deste enfoque implica a aplicação de um método de inventário anual.
As principais vantagens da utilização do método das
transações são:

Baseados na manutenção de capital

1. Os componentes do resultado líquido podem ser
classificados de várias maneiras para que a direção da empresa obtenha uma informação que lhe seja útil.
2. Os resultados podem ser apresentados separadamente, de acordo com as fontes que os originam.
3. Permite o inventário para se determinar e classificar os ativos e passivos existentes no final do período.
4. Permite um inter-relacionamento entre os demonstrativos financeiros facilitando desta maneira compreensão
dos fatos registrados.
5. A eficiência mercantil exige a contabilização das
transações externas por outras razões.
O procedimento geral é o de se registrar as receitas e
despesas na medida em que elas surgem de transações externas. Porém, ao fazê-lo, defronta-se com problemas tais
como tempo e valorização, sendo o problema principal a
confrontação da receita e despesa correspondente de um
exercício específico.
Baseados nas operações
Este enfoque difere-se do anterior na medida em que
se concentra nas descrições das atividades da empresa e
não nas transações. Isto é, supõe-se que o resultado surge
quando ocorrem certas atividades ou acontecimentos ao

Resultado pode ter várias formas. Por exemplo, Bedford 3 notou que três conceitos de resultado são usualmente discutidos na literatura.
1. “Resultado psicológico, o qual refere-se à satisfação da vontade humana;
2. Resultado real, o qual refere-se ao aumento da riqueza econômica;
3. Resultado monetário, o qual refere-se aos aumentos na avaliação de recursos.”
Entre os economistas, Adam Smith foi o primeiro a
definir resultado como sendo a quantidade que se pode consumir sem reduzir-se o capital, tanto no fixo como o circulante.4 Entretanto, a definição do conceito de resultado foi melhorada pelo também economista J.R.HIcks que declarou:
“O objetivo do cálculo do resultado, na prática dos negócios é dar as pessoas uma indicação do valor que eles
podem consumir sem empobrecer a si mesmos. Segundo
esta idéia, poderia parecer que definir-se-ia resultado como
sendo o valor máximo que esta pessoa poderia consumir e,
ainda, estar tão bem no fim da semana como estava no
campo”, segundo Hicks 5.
A definição enfatiza o resultado individual. Entretanto, pode-se expandir o conceito para se definir resultado
comercial mudando-se o termo consumir para distribuir.
Assim fazendo, uma entidade econômica deveria medir seus
ativos líquidos no início e no fim de um mesmo período,
excluindo as transações de capital e dividendos. Resultado
seria, então, a variação nos valores ativos líquidos no período de medição. Este método de determinação do resultado
é denominado manutenção de capital. A utilização deste
método pode parecer uma simples medida de mudança no
patrimônio líquido. Entretanto, esta medida é muito mais
complexa do que normalmente enfatizada por alguns contadores.
É importante salientar que os ativos estão registrados na Contabilidade por um custo histórico e que a moeda
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não tem um valor constante no tempo, ou seja, que existe
uma flutuação. Vem sendo discutida pelos contadores e
pode-se sentir hoje uma preocupação quase universal com
os efeitos da perda do poder aquisitivo da moeda sobre os

demonstrativos financeiros. O problema tem sido objeto de
vários autores que têm desenvolvido diversos métodos do
reconhecimento contábil da inflação. Hendriksen sumariou
alguns dos métodos existentes no quadro número 1.

Baseados na eficiência

viamente definido. Por exemplo: maximizar o resultado ou
proporcionar uma retribuição razoável sobre o valor investido.
O estudo baseado na eficiência pode ser estruturado
na análise comparativa de períodos através de taxas que
reflitam o desempenho da administração. As mais usuais
são a taxa de retorno do investimento, taxa de retorno do
investimento dos acionistas e taxa de retorno do investimento de participação total, sendo o seu uso relacionado,
respectivamente, ao usuário da informação desejada.
Outra base para comparar o resultado é a quantidade
total de receita do exercício, ainda que este método apresente algumas desvantagens. Por exemplo, a comparação do
resultado líquido com as vendas durante vários exercícios
só é válida se o potencial de utilização da capacidade instalada for o mesmo em cada exercício ou se se considera a
ineficiência da gerência.

Uma administração eficiente das atividades de uma
empresa afeta tanto o fluxo de dividendos presentes como
uso do capital investido para fornecer um fluxo de dividendos futuros. Portanto, a eficiência da administração da empresa interessa não somente aos acionistas ordinários, mas
a todos os que de uma forma ou de outra têm participações
na empresa. Esta eficiência pode inclusive levar os atuais
acionistas a conceder gratificações a atual administração
ou, caso contrário, pode levar a uma substituição da mesma.
A eficiência ou ineficiência da direção é um dos fatores levados em consideração pelos investidores futuros ao
decidirem por investir na empresa. Portanto, uma avaliação
da eficiência da administração da empresa fornece uma base
para se tomar decisões. Outrossim, eficiência é um termo
relativo. Eficiência deve ser comparada com um objeto pre-
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CONCEITOSANÍVEL COMPORTAMENTAL

RECONHECIMENTO DO RESULTADO

Baseados na previsão

Como observa Hendriksen (1974): “Um objetivo comum da demonstração de resultado é que ela deveria ser
conseqüência de regras e procedimentos lógicos e internamente consistentes. Admite-se que os usuários dos demonstrativos financeiros entendessem dessas regras, eles
estariam aptos a interpretar o significado de resultado.” 7
Partindo desta constatação, é que se abordarão alguns conceitos julgados pertinentes ao reconhecimento do
resultado.

A fim de planejar o futuro e aumentar o nível de resultado, a direção de uma empresa tem que estudar os dados
históricos da mesma. Sem dúvida, quase todas as decisões
de credores e investidores exigem uma previsão das atribuições futuras da empresa. Um dos fatores determinantes do
valor presente de uma companhia ou de uma ação dependem do fluxo futuro de distribuições aos acionistas.
O proprietário de uma ação possivelmente espera receber seu retorno sob a forma de pagamentos periódicos de
dividendos, através de valorizações no preço da ação, ou
ambos. O preço de mercado de uma ação reflete um valor de
dividendos futuros bem como de dividendos correntes. Baseado nestas expectativas, um acionista atual pode decidir
por vender ou manter suas ações. É importante salientar que
as cifras dos resultados históricos podem ser o ponto de
partida, mas deve-se considerar outras informações a fim de
se obter a máxima capacidade da previsão.
Baseados na tomada de decisões
Os demonstrativos financeiros formais se dirigem
principalmente ao usuário externo da informação. Com base
nestas informações evidenciadas é que o usuário externo
toma suas decisões. A contabilidade ainda fornece informações para usos internos possibilitando a administração tomar as decisões que estes julguem necessárias. Estas decisões poderão ter reflexos tanto a curto como a longo prazo,
afetando, no caso específico, os interesses dos acionistas
da empresa.
Conforme evidenciado no item anterior, o acionista
está preocupado com o fluxo de dividendos e/ou com a valorização de suas ações. Os efeitos das decisões presentes
ou passadas da administração da empresa poderão, portanto, afetar este fluxo de dividendos ou a valorização das ações,
influenciando a decisão do acionista ou investidor, atual ou
potencial.

Os conceitos de lucro são
teóricos e praticamente
deficientes no que diz respeito
à apresentação de
informação relevante para
investidores e outros indivíduos.

Prudência
A prudência requer a escolha de uma solução que
apresente o melhor valor para os ativos e lucros a partir da
comparação de valores igualmente relevantes. A atitude
pessimista do menor valor contrabalanceia com o otimismo
da gerência. Este é o princípio mais influente de avaliação na
contabilidade. A prudência vem anular o argumento de ganhos próprios, pois a maioria dos contadores acredita que,
por optarem por uma avaliação alternativa menos favorável,
os usuários terão menor probabilidade de serem enganados. McCullers dá um exemplo que ilustra essa situação.
“Imaginem dois indivíduos A e B, que compram 100
ações ordinárias de uma Empresa Z por $5 por ação, em 1
de janeiro de 20X1. Suponha também que o valor das ações
subiu para $10 por ação até 31 de dezembro de 20X1 e que
A vendeu as suas ações nesta data e B não as vendeu 8. Os
princípios tradicionais de contabilidade permitem A reconhecer um ganho de $500 enquanto B não reconhece este
ganho.”
Observa-se, porém, que nos últimos anos têm ocorrido pressões para que as informações sejam mais realistas,
mais relevantes (materiais), reduzindo, assim, a influência da
prudência.
Materialidade
A materialidade é um conceito muito subjetivo. Enfatiza a “importância de um fato ou de um elemento particular,
em relação ao objetivo do exame, as demonstrações contábeis tomadas em conjunto e ao parecer do auditor.” 9
Segundo o ARS - Accounting Research Study n.7:
“Um demonstrativo de fato ou item, é material se der total
consideração às circunstâncias que o rodeiam, como elas
existem naquele momento, e de tal natureza que suas demonstrações, ou o método de tratá-las, provavelmente a
influenciará ou “fará uma diferença” no julgamento e conduta de uma pessoa razoável.” 10
1. características quantitativas - medem grandeza;
2. características qualitativas - medem comportamento.
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Amplitude do item (maior ou menor) relativo às expectativas normais e comparação com itens similares. Importância inerente da ação, atividade ou condição refletida
(inesperada, imprópria, etc.) e importância inerente de itens
como um indicador do provável curso dos eventos futuros
(sugestão na mudança dos negócios). Materialidade, assim
vem frisar fatos que sejam relevantes, que venham interessar para cada tipo de usuário, observando a quantia envolvida (custo) e a relação custo vezes benefício.
DENOMINADOR COMUM MONETÁRIO
“É a designação de números a objetos ou eventos de
acordo com regras. É também um processo de comparação
para poder obter outras informações mais precisas para distinguir alternativas na hora da decisão.”11
O denominador comum monetário é decorrência do
caráter financeiro da contabilidade, pois representa o aspecto agregativo homogeneizado, a composição do patrimônio através da avaliação monetária. Assim, pois, o relacionamento entre devedor e credor é feito por intermédio da
relação débito/crédito em moeda corrente de determinada
data; com um componente de invariabilidade sempre presente, ainda que o poder aquisitivo da moeda varie entre o
período do estabelecimento da relação e a data do ajuste de
contas.
Realização e reconhecimento
A interpretação do conceito da realização é um ponto extremamente discutido entre os teóricos, críticos e os
defensores da prática contábil. Trata-se de um impasse entre conceitos de realização e conceitos de resultado. O relatório de 1957 do “American Accounting Associations Commitee on Concepts an Standards”, atribui à realização o significado de ser uma mudança em um ativo ou uma obrigação
que se torne suficientemente definido e objetivo para garantir reconhecimento nas contas. Entretanto, esse conceito
torna-se enfadonho para muitos membros do mesmo Comitê, em 1963, tendo em vista que a própria subjetividade do
assunto não é fácil de especificar.
Normalmente os defensores da prática contábil sustentam que o ponto usual da realização do resultado é o
momento da transferência ou cessão de bens e serviços,
uma vez que, nesse momento existe a evidência de um valor
objetivo da transação, bem como já seriam conhecidos os
custos ou sacrifícios necessários à colocação desses bens
ou serviços no mercado.
Entretanto, sob o ponto de vista do objetivo da contabilidade - servir ao usuário da informação - o resultado, em
muitos casos, deveria ser reconhecido antes mesmo de sua
efetiva realização. Ao se apurar o resultado, haveria a necessidade de conforme defende Horngreen: “Uma prova
liberal de reconhecimento é uma prova rigorosa de realização.” 12
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Reconhecimento seria, antes de tudo, um problema
de decisão do que constituiria uma razoável evidência no
sentido da mensuração do resultado. Por outro lado, um
grau razoável de objetividade no valor das transações é necessário, mas não uma condição suficiente para a realização.
Ainda sob o enfoque da contabilidade como meio de permitir aos usuários mais informações para análise dos resultados da empresa, e tendo em vista o direito da propriedade
estar constantemente mudando de mãos, seria necessário
um esforço para reconhecimento oportuno da mensuração
das mudanças de forma a se identificar a natureza das mesmas.
Neste ponto, caberia questionar: quanto do resultado das empresas não é produto de suas operações, mas sim
o resultado de mudanças no valor de um ativo significante?
Essas mudanças, em geral, são fortuitas e imprevisíveis. Por
essa razão, precisam ser segregadas, porquanto os demonstrativos financeiros estão para ser interpretados significativamente e decisões racionais de investimentos estão para
ser baseadas nessas medidas de resultado.
Confrontação e Competência
Além da realização e do reconhecimento dos ganhos
de uma empresa, outro fator essencial para o reconhecimento do resultado é a confrontação destes com os custos e
despesas ocorridos no esforço de se alcançar esses ganhos. Assim, baseada na premissa de que uma empresa é um
empreendimento operativo, deve a contabilidade determinar os sacrifícios incorridos durante o período corrente (da
geração dos bens e serviços) e se tais sacrifícios estão produzindo rendimentos ou não.
Dependendo do objetivo do resultado, esses sacrifícios podem dividir-se em custos do bem ou serviço, ou despesas do período. Os custos do produto seriam aqueles
associados direta ou indiretamente ao produto, enquanto
que as despesas do período seriam aquelas mais intimamente ligadas com o espaço de tempo em que esse produto foi
gerado e transacionado. Fazendo-se uma relação entre os
itens já vistos, até o momento, poder-se-ia dizer que o resultado em contabilidade seria a medida da habilidade resultante da confrontação das entradas com as saídas associadas.
Há que se considerar, neste ponto, que esses fatores
devem estar sendo mensurados dentro de um lapso de tempo que compreenda a periodicidade com que os relatórios
sejam elaborados e apresentados.

OBJETIVO DO RESULTADO
O objetivo fundamental da contabilidade é fornecer
informações para a tomada de decisões, a usuários específicos com objetivos conhecidos e modelos particulares de
decisão. Esta informação deve ser útil, confiável, oportuna,
comparável, significativa e ter sua origem qualitativa e quantitativa a partir de um processo partilhado entre aquele que
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necessita da informação e aquele que a fornece sendo evidenciada através de relatórios próprios, caracterizando desta forma os objetivos dos Demonstrativos Financeiros.
Uma destas informações ou objetivos dos Demonstrativos Financeiros respectivamente é o “Resultado”, já
qualificado anteriormente na abordagem de sua natureza.
Entretanto outra questão básica é saber que os principais
níveis de resultado são os seguintes; “Resultado Agregado, Resultado Líquido da Empresa, Resultado Líquido para
os Credores, Resultado Líquido para os Acionistas e Resultado Líquido dos Proprietários.” 13

De um ponto de vista social e
econômico amplo, todo lucro gerado
pela empresa deve ser divulgado
como lucro. Entretanto, a repartição
deste lucro entre os beneficiários
também deve ser divulgada,
juntamente com seu valor total.

Resultado agregado
A este conceito reúnem-se os interesses de todos os
proprietários, credores, empregados e governo. No sentido
social e a partir do conceito econômico, “o valor agregado
é atribuído à produção da empresa menos o valor dos bens
e serviços adquirido por transferência de outras empresas” 14. Em resumo, o custo dos fatores da produção (transformação de matéria-prima) o resultado agregado é obtido a
partir do preço de venda menos este custo.
Quando resultados são retidos e, por sua vez, benefícios são acumulados, supõe-se a continuidade da empresa
que, através de sua capacidade produtiva, pode trazer maiores fluxos de resultados futuros beneficiando a todos. Todavia, há de se salientar que existe uma hierarquia na distribuição de resultados.
Resultado líquido da empresa
Sob dois aspectos principais, financeiro e operacional, este conceito distingue o resultado para os acionistas,
investidores e governo. Segundo a American Association
of Accounts “, os ônus financeiros, os impostos sobre o
resultado e as distribuições de participações nos resultados
não são determinantes do resultado líquido da empresa” 15
isto é, são distribuições e não deduções, que, embora não
sendo determinantes, podem influenciar a formação de resultados futuros.

Para os credores e acionistas, os seus interesses estão voltados para o aspecto financeiro, dividendos e juros.
Já o governo está voltado para o aspecto operacional onde
o imposto sob resultado é excluído do cálculo de renda líquida porque representa um custo não controlável. “O resultado líquido de uma empresa é determinado somente pelo
aspecto operacional e todas as atividades de financiamento
e outros pagamentos necessários às operações da empresa
são vistos como um retorno de investimento em vez de gasto. Sob este conceito, resultado menos todos os gastos,
excluindo imposto de renda e juros, dá o número da renda
líquida...” 16 Em outras palavras, o resultado da empresa é
aquele originário do resultado agregado menos gastos do
período, excluindo imposto de renda e despesas financeiras.
Resultado líquido para os credores
Sinteticamente o resultado líquido para os credores é
o mesmo da empresa só que depois de deduzido o imposto
de renda, no qual o governo não é visto como recebedor do
resultado e o imposto é tratado como gasto. Sob esse aspecto interessa ao credor a manutenção da atividade futura
da empresa, contudo também é importante a taxa de retorno
do investimento obtida pela razão entre resultado líquido
sobre seu capital investido.
Para o conceito da comparabilidade são mais relevantes os resultados operacionais devido às diferentes estruturas financeiras de cada empresa.
Resultado líquido para os acionistas
O conceito de resultado líquido para acionistas é
aquele obtido do resultado líquido dos credores menos os
ônus financeiros. É um dos conceitos mais visados, pois
retrata o lucro por ação e a partir deste resultado são definidos os dividendos.
Resultado líquido dos proprietários
É o último resultado a ser obtido neste processo dedutivo. Este representa a diferença do resultado líquido dos
acionistas menos os dividendos.
Este resultado líquido é do interesse do proprietário,
acionista ordinário atual. A este preocupa o fluxo futuro de
dividendos através da atividade operativa da empresa. Dentro desta ótica normalmente são distribuídos somente partes destes dividendos ficando o saldo incorporado ao capital. A partir deste resultado e da política financeira da empresa, obtêm-se informações úteis da evolução dos negócios e se podem fazer previsões sobre a distribuição de dividendos futuros.
Esquematicamente McCullers apresenta em forma
dedutiva os conceitos de resultados e respectivos recebedores.
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“Preço do Produto (Venda)
( - ) Custo dos Produtos
= Resultado Agregado
( - ) Despesas Operacionais
= Resultado Líquido da Empresa
( - ) Imposto de Renda
= Resultado Líquido para os Credores
( - ) Ônus Financeiros
= Resultado Líquido para os Acionistas
( - ) Dividendos
= Resultado Líquido dos Proprietários” 17
A informação dos resultados de uma gestão em seus
níveis próprios possui informações que atendem diferentes
propósitos dos principais usuários. Também são usados
como medida de eficiência de administradores que, adicionados a aspectos históricos, auxiliam as previsões do curso
futuro do negócio e é variável importante na análise da evolução patrimonial.

A DISTRIBUIÇÃO DOS DIVIDENDOS RELACIONADA
À MANUTENÇÃO DO CAPITAL DA EMPRESA
Uma empresa, no horizonte do tempo, mesmo que
não tenha alterado nem em parte sua atividade, deve ter
como objetivo a manutenção do capital em termos monetários corrigidos. A Contabilidade, porém, tem a responsabilidade de apurar o resultado a cada período da existência da
empresa, ocorrendo, também, com esta mesma freqüência a
decisão quanto à destinação do resultado, se este for positivo. E para a tomada desta decisão, admitindo-se que a
empresa esteja em continuidade e não tenha intenção de se
afastar da atividade básica no momento, o lucro só deverá
ser considerado possível de distribuição após haver a manutenção da Capacidade Física da empresa. Dessa forma,
esta irá se constituir um limite e o lucro só poderá ser distribuído na parcela excedente a esta. Este raciocínio prevalece
quando o valor da capacidade física a ser mantida for superior ao capital monetário corrigido. Se for inferior a este, a
análise deve ser realizada com cautela, predominando o valor relativo ao capital monetário corrigido. A distribuição do
lucro acima do capital em termos monetários corrigidos iria
representar uma restituição do capital investido. A compatibilização dos dois conceitos faz-se, destarte, necessária, não
devendo haver o enfoque exclusivo no conceito de capital
em termos físicos.
Uma outra questão necessária de ser abordada consiste na distinção entre o conceito de manutenção da Capacidade Física e os aspectos de Expansão e Contratação da
Capacidade. O lucro que deve ser calculado para distribuição deve ser correspondente à parcela que pode ser distribuída, desde que se tenha, ao término do período, o que se
tinha no início.
Se a empresa pretende ampliar o número de seus ativos ou efetuar a reposição dos ativos por outros de qualida-
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de superior, irá haver um acréscimo da capacidade em relação à existente no início, ou seja, uma Expansão da Capacidade. Esta pode ser financiada através da retenção de uma
parcela do lucro ou por outras formas, como Financiamento
de Terceiros ou novas subscrições de Capital. Na retenção
do lucro haverá a conservação de uma parcela que não tem
necessidade de ser mantida para a preservação do Capital
físico inicial.
Se a empresa pretende reduzir a sua capacidade ou
efetuar a reposição dos ativos por outros de qualidade inferior, irá haver uma concentração da capacidade devendo ser
observada a questão da manutenção do Capital monetário
corrigido. Esta análise deve ser conjugada com o conceito
de Custo de Oportunidade.

LUCRO COMO EXCESSO AO
CUSTO DE OPORTUNIDADE
Quando se fala em incremento patrimonial gerado
pelos lucros oriundos da operação de uma empresa, devese considerar o conceito de Custo de Oportunidade. O retorno sobre o valor investido pelo acionista em uma empresa deve ser calculado mantendo-se o capital físico ou monetário, comparado com o lucro descontado da remuneração
sacrificada, quando se optou por investir na empresa em
detrimento de outro investimento igualmente válido.

REGIME DE COMPETÊNCIA X FLUXO DE CAIXA
Demonstrações Contábeis e Fluxo de Caixa não são
alternativos, mas sim, complementos. O regime de competência é a distribuição lógica e racional, ao longo do tempo,
do Fluxo de Caixa da Empresa.
A mensuração do acréscimo patrimonial independe
da geração de caixa. Este espaço é imprescindível para a
utilização do lucro para pagamentos de dividendo e/ou participações. No processo de reconhecimento do lucro, é necessário a Disponibilidade Virtual da Receita, ou seja, a capacidade de transformá-lo em dinheiro. Uma análise complementar consiste na Conciliação dos Fluxos de Resultado e
Caixa.

OUTROS FATORES A SEREM PONDERADOS
Quando se fala nos benefícios que uma empresa pode
gerar aos acionistas, consideram-se os lucros futuros a serem obtidos. Porém, outros benefícios devem ser ponderados, pois podem justificar a existência ou não de uma empresa, como por exemplo: Benefícios Políticos - estes podem
ser fundamentais para a projeção pessoal do acionista ou
do grupo como um todo.
Apoio a outras empresas do grupo - Este benefício
pode justificar a manutenção de uma empresa deficitária,
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pois esta, ao ser analisada no conjunto com as demais, propicia um incremento patrimonial ao grupo superior à hipótese da sua não existência. Esta hipótese inclusive (atenção,
falta um verbo aqui) a estratégia de Planejamento Tributário.
É importante haver a conscientização de que o Lucro
Contábil não se constitui o único indicador de sucesso de
uma empresa. É preciso introduzir no sistema de mensuração outras variáveis como, por exemplo, Inovações Tecnológicas, Qualidade dos Produtos, satisfação da clientela e
treinamento de empregados.

CONCLUSÃO
Para a contabilidade atingir seus objetivos, no que
se refere à mensuração do resultado para o controle e avaliação de estratégias, torna-se imperativo atender os diferentes interesses dos usuários dos demonstrativos financeiros. Esta ênfase é dada a partir da própria conceituação de
resultado, não esquecendo a direta relação com a definição
do que seja capital, vez que, em geral, o resultado, em alguma época, é capital. Neste problema conceitual, está presente a premissa de que resultado é definido de acordo com o
interesse de cada usuário.
Com o objetivo de manter a exigida neutralidade, tornou-se necessária à estipulação de regras e procedimentos
que orientem a apuração do resultado, buscando principalmente mais objetividade e uniformidade. Por ser destinada a
atender a interesses divergentes, a demonstração deve ser

elaborada de forma a contemplar o máximo possível de definições prescritas por seus usuários. Contudo, as regras contábeis necessitam de transformações radicais e imediatas. É
nesse ponto que o sistema deverá buscar modificações profundas. Esse é o desafio a ser superado. Na verdade, a questão passa pela modernidade.
A Contabilidade, corroída pelo célere processo de
desenvolvimento dos negócios, tornou-se incapaz de acompanhar e traduzir o ritmo das corporações. Mostrou-se vagarosa, perdeu a capacidade de refletir as mudanças no ambiente empresarial, em que políticas arrojadas adotadas pelos executivos carecem de uma divulgação mais adequada.
A atividade contábil não se atualizou nas mais variadas formas de fazer e conduzir os negócios. Por isso, exige-se a
perfeita sintonia do complexo e ágil mundo corporativo com
as práticas contábeis. Os critérios de preparação de relatórios financeiros devem ser modernizados a fim de cumprir o
seu objetivo perante o público.
Esses precisam ser mais transparentes e mais inteligíveis. Deve-se exterminar com a flexibilidade, pois é por
esse caminho de excesso de flexibilização que trafegam as
informações obscuras ou complexas demais, escapando ao
conhecimento dos usuários interessados naqueles relatórios informativos. Em assim fazendo, a contabilidade cumprirá o seu papel fundamental e insubstituível de informar correta e suficientemente aos investidores, credores e, principalmente, aos acionistas minoritários, normalmente os mais
prejudicados na cadeia, para o controle e avaliação de estratégias.
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apresentado resumos em português e inglês (inclusive título).
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