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Editorial

Prezado leitor,
Neste ano, a FAI comemora 40 anos de fundação. Trata-se de uma história
edificada por muitos professores, alunos e colaboradores que também aqui construíram
um pouco de suas trajetórias profissionais.
A Revista Inicia registra parte dessa história nos artigos por ela publicados, que
mostram os conhecimentos produzidos e compartilhados por essa comunidade
acadêmica, anualmente.
Desta Forma, ao continuar cumprindo a sua missão, a Revista Inicia publica, nessa
décima primeira edição, mais cinco artigos cujos temas versam sobre educação política e
cidadania, processos de ensino-aprendizagem, administração de micro e pequenas
empresas e tecnologias de desenvolvimento de jogos virtuais. Todos são pertinentes ao
escopo de atuação dos cursos de graduação da FAI: Pedagogia, Administração e Sistemas
de Informação.
Os resumos dos projetos de conclusão de curso dos alunos de Sistemas de
Informação turma 2010, completam esta edição.
Boa leitura!
Conselho Editoria.
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Resumo: Sabe-se que as organizações que
adotam o Simples Nacional e o Lucro
Presumido muitas vezes os escolhem devido
à facilidade da prestação de contas com o
fisco e pela menor carga tributária.
Entretanto, a desobrigação fiscal é
interpretada erroneamente e o Método de
Partidas Dobradas deixa de ser usado,
fazendo com que importantes relatórios
contábeis para a tomada de decisão não
possam ser gerados. É preciso, portanto,
conscientizar os pequenos empresários da
relevância do registro contábil das atividades
de suas empresas, mesmo que simplificado.

relevance of their enterprises activities
bookkeeping, even though it’s a simplified
one.
Palavras-chave: Contabilidade. Simples
Nacional. Lucro Presumido. Desobrigação
fiscal.
Keywords: Accountancy. Simples National
Tax System. Assumed Profit Tax System.
Tax release.
1 INTRODUÇÃO
Sabe-se da relevância que a função
financeira assume na administração de uma
organização, uma vez que se relaciona ao
retorno dos investimentos empregados no
negócio. Por este motivo, é necessário um
registro contábil de todas as atividades da
empresa, para que seja possível uma análise
detalhada da sua situação econômicofinanceira antes das tomadas de decisões.
Este processo, contudo, não é
realizado por um grande número de
empresas optantes dos regimes de tributação

Abstract: We know that the enterprises
which adopt the Simple National and the
Assumed Profit usually choose them due to
the facilities in presenting the bills for the
Government and, also, for the smaller tax
charge. However, the tax release is
misunderstood and the Method of Double
Entry is not used, causing important
accounting reports for decision-making not
to be generated. As a result, it is necessary to
make the small enterprisers aware of the
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Simples Nacional e Lucro Presumido, por
não ser considerada uma exigência fiscal.
Segundo Ribeiro et al (2007, p. 4):

No ambiente externo, os usuários da
Contabilidade são as pessoas ou instituições
interessadas nos resultados da empresa,
como investidores, acionistas, governo,
bancos (agentes financeiros), fornecedores e
clientes.
É importante salientar que a
Contabilidade pode ser aplicada a vários
ramos da atividade comercial, industrial,
pública, bancária, hospitalar, agropecuária e
de seguros (MARION, 1996).

Somente
o
empresário
individual
caracterizado como microempresa, que
aufere receita bruta anual de até R$
36.000,00 (Art. 68 da LC 123/2006), está
desobrigado de manter escrituração contábil;
ou seja, todos os demais contribuintes estão
obrigados à manutenção da escrita contábil.

Esta escrita precisa representar os
fatos e atos ocorridos nas transações de uma
empresa – e não simplesmente cumprir uma
formalidade fiscal.
Neste sentido, o presente artigo tem o
objetivo de alertar os empresários optantes
destes sistemas de que essa mentalidade
equivocada pode ser prejudicial aos seus
empreendimentos, incentivando-os a adotar
uma nova postura.

2.1 A atividade contábil
A atividade contábil é regida pela lei
11.638/2007, que introduz importantes
modificações na lei 6.404/1976, conhecida
como “Lei das Sociedades Anônimas”. A lei
11.638/2007 estende às sociedades de
grande porte disposições relativas à
elaboração e divulgação de demonstrações
financeiras. Com isso, o seu objetivo é servir
de
convergência
com
os
padrões
internacionais de Contabilidade, corrigir as
impropriedades e erros da lei societária de
1976, fortalecer o mercado de capitais e,
principalmente, adaptar-se às mudanças
sociais e econômicas ocorridas no país.
Por atividades contábeis entendem-se
as modalidades de atuação da matéria, seja
internamente
ou
externamente
às
organizações.
Tais
modalidades
são
especificadas a seguir:
a) Contabilidade
Financeira
e
Societária: esta é obrigatória para
fins fiscais;
b) Contabilidade de Custos: está ligada
aos cálculos e interpretações dos
custos dos bens fabricados ou
comercializados, além dos serviços
prestados por uma empresa;
c) Contabilidade Gerencial: voltada
para o uso interno, não se prende a
princípios contábeis;
d) Auditoria: verificação da exatidão
dos procedimentos contábeis nas
empresas;

2 O USO DA CONTABILIDADE NAS
ORGANIZAÇÕES

A Contabilidade é o instrumento que
fornece o máximo de informações úteis para
a tomada de decisões estratégicas dentro da
empresa (MARION, 1996). É um sistema
que permite à pessoa jurídica consignar por
escrito e conferir as suas movimentações; as
quais podem ser expressas em termos
monetários, em um determinado período de
tempo. Florentino (1972, p. 17) a define
como sendo “[...] um sistema de registro das
alterações
sofridas
por
determinado
patrimônio em determinado tempo [...]”.
Dentro da organização, os usuários
da Contabilidade são os profissionais que
ocupam cargos nos níveis estratégicos, como
os administradores, diretores e executivos.
Esses profissionais se utilizam deste sistema
para desempenharem atividades relacionadas
ao Planejamento Estratégico (decisões a
médio e longo prazo), bem como para
realizarem o controle de operações.
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e) Análise de Balanços: analisa a
situação econômico-financeira da
empresa;
f) Perícia Contábil: pode ser solicitada
pela justiça, a fim de verificar
irregularidades.
Percebe-se que sem a Contabilidade
Financeira (obrigatória para fins fiscais) as
atividades realizadas na Contabilidade de
Custos, Contabilidade Gerencial e Análise
de Balanços ficam bastante prejudicadas.
2.2 A escolha de
Tributação Federal

um

Sistema

2.3 Lucro Real
Esta forma de regime de tributação é
subdividida em dois grupos: Lucro Real
Anual (com recolhimento mensal) e Lucro
Real Trimestral. Sua principal característica
é a prioridade dada ao resultado (de lucro ou
prejuízo) no período de apuração. Desta
forma, pode-se definir Lucro Real como
sendo:
Lucro Real é o lucro líquido do período,
apurado com observância das normas das
Legislações comercial e societária, ajustado
pelas adições, exclusões ou compensações
prescritas pela legislação do Imposto de
Renda. (SILVA; RODRIGUES, 2006, p. 1).

de

De acordo com Young (2006, p. 13),
“[...] deve-se levar em consideração todos os
aspectos vantajosos e os não vantajosos que
cada regime tributário oferece”. Dessa
forma, a escolha de um sistema de tributação
deve considerar todos os elementos positivos
e negativos do Lucro Real (anual ou
trimestral), do Lucro Presumido e do
Simples Nacional.
Erroneamente, alguns empresários e
administradores levam em consideração
apenas o percentual de recolhimento no
momento da escolha do regime tributário
aplicável em suas empresas. Outras vezes,
esses gestores somente consideram a real –
mas ao mesmo tempo desfavorável –
possibilidade
de
simplificação
ou
desburocratização
do
processo
de
escrituração. Esta simplificação, muitas
vezes determinante na escolha do Simples
Nacional e do Lucro Presumido, impede a
geração de informações estratégicas para a
gestão do negócio.
O tomador de decisões deve,
portanto, verificar todos os aspectos
concernentes a um sistema de tributação
adequado à realidade da empresa – e não
somente a redução de despesas tributárias ou
facilidades que um regime possa oferecer.

Uma característica positiva do Lucro
Real é a possibilidade de utilização dos
demonstrativos patrimoniais e financeiros
“[...] para fins de suspensão ou redução do
imposto de renda e da contribuição social.”
(YOUNG, 2006, p. 15). Sobre estes
benefícios:
Para as empresas que possuem muitas
despesas, consideradas dedutíveis para fins
de imposto de renda e contribuição social,
esta é uma forma de tributação a ser
considerada. (YOUNG, 2006, p. 15).

Como ponto negativo do Lucro Real,
pode-se citar “[...] a maior complexidade na
execução das rotinas contábeis e tributárias,
para a completa escrituração das atividades e
posterior
apuração
[...]”
(SANTOS;
OLIVEIRA, 2008, p. 5). Neste regime de
tributação, torna-se necessária uma escrita
contábil efetiva, incluindo os livros
comerciais: Diário, Razão, Registro de
Inventário e o de Apuração do Lucro Real
(LALUR).
2.4 Lucro Presumido
Quando as empresas não estão
obrigadas ao Lucro Real, segundo Young
(2006, p. 158), “O Lucro Presumido é uma
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forma simplificada de tributação do imposto
de renda das pessoas jurídicas”.
De acordo com Poli, Rovetta e
Caliari (2007), no regime do Lucro
Presumido, a apuração do imposto deve ser
feita trimestralmente nos dias 31 de março,
30 de junho, 30 de setembro e 31 de
dezembro de cada ano calendário. Nada
impede o contribuinte de antecipar o
recolhimento de forma mensal. (YOUNG,
2006).
Uma das principais e determinantes
diferenças entre o Lucro Presumido e o
Lucro Real é que, no primeiro, o Imposto de
Renda e Contribuição Social sobre o lucro
são calculados sobre o faturamento,
independentemente de a empresa gerar lucro
ou prejuízo.
Já no regime de Lucro Real, são
calculados sobre o resultado do exercício.
Assim, se ocorrer lucro, a empresa optante
do Lucro Real recolhe o Imposto de Renda e
a Contribuição Social sobre o Lucro. No
caso de prejuízo, a empresa pode deduzir de
impostos futuros a recolher, o equivalente ao
prejuízo gerado.
Outra importante distinção entre o
regime de tributação aqui apresentado e o
Lucro Real, é a não exigência de uma escrita
fiscal para o Lucro Presumido.
Young (2006, p. 16) estabelece
vantagens na utilização do regime tributário
Lucro Presumido:

– devido à escrituração simplificada, pode
haver problemas de ordem comercial,
judicial, previdenciária ou falimentar;
– não existe compensação de prejuízos
fiscais;
– é vedada a utilização de incentivos fiscais,
tais como o Programa de Alimentação ao
Trabalhador – PAT, Audiovisual, Criança e
Adolescente e Cultura;
– falta de escrituração contábil completa
pode ser prejudicial no momento de se
apurar o lucro isento a ser distribuído.
(YOUNG, 2006, p.16)

2.5 Simples Nacional
Com o objetivo de reduzir a
burocracia e estimular o crescimento das
micro e pequenas empresas, o Governo
Federal, em dezembro de 1996, criou o
Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos
e
Contribuições
das
Microempresas (ME) e Empresas de
Pequeno Porte (EPP) – SIMPLES (lei
9.307/96 alterada pela lei 11. 307/06).
Brasil ([2010a]) resume desta forma,
a transição do SIMPLES para o Simples
Nacional:
Em 2003, foi aprovada a Emenda
Constitucional nº 42, com a previsão de que
as três esferas de governo (Municípios,
Estados/Distrito Federal e União), poderiam,
via Lei Complementar, instituir um Regime
Tributário Único dentro de um estatuto que
compreendesse, também, aspectos nãotributários. Portanto, a adesão ao regime
unificado do Simples Nacional, a partir da
edição da nova lei, não seria facultativa aos
Estados, Distrito Federal e Municípios.
Portanto, a partir de 01/07/2007 deixaram de
viger: Simples Candango, Simples Gaúcho,
Simples Paulista e demais. Finalmente, a Lei
Complementar nº 123, de 14.12.2006,
instituiu
o
Estatuto
Nacional
da
Microempresa e da Empresa de Pequeno
Porte.

– a escrituração simplificada (livros Caixa e
Registro de Inventário);
– menor onerosidade;
– para as empresas que não possuam muitas
despesas, tal tributação pode representar uma
menor carga tributária.

Como desvantagens, cita:
– o imposto é calculado sobre uma base
estimada, não representando, portanto, o
resultado real da empresa;
– são desprezados os prejuízos e as
despesas/custos;

Como sintetiza Young (2006), neste
regime de tributação o Imposto de Renda e a
Contribuição Social sobre o lucro são
calculados sobre o faturamento mensal.
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Mesmo que a empresa tenha prejuízo, o
imposto é recolhido. Sua escrituração é
simplificada, menos burocrática e menos
onerosa, pois se recolhem impostos e
contribuições sociais em um documento
único de arrecadação.
As principais características deste
regime tributário, segundo Brasil ([2010b])
são:
-Ser facultativo;
- Ser irretratável para todo o ano-calendário;
- Abranger os seguintes tributos: IRPJ, IPI,
CSLL, COFINS, PIS/Pasep, Contribuição
Previdenciária Patronal, ICMS e ISS;
- Apurar e recolher os tributos abrangidos
mediante documento único de arrecadação
(único DARF);
- Disponibilizar às ME e às EPP sistema
eletrônico para a realização do cálculo do
valor mensal devido;
- Apresentar declaração anual, única e
simplificada
de
informações
socioeconômicas e fiscais;
- Vencer no dia 20 do mês subsequente ao
período de apuração;
- Possibilitar aos Estados adotarem
sublimites de EPP em função da respectiva
participação no PIB.

De um modo geral, consoante com o
Art. 1.179 do Código Civil de 2002:
O empresário e a sociedade empresária são
obrigados a seguir um sistema de
contabilidade, mecanizado ou não, com base
na escrituração uniforme de seus livros, em
correspondência com a documentação
respectiva, e a levantar anualmente o
balanço patrimonial e o de resultado
econômico. (BRASIL, 2002).

Entretanto, de acordo com o § 2º.
deste mesmo artigo, “É dispensado das
exigências deste artigo o pequeno
empresário (...)”. Essa desobrigação legal
representa para as ME e EPP a simplificação
de suas obrigações tributárias; uma vez que a
escrituração das demais pessoas jurídicas
fica sob a responsabilidade de um
contabilista legalmente habilitado (Art.

1.182 CC/02), o que consequentemente gera
mais gastos para a organização.
Brasil ([2010a]) comenta este
tratamento favorecido, diferenciado e
simplificado que é assegurado aos optantes
do Simples Nacional:
Ao optar pelo regime, a pessoa
jurídica precisa escriturar, com
exceção de alguns segmentos
específicos da economia, ou
vinculados ao fato de o optante ser
contribuinte do ICMS ou IPI,
apenas dois livros: caixa e
inventário.

A não obrigatoriedade de uma escrita
contábil efetiva, contudo, é ao mesmo tempo
um ponto desfavorável desta forma de
tributação.
2.6 Desvantagens da desobrigação fiscal
no Simples Nacional e Lucro Presumido
Sabe-se que as empresas que adotam
o sistema de tributação simplificado muitas
vezes o escolhem devido à facilidade da
prestação de contas com o fisco e pela
menor carga tributária. A desobrigação fiscal
é um dos atributos mais levados em
consideração, já que a escrituração exige a
atividade de um contabilista que esteja
legalmente habilitado.
Entende-se
que
a
contratação/terceirização
desses
profissionais – devidamente capacitados a
exercer a atividade contábil – pode ser muito
onerosa para uma microempresa ou para
uma empresa de pequeno porte.
Contudo, o caráter simplificador
desse regime tributário é favorável apenas à
medida que reduz os gastos dos pequenos
empresários, desobrigando-os de manter o
registro contábil completo de suas
atividades; isto é, de realizar uma
escrituração completa.
Isso não significa, ao contrário, que o
uso do Método de Partidas Dobradas seja
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desnecessário a essas organizações: ele é
essencial para a confecção do Balanço
Patrimonial e da Demonstração de
Resultados do Exercício. Esses dois
relatórios contábeis configuram-se como os
principais instrumentos para a avaliação de
desempenho econômico e financeiro de um
negócio.
3 PARA CONHECER A REALIDADE DOS
OPTANTES: UMA PESQUISA DE CAMPO
Diante do cenário em que se
encontram as ME e EPP, foi realizada uma
pesquisa de campo, a fim de conhecer a
realidade contábil de algumas empresas
optantes do Simples Nacional e Lucro
Presumido. O objetivo da pesquisa,
primordialmente, foi de descobrir a prática
contábil e, se julgada inadequada, usar este
trabalho para alertar as empresas quanto à
necessidade de manutenção de uma escrita
contábil mais pormenorizada.
Neste contexto, foi escolhido o
município de Santa Rita do Sapucaí (MG),
conhecido como “Vale da Eletrônica”, como
o espaço amostral da pesquisa, em virtude da
alta concentração de organizações que fazem
parte de seu parque industrial de base
tecnológica.
A amostragem foi delimitada,
portanto, com base em 10% das 170
empresas ligadas à Associação Comercial e
Empresarial do Vale da Eletrônica
(ACEVALE). De modo análogo, foram
selecionadas também 10% de cerca de 130
empresas associadas ao Sindicato das
Indústrias
de
Aparelhos
Elétricos,
Eletrônicos e Similares do Vale da
Eletrônica (SINDVEL).
Das 17 empresas associadas à
ACEVALE, em torno de 30% (5 empresas)
são prestadoras de serviço e as demais
trabalham com comércio.
Já a escolha das pertencentes ao
SINDVEL se deu quanto ao segmento de

atuação – sendo que, das 13 selecionadas:
aproximadamente 70% (9 empresas)
trabalham com eletroeletrônicos; 16% (2
empresas) atuam em outros segmentos e
outros 14% (2 empresas) estão em
incubadoras de empresas.
Como o ramo industrial abrange
organizações de grande porte, foi realizada
também uma pesquisa entre os escritórios de
contabilidade de Santa Rita do Sapucaí, a
fim de conhecer previamente os sistemas de
tributação dos associados ao SINDVEL.
Este procedimento contribuiu na pré-seleção
das empresas a serem visitadas, uma vez que
as optantes do Lucro Real foram
descartadas.
Após a delimitação proporcional da
amostragem utilizada na pesquisa de campo,
foi elaborado um questionário, que foi
aplicado nessas organizações.
O
questionário
contemplava
perguntas acerca do gerenciamento das
finanças na empresa, sua estrutura funcional,
o uso de serviços realizados por escritórios
de contabilidade, a evolução patrimonial, o
cálculo de lucros/prejuízos mensais, bem
como a disposição à aquisição de um
software que auxiliasse nos registros
contábeis.
A aplicação do questionário se deu
efetivamente no período de 06 a 22 de
dezembro de 2010, através de visita pessoal
em que os responsáveis pela área financeira
das empresas (muitas vezes os próprios
sócios proprietários) responderam às
questões propostas.
Dentre as 30 organizações escolhidas
inicialmente, 4 foram substituídas por
motivo de recusa, outras 4 preferiram
responder por e-mail, enquanto 3 foram
substituídas por pertencerem ao regime de
Lucro Real.
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3.1 O comportamento das empresas do
“Vale da Eletrônica”
A análise dos resultados da pesquisa
de campo gerou interessantes constatações.
Uma delas diz respeito à escolha do regime
de tributação: dois terços (20 empresas) das
organizações visitadas adotam o Simples
Nacional, sendo que as demais fazem uso do
Lucro Presumido.
Apesar de mais de 80% das empresas
pesquisadas terem acima de 5 anos de
existência, apenas 13% (4 empresas)
afirmaram possuir pessoas com ótimo
conhecimento em contabilidade em seu
quadro funcional. Isso denota que, ainda que
este período justifique a prática da
contabilidade, poucos empresários estão
dispostos
a
contratar
profissionais
especializados nesta área.
Na realidade, o tempo em que essas
empresas se encontram em atividade
permitiria alcançar um patamar mais elevado
na gestão econômico/financeira. Contudo,
isso ainda ocorre de maneira inapropriada,
uma vez que apenas 4 entre as 30
organizações questionadas possuem um
gerente financeiro. Por outro lado, quase
40% (12 empresas) delas preferem manter
esta função sob a responsabilidade dos
sócios/proprietários. Aproximadamente 27%
(8 empresas) dos sócios têm a contabilidade
de suas vidas pessoais misturadas à
contabilidade das empresas questionadas –
mas afirmam existir um controle total de
cada personalidade.
Essa desorganização administrativa é
também evidenciada por uma estrutura
funcional precária: embora dois terços (20
empresas) tenham confirmado a existência
de um organograma em suas respectivas
empresas, somente 30% (9 empresas)
contam com uma Diretoria, Gerência ou
Supervisão Financeira.
Além disso, metade das organizações
pesquisadas disse realizar as funções de
Tesouraria e de Controladoria, porém

nenhuma
delas
as
distingue
em
departamentos específicos e isolados.
Essas funções, primordiais para o
conhecimento
da
“saúde”
econômica/financeira de uma empresa, são
muitas vezes deixadas a cargo do próprio
sócio/proprietário ou delegadas a um único
funcionário não especializado. O acúmulo de
atividades nas mãos de profissionais sem
conhecimento em contabilidade faz com que
importantes informações para a tomada de
decisão não sejam geradas.
Mesmo as empresas que contratam
escritórios de contabilidade (28 empresas),
limitam-se aos seus serviços básicos, como a
elaboração da folha de pagamentos, o
cálculo dos impostos e a emissão das guias
para recolhimento; assim como o registro de
empregados e as demais ações relacionadas
a este registro.
Aproximadamente
73%
(22
empresas) das organizações visitadas têm os
Relatórios Contábeis (Balanço Patrimonial e
Demonstração de Resultados do Exercício)
elaborados pelos escritórios. A despeito
disso, somente 20% (6 empresas) contam
com um suporte na elaboração da
contabilidade e no uso de indicadores de
desempenho mensal.
Quase 64% (19 empresas) calculam
os lucros/prejuízos (nas transações ocorridas
no mês) através do Fluxo de Caixa. Esta
gestão financeira pode ser considerada
simplista, uma vez que o fluxo de caixa e o
fluxo de lucro dificilmente são coincidentes.
Mesmo com a precária contribuição
dos escritórios de contabilidade na
escrituração contábil de seus clientes –
também proporcional à remuneração
recebida por eles –, 50% das empresas
pesquisadas demonstraram-se satisfeitas com
os serviços recebidos, afirmando receberem
quase tudo do que precisam.
Quando questionadas sobre a
avaliação de sua evolução patrimonial,
menos de 45% das empresas afirmaram
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realizar um levantamento – a cada 12 meses
– dos bens e direitos que possuem. Disso
decorre que, apesar dos escritórios de
contabilidade produzirem um Balanço
Patrimonial ao final de cada exercício, seus
clientes não conseguem assimilar as
informações de maneira adequada; uma vez
que não interpretam o Ativo como a síntese
dos bens e direitos disponíveis, nem o
Passivo como as obrigações exigíveis.
Apesar deste panorama prejudicial,
poucas empresas mostraram-se preocupadas
com a qualidade de sua gestão econômicofinanceira. Praticamente dois terços delas
não estão dispostas a investir em um
software que faça o seu registro contábil, o
Fluxo de Caixa e apure o seu resultado
mensal. As demais desembolsariam valores
ínfimos para adquirir este tipo de ferramenta.
Essa última análise reflete o
desinteresse dos sócios proprietários em
promoverem melhorias na área financeira de
suas empresas; sobretudo por não
visualizarem vantagens ao se adotar uma
escrituração contábil um pouco mais
completa.
4 CONCLUSÃO
Ao contrário do que a maioria dos
pequenos empresários pode pensar, tanto a
análise de Demonstrativos Financeiros,
quanto a Contabilidade de Custos e o
estabelecimento de políticas de concessão e
cobrança de créditos atribuídos à Tesouraria,
são importantes ferramentas para se
conhecer a “saúde” econômico-financeira de
um empreendimento. Em virtude disso, os
relatórios contábeis – Balanço Patrimonial e
Demonstração de Resultados do Exercício –
são considerados essenciais para a correta
realização desta análise.
Ainda que nos primeiros anos de
existência de um empreendimento seja
difícil adotar uma gestão econômicofinanceira mais organizada, esta não é uma

justificativa para as ME e EPP acomodaremse com o tratamento diferenciado concedido
pelo Governo Federal.
A desobrigação fiscal para os
optantes do Simples Nacional e do Lucro
Presumido pode tornar-se prejudicial, por
sua má interpretação. As organizações não
estão dando a devida importância a uma boa
administração financeira, e com isso a
delegam a funcionários nem sempre
preparados
ou
aos
escritórios
de
contabilidade
contratados.
Esses
profissionais, ao acumularem várias tarefas
distintas, não produzem as informações
necessárias a uma avaliação correta das
transações
ocorridas
no
mês.
Consequentemente acabam por limitar-se ao
método simplista de Fluxo de Caixa,
contentando-se com resultados imediatistas
da situação financeira da empresa.
Tendo em vista a relevância que a
atividade contábil possui em uma
organização – tanto para a avaliação do
desempenho econômico e financeiro do
negócio, quanto para a tomada de decisão –
evidencia-se a inegável necessidade da
adoção da escrituração contábil. Sem utilizar
o Método de Partidas Dobradas, esses
administradores se limitam a zelar para que
o volume de dinheiro que entra na
organização seja suficiente para pagar as
obrigações que ela contrai.
Nesse sentido, o que as ME e as EPP
precisam assimilar é que elas podem se
beneficiar de um sistema tributário
simplificado, mas não devem deixar de
manter uma escrita contábil para fins
gerenciais (e não para o cumprimento de
exigências fiscais).
Por esse motivo, os registros devem
ser feitos com o suporte de uma ferramenta,
de maneira menos criteriosa (uma vez que
não são para fins fiscais), até mesmo por
estudantes
de
Contabilidade,
de
Administração ou técnicos contábeis.
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A contratação de estudantes, além de
lhes permitir um aprendizado prático, é
também bem menos onerosa para a empresa;
constituindo-se, assim, uma relação benéfica
para ambas as partes. Já estão disponíveis no
mercado alguns softwares que facilitam o
registro de toda a atividade contábil.
É preciso apenas que os pequenos
empresários percebam como é importante
manter registros contábeis das atividades de
suas empresas, mesmo que simplificados. A
desobrigação fiscal do Simples Nacional e
do Lucro Presumido deve, portanto, ser
entendida como uma permissão que a lei
concede para a realização de uma atividade
contábil simplificada, menos burocrática e
menos onerosa, mas nunca desnecessária.
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Resumo: As micro e pequenas empresas
respondem por mais de 50% dos empregos
na economia nacional, contudo não recebem
a atenção adequada no cenário financeiro e
político. Os problemas que enfrentam,
muitas vezes, resultam na “morte” do
empreendimento logo no início da “vida”.
Este artigo mostra que a desburocratização
trazida pela Lei Complementar 123/2006
não foi capaz de por si só sanar as
dificuldades pelas quais passam os micro e
pequenos empresários, como a dificuldade
de acessos aos serviços financeiros e a alta
carga tributária. Aqui são sugeridas algumas
atitudes como a busca de capacitação e uma
maior visão administrativa para ajudá-los em
seu desenvolvimento, necessitando maior
cooperativismo entre essas empresas. Dessa
forma, as mesmas podem se aprimorar
dentro do mercado nacional e criar estrutura
para fornecerem serviços/produtos ao
mercado internacional.

of the development at the beginning of
"life." The bureaucracy brought by
Complementary Law 123/2006 was unable
by itself to remedy the difficulties they are
micro and small business go through as the
difficulty of access to financial services and
high tax burden. Some actions such as
seeking greater insight and management
training can help them in their development,
requiring a larger cooperation between the
companies. Though, they can improve in the
domestic market and create a structure to
provide services and/or products to the
international market.

Abstract: Micro and small enterprises
account for more than 50% of jobs in the
national economy, but they do not receive
proper care in setting financial and political.
The problems they face often lead to "death"

As Micro e Pequenas Empresas
(MPEs) desempenham um importante papel
na economia brasileira e são consideradas
como pilares de sustentação da atividade
econômica. São empresas que abrangem

Palavra-chave: Micro e pequenas empresas.
Economia brasileira. Legislação brasileira.
Key-words: Micro and small enterprises.
Brazilian economy. Brazilian legislation.
1 INTRODUÇÃO

Revista Inicia, Santa Rita do Sapucaí – MG, n.11, p. 17-23, 2011.

16

17

todos os setores de atividade e empregam
grande parte dos trabalhadores formais.
Mesmo com sua força econômica, as
MPEs têm um apoio insuficiente por parte
dos programas governamentais brasileiros e
as políticas adotadas ainda são insuficientes
para atender esse segmento crescente que
necessita de mais investimentos.
Neste contexto, o objetivo deste
artigo é mostrar que as MPEs brasileiras
ainda não possuem o reconhecimento e
ajuda compatível com sua relevância
econômica nacional, identificando as novas
perspectivas no cenário brasileiro para
consolidação dessas empresas no mercado.
As MPEs são um dos fatores
primordiais para o crescimento econômico
do país, por isso neste estudo o propósito é
analisar
como
um
segmento
tão
representativo não tem um tratamento ao
nível de sua relevância.
2 CARACTERÍSTICAS DAS MICRO E
PEQUENAS EMPRESAS BRASILEIRAS

Segundo a Lei complementar 123, de
14 de dezembro de 2006, conhecida como
Lei Geral, as micro e pequenas empresas são
conceituadas como aquelas que têm a receita
bruta de R$ 240.000,00 até R$
2.400.000,000. Considera-se microempresa a
pessoa jurídica com receita anual bruta igual
ou inferior a R$ 240.000,00 e pequena
empresa com receita anual bruta inferior ou
igual a R$ 2.400.000,00 (BRASIL, 2006).
Segundo dados do SEBRAE (2010b)
relativos ao ano de 2009, essas empresas
representam um total de 5.972.474
empreendimentos formalizados no Brasil,
algo em torno de 99% de todas as
organizações
cadastradas
na
Junta
Comercial.
De acordo com Arantes, Gandolpho e
Manolescu (2005) as MPEs são agentes
econômicos
muito
flexíveis
que
proporcionam dinamismo ao mercado.
Como relatado pelo IBGE (2003, p. 15) :

Uma importante contribuição das micro e
pequenas empresas no crescimento e
desenvolvimento do País é a de servirem de
“colchão” amortecedor do desemprego.

Em épocas de crise são as MPEs que
seguram a economia brasileira, como aponta
o estudo do IBGE (2003). A Tabela 1 mostra
que mais de 50% das carteiras assinadas no
Brasil no ano de 2008 foram provenientes de
micro e pequenas empresas.
TABELA 1- NÚMEROS DE EMPREGADOS COM
CARTEIRA ASSINADA EM 2008.

Porte da
Empresa
Microempresa
Pequena
Média
Grande
Total

Fonte: Adaptado de SEBRAE (2010a)

Segundo Koteski (2004), as MPEs
propiciam oportunidades àqueles com maior
dificuldade de inserção no mercado, como
“o jovem que busca o primeiro emprego e as
pessoas de mais de 40 anos” (KOTESKI,
2004, p. 17). Isso pode ser também
comprovado pela Tabela 2 que mostra as
faixas etárias de empregados das MPEs em
2008. Nela se pode ver que as faixas com
maior percentual de trabalhadores são as de
18 a 24 anos e de 30 a 39 anos.
TABELA 2- EMPREGO POR FAIXA ETÁRIA
NAS MPES EM 2008

Faixa Etária
Até 17 anos
18 a 24 anos
25 a 29 anos
30 a 39 anos
40 a 49 anos
50 a 64 anos
65 ou mais

Percentual
2%
24%
19,20%
27,10%
17,60%
9,80%
0,60%

Fonte: Adaptado de SEBRAE (2010a)
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N° de
Percentual
Empregados
6.112.602
24,53
6.914.631
27,74
3.988.142
16,00
7.908.324
31,73
24.923.699
100,00
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Apesar de representarem mais de
52% dos empregos formais no país, as MPEs
possuem uma baixa produtividade, gerando
um PIB de 20% em média, ou seja, muito
abaixo do esperado, que, segundo Donatti
(2010) deveria ser de pelo menos 40%.
Em seus estudos, Anholon et al
(2007) citam alguns pontos fracos
encontrados
nas MPEs brasileiras:
influência das relações de parentesco nas
atribuições de cargos e tarefas; falta de
planejamento estratégico, visão e missão;
confusão entre a pessoa física do empresário
e a pessoa jurídica da empresa; reduzida
capacidade
administrativa;
falta
de
conhecimento do mercado em que está
inserida; pedidos acima da capacidade
produtiva; falta de uma política de recursos
humanos; não utilização de recursos
computacionais
e
tecnologias
para
melhorias; endomarketing zero, ou seja, falta
de marketing interno junto aos seus
colaboradores; e falta de uma visão de
melhoria contínua.
Porém, mesmo com tais pontos
fracos, as micro e pequenas empresas
possuem os seus pontos fortes, que bem
administrados, podem contribuir em muito
para o crescimento e fortificação da
empresa.
Entre as características mais fortes
apontadas por Anholon et al (2007) estão:
maior flexibilidade em relação às grandes
empresas; caráter mais empreendedor;
comunicação mais efetiva entre subordinado
e superior; e contato mais próximo com o
cliente.
Normalmente essas empresas estão
mais próximas de seus clientes, sendo essa
uma das suas grandes fortalezas para
conseguir mais indicações do que realmente
seu cliente quer e, assim, prosperar com o
negócio.

3 DESAFIOS DAS MPES
De acordo com Cadore e Coppla
(2004, p. 10), “O Brasil é um país cujas
oportunidades são muito maiores que seus
problemas.” As MPEs talvez vivenciem
problemas maiores que as empresas de porte
superior.
No
Brasil,
78%
dos
empreendimentos abertos no período de
2003 a 2005 permaneceram no mercado,
conforme pesquisa do SEBRAE-MG (2011).
O resultado é considerado positivo, quando
comparado com o obtido em pesquisa
anterior, quando esse índice foi de 50,6%
para empresas abertas entre 2000 e 2002.
As pesquisas realizadas pelo SEBRAEMG (2011) mostraram que o fechamento das
empresas está condicionado a alguns pontos:
desconhecimento do mercado; carga
tributária elevada; dificuldade de acesso ao
crédito; informações de mercado e logística
deficientes; dificuldade de acesso ao
mercado; e falta de conhecimentos
gerenciais.
O desconhecimento e a dificuldade
de acesso ao mercado das MPEs, segundo
Anholon et al (2007) estão ligados à rara
realização de pesquisas de satisfação, análise
de não clientes e pouca preocupação com
seus adversários no mercado. Dessa forma,
as empresas acabam por desconhecer quais
são seus concorrentes e como reter seus
clientes, não conseguindo, assim, captar
novos consumidores.
A falta de conhecimentos gerenciais
é destacada por Anholon et al (2007), que
relatam que a reduzida capacidade
administrativa dos dirigentes do porte de
micro e pequenas empresas apresenta-se
como um fator limitante ao equilíbrio e ao
crescimento.
As
decisões
desses
empreendedores,
muitas
vezes,
são
distorcidas pelo pouco conhecimento
administrativo e pela pouca procura por
capacitações.
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Um dos principais entraves das
MPEs, com certeza, é a falta de incentivo
financeiro e a carga tributária, porém
segundo Cadore e Coppla (2004) há dinheiro
para empréstimo, só que para as empresas de
pequeno porte existem muitas exigências,
sem abertura de possibilidades para ajuda
dessas
empresas
com
linhas
de
financiamento mais baratas.
Podem-se afirmar que dois grandes
problemas das MPEs são: ela mesma e os
obstáculos governamentais, pois a MPEs
precisam de maior concentração em
administrar seus pontos fracos e também o
governo necessita de linhas de incentivos
mais eficazes. Como sustentam Cadore e
Coppla
(2004),
tantas
exigências
governamentais acabam por influenciar a
informalidade.
4 PERSPECTIVAS DAS MPES
Segundo Silva (2004), as MPEs
necessitam de arranjos produtivos, ou seja,
formas
de
desenvolvimento
rápido,
destinadas a suprir o aparelho produtivo da
região onde se encontram. São nessas
articulações que essas empresas conseguem
força para se manterem competitivas no
mercado. De acordo com Cadore e Coppla
(2004), são as empresas que não se unem em
ações coletivas que tendem a se enfraquecer.
Os Arranjos Produtivos Locais
segundo definição de SEBRAE (2009, p. 8):
[...] são aglomerações de empresas,
localizadas em um mesmo território,
que
apresentam
especialização
produtiva e mantêm algum vínculo de
articulação, interação, cooperação e
aprendizagem entre si e com outros
atores locais, tais como governo,
associações empresariais, instituições
de crédito, ensino e pesquisa.[...]

O arranjo produtivo pode ser uma
contribuição para as empresas, mas elas
ainda têm a necessidade de estar sempre

realizando melhorias, aprimoramentos de
seus produtos e serviços, para que possam
acompanhar o desenvolvimento das demais
empresas
locais,
gerando
vantagens
competitivas.
A empresa ficará melhor inserida no
mercado, expandindo-se de forma a obter a
competitividade e reconhecimento de seu
produto e/ou serviço, pautada no respeito
pelo cliente e pela qualidade do bem
fornecido.
A Lei Geral (Lei Complementar nº
123/2006) é o outro diferencial que veio para
simplificar a vida dos micro e pequenos
empresários, unificando os impostos e
reduzindo a carga tributária entre 20% e
50%.
Buscou-se,
também,
a
desburocratização para abertura de novas
empresas, simplificando o registro dos atos
constitutivos, conforme Artigo 9º da referida
lei. A Administração Pública, conforme a
Lei Geral (2006) deve dar preferência aos
micro e pequenos empresários nas suas
licitações.
Além disso, segundo a lei, o micro e
pequeno empreendedor passou a ter
incentivos fiscais para exportação do
produto, podendo comercializá-lo também
no mercado externo, devido a grande
redução dos custos tributários internos.
As estatísticas SECEX (2003 apud
GALVANI; SOUSA, 2004) indicam que
esse segmento representou 47,9% das
unidades exportadoras brasileiras, porém
suas vendas – 1,73 bilhões de dólares –
corresponderam a apenas 2,37% do valor
total das exportações.
Esses dados representam que a
capacidade produtiva das MPEs deixa a
desejar no mercado externo, não tendo
condições de uma única empresa fornecer
todo o produto desejado para exportação.
Outro obstáculo são as exigências
internacionais em termos de certificações.
Para conseguir melhorar essa
situação, Galvani e Sousa (2004) dizem que
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a solução mais apropriada seria as
“Cooperativas das exportações”, nas quais
tais empresas trabalhariam em conjunto para
produzir em maior escala, especializar-se em
etapas no processo produtivo, obter
vantagens no acesso ao crédito e dividir os
custos operacionais do processo de
exportação ou de desenvolvimento de
tecnologia.
Pode-se perceber que o que as MPEs
estão necessitando é unir forças para
realmente se consolidaram no mercado
interno e externo, pois sozinhas acabam por
entrar nas estatísticas de mortalidade
precoce.
O Plano Brasil Maior foi lançado, em
agosto de 2011, pela Presidente Dilma
Rousseff. Trata-se da nova política
industrial, tecnológica, de serviços e de
comércio exterior do país, que vigorará de
2011 a 2014. Segundo o SEBRAE (2011), as
medidas do Plano Brasil Maior têm os
objetivos de estimular o investimento em
inovação, as exportações, aumentar a defesa
da indústria nacional e a qualificação
profissional. Em geral, o plano pode,
efetivamente, contribuir para o aumento da
competitividade da indústria nacional, apesar
de não se saber ao certo o tempo que suas
medidas demorarão a ser postas em prática.
As MPEs, dessa forma, também poderão
auferir de alguns benefícios, como a
ampliação de capital de giro por meio do
Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) e apoio às
exportações pelo Proex Financiamento.
São essas medidas que as MPEs
esperam que não só sejam elaboradas, mas
também colocadas em prática para que elas
possam sentir realmente as mudanças
possibilitadas por essas melhorias. Ainda, há
o empecilho da falta de informação para as
empresas de menor porte, pois quando são
divulgadas informações dessa natureza, são
as empresas de maior porte que conseguem
mais rapidamente os benefícios porque,
geralmente, estão mais atualizadas.

5 CONCLUSÃO
Ao final do presente artigo, pode-se
afirmar que, devido ao grande número e a
responsabilidade pela maior contratação de
mão-de-obra, as micro e pequenas empresas
fazem a roda da economia nacional girar
com mais intensidade, mesmo possuindo
enormes desafios e obstáculos a serem
superados.
A importância que elas têm não é
reconhecida diante do Poder Público que,
mesmo com a implantação da Lei
Complementar nº 123/2006 e outros
projetos, deixa muito a desejar quanto ao
favorecimento do crescimento econômico e
qualidade
do
empresário
e
dos
produtos/serviços fornecidos por empresas
de pequeno porte.
Apresenta-se como um caminho
viável e mais promissor, a cooperação desses
pequenos empresários, dando ênfase aos
arranjos produtivos, melhorando a qualidade
de seus produtos e aumentando a quantidade
produtiva, favorecendo o fornecimento até
mesmo para o mercado exterior.
Assim, as micro e pequenas empresas
podem assegurar seu lugar na economia
nacional e internacional, além de
impulsionar o desenvolvimento e a
qualificação das demais empresas, pois
estarão competindo lado a lado, dentro do
espaço capitalista onde estão inseridas.
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Resumo: Este trabalho apresenta os
resultados de uma pesquisa de iniciação
científica, realizada no ano de 2010, com o
objetivo de verificar o que o cidadão
conhece e pratica no âmbito da cidadania e
da política. Para isso, três etapas foram
realizadas: entrevista, coleta e análise de
dados com base em um questionário; visitas
às reuniões da Câmara Municipal de
Vereadores de Santa Rita do Sapucaí; e aulas
ministradas aos alunos do 5º ano do Ensino
Fundamental I, proporcionando-lhes o
contato com o tema Cidadania, a fim de que
sirvam de sementes dentro do processo de
compreensão e divulgação deste tema.
Abstract: This paper presents the results of
an undergraduate research, held in 2010, in
order to verify what the citizen knows and
practices regarding citizenship and policy. In
order to do so, three steps were performed:
interview, collection and data analysis; visits
to Brazilian legislative at the local level; and
teaching classes about citizenship for
students of basic education, level one.
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1 INTRODUÇÃO
O termo cidadania é explicado por
Novaes e Lobo (2003) da seguinte forma:
“Cidadania é o direito de todos termos
direitos”. Este é um conceito novo que
surgiu acerca de 300 anos, e é o que
diferencia um indivíduo de um cidadão.
Cidadão é aquele que está no gozo de todos
os direitos que o Estado lhe confere, o que
dificilmente encontramos, pois há uma
grande diferença entre o que está nas leis e a
prática política.
Acompanhando
a
história
do
pensamento sobre cidadania, podemos
concluir que o que impulsionou e continua
atuando até hoje como mola propulsora para
a consciência sobre cidadania é o
capitalismo. O pensamento dentro de uma
sociedade capitalista faz com que as pessoas
queiram exigir mais seus direitos, ou pelo
menos deveriam querer.
Ser uma nação de Governo
Republicano significa que os interesses
privados nunca devem sobrepor aos
interesses públicos e que o objetivo comum
é a construção e o desenvolvimento de uma
nação justa, sem desigualdade social, livre,
sem preconceitos de qualquer origem.
Enquanto Presidencialista, o Estado
Brasileiro tem como chefe do Poder
Executivo apenas um presidente que governa
com seus auxiliares, os ministros. Para que o
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Estado consiga lutar pela missão de construir
uma vida justa e livre para todos os
brasileiros é necessário que ele disponha de
recursos financeiros para alcançar este
objetivo. As receitas podem ser originárias
ou derivadas: é originária quando são
obtidas através da venda ou serviço de um
patrimônio do próprio Estado; e é derivada
quando parte do patrimônio privado, como a
arrecadação dos tributos. São essas receitas
que serão investidas em programas, projetos
e ações do Estado gerando assim despesas,
por isso deve haver um controle de quanto se
arrecada e quanto se gasta para não faltar ou
sobrar.
Segundo a CONTROLADORIAGERAL DA UNIÃO (2009) a nossa
democracia é participativa, mas não
podemos exercer a gestão e o controle do
que não conhecemos. É neste ponto que a
população
precisa
estar
atenta
e
acompanhando se os recursos públicos estão
realmente sendo arrecadados e gastos
corretamente.
O que o cidadão comum sabe a
respeito dos direitos conquistados pela
humanidade ao longo destes séculos e o que
ele tem feito para efetivar essas conquistas
foi o centro de interesse da pesquisa de
Iniciação Científica, realizada em 2010,
chamada “Educação para cidadania” que
gerou o presente artigo.
2 CIDADANIA ONTEM E HOJE
Antes do capitalismo, o que existia
era uma sociedade monárquica com pouco
ou mínimos direitos aos homens comuns:
trabalhadores, artesãos, soldados etc. O
nascimento de tudo deve-se a Rousseau, com
a ideia do Contrato Social e a garantia de
que a propriedade era um direto natural do
homem. O pensamento de Hobbes explica
porque deve existir um poder supremo. Sua
visão é de que o homem sozinho, em uma
existência sem leis, regras e compromissos,
acabaria por destruir a humanidade. Hobbes

afirma que “o homem é o lobo do homem”,
por isso devemos transferir os nossos
direitos ao Estado, idéia essa que reforça a
monarquia. Para rebatê-la, John Locke
apresenta o Liberalismo, que garante um
poder relativo aos reis, diminuindo a sua
influência. Neste mesmo pensamento,
Montesquieu fala sobre a divisão das tarefas
exercidas pelo rei e deste pensamento
nascem os três poderes: Executivo,
Legislativo e Judiciário (NOVAES; LOBO,
2003).
Definindo esses poderes tal qual se
conhece hoje, tem-se a explicação da
seguinte forma: o Poder Executivo deve
aplicar as regras feitas pelo Legislativo e
realizar as tarefas que o povo deseja, sendo
que nos municípios, o chefe do Executivo é
o prefeito; nos estados, o governador; na
União, o presidente da República. No Poder
Executivo, a autoridade está concentrada em
uma só pessoa, que responde pelo governo
diante da população.
O Congresso Nacional (Câmara dos
Deputados
e
Senado
Federal),
as
assembléias legislativas estaduais e as
câmaras de vereadores dos municípios
discutem assuntos políticos variados, e
elaboram as leis de suas competências,
sendo, assim, representantes do Legislativo.
O Poder Judiciário tem como função aplicar
o Direito, o conjunto de regras e normas
legais que regulam as relações sociais. Seu
objetivo principal é resolver os conflitos de
interesse.
Na luta constante pelos direitos
humanos existiram inúmeras transformações
e conquistas até chegar a democracia em que
se vive em nosso país. No Brasil, a
democracia participativa delega a nós
cidadãos o poder de eleger os nossos
representantes políticos e também, o que
muitos não sabem, de participar da gestão e
do controle do Estado brasileiro.
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3 ENTREVISTA, COLETA E ANÁLISE DE
DADOS

Para saber qual o conhecimento
prévio que a população em geral tem sobre
as questões políticas, um questionário foi
elaborado com 8 perguntas com 5
alternativas cada. As pessoas entrevistadas
foram escolhidas de forma aleatória,
procurando-se apenas diversificar classes
sociais, profissões e idade. Responderam ao
questionário 88 adultos e 64 crianças dos 4˚
e 5˚ anos do Ensino Fundamental I, das
cidades de Santa Rita do Sapucaí e São
Gonçalo do Sapucaí. Deve-se levar em
conta, é claro, a complexidade de algumas
perguntas para as crianças.
O questionário aplicado é bem
simples, pois todas as perguntas são parte do
nosso cotidiano, estando presentes em
assuntos abordados em quase todos os meios
de comunicação. Além disso, ele contém
basicamente o que o projeto de iniciação
científica pretendeu verificar: o quanto a
população (professores, estudantes e os
próprios agentes políticos) sabem sobre as
competências e funções de cada cargo
político eletivo do município, bem como
sobre os direitos e deveres de cada cidadão.
A partir da análise dos resultados das
respostas do questionário, o que se pode
constatar é que a população adulta, em sua
maioria, possui um conhecimento básico
para exercer sua cidadania, o que falta
mesmo é ação por parte delas. Isto se
confirma na última questão do questionário
“Com que frequência você comparece às
reuniões da câmara municipal de sua
cidade?”, na qual 96% dos entrevistados
afirmaram jamais terem participado de uma
reunião da câmara municipal de vereadores.
As questões com respostas mais
variadas foram as que dizem respeito aos
poderes Executivo e Legislativo. Notou-se a
dificuldade que as pessoas têm tanto em
reconhecer os cargos de cada um, como em
diferenciar suas funções. Mesmo com esta

variação, a maioria das pessoas soube a
alternativa correta em ambas as questões,
provando que falta de conhecimento não é o
verdadeiro problema.
Em relação aos resultados das
entrevistas realizadas com as crianças de 4˚ e
5˚ anos, o que foi constatado é que as
respostas variaram bem mais. Acredita-se
que em função da ideia errada que as
crianças têm sobre o universo da política:
muitas pensam que é um assunto chato ou
complicado e se afastam. Considerando que
toda apreensão de conhecimento está
diretamente relacionada ao nível de interesse
que se tem sobre o tema, percebe-se que os
estudantes precisam ser mais explorados
neste âmbito. Ainda assim, houve um
número razoável de acertos, provando que as
crianças não estão completamente alheias e
que algum conhecimento vem sendo
adquirido por parte desses estudantes,
embora de uma forma ainda insuficiente ou
talvez até mesmo desestruturada.
4 VISITAS ÀS REUNIÕES DA CÂMARA
MUNICIPAL DE VEREADORES
Procurando verificar a participação
da população nas decisões do município,
foram realizadas três visitas às reuniões da
Câmara Municipal dos Vereadores de Santa
Rita do Sapucaí.
Na primeira visita, que ocorreu no
dia
22/06/2010,
a
Câmara
estava
completamente ocupada, com muitos
cidadãos presentes, pois naquele dia ia ser
votado o Projeto de Lei que propunha
instituir feriado municipal no dia 24 de
maio, dia da emancipação administrativa da
cidade. Entre os ouvintes estavam inúmeros
representantes do comércio e empresas
locais, representantes do sindicato dos
trabalhadores e outros interessados. Houve
um pronunciamento do presidente da
Associação Comercial e Empresarial do
Vale da Eletrônica (ACEVALE) e do
presidente
da
Cooperativa
Regional
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Agropecuária de Santa Rita do Sapucaí
(COOPERRITA), que se manifestaram
contrários à instituição do feriado. Em
seguida, houve a leitura de um ofício
encaminhado à Câmara por parte do
presidente do Sindicato das Indústrias de
Aparelhos Elétricos, Eletrônicos e Similares
do Vale da Eletrônica (SINDVEL), também
solicitando que os vereadores não
aprovassem o Projeto de Lei em questão.
Dando continuidade, houve uma calorosa
discussão entre os vereadores, cada um
expondo seus pontos de vista. A votação foi
aberta, o resultado foi de seis votos a favor e
três contra o Projeto de Lei. Após a
aprovação, muitos deixaram a Câmara
revoltados com a decisão, principalmente, os
empresários e comerciantes que acreditavam
ser muito prejudicial para os negócios a
instituição do referido feriado municipal. A
Câmara ficou praticamente vazia, contando
apenas com cinco pessoas e assim seguiu-se
a reunião.
Na segunda visita, realizada no dia
10/08/2010, havia cinco pessoas para assistir
a reunião que foi aberta apesar da ausência
de um dos vereadores. Foi feita a leitura da
ata da reunião anterior. Em seguida, a pedido
do presidente da tribuna, foram esclarecidas
algumas questões jurídicas com relação ao
prefeito municipal. Na sequência, foi
realizada a leitura de alguns ofícios, dentre
eles o comunicado da abertura do concurso
público para vagas na área da Saúde, a fim
de completar o quadro de funcionários
públicos que atendem no Programa Saúde da
Família (PSF); e o ofício que confirmava a
verba já empenhada para pavimentação de
algumas ruas do Bairro Pedro Sancho Vilela.
Foram também aprovados, por unanimidade,
Projetos de Lei que davam nomes a
logradouros da cidade.
A terceira reunião assistida foi no dia
07/12/2010, quando a Câmara também
estava com pouquíssimas pessoas, seis ao
todo, e neste dia seria discutido o orçamento
municipal para o ano de 2011. Antes de

iniciar os esclarecimentos, foram lidos
alguns
ofícios
e
convites.
Dando
seguimento, a Câmara recebeu o Diretor de
Planejamento que realizou a leitura dos
valores que seriam aplicados em cada setor
acompanhado das devidas justificativas. Os
vereadores levantaram algumas dúvidas e
questionamentos acerca do orçamento, que
foram respondidas pelo Diretor de
Planejamento. Apesar de ser um assunto de
grande importância para o funcionamento de
todo o município, poucas pessoas estavam
presentes.
As três visitas à Câmara Municipal
foram poucas se comparadas à quantidade de
reuniões no ano, mas, coincidentemente,
foram presenciadas três situações totalmente
diferentes. O que se pode concluir é que
quando se tratou de algo de interesse próprio
do cidadão, ele compareceu à reunião. Isso
ficou claro na primeira visita, quando a
Câmara estava praticamente tomada por
empresários em função da votação do
feriado municipal. Na segunda reunião,
quando não havia nada que pudesse
prejudicar diretamente os negócios de
alguém, a Câmara estava vazia. E, na
terceira, repetiu-se a mesma situação da
segunda visita, mesmo se tratando de um
assunto tão importante como o orçamento
público.
O motivo apresentado pelas
pessoas é quase sempre a falta de tempo para
frequentar as reuniões. Contudo, se existe
tempo para se resolver as questões de nosso
interesse, podemos dizer que, possivelmente,
o verdadeiro motivo das ausências do
cidadão às reuniões da Câmara Municipal
seja a falta de interesse. No entanto, para
confirmar isso, precisaríamos investigar a
fundo esta questão.
5 EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA
Percebendo na educação um caminho
possível para despertar a consciência política
e o interesse dos indivíduos, foi realizada
uma experiência em uma sala de aula do 5˚
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ano do Ensino Fundamental da Escola
Estadual Dr. Delfim Moreira, a fim de
perceber as impressões que os estudantes
possuíam a respeito do tema. Foram, então,
preparados quatro planos de aula para serem
aplicados em sala de aula.
5.1 Primeira aula
A primeira aula trazia o conteúdo
Cidadania visando alcançar os seguintes
objetivos: que os alunos pudessem
compreender os conceitos de cidadão e
cidadania, reconhecer situações em que
devemos exercer nossa cidadania, e
compreender o papel do cidadão, vereadores
e prefeito para a sociedade.
A aula teve início com a
apresentação de três situações problemas em
fotografias: a primeira imagem era de uma
rua sem calçamento, a segunda de uma rua
sem iluminação pública e, por último, a de
um monte de lixo no meio de uma praça. Foi
solicitado aos alunos que eles identificassem
a causa de cada um daqueles problemas,
uma possível solução e a quem deveriam
recorrer. Esta situação foi bastante
interessante, pois os alunos participaram
muito, todos queriam contar algum caso
semelhante ao observado nas imagens. Eles
culparam as autoridades, a sociedade de um
modo geral e, inclusive, a si próprios.
Apresentaram várias soluções, mas a última
pergunta foi a que gerou respostas mais
interessantes: na visão da maioria dos
alunos, quem poderia resolver os problemas
apresentados era exclusivamente o prefeito.
Alguns disseram que eles mesmos poderiam,
por exemplo, retirar o lixo da praça ou
poderiam solicitar a um gari que a
limpassem. Ficou evidente que eles não
tinham conhecimento de como funciona o
sistema e, menos ainda, do verdadeiro papel
do cidadão neste esquema.
Com base nesta constatação, foi
apresentado um esboço expondo a maneira
de como realmente as coisas devem

funcionar. De acordo com CGU (2009), um
dos papéis do Poder Legislativo municipal é
verificar se a atividade governamental
atendeu a necessidade pública, conforme as
leis que vigoram. Os cidadãos devem
participar ativamente desta fiscalização, por
isso a importância de assistir as reuniões da
Câmara Municipal. O prefeito tem o poder
de executar as leis e ações, mas quem rege e
fiscaliza as mesmas são os vereadores, por
isso, a verdadeira cobrança deve ser feita por
meio deles. Estabelece-se então uma linha
de relação: Cidadão – Vereador – Prefeito. O
cidadão que compreende seu lugar e a
importância de seu papel neste esquema
torna-se mais consciente e tem mais poder
de atuar nas mudanças sociais.
A primeira aula foi finalizada com a
leitura de um pequeno texto definindo o
conceito Cidadania, em seguida, debateu-se
o assunto e os alunos realizaram uma
palavra-cruzada.
No início da aula, quando foi
explicado que seria trabalhada a disciplina
de Geografia, muitos alunos se chatearam e
inclusive surgiu a pergunta se iriam ficar
lendo o livro didático. Ao final, percebeu-se
o grande envolvimento dos alunos pelo
assunto, que demonstraram muita vontade
em continuar com as aulas.
5.2 Segunda aula
A segunda aula visou os seguintes
objetivos: compreender a diferença entre
direito e dever, conhecer alguns direitos e
deveres do cidadão e compreender a
importância de se exercer o direito do voto.
Como motivação para a aula, foram
distribuídas algumas fichas que continham
palavras relacionadas a alguns dos direitos e
deveres do cidadão brasileiro. Solicitou-se
aos alunos que tentassem separar em um
quadro o que era direito e o que era dever e
depois analisou-se cada uma das sugestões.
Neste momento percebeu-se a
surpresa de alguns com muitos dos direitos
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apresentados. No entanto, não houve muita
dificuldade em diferenciar um de outro. Em
seguida realizou-se a leitura do texto “O
voto: mais do que um direito um dever do
cidadão”, da autoria de Vanessa Lenzi.
Analisaram-se as questões apresentadas no
texto e preparou-se para simular uma eleição
na sala de aula. Para isso, preparou-se
antecipadamente três discursos diferentes,
que foram interpretados por três alunos
representando os candidatos a prefeito do
município de Santa Rita do Sapucaí. O
primeiro candidato apresentava em seu
discurso distorções na verdadeira função de
prefeito, pois havia em sua fala atitudes que
são de função dos vereadores. O segundo
candidato
discursava
apresentando
vantagens para aquele que votasse nele,
prometendo mundos e fundos à custa do
dinheiro público. Por fim, o último
candidato discursava apresentando possíveis
atitudes de um prefeito que cumpre com suas
verdadeiras funções, sem exagerar nas
promessas. O objetivo dessa simulação foi
fazer com que os alunos refletissem a
respeito da decisão que iriam tomar e, para
isso, deveriam analisar as propostas
apresentadas e garantir para que seus votos
não fossem em prol de seus próprios
benefícios, mas sim para o bem de toda
sociedade. Os alunos votaram em uma urna
e, devido à falta de tempo, optou-se por
contar os votos em casa e apresentar o
resultado no encontro seguinte.
Na chegada para a terceira aula, os
alunos, ainda na porta da escola, mostraramse curiosos em saber o resultado da votação.
Houve muita surpresa, porque não se
esperava causar-lhes tamanha empolgação
com a simulação da votação. Isto serve para
que se reflita como têm sido conduzidas as
aulas de Geografia.
A aula teve início com a apresentação
do resultado da eleição simulada, sendo o
candidato número três eleito pela maioria,
com o percentual de 66,66% dos votos.
Analisou-se o resultado e debateu-se o

porquê desta escolha, quando muitos alunos
quiseram falar e contaram seus votos. O que
se pode perceber é que para alguns o
candidato
que
ofereceu
vantagens
particulares ainda era o melhor. Esta talvez
ainda seja a consciência de muitos
brasileiros. Para finalizar este assunto,
conversou-se sobre a importância de
conhecer o planejamento dos governantes,
pois só desta forma é possível analisar e
fazer uma escolha correta.
5.3 A terceira aula
O conteúdo da terceira aula foi a
Constituição do nosso país. O objetivo dessa
aula foi o de fazer com que os alunos
aprendessem o que é, e para que serve, a
Constituição de uma nação e também para
conhecer alguns direitos assegurados por ela.
E, por fim, fossem capazes de identificar
situações do dia-a-dia em que cumprimos ou
não a lei.
O tema foi introduzido à turma por
meio de um exemplar da Constituição
Federal a fim de perceber o que eles sabiam
sobre ela.
Observou-se que muitos alunos nem
sequer imaginavam do que se tratava,
quando foi feita uma breve explicação sobre
sua criação, finalidades e sua importância na
sociedade. Um aluno comentou que era
apenas um “livro”, neste momento,
aproveitou-se a oportunidade para explicar
que naquele “livro” ele podia encontrar
todos os direitos vistos na aula passada e
muitos outros e que é este “livro” que auxilia
o cidadão na conquista de sua cidadania.
A partir desta conversa, realizou-se a
leitura do Artigo 3˚ da Constituição
Brasileira:
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Art. 3º Constituem objetivos fundamentais
da República Federativa do Brasil:
I - construir uma sociedade livre, justa e
solidária;
II - garantir o desenvolvimento nacional;
29

III - erradicar a pobreza e a marginalização e
reduzir as desigualdades sociais e regionais;
IV - promover o bem de todos, sem
preconceitos de origem, raça, sexo, cor,
idade e quaisquer outras formas de
discriminação. (BRASIL, 1988).

E do Artigos 5˚:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem
distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes
no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade. (BRASIL, 1988).

Em seguida, houve um debate sobre a
leitura realizada, refletindo sobre situações
em que a lei estava sendo cumprida ou não
no dia-a-dia. A situação mais preocupante
para os alunos foi a pobreza e a fome.
Muitos contaram casos de pessoas
conhecidas, ou que viram nos jornais. Com a
intenção de levá-los a refletir acerca de
outros
problemas
sociais,
foram
apresentadas três imagens: a primeira era de
uma família vivendo na rua; a segunda era
uma cena que retratava o trabalho infantil; e
a última um assentamento de sem-terras.
Analisando cada uma das imagens, os alunos
relataram com suas próprias palavras sobre
esses problemas. Todos os alunos
concordaram que as imagens eram tristes,
alguns associaram à pobreza, outros ao
descaso dos políticos. Então, perguntou-se
qual era a nossa parcela de culpa naquelas
situações. Um aluno respondeu a pergunta
de forma bem clara, mostrando felizmente,
que o trabalho das aulas anteriores teve
resultado: ele disse que podíamos lutar a
favor do cumprimento das leis, procurando
os representantes políticos responsáveis.
O plano desta terceira aula iria seguir
com a elaboração de uma Constituição para
a sala de aula, mas diante dos fatos preferiuse conduzir a aula de outra maneira.
Solicitou-se, então, que todos os
alunos pensassem uma forma de solucionar
uma das três situações apresentadas. A

proposta deveria ser viável e ter a
participação do cidadão em algum momento.
Excelentes resultados foram obtidos, porque
houve a apreensão que eles tiveram do
esquema
Cidadão-Vereador-Prefeito,
aplicando-a em outras esferas.
Também tiveram alunos que
preferiram alternativas como construir casas
em mutirão para resolver, por exemplo, o
problema da família de rua e das sem-terras.
Outro aluno defendeu a criação de mais
fábricas para oferecer mais empregos aos
pais, assim a criança não precisaria trabalhar
etc. Essa aula foi muito produtiva e foi
quando se pode obter mais informações a
respeito das impressões dos alunos acerca
das questões políticas e sociais do nosso país
e até mesmo de nossa cidade. Encerrou-se a
aula solicitando que alguns alunos
apresentassem suas propostas ao restante da
turma. Em função da falta de tempo, não foi
possível discutir as propostas em relação a
sua viabilidade e qualidade ainda nesta aula,
por isso esta atividade ficou para a próxima.
5.4 A quarta aula
A quarta aula foi iniciada com a
análise das propostas e observando-se que,
em todas as situações, se o cidadão atuar é
muito mais viável que a solução aconteça.
Concluiu-se que deixar por conta das outras
pessoas é muito mais difícil obter um bom
resultado, por isso a importância da
participação como cidadãos atuantes na
sociedade em que se vive.
A quarta e última aula teve o objetivo
de
concluir
todos
os
conteúdos
anteriormente trabalhados, resgatando os
pontos importantes para verificar o que foi
apreendido pelos alunos.
Solicitou-se que eles se dividissem
em três grupos para confeccionarem cartazes
dos três temas: “Cidadania”, “Direitos e
Deveres” e “A Constituição”. O resultado foi
ao mesmo tempo surpreendente e fascinante.
Apesar de muita conversa entre eles, logo se
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percebeu que o assunto era a respeito do
trabalho proposto.
Foram distribuídas revistas e jornais
para que eles recortassem, canetinhas para
escreverem o que achassem importante e
percebeu-se que eles estavam utilizando o
material das aulas anteriores, como os
textos e imagens.
O cartaz sobre “Cidadania” trazia ao
centro de muitas imagens a frase que foi
considerada com chave de todo o projeto:
“Cidadania é o direito de todos termos
direitos”.
O grupo dos “Direitos e Deveres”
produziu um cartaz bastante criativo com
muitas imagens de direitos e deveres que o
cidadão possui, como alimentação, saúde,
educação e liberdade.
O grupo da “A Constituição” fez uma
reflexão bastante plausível, recortaram
imagens de miséria, preconceito, descaso e
levantaram seguinte questão: “Até quando a
Lei não será cumprida?”.
Após a confecção dos cartazes, os
grupos fizeram a apresentação para o
restante da turma. A seguir, foram analisadas
as questões levantadas pelos alunos e
encerrou-se o trabalho.
A despedida da quarta aula foi
emocionante, porque os alunos se
expressaram com bastante tristeza quando
foram comunicados sobre o final do projeto.
O comentário de uma aluna foi, talvez, a
confirmação mais clara da importância deste
projeto. Ela disse: “Quando a senhora falou
que iria dar aulas de Geografia pensei que
íamos ficar lendo o livro, mas foi muito mais
legal, quero que todas as aulas sejam assim”.
Com isso fica a reflexão para os
educadores de como os assuntos têm sido
tratados em sala de aula. A preocupação em
trazer os temas abordados para realidade dos
alunos aproximou-os dessas questões e fez
com que o assunto não se tornasse
desinteressante e cansativo. Colocar o jovem
em contato com este assunto desde a
infância, ajuda a torná-lo mais natural em

sua vida adulta, além de desenvolver uma
consciência política.
O questionário realizado na primeira
etapa do projeto comprovou esta evidência,
pois cerca de 63% dos adultos entrevistados
nunca compareceram a uma reunião da
câmara municipal de sua cidade. Essa
situação foi confirmada ao perceber na
Câmara Municipal de Santa Rita do Sapucaí,
os poucos presentes nas reuniões assistidas.
Segundo Freire (2001, p. 9):
O corpo consciente e curioso que estamos
sendo se veio tornando capaz de compreender,
de inteligir o mundo, de nele intervir técnica,
ética, estética, científica e politicamente. A
reconstrução desta história pode realmente
estar na educação.

A experiência vivida na Escola
Estadual Dr. Delfim Moreira mostrou que a
abordagem do tema Cidadania e Política
com as crianças é algo extremamente
necessário. As aulas não eram apenas
informativas, visavam também à formação
de uma visão crítica do aluno. O interesse
demonstrado pela turma talvez seja a
evidência mais clara de como precisamos
trazer este assunto para a realidade de todos,
com a intenção de formar indivíduos mais
atuantes na sociedade.
6 CONCLUSÃO
Este trabalho teve como principal
objetivo diagnosticar o que o cidadão
conhece e pratica no âmbito da Cidadania e
da Política. A principal questão foi perceber
se as pessoas estão informadas ou não e se
estão atuantes ou não.
Iniciou-se o projeto acreditando que
as pessoas estivessem desinformadas. No
entanto, o que ficou comprovado é que
conhecimento não é o verdadeiro problema,
mas sim a falta de atuação. As questões
políticas são discutidas pelas pessoas, estão
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presentes no dia-a-dia, são de conhecimento
de muitos, contudo não são levadas à prática.

16. ed. rev. e atual. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2007.
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Resumo - O artigo apresenta uma análise
comparativa entre as abordagens tradicional,
comportamentalista, cognitivista, humanista
e sócio-cultural. Abordando aspectos dos
processos de ensino e de aprendizagem,
quais sejam: modelo de ensino, professor,
aluno e avaliação. Analisando-os segundo o
corpo teórico de cada abordagem.
Abstract - This article presents a
comparative analysis among the traditional,
behavioral, cognitive, humanistic and sociocultural approaches. It works with aspects
of teaching and learning process as teaching
model, teacher, student and assessment.
Each approach is treated according to its
theoretical body.
Palavras-chave - Modelos de ensino.
Ensino. Aprendizagem.
Keywords - Teaching Models. Teaching.
Learning.
1 INTRODUÇÃO
Este artigo tem como escopo
correlacionar abordagens dos processos de
ensino e de aprendizagem, quais sejam:
abordagem
tradicional,
abordagem
comportamentalista, abordagem cognitivista,
abordagem humanista e a abordagem sóciocultural. Analisar-se-á aspectos dessas

abordagens, propiciando uma análise
comparativa entre elas.
É oportuno registrar que entende-se
ensino e aprendizagem como dois processos
independentes. Sendo assim, ensinar
representa uma atividade, e aprender
expressa o êxito de uma tarefa intelectual.
Dessa forma, podemos afirmar que há,
necessariamente, uma postura efetiva,
diríamos ativa, tanto daquele que ensina, o
professor, quanto daquele que aprende, ou
seja, o aluno.
A relevância do presente trabalho se
dá pela oportunização do uso por docentes
das abordagens na sua prática do cotidiano,
uma vez que se considera este uso como
imprescindível para o educador. Todavia,
para que ele tenha êxito, precisará conhecêlas e, sobretudo, correlacioná-las, pois, cada
educador trabalha com uma realidade
específica na sua respectiva sala de aula.
Não obstante esse conteúdo faça
parte da formação docente, torna-se
imprescindível que o professor tenha um
diagnóstico claro do ambiente educacional
em que irá trabalhar. Esta preocupação com
a relação de conteúdo e diagnóstico é
motivada
pela
percepção
de
que
profissionais da educação por vezes
descaracterizam uma ou outra abordagem.
Todavia, surgem indagações de caráter
analítico, tais como: Por que devo usar a
abordagem
humanista
e
não
a
comportamentalista? Quando o professor
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deve ser mais passivo e menos ativo? Qual a
finalidade da avaliação? Devo aplicar
autoavaliação? Devo considerar o meu aluno
passivo ou ativo? Compreender é descobrir
ou reproduzir um conteúdo comunicado?
Essas e outras perguntas surgem no
ambiente acadêmico quando se fala em
abordagens dos processos de ensino e de
aprendizagem. O presente trabalho não tem
por objetivo esgotar o assunto, mas
explicitar uma reflexão analítica. Reflexão
que se faz necessária pelo fato de que, nos
últimos anos, a questão das abordagens vem
causando incômodo em pesquisadores na
área
de
educação
e
docentes
envolvidos/preocupados com a formação do
discente.
A metodologia aborda a pesquisa
bibliográfica, que é abrangente sobre o tema.
O trabalho está dividido conforme as
características das abordagens. Sendo assim,
o segundo item descreve os modelos de
ensino; o terceiro discorre sobre como se
porta o professor em cada abordagem; o
quarto relata como o aluno é visto em cada
abordagem; e por fim, o quinto item analisa
o processo avaliativo de cada uma,
evidenciando como ele acontece.

Freire (1983) entende esse modelo de
ensino verbalista, como educação bancária,
pois
“deposita”
no
educando,
as
informações, conhecimentos, dados etc.
Bordenave (1984, p.41) entende que:
Assim, se a opção pedagógica valoriza
sobretudo os conteúdos educativos, isto é, os
conhecimentos e valores a serem
transmitidos, isto caracterizaria um tipo de
educação tradicional que chamaremos
Pedagogia da Transmissão.

O modelo de ensino tradicional tem
sido motivo de inúmeras discussões na área
de educação. Contudo, esse modelo está
presente em muitas salas de aula, onde os
alunos são ensinados e instruídos pelo
professor.
A abordagem comportamentalista
tem como modelo de ensino o repasse de
informações do professor ao aluno. Nessa
perspectiva, ocorre a individualização do
ensino. Os comportamentos desejados são
inseridos e mantidos nos educandos por
condicionantes e reforçadores.
Moreira (1999, p. 140) entende que:
A orientação comportamentalista considera o
aprendiz, basicamente, como um ser que
responde a estímulos que se lhe apresentam.
Nesta perspectiva, a atenção volta-se para
eventos observáveis e mensuráveis no
mundo exterior ao indivíduo; esta ênfase no
ambiente objetivo, por sua vez, provê uma
base para o estudo de manipulações que
produzem mudanças comportamentais.

2 MODELO DE ENSINO
O modelo de ensino representa como
acontecerá o processo de ensino, ou seja, de
que forma desenvolverá o conteúdo ou as
atividades com o discente. Todavia, cada
abordagem tem uma perspectiva particular
desse processo.
A abordagem tradicional pauta-se
pelo
ensino
expositivo,
verbalista.
Caracterizando assim, a transmissão dos
conhecimentos
acumulados
pela
humanidade. Nessa perspectiva o ensino fica
centrado no professor cuja ênfase é o
conteúdo.

Esse modelo trabalha basicamente
com o reforço e a recompensa, pois é um
pensamento peculiar dessa abordagem,
conceber o homem como resultado das
influências do meio ambiente, afirmando
categoricamente que o homem não é livre.
Logo, se for condicionado por meio do
ensino o êxito na aprendizagem será certo,
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pois o conhecimento
experiência.

é

resultado

ensino deve facilitar a auto-realização, o
crescimento pessoal.

da

Quadro 1 - Abordagens, modelos e predicações.

Observa-se que tanto a abordagem
tradicional quanto a comportamentalista
centra o modelo de ensino no professor,
como o desencadeador dos processos de
ensino e de aprendizagem.
A abordagem cognitivista tem o
docente como o planejador do processo, ou
seja, o ensino é realizado a partir de
situações planejadas pelo educador, e tem
como pressuposto que compreender é
descobrir. O processo de ensino é baseado
na atividade participativa do educando, por
meio
de
pesquisas,
investigações,
experimentações, comparações etc.
De acordo com Saviani (1984) essa
perspectiva
exemplifica
que
o
imprescindível não é aprender, mas,
sobretudo aprender a aprender.
Já a abordagem humanista define o
modelo de ensino tendo o aluno no centro do
processo, pois o educando elenca o que quer
e como quer aprender, ou seja, a não
diretividade do ensino. Nessa perspectiva,
ocorre a aprendizagem significativa, pois
quem comanda os níveis de aprendizagem é
o próprio aluno.
Moreira (1999, p. 140) discorre sobre
a abordagem humanista, apontando que ela:
[...] considera, primordialmente, o aluno
como pessoa. Ela é essencialmente livre para
fazer escolhas em cada situação. O
importante é a auto-realização da pessoa. O

Percebe-se a centralidade do aluno no
modelo de ensino dessa abordagem. A
perspectiva humanista é diametralmente
oposta à abordagem tradicional, à
comportamentalista e à cognitivista, no que
diz respeito ao modelo de ensino. Enquanto
o tradicionalismo foca o conteúdo, o
comportamentalismo está focado nos
condicionantes e reforçadores, e o
cognitivismo na ação do educando a partir
de situações de ensino planejadas; a
abordagem humanista focaliza o modelo de
ensino no aluno, reivindicando que esse fator
conduz o alunado ao conhecimento,
sobretudo a aprendizagem significativa.
Nessa abordagem o conteúdo tem um
papel secundário, visto que a ênfase está nas
relações interpessoais, considerando o
indivíduo com capacidades de desenvolverse, autodirigir-se e, enfim, ajustar-se de
acordo com as situações.
Finalmente, a abordagem sóciocultural cujo precursor foi o educador Paulo
Freire. Ele foi taxativo quanto ao modelo de
ensino,
sendo
este,
baseado
na
problematização, pois dizia que a educação
tem que ser problematizadora.
Os “conteúdos” são elencados
conforme as necessidades do aluno,
propiciando a ele condições para
desenvolver uma postura reflexiva, ou seja,
ser sujeito ativo na sociedade. Aqui ocorre o
que se chama na pedagogia de
contextualização, levando em consideração o
contexto histórico-social-econômico do
educando.
3 PROFESSOR
Dentro das abordagens em análise o
professor é representado de uma maneira
específica, pois cada abordagem encara os
processos de ensino e de aprendizagem,
segundo o seu corpo teórico.
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Para Snyders (apud Mizukami, 1986,
p.8):
o ensino tradicional é o ensino verdadeiro,
onde a atividade de ensinar está centrada no
professor que a expõe e interpreta, conduzindo
o aluno ao contato com as grandes realizações
da humanidade e da cultura em geral.

Quadro 2 – Professor, predicações e complementos.

O
Quadro
2
apresenta
a
caracterização do professor em cada
abordagem, sendo assim, na abordagem
tradicional o professor é tido como
mediador/transmissor cujo enfoque está no
conteúdo, o professor como planejador está
dentro da comportamentalista. Já a
abordagem cognitivista tem o educador
como criador/possibilitador, diferentemente
da abordagem humanista em que o professor
é apenas orientador, ou seja, é mais passivo.
Enfim, na abordagem sócio-cultural o
professor
é
caracterizado
como
problematizador.
A partir do Quadro 2 surgem
algumas indagações de caráter reflexivo, tais
como: Em que medida cada definição
caracteriza o professor? E os complementos?
Que papel tem na elaboração da função do
professor? O professor é mediador,
planejador, possibilitador, orientador ou
problematizador?
Essas e outras indagações surgem no
transcurso de uma análise sobre o professor
dentro das abordagens dos processos de
ensino e de aprendizagem. Como se explora
infra.
O
professor,
na
abordagem
tradicional, é o mediador e o transmissor de
conteúdos aos alunos, ou seja, predomina
como autoridade, pois o ensino está
invariavelmente centralizado nele, haja vista,
ser o detentor do conhecimento.

Nessa perspectiva, o professor exerce
um papel insubstituível, pois é incumbência
dele “ensinar” os alunos. A maneira que o
professor é representado em todas as
abordagens terá conseqüências diretas na
representatividade do aluno.
Para
a
concepção
comportamentalista,
o
professor
é
extremamente estratégico, ou seja, ele
planeja o processo de ensino, a ênfase reside
nesse planejamento, pois a partir deste, vai
se desenvolver o processo.
A garantia de um ensino de
qualidade, dentro dessa abordagem, embasase no professor, pois ele seleciona, organiza
e, sobretudo, aplica. Evidentemente, por
meios que garantam o êxito do ensino.
Na abordagem cognitivista muda-se
o papel do professor, porque nesse momento
ele é o criador de situações, possibilitando
um ambiente propício para o aprendizado do
aluno. Todavia, é função deste desequilibrar
o educando, proporcionado a ele um conflito
cognitivo, pois através dessa situação ele vai
elaborar o seu conhecimento.
Nas abordagens supracitadas, o
professor exerce, de alguma forma, papel
ativo nos processos de ensino e de
aprendizagem. Entretanto, na abordagem
humanista ele é mais passivo, apenas
orienta, não transmite o conteúdo da
disciplina.
Essa perspectiva caracteriza o
educador como facilitador da aprendizagem
do educando. Porém, esse termo facilitador
não é usado no sentido de retirar as
dificuldades e tornar o processo fácil, em
que o aluno não precisa raciocinar, mas é
criar todas as possibilidades possíveis de que
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ele precisa para chegar ao conhecimento,
pois este é construído no transcorrer do
desenvolvimento pessoal discente.
Enfim, a abordagem sócio-cultural.
Tendo como fundamento o seu modelo de
ensino, que é a problematização tem o
professor como problematizador. Ele vai
conduzir os processos de ensino e de
aprendizagem, de forma que, a sua relação
com o educando seja horizontal e, sobretudo,
não imposta, descaracterizando aquele
cenário em que o professor é o único
detentor do conhecimento, gerando uma
situação de dominador-dominado.
Nessa abordagem supera-se esse
ambiente, pois propicia um crescimento
mútuo do docente e dos discentes,
desenvolvendo
uma
reciprocidade
intelectual, pois o professor leva em
consideração o arcabouço do contexto de
vida dos alunos, criando condições
favoráveis para o aprendizado. A
problematização acontece considerando a
bagagem cultural que o aluno detém.
4 ALUNO
Como já explorado, as abordagens
dos processos de ensino e de aprendizagem
possuem especificidades quanto ao modelo
de ensino, papel do professor e,
evidentemente,
esses
dois
fatores
influenciaram a representatividade do aluno
em cada abordagem.
O aluno, na abordagem tradicional, é
caracterizado como um receptor, pois
passivamente
recebe
os
conteúdos
transmitidos
pelo
professor,
subseqüentemente ele repetirá os conteúdos
comunicados.
É oportuno observar que, nessa
perspectiva, todos os alunos trabalham no
mesmo ritmo, sendo considerados adultos
em miniaturas que devem ser atualizados.
Porém, essa atualização não leva em
consideração o contexto do aluno ou o
significado do conteúdo para ele, mas é

pautada por conteúdos que a escola julga
necessários para o educando, independente
da sua realidade.
Na abordagem comportamentalista o
aluno permanece neutro, passivo e,
sobretudo, contemplativo, pois o corpo
teórico define que o conhecimento vem
pelos sentidos, é resultado da experiência.
Estabelecendo uma comparabilidade
entre o aluno na visão tradicional e o aluno
na visão comportamentalista, depreende-se
que, embora seja passivo, o aluno na
abordagem tradicional tem o conhecimento
como produto adquirido. Por sua vez, o
aluno na abordagem comportamentalista tem
o conhecimento por meio de experiências,
pois vai ser condicionado passivamente, por
meio de reforçadores. Todavia, vai
experienciar o conhecimento em aquisição.
A abordagem cognitivista, cuja
expressão “compreender é descobrir”,
exemplifica o seu arcabouço teórico, tem o
aluno como ativo nos processos de ensino e
de aprendizagem, pois vai observar,
experimentar
(sem condicionamentos),
comparar etc.
Essa
perspectiva
opõe-se
as
anteriormente exploradas, pois caracteriza o
aluno como sujeito que conhece. O
conhecimento é produto da interação entre o
homem e o mundo, entre sujeito e objeto.
Moreira (1999, p. 140) entende que:
A linha cognitivista enfatiza o processo da
cognição, por meio do qual o mundo de
significados tem origem. À medida que o aluno
aprende, estabelece relações de significação,
isto é, atribui significados à realidade em que
se encontra.

Conclui-se que a linha cognitivista
considera o aluno como sujeito que constrói
o seu conhecimento, por meio da interação
com o objeto do conhecimento. Percebe-se a
atividade do discente na construção do seu
aprendizado.
Diferencia-se a abordagem humanista
das demais, pois esta possui uma
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peculiaridade quanto à postura do aluno no
processo de ensino e de aprendizagem. O
educando comanda os ritmos, os interesses e
os níveis da aprendizagem. Valendo-se dessa
característica, a visão humanística aponta
que ocorre no aluno a aprendizagem
significativa, pois ele é o centro do ensino.
A abordagem sócio-cultural aponta o
aluno como elaborador e criador do
conhecimento. Freire (1996, p. 47) aponta
que “Saber que ensinar não é transferir
conhecimento, mas criar as possibilidades
para a sua própria produção ou a sua
construção”. Tendo em vista que essa
perspectiva pauta-se por um ensino cuja
temática é problematizar, conclui-se que o
aluno será ativo no processo. De modo que,
desenvolverá uma atitude reflexiva, crítica e,
sobretudo, saberá agir nas diversas situações
da vida, pois foi o construtor do seu
conhecimento a partir de problemas
contextualizados.
Aproveita-se o ensejo para apontar
que, nos processos de ensino e de
aprendizagem dessa abordagem predomina o
diálogo, a colaboração, a organização e a
solução em comum dos problemas.

processos de ensino e de aprendizagem.
Subseqüentemente, analisar-se-á a avaliação
dentro
das
abordagens
tradicional,
comportamentalista, cognitivista, humanista
e sócio-cultural.
Sant’Anna (1995, p. 29-30) entende a
avaliação como:
Um processo pelo qual se procura
identificar, aferir, investigar e analisar as
modificações
do
comportamento
e
rendimento do aluno, do educador, do
sistema, confirmando se a construção do
conhecimento se processou, seja este teórico
(mental) ou prático.

Percebe-se,
com
base
nessa
definição, que a avaliação não se restringe
especificamente ao alunado, mas também
avalia o docente e, consequentemente, o
sistema como um todo.
Demo (1999, p. 1) entende a
avaliação como:
Refletir é também avaliar, e avaliar é
também planejar, estabelecer objetivos etc.
Daí os critérios de avaliação, que
condicionam seus resultados estejam sempre
subordinados a finalidades e objetivos
previamente estabelecidos para qualquer
prática, seja ela educativa, social, política ou
outra.

5 AVALIAÇÃO
A temática avaliação dentro da
educação tem causado inquietação em
profissionais da educação, pois tem sido
motivo
de
discussões,
pesquisas,
investigação
de
campo
etc.,
e
consequentemente surgem indagações, tais
como: Como deve ser feita a avaliação? O
que a avaliação representa nos processos de
ensino e de aprendizagem? O que medem as
provas? O educador deve dar prova? O
professor deve aplicar avaliação ou
autoavaliação? Como atribuir notas?
Essas e outras indagações surgem
quando se fala em avaliação ou prova. Na
sequência, destacam-se algumas definições
de avaliação cujos autores discorrem sobre
essa temática tão importante para os

Demo (1999) salienta a importância
do planejamento no processo avaliativo, pois
através do mesmo são elencados objetivos,
que serão ou não atingidos pelos alunos, o
instrumento que vai apontar o cumprimento
desses é a avaliação.
Luckesi (1996, p. 33) aponta a
avaliação como “[...] um julgamento de
valor sobre manifestações relevantes da
realidade, tendo em vista uma tomada de
decisão".
Libâneo (1994, p. 195) entende a
avaliação como:
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Uma tarefa didática necessária e permanente
do trabalho docente, que deve acompanhar
passo a passo o processo de ensino e
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aprendizagem. Através dela, os resultados
que vão sendo obtidos no decorrer do
trabalho conjunto do professor e dos alunos
são comparados com os objetivos propostos,
a fim de constatar progressos, dificuldades, e
reorientar o trabalho para as correções
necessárias. A avaliação é uma reflexão
sobre o nível de qualidade do trabalho
escolar tanto do professor como dos alunos.
Os dados coletados no decurso do processo
de ensino, quantitativos ou qualitativos, são
interpretados em relação a um padrão de
desempenho e expressos em juízos de valor
(muito bom, bom, satisfatório, etc.) acerca
do aproveitamento escolar.

Segundo Libâneo (1994, p. 195) a
avaliação é uma tarefa complexa, pois:
[...] não se resume a realização de provas e
atribuição de notas. A mensuração apenas
proporciona dados que devem ser
submetidos a uma apreciação qualitativa. A
avaliação,
assim,
cumpre
funções
pedagógico-didáticas, de diagnostico e de
controle em relação as quais se recorrem a
instrumentos de verificação do rendimento
escolar.

Libâneo (1994) aponta a avaliação
como inerente aos processos de ensino e de
aprendizagem, enfatizando que ela faz parte
da atividade docente, caracterizando-a como
atividade complexa.
Esses e outros autores discorrem
sobre a avaliação. Entretanto, não é escopo
do presente trabalho pesquisar definições,
mas foi assim feito para elucidar a questão
avaliativa e explicitar algumas definições.
Passa-se a analisar essa temática nas
abordagens.
A abordagem tradicional tem como
perspectiva avaliativa mensurar a quantidade
e a exatidão das informações, dados e
conhecimentos reproduzidos na prova, ou
seja, o aluno recebe o conteúdo no
transcorrer de um determinado tempo e,
posteriormente, reproduz na prova. Esta vai
mensurá-lo enquanto aprendiz.
O
comportamentalismo
está
permeado por uma visão tradicionalista, pois

a avaliação objetiva mensurar a realização
dos objetivos previamente estabelecidos e,
subseqüentemente analisar-se-á nessa visão
a reprodução do conteúdo exposto ao aluno.
Percebe-se que ainda privilegia o conteúdo
em detrimento de uma aprendizagem
significativa.
Como na abordagem cognitivista, o
aluno possui uma postura ativa. Essa
característica vai afetar diretamente a
avaliação. Nessa visão a avaliação mensura a
produtividade do discente por meio de
reproduções livres, ou seja, não é um sistema
rígido, engessado, formatado etc., avaliamse as produções próprias, explicações e,
sobretudo,
a
construção
ativa
do
conhecimento do aluno.
Correlacionando
a
abordagem
humanista percebe-se uma ruptura com as
outras abordagens no que se refere à
perspectiva avaliativa, visto que essa se
pauta pela autoavaliação. O conteúdo exerce
um papel secundário, as reproduções das
aulas expositivas não ocupam lugar nessa
abordagem.
Haydit (2006, p. 299-300) entende
que:
A autoavaliação é uma forma de apreciação
normalmente usada quando nos dedicamos a
atividades significativas, decorrentes de um
comportamento intencional. Na escola, a
auto-avaliação é a apreciação feita pelo
próprio aluno do processo vivenciado e dos
resultados obtidos. Quando bem orientado, o
aluno é capaz de dizer quais são seus pontos
fortes, quais são suas dificuldades, o que
aprendeu e em que aspectos precisa
melhorar.

Percebe-se a diferença da abordagem
humanista das demais. Contudo, a
abordagem sócio-cultural assemelha-se à
humanista, pois essa também se pauta pela
auto-avaliação, sobretudo pela avaliação
mútua da prática educativa por docentes e
discentes, haja vista, a relação horizontal
cujo diálogo predomina.
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6 CONCLUSÃO
Conclui-se que as abordagens dos
processos de ensino e de aprendizagem
retomadas
nesse
trabalho
possuem
especificidades no seu arcabouço teórico.
Porém, é possível identificar que existem
semelhanças quanto a alguns aspectos de
uma abordagem para outra.
Com
base
nas
reflexões
desenvolvidas no processo de elaboração
deste artigo, foi possível compreender a
importância que o conjunto de abordagens
tem para os docentes, pois pode sustentar os
processos de ensino e de aprendizagem.
A
utilização
das
abordagens
tradicional, comportamentalista, cognitivista,
humanista e sócio-cultural, dependerá da
perspectiva do docente e respectivamente do
ambiente educacional que está inserido.
Contudo, nenhuma delas pode garantir a
eficiência e eficácia nem do ensino,
tampouco da aprendizagem. Na verdade,
cada abordagem é a apresentação de um
modelo de trabalho. Como todo modelo,
atende a demandas de uma sociedade em um
período específico. Dessa forma, não são
fins, mas meios para o desenvolvimento do
trabalho docente.
Tomando-as na realidade em que o
professor atual está inserido, é importante
que cada aspecto seja pensado/refletido e
escolhido não como uma nomenclatura, mas
que cada aspecto caracterize aquilo que o
docente reconhece como a tomada de uma
posição. Mais, como forma de expressar a
compreensão que cada um tem na educação.
Com base nas características das
diferentes
abordagens,
é
possível
compreender o papel do professor como
problematizador, criando um ambiente de
reciprocidade intelectual, em que
seja
oportunizada ao educando a compreensão da
aplicabilidade do conhecimento que está
construindo. A perspectiva avaliativa dos
processos de ensino e de aprendizagem não

deve ser rígida, ou seja, compreendida como
um instrumento cuja medida será exata.
Contudo, deve-se priorizar as reproduções
livres e, sobretudo, com características
próprias. Por fim, a autoavaliação é oportuna
para diagnosticar a eficiência e eficácia da
prática educativa por docentes e discentes.
Portanto, é possível relacionar as
abordagens, tendo-as como coadjuvantes nos
processos de ensino e de aprendizagem.
Assim sendo, subsidiar-se-á a ação docente e
explicitará o papel discente.
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Resumo: Neste artigo são apresentadas as
novas características presentes na Allegro,
versão 5 da Application Programming
Interface (API), em comparação a sua versão
anterior. É abordada a estrutura na qual a
API se organiza, bem como exemplos de
códigos mostrando algumas de suas
funcionalidades. São também apresentadas
técnicas para compilar o código-fonte e
utilizar a Allegro nos sistemas operacionais
Linux e Windows.
Abstract: This paper introduces the new
features in Allegro, version 5 of the
Application Programming Interface (API),
compared with its previous version. It shows
the structure which the API is organized, as
well some code samples showing some
features. It also shows how to compile the
source code and how to use Allegro in Linux
and Windows Operating Systems.
Palavras-chave: Allegro. Programação de
jogos virtuais. Multimídia. Linguagens
C/C++.
Keywords: Allegro. Game programming.
Multimedia. C/C++ languages.
1 INTRODUÇÃO
A Allegro é uma das bibliotecas mais
populares entre as pessoas que se iniciam na
programação de jogos virtuais para
computadores. Tal popularidade se justifica
pelo fato dela proporcionar acesso fácil às
rotinas
comumente
necessárias
no

desenvolvimento de jogos virtuais, tais como
entrada de mouse, teclado e joystick, geração
de gráficos, efeitos sonoros e gerenciamento
de tempo (timers). Além disso, a biblioteca
se destaca por ser livre, sem custos de
licença de uso para o desenvolvedor.
Escrita utilizando a linguagem C, a
Allegro
também
proporciona
total
compatibilidade com a linguagem C++. O
uso de tais linguagens faz com que não
somente a biblioteca, mas também os
aplicativos desenvolvidos com ela possam
ser multiplataforma, podendo ser executados
sobre os sistemas operacionais Linux,
Windows e Mac.
A Allegro foi criada por Shawn
Hargreaves como uma biblioteca para
facilitar o desenvolvimento de jogos para o
Atari ST e teve um grande crescimento a
partir da segunda metade da década de 1990
e início da década de 2000 (ALLEGRO.CC,
2011). Foi nesse período que ela se tornou
multiplataforma pelo esforço de sua
comunidade de desenvolvedores, tendo sua
versão 4 popularizada entre os iniciantes na
programação de jogos pela sua facilidade e
flexibilidade.
A Allegro é útil não só para jogos. É
uma biblioteca multimídia rica em
funcionalidades, podendo ser utilizada na
criação de qualquer tipo de aplicativo
gráfico. Um dos principais usos dá-se na
criação de ports de jogos antigos para os
diversos sistemas operacionais suportados,
como Windows, Linux e Mac (HARBOUR,
2007).
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Com tais características, e por ser
uma biblioteca de código-fonte aberto, a
comunidade de desenvolvimento da
biblioteca Allegro cresceu e se fortaleceu.
São fornecidos vários lançamentos ao longo
do ano, com correções de erros e a adição de
novas
funcionalidades,
além
do
desenvolvimento de projetos paralelos, como
a portabilidade da biblioteca para a
linguagem
Pascal,
conhecida
como
AllegroPAS.
A Allegro 5, lançada oficialmente em
fevereiro de 2011, é a mais recente versão da
API e traz um conjunto de novas
características em relação a todas as suas
versões anteriores. Em relação à Allegro 4,
toda a API foi reescrita, além da adição de
suporte para aceleração de vídeo via
hardware com suporte 3D (através de
integração nativa com OpenGL e Direct3D)
e uma arquitetura estruturada a partir de um
sistema baseado em eventos.
Nesta versão da API, ela foi dividida
em uma biblioteca de núcleo e múltiplas
extensões, chamadas add-ons. Essas add-ons
são empacotadas e construídas ao mesmo
tempo em que o núcleo, mas são mantidas
em bibliotecas separadas para facilitar o
desenvolvimento. O núcleo em nada
depende das add-ons, enquanto as add-ons
dependem diretamente do núcleo e podem
ainda ter dependências de bibliotecas de
terceiros. A lista de add-ons e de suas
dependências pode ser vista na Figura 1. As
add-nos são exibidas à esquerda e as
bibliotecas das quais depende, à direita.
A grande vantagem dessa arquitetura
é o fato de não precisar link-editar o projeto
com todas as bibliotecas da API. Ao
distribuir um aplicativo, basta incluir apenas
bibliotecas utilizadas no desenvolvimento,
gerando
arquivos binários menores e
economia de espaço em disco.

Figura 1 - Dependências das bibliotecas da API
Allegro 5.
Fonte: Allegro.cc (2011)

Este artigo tem como objetivo
apresentar
as
novas
características
funcionais e estruturais da Allegro 5, de
forma a promover o interesse pelo
desenvolvimento de jogos no meio
acadêmico.
No item 2 são apresentadas as
dependências e o processo de compilação da
Allegro 5 no sistema operacional Linux,
distribuições Fedora e Debian.
No item 3 apresentam-se os conceitos
sobre a criação de janelas na Allegro 5,
utilizando a estrutura ALLEGRO_DISPLAY.
No item 4 explana-se sobre a
programação
baseada
em
eventos,
implantada na versão 5 da Allegro.
No item 5 tem-se uma explicação
básica a respeito das diversas add-ons
presentes na API Allegro 5. Essas add-ons
são fornecidas na forma de bibliotecas.
O item 6 mostra um exemplo da
utilização de imagens na Allegro 5, por meio
da estrutura ALLEGRO_BITMAP e a
extensão allegro_image.
Por fim, no item 7 tem-se um
comparativo a da Allegro 5 com a Simple
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DirectMedia Layer (SDL), outra biblioteca
gráfica muito popular para a programação de
jogos e aplicativos gráficos.
Espera-se com este artigo oferecer
uma visão geral das características da
Allegro 5, fomentando a criação de novos
projetos de jogos dentro do ambiente
acadêmico.
2 PROCESSO DE INSTALAÇÃO DA ALLEGRO
A Allegro 5, por ser uma biblioteca
recente, ainda não está presente nos
repositórios de todas as distribuições Linux.
Assim, faz-se necessária a compilação do
código-fonte para que se possa fazer uso
dela.
A distribuição Fedora, a partir de sua
versão 13, já possui a Allegro 5 em seu
gerenciador de pacotes. Assim, para utilizála
deve-se
acessar
Sistema
→
Administração → Adicionar/Remover
Software e procurar pelos pacotes allegro5.
Já as distribuições Debian (incluindo o
Ubuntu) ainda não a possuem nos
repositórios.
Primeiramente, para obter o códigofonte, basta seguir até o endereço
alleg.sourceforge.net e procurar pela versão
mais recente. No momento em que este
artigo é escrito, a versão mais recente é
5.0.4.
Para prosseguir com a instalação, é
necessário satisfazer as dependências para a
construção do projeto. Para o núcleo, os
pacotes necessários são: build-essential,
cmake, xorg-dev, libgl1-mesa-dev e libgludev. As dependências opcionais em algumas
das add-ons são: libpng-dev, libcurl4-dev,
libfreetype6-dev, libjpeg-dev, libvorbis-dev,
libopenal-dev, libphysfs-dev, libgtk2.0-dev,
libasound-dev, libpulse-dev, libflac-dev e
libdumb1-dev. Caso queira também construir
a documentação, são necessários os pacotes:

exuberante-ctags,
dvi2ps,
dvipdfmx,
latex2html e pandoc.
O processo de instalação é bastante
simples. Deve-se descompactar o arquivo de
desenvolvimento (alegro-5.0.4.tar.gz) e
executar alguns comandos, conforme os
mostrados na Figura 2. Para executar o
último comando de instalação, são
necessários
privilégios
de
usuário
administrador.
$ ccmake .
$ make
$ make install
Figura 2 - Comandos para a compilação do códigofonte da Allegro 5 no Debian

Após a execução dos comandos, a
biblioteca já estará instalada e pronta para
ser utilizada em projetos.
Para configurar o linker-editor a fim
de utilizar a biblioteca, deve-se referenciar a
biblioteca de núcleo e as add-ons utilizadas.
Por exemplo, no caso da utilização do
núcleo e da add-on alegro_image, a
configuração do linker é:
-lallegro –
lallegro_image
Para utilizar a Allegro 5 dentro dos
sistemas Windows 7, Vista ou XP, são
fornecidos arquivos binários da API no site
da comunidade da Allegro.
3 GERENCIAMENTO DE JANELAS
A criação de uma janela utilizando a
Allegro 5 é consideravelmente diferente da
forma como era feita nas versões anteriores.
Se antes a própria biblioteca se encarregava
de possuir uma variável representando a tela,
agora isso é feito explicitamente, de uma
forma muito semelhante à maneira como
funciona a SDL, outra biblioteca gráfica
muito popular.
A Figura 3 exemplifica a criação de
uma janela.
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4 PROGRAMAÇÃO BASEADA EM EVENTOS

#include <allegro5/allegro.h>
int main(int argc, char** argv)
{
ALLEGRO_DISPLAY *tela = NULL;
if (!al_init())
return -1;
al_set_new_display_flags(
ALLEGRO_FULLSCREEN);
tela=al_create_display(640, 480);
if (!tela)
return -1;
al_clear_to_color(al_map_rgb(0,0,0));
al_flip_display();
al_rest(10.0);
al_destroy_display(tela);
return 0;

}
Figura 3 - Criação de uma janela com a Allegro 5

Podem ser percebidas mudanças
evidentes no código em relação à Allegro 4.
Como a API agora é composta de várias
bibliotecas, os arquivos de cabeçalho são
organizados dentro de seu próprio diretório,
chamado allegro5. Além disso, as funções
receberam o prefixo al_, o que facilita o
reconhecimento das funções da Allegro 5
dentro do código-fonte.
Outra característica diferente da
versão anterior é que as operações sobre a
tela não são aplicadas automaticamente.
Agora, da mesma forma que ocorre na SDL,
as operações somente são aplicadas à tela
após
a
chamada
da
função
al_flip_display(). A vantagem
disso é a minimização da necessidade de se
utilizar a técnica de double buffering, quase
obrigatória no desenvolvimento usando
Allegro 4.

Uma das grandes dificuldades
encontradas ao desenvolver utilizando a
Allegro 4 é a manipulação dos vários
eventos que ocorrem no decorrer de um
jogo, como a ativação de um timer, o
pressionar de uma tecla ou mesmo o
movimento do mouse. É necessário realizar
chamadas a um conjunto de funções, com
uma quantidade razoável de estruturas de
seleção para verificar o estado de cada uma
das ações citadas.
Na Allegro 5, também de maneira
muito semelhante à SDL, os eventos
possuem agora sua própria estrutura de
controle. Os eventos são colocados em uma
fila,
que
é
declarada
como
ALLEGRO_EVENT_QUEUE,
sendo
preenchida com a chamada da função
al_create_event_queue().
Esta fila armazena todos os eventos
ocorridos. O programador deve estabelecer,
ou não, um limite (timeout) para a checagem
e armazenamento de eventos, que ao serem
desenfileirados, são colocados na estrutura
ALLEGRO_EVENT. Nesta estrutura, os
eventos podem ser classificados, melhorando
consideravelmente a organização do código.
No fragmento de código mostrado na Figura
4, pode ser visto o processo de
desenfileiramento sem o uso de timeout e
como se realiza o tratamento do evento.
while (true) {
ALLEGRO_EVENT evento;
al_wait_for_event(fila, &evento);
if (evento.type ==
ALLEGRO_EVENT_DISPLAY_CLOSE)
break;
if (evento.type ==
ALLEGRO_EVENT_MOUSE_BUTTON_UP)
// Trata-se o clique do mouse
}
Figura 4 - Manipulação de eventos na Allegro 5
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Os eventos são comparados pelo seu
campo type, que são então comparados com
as
constantes
definidas
na
união
ALLEGRO_EVENT. Os eventos podem
referir-se ao teclado, mouse, joystick, timer
ou mesmo ações relacionadas à tela (como
fechamento, redimensionamento, mudança
de orientação etc.).
5 UTILIZAÇÃO DAS EXTENSÕES
As extensões ou add-ons são
bibliotecas que acompanham o núcleo da
Allegro 5. Elas foram separadas do núcleo
por dois motivos principais:
a) facilitar a manutenção por parte da
comunidade de desenvolvedores e;
b) se todas as extensões fizessem parte
do núcleo, haveria a obrigação de
link-editar o programa com todas
elas, mesmo sem necessidade.
A Allegro 5 está com as seguintes
extensões:
a) allegro: funções do núcleo;
b) allegro_main: uma biblioteca de
compatibilidade que permite que a
chamada
à
função
main()
funcione em todos os compiladores.
Ela
elimina
a
macro
END_OF_MAIN(),
que
era
necessária na Allegro 4;
c) allegro_acodec: codecs de áudio
(OGG, WAV etc.);
d) allegro_audio: o subsistema de
áudio;
e) allegro_color: conversão entre os
vários formatos de cor;
f) allegro_dialog: caixas de diálogo
nativas de cada sistema operacional
(por exemplo, para abrir um arquivo
ou exibir uma mensagem de erro);
g) allegro_font: uso de fontes do tipo
bitmap;
h) allegro_image: formatos de imagem
(JPEG, PNG etc.);

i) allegro_memfile: uma interface para
carregar arquivos da memória;
j) allegro_physfs: uma interface para
carregar arquivos de locais abstratos
(como um arquivo ZIP);
k) allegro_primitives:
desenho
de
primitivas
gráficas
(retângulo,
círculo etc.);
l) allegro_ttf: carregamento de fontes
True Type.
Como as extensões, a API tornou-se
muito completa. Essas extensões eram
encontradas
em
projetos
paralelos
desenvolvidos pela comunidade. Com o
projeto de reestruturação da Allegro, elas
foram “promovidas” e adicionadas à API
principal. Com isso, não é mais necessário
trabalhar com diversas APIs, cada qual para
um propósito específico.
Para utilizar as extensões, é
necessário incluir os arquivos de cabeçalho
correspondentes,
respeitando
as
dependências descritas na Figura 1. Somente
a allegro_main não possui arquivo de
cabeçalho, pois já está presente no arquivo
padrão allegro.h.
6 UTILIZAÇÃO DE IMAGENS
Para a manipulação de arquivos de
imagens, faz-se necessário o uso da add-on
chamada allegro_image. Esta add-on é a
responsável por carregar o arquivo do disco,
decodificá-lo e convertê-lo para o formato
utilizado pela Allegro 5, o tipo
ALLEGRO_BITMAP.
A utilização do add-on para imagens,
da mesma forma que os outros, necessita de
sua própria abertura, que é feita sempre após
a abertura do núcleo. No caso específico da
allegro_image, a abertura é realizada através
da
chamada
à
função
al_init_image_addon().
Um
exemplo da utilização da allegro_image
pode ser visto na Figura 5.
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um
ponteiro
para
o
tipo
ALLEGRO_BITMAP. No caso do exemplo
mostrado na Figura 5, é necessário realizar
uma
conversão
da
tela
de
ALLEGRO_DISPLAY
para
ALLEGRO_BITMAP, por meio de uma
chamada
à
função
al_get_backbuffer().

#include <allegro5/allegro.h>
#include <allegro5/allegro_image.h>
int main(int argc, char **argv)
{
ALLEGRO_DISPLAY *tela = NULL;
ALLEGRO_BITMAP *imagem = NULL;
if (!al_init()) {
return -1;
}
if (!al_init_image_addon()) {
return -1;
}

7 COMPARAÇÃO ENTRE A ALLEGRO 5 E A
SDL

tela = al_create_display(640, 480);
if (!tela) {
return -1;
}
imagem = al_load_bitmap("teste.bmp");

if (!imagem) {
al_destroy_display(tela);
return -1;
}

al_set_target_bitmap(
al_get_backbuffer(tela));
al_draw_bitmap(imagem, 0, 0, 0);
al_flip_display();
al_rest(3.0);
al_destroy_bitmap(imagem);
return 0;

Na sua recente versão, a Allegro
aproximou-se bastante do estilo de
desenvolvimento utilizado na SDL, que
sempre foi baseada em eventos.
Porém, para o desenvolvimento de
jogos, a Allegro leva certa vantagem, pois
possui características próprias para esse tipo
de desenvolvimento. A SDL, apesar de ser
bastante utilizada para jogos, não foi criada
para esse fim. Outra vantagem da Allegro 5
em relação a SDL é o fato de possuir várias
add-nos, que no caso da SDL são bibliotecas
separadas.
Está prevista o lançamento da versão
1.3 da SDL, assim será possível realizar uma
análise mais profunda sobre as melhorias
aplicadas nas duas APIs.
8 CONCLUSÃO

}
Figura 5 - Carregamento de imagens utilizando a
allegro_image

Outro ponto que merece ser
salientado no código-fonte é o fato da
chamada à função al_draw_bitmap()
não especificar o destino da operação. Isso
ocorre porque a Allegro 5 funciona como
uma máquina de estados, semelhante à
forma como ocorre em OpenGL. Para
realizar a operação de desenhar o bitmap,
deve-se previamente especificar o destino na
operação
através
da
função
al_set_target_bitmap(), que recebe

A Allegro evoluiu muito em sua mais
recente versão, a de número 5. A inclusão
das add-nos, a padronização dos nomes de
função, passando pela programação baseada
em eventos, faz com que ela se mostre uma
API muito mais confiável e consistente para
a programação de jogos. Talvez por esse
motivo, ela exija um pouco mais dos
programadores menos experientes para que
obtenham
os
primeiros
resultados
satisfatórios.
Pode-se concluir também que o
desenvolvimento de jogos é uma área em
constante evolução, que produz verdadeiras
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obras-primas. Da mesma forma que a
qualidade
dos
jogos
aumenta,
proporcionalmente aumenta a complexidade
do desenvolvimento.
Assim, a necessidade de se atualizar
em relação às ferramentas disponíveis, como
é o caso da Allegro 5, é essencial para
diminuir o tempo de desenvolvimento e,
possivelmente, alcançar o sucesso do
projeto.
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RESUMOS DOS PROJETOS DE CONCLUSÃO DE CURSO DE SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO – TURMA 2010

ATENA

Daniela Edvana Costa de Almeida
Elisabete Aparecida dos Santos
Margareth de Cássia Miguel

Prof. Júlio Resende Ribeiro
Orientador

Resumo: Com o avanço do estudo da Psicologia e da Informática, novos meios
automatizados e flexíveis fazem-se necessários para o acompanhamento da realização de
testes cognitivos. Profissionais da área de Psicologia, especificamente os pesquisadores
do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo (IP-USP), que trabalham com a
tarefa de emparelhamento ao modelo enfrentam problemas que dificultam e atrasam suas
atividades diárias. Dentre eles destaca-se a falta de uma ferramenta mais atualizada e
portável para auxiliá-los em seus estudos, permitindo sua utilização nas diversas
plataformas existentes; a dificuldade e lentidão na manipulação das informações obtidas;
e a falta de uma interação adequada para a programação de tarefas de emparelhamento ao
modelo, fato este que inviabiliza que o sistema seja utilizado mais amplamente por
educadores. Dentre os principais objetivos deste projeto estão a configuração dinâmica
de tentativas que atendam às necessidades especificas de cada individuo, respeitando suas
diferentes características de aprendizagem . Em busca da superação dos problemas
específicos do IP-USP, o sistema de software Atena apresenta-se como uma solução
diferenciada que procura fornecer dinamismo ao processo de configuração e execução de
tentativas de emparelhamento ao modelo. O uso de um banco de dados embarcado, de
metadados e de uma interface de usuário dinâmica podem ser considerados resultados
importantes conquistados pela equipe no decorrer do projeto. Espera-se que o sistema
Atena possa contribuir para o desenvolvimento da tarefa de emparelhamento ao modelo,
agregando maior qualidade e reduzindo esforços e custos, provenientes do dispêndio de
tempo e recursos alocados na tarefa de configuração e execução de modelos, tentativas e
blocos de tentativas.
Palavras-chave: Testes cognitivos. Emparelhamento ao modelo. Psicologia. IP-USP.
Sistemas de Informação.
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DIGIDOC

Léo Vinicius Carvalho Salvador
Nicolas Alberto de Paiva e Fernandes
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Renata Graciano Lobato Bicalho Melo
Willian Mateus de Paiva

Profa. Eunice Gomes da Siqueira
Orientadora

Resumo: O projeto DIGIDOC foi elaborado como projeto final de curso para a FAI, no
ano de 2010. Teve como objetivo desenvolver um software que apoiasse os serviços de
gestão documental, com diferencial de atuar na modalidade de software como serviço.
Por meio do uso de reconhecidas técnicas de gestão eletrônica de documentos e aliando
estas ao paradigma de softwares que atuam como SaaS, o projeto visou auxiliar empresas
a organizarem e aperfeiçoarem sua parte documental, assim como o acesso às
informações . Para isso, foram utilizados os fundamentos de Engenharia de Software e
Gerência de Projetos com o intuito de se planejar, de forma concisa, o projeto e gerar um
software que foi subdividido em dois módulos: Administrador e Cliente. Os módulos
foram desenvolvidos utilizando Java, como linguagem de programação, e o sistema
gerenciador de banco de dados PostgreSQL. Fez-se necessária a utilização de um servidor
de aplicações Web para que o módulo cliente pudesse ser acessado de pontos remotos.
Palavras-chave: Gestão eletrônica de documentos. Software como Serviço. Sistemas de
Informação.
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PORTER EVOLUTION

Denyse Alvarenga Zanin
Éder José Faria Dionísio
Luciane de Cássia santos
Rafael Augusto da Silva Coelho
Sidnei Chagas Cintra

Profa. Eunice Gomes de Siqueira
Orientadora

Resumo: As empresas se encontram cada vez mais dependentes de sistemas
responsáveis por gerenciar e controlar ambientes de acesso restrito e, principalmente,
obter informações sobre o acesso a cada um deles. Uma ferramenta computacional para
esse propósito é o Porter Evolutio; que é um software especializado no gerenciamento
de portarias, possibilitando cadastrar e controlar a movimentação de funcionários,
visitantes, veículos, chaves e acesso aos departamentos. O software permite gerar
relatórios específicos por cada tipo de acesso, contando ainda com recursos de captura
de imagens no cadastro de pessoas e visualização dos veículos que adentrem o
ambiente.
Palavras-chave: Controle de portaria. Monitoramento. Câmera IP. Sistema de
Informação.
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SENSORIUM - REALIDADE AUMENTADA APLICADA EM SISTEMAS ELEARNING

Alex Sandro pereira Silva
Leandro do Nascimento Costa
Luís Gustavo Rodrigues Moreira
Sérgio Ricardo Pivoto de Almeida

Profa. Silvana Isabel de Lima
Orientadora

Resumo: O advento da realidade virtual e o avanço dos recursos computacionais tornam
mais fáceis obter a representação do imaginário e do real, porém dispositivos de interação
com o ambiente ainda representam um desafio para os desenvolvedores, pois não são
naturais ao homem. Para contornar esses problemas, diversas propostas têm surgido,
dentre elas a Realidade Aumentada, que propicia a interação do usuário com o ambiente,
de maneira intuitiva, em que a educação pode usufruir desta facilidade. A estratégia de
ensino a distância ganhou espaço com o surgimento da internet e passou a ser gerenciada
por ambientes virtuais de aprendizagem, com destaque para os objetos educacionais. O
projeto "Realidade Aumentada aplicada em Sistemas E-Learning", por meio de pesquisas
no uso de tecnologia baseada em realidade aumentada e de apoio ao processo de ensinoaprendizagem, utilizando o computador como ferramenta de mediação, contempla o
desenvolvimento de um estudo de caso, intitulado Sensorium. Este estudo de caso
consiste em um conjunto de objetos educacionais concentrados em um site, com o
objetivo de apoiar o processo de ensino-aprendizagem do componente curricular
Matemática, mais especificamente da Geometria, capaz de proporcionar às crianças de 7
a 11 anos, em estágio das operações concretas, a capacidade de associar e a possibilidade
de reconhecer as formas geométricas. Permite à criança, ainda, concretizar o
conhecimento através de situações lúdicas, com o uso da realidade aumentada. No
referencial teórico foi utilizada a metodologia de pesquisa bibliográfica e na construção
dos objetos educacionais foram observadas os princípios de Engenharia de Software e
Interação Humano Computador (IHC), com uma abordagem sistemática e organizada por
meio da Gerencia de Projetos.
Palavras-chave: Realidade aumentada. Objetos educacionais.
Atividades lúdicas. Formas geométricas. Sistemas de Informação.
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Aprendizagem.

SISTEMA DE CONFIGURAÇÂO E GERENCIAMENTO DE PESQUISAS
(SCGP)

Ana Paula de Souza Ferrero
Edson Antonio Magalhães Filho
Élton Barbosa Rodrigues
João Otávio Rezende
Rafaela Pereira de Lima

Profa. Eunice Gomes de Siqueira
Orientadora

Resumo: O projeto consiste no desenvolvimento de um sistema baseado em computador
que seja capaz de permitir que os organizadores de eventos e expositores realizem
pesquisas de Marketing no decorrer do evento. Sua finalidade é automatizar as principais
etapas de uma pesquisa de Marketing, disponibilizar os resultados das pesquisas
realizadas, permitindo a comparação entre as edições. O Sistema de Configuração e
Gerenciamento de Pesquisa (SCGP) é composto de três modulos: módulo web aplication,
módulodesktop e módulo web service. O módulo desktop é o responsável pelo
gerenciamento da pesquisa, no módulo web aplication é disponibilizado um questionário
para que os participantes possam respondê-lo mediante apresentação de uma senha de
acesso e o módulo web service é responsável pela Integração entre os módulos Desktop
e Web.
Palavras-chave: Pesquisa de Marketing. Questionário Eletrônico. Web service.
Integração de sistemas.
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SOFTWARE PARA ESTIMAR ESFORÇO DE PROJETOS (SWEEP)

Ana Carolina
Leonardo Carvalho dos Reis
Tiago Felipe dos Santos

Profa. Eunice Gomes de Siqueira
Orientadora

Resumo: Este trabalho apresenta um sistema de software que permite estimar esforço
de projeto por meio da métrica de Pontos de Casos de Uso, prosta por Gustav Karner.
Tal estimativa auxilia o gerente a determinar o tempo de desenvolvimento que o projeto
levará. O uso dessa métrica abre a possibilidade de se estabelecer estimativas de
esforço, custo e duração mais precisos, beneficiando significativamente o planejamento
do projeto de software.
Palavras-chave: Estimativa de esforço. Métrica de software. Pontos de Casos de uso.
Sistemas de Informação.
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