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A CONTRIBUIÇÃO DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA PARA O 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL E O PROGRAMA USF DO 

ESTADO DO PARANÁ- BRASIL 
 

Tito Jerónimo Adalberto Alfaro Serrano1; Erica Karnopp2 

Resumo 
Este trabalho busca discutir a política pública do Estado do Paraná, avaliandoo Programa 

Universidade Sem Fronteiras (USF), bem comoa participação extensionista das Instituições de Ensino 
Superior (IES do Paraná). Esse programa traz a proposta de implementação de projetos para o 
desenvolvimento do Estado, privilegiando Municípios com baixo IDH-M. As ações do programa 
visam o desenvolvimento da pesquisa, da capacitação e da produção tecnológica, voltadas para a 
melhoria da qualidade de vida da população. O programa trata de uma política pública educacional de 
extensão universitária que envolve professores orientadores, profissionais recém-formados e 
estudantes de graduação das IES. O Programa está alinhadoestrategicamente com a política 
nacional, mas inova ao valorizar o envolvimento das Universidades, Faculdades e instituições 
de pesquisa como executores dos projetos. A pesquisa para este trabalho objetiva mensurar a 
execução do programa na condução do saber e do transbordamento do conhecimento. O 
procedimento metodológico para colocar em perspectiva a participação extensionista das IES, 
inspira-se nos princípios do método dialético, e como método de procedimento investigativo, 
utilizou-se a técnica de estudo de caso do programa USF, por meio da aplicação de 
questionários nas unidades de análiseparticipantes do programa, sendo assim mensurado o 
impacto da extensão universitária, avaliando a extensão nas funções acadêmicas e sociais, 
permitindo dessa forma, fazer um prognósticosobre o transbordamento da sabedoria ou 
desacerto na condução extensionista do programa. 
 
Palavras-chave: Extensão Universitária; Desenvolvimento regional; Universidade sem Fronteiras. 
 
Introdução  

As universidades caracterizadas pelo valor da autonomia trazem consigo características 
peculiares que as diferenciam das demais organizações, já que desenvolveram um estilo próprio de 
estrutura, que consensualmente fundamenta sua identidade em varias funções, sendo a principal, a de 
garantir a conservação e o progresso nos diversos ramos do conhecimento, que se complementam com 
as funções típicas de ensino, pesquisa e extensão.  

A extensão como tributo particular da universidade, articula o ensino com a comunidade, 
sendo este, o papelquedeve desempenhar no desenvolvimento social, entendido como o (spillover), ou 
transbordamento do know-how e conhecimento. O esperado é que as universidades como geradoras de 
conhecimento consigam transferir esse conhecimento para as empresas a partir da ciência e da 
tecnologia, porém,há uma forte indicação de que a intensidade dessa transferência, quando não 
decodificado por causados instrumentos inadequados para o trasbordamento de know-how, pode 
provocar altos custos e resultados indesejados.  

A atual política pública do Estado do Paraná, idealizada pela SETI - Secretaria de Estado de 
Ciência, Tecnologia e Ensino do Paraná, propôs em outubro de 2007 junto às IES, um programa de 
extensão universitária, intitulado “Universidade Sem Fronteiras”, prevendo esforços conjuntos, qual 
seja, a participação do Estado com o financiamento do programa e a força intelectual das IES, no 
desenvolvimento de ações.  

Essa política de Estadodiscutida por várias instâncias: o próprio governo do estado 
(administração pública), empresas públicas e privadas (eixo de produção/consumo), e principalmente 
as universidades e faculdades (IES), com discussões que objetivamo desenvolvimento econômico e 
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social, visando o combate da pobreza e à redução das desigualdades sociais dessas regiões. 
O objetivo dessa proposta de pesquisa, portanto, foi o de estudar os efeitos decorrentes 

das ações desenvolvidas pelas IES nos diferentes espaços regionais do Estado do Paraná, 
desse modo, pareceu-nos pertinente incluir o caso do Programa "Universidade Sem 
Fronteiras" e considerá-lo relevante como objeto de pesquisa. 

A pesquisa sobre a extensão das IES poderá trazer contribuições relevantes, na medida 
em que revisitará as bases conceituais sobre a política pública voltada para o desenvolvimento 
regional, assim como, apontar uma nova base e dar sustentação concreta à visão que defende a 
importância da relação estreita entre Estado, as IES e a comunidade. 

O programa, enquanto política de Estado teve como propósito unir forças com os 
municípios, comunidade e IES, sendo estas ultimas incumbidas de identificar necessidades, 
elaborar projetos e implementa-los com o intuito de aportar soluções para os problemas ali 
identificados. Essa gestão de política pública a partir da perspectiva do administrador público 
(governo) mais comprometido e mais envolvido nas realidades sociais do Estado, definido por 
Diniz (1997), como um novo estilo governamental, no entanto, acredita-se que há a 
necessidade de novas formas de gestão, comoutros estilos de governança, que seja capaz de 
criar novos padrões de políticas públicas, que redefina a articulação entre Estado, 
universidade e sociedade como prática da administração pública, como apontado por Farah 
(2000). 

Freire (2006) na sua análise histórica da extensão percebe que a institucionalização da 
extensão centrada na forma de difusão do conhecimento, é uma via de “mão única” de uma 
Universidade que sabe para uma comunidade que não sabe. Esta extensão toma um caráter redentor, 
messiânico, que Nogueira (2001:59), contextualiza assim: “Registra-se que,subjacente a essas 
propostas, estava o objetivo de propagar os ideais de uma classe hegemônicaque se instalara no 
poder.”, sendo, portanto, uma forma de extensão manipuladora. 

O enfoque tecnocrata sobre o desenho das políticas públicas não se limita apenas aos 
passos críticos que o processo de desenho venha a ter, mas sim, fortalecer as negociações a ele 
relacionadas, já que é ali, onde o processo tem maior turbulência política. A intenção do 
Programa "Universidade Sem Fronteiras”; é de manter as políticas para o desenvolvimento 
alinhadas entre os diferentes projetos executados pelas IES. 

Muller (2003, p. 4) afirma que "uma política pública é uma ação governamental em um 
setor da sociedade situado em determinado espaço geográfico" e que uma política pública "é 
constituída por uma totalidade de medidas concretas que se inscreve em um quadro geral de 
ações, o que permite distingui-la de uma ação isolada". Nessa visão, considera-se que haverá um 
público-alvo que deve receber os benefícios das políticas públicas, por um lado o Estado, com 
papeis e funções definidos, e por outro, a sociedade civil, incluindo neste caso as IES, como 
coadjuvante da ação pública.  

De acordo com Boisier (1989, p.596), "o crescimento de certa região está estritamente 
associado ao impacto de tais políticas e elas podem ter um efeito maior, tanto positivo quanto 
negativo, que das próprias políticas regionais", sendo assim, as políticas de desenvolvimento 
regional são de certa forma, um prolongamento das políticas econômicas regionais.  

Pensar um grande programa de extensão universitária, envolvendo todas as IES do 
Estado como instâncias capazes de executar ações pontuais planejadas por elas, na forma de 
projetos direcionadas em diferentes frentes, é uma metodologia política nova que consideramos 
relevante examinar enquanto extensão. 

Diante disso, justifica-se o estudo de caso do programa USF relacionado à articulação 
do governo com as universidades para analisar os resultados, avaliar o impacto dos projetos 
executados pelas IES e a condução dessas atividades como agente extensionistas de 
desenvolvimento, para assim, mensurar os efeitos sociais esperados do programa. 

O problema central desta pesquisa está em investigar de que maneira as IES, conduziram a 
ação pública e a política pública do programa "Universidade sem Fronteiras" na forma 
extensionista, seu apoio, limitações e know-how de extensão, capazes de promover resultados 
concretos na geração de emprego e renda com impactos sociais e econômicos significativos de 
crescimento e desenvolvimento em níveis regionais. 

O objetivo da pesquisa foi de examinar o papel das IES e dos agentes participantes da 



função extensionista do programa Universidade sem fronteiras, a fim de ponderar a condução 
dos projetos cujo critério fundamental orientador dos projetos são regiões socialmente 
críticas, previamente mensuradas pelo índice de desenvolvimento humano IDH. Portanto, 
indagamos as bases de sustentação no levantamento de problemas regionaispara elaborar 
projetoscujas estratégias sustentem o desenvolvimento. 

 
Metodologia 

Dentre os procedimentos metodológicos para a realização desta pesquisa iniciamos pelo 
método que em sentido genérico significa a escolha de procedimentos sistemáticos para a 
descrição e explicação de fenômenos. (RICHARDSON, 1999, p.70), e usaremos como objeto 
para este estudo o caso do Programa "Universidade sem Fronteiras". Consideramos que é a 
técnica de pesquisa apropriada, quando se deseja que a investigação mantenha o entendimento 
geral, como também, o que efetivamente existe na extensão universitária (GIL, 1991). 

De acordo com Yin (2001), a preferência pelo uso do Estudo de Caso deve ser dada 
quando nos defrontamos com o estudo de eventos contemporâneos, em situações onde os 
comportamentos relevantes não podem ser manipulados, mas onde é possível se fazer 
observações diretas e entrevistas sistemáticas. O estudo deste caso se caracteriza pela “... 
capacidade de lidar com uma completa variedade de evidências, que é a diversidade de 
aspectos dentro da função extensão, de documentos e de experiência científica já realizada por 
outras universidades" (YIN, 2001, p. 19).  

Esta pesquisa apresenta um caráter descritivo, já que as variáveis utilizadas revelam as 
características do fenômeno a ser estudado, procurando mostrar os efeitos decorrentes das 
ações desenvolvidas pelas IES nos diferentes espaços regionais do Estado do Paraná, assim 
como, o inter-relacionamento entre as variáveis capacitação, aprendizagem e extensão, que 
complementam a análise extensionista das IES como aspecto relevante deste estudo de caso.  

Como Design da pesquisa, Yin (2001) apresenta essa designação como um plano de 
ação ou roteiro metodológico utilizado na prática da pesquisa, indicando de que forma os 
dados serão obtidos, analisados e interpretados para a obtenção dos resultados da pesquisa. A 
coleta de dados ocorrerá por meio de duas fontes: Primeiramente, faremos a revisão 
bibliográfica "desenvolvida a partir de contribuições dos diversos autores" por meio de 
consulta a "livros, jornais, artigos, e outros documentos" a fim de tomar conhecimento e 
analisar as contribuições científicas do assunto em questão (Gil, 1991, p. 42). 

A segunda fonte foi resultado da interrogação direta das unidades de análise (Nas 
Universidades participantes, os professores orientadores, profissionais recém-formados e 
estudantes de graduação que participaram do programa), ou seja, pela Interrogação de pessoas: 
um ou poucos indivíduos que possam fornecer as respostas. Foram realizadas entrevistas a fim 
de aumentar as informações do objeto pesquisado (ibidem).  

O conceito de pesquisa-ação constitui a concepção teórico-metodológica da pesquisa, 
pois o pesquisador e os pesquisados interagem de forma cooperativa ou participativa na 
investigação. Portanto, "os instrumentos utilizados na pesquisa, o questionário, a entrevista, 
etc., para a coleta de informações, são esclarecidas pelos conceitos teóricos" (TRIVIÑOS, 
1987, p. 101). 

O instrumento de coleta baseou-se em questionários elaborados exclusivamente para 
este fim. A origem para a elaboração do questionário será a partir de entrevistasnão 
estruturadas, previamente solicitadas aos professores orientadores, profissionais recém-
formados e estudantes de graduação que participaram do programa. Com essas informações e 
com base nos pressupostos teóricos foram selecionados os indicadores, convergentes com o 
extensionismo das universidades, as políticas públicas e o desenvolvimento. 
 
Resultados e Discussão 

Até o final do ano de 2010 foram investidos R$ 59 milhões em 07 subprogramas, entre 
eles:Apoio à agricultura familiar com 44 projetos em andamento, 220bolsistas e 44 orientadores; 
Apoio à Pecuária Leiteira com 19 projetos, 152 bolsistas e 57 orientadores. Apoio à Produção 
Agroecológica Familiar com 48 projetos, 480 bolsistas e 96 orientadores. Apoio às Licenciaturas com 
110 projetos, 660 bolsistas e 330 orientadores. Ações de Apoio à Saúde com 28 projetos em 



andamento, 140 bolsistas e 56 orientadores. Extensão Tecnológica Empresarial com 107 projetos em 
andamento, 441 bolsistas e 212 orientadores. Incubadora de Direitos Sociais com 50 projetos em 
andamento, 328 bolsistas e 123 0rientadores, perfazendo até o ano de 2010, um total de 427 projetos, 
envolvendo92 instituições, 3.500 bolsistas em 339 municípios beneficiados pelo USF, estas 
informações permitem dimensionar os resultados parciais do programa, porem, não há uma 
mensuração dos resultados socioeconômicos que possam fornecer maiores detalhes sobre o impacto 
do programa. 

A pesquisa discute a condução da ação pública do Estado do Paraná e o envolvimento das IES, 
como protagonistas da criação da diversidade de projetos, a preparação dos agentes na definição e 
escolha de atividades econômicas com fins sociais consideradas prioritárias para desenvolver e por em 
pratica os projetos que tinham como objetivo o desenvolvimento regional. 

 
Conclusão  

A pesquisa procura discutir a participação extensionistas das IES do Paraná,no programa USF, 
nos aspectos relacionados àgestão e competência na condução dos projetos pelas equipes 
multidisciplinares compostas por educadores, profissionais recém-formados e estudantes universitários 
referentes aodiagnóstico de problemas regionais convergentes com o desenvolvimento regional, assim 
como, sobre a visão das potencialidades regionais no sentido de identificar as condições 
naturaisregionais para investimentos públicos como fator dinamizador do desenvolvimento e 
crescimento econômico.Por outro lado, nessa mesma discussão pretendem-se avaliar as perspectivas 
do programa enquanto política de estado nos resultados alcançados, assim como, as estratégias 
praticadas pelos agentes executores dos projetos na combinação de recursos como ferramentas de 
desenvolvimento regional. 
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Resumo: 

 

O presente estudo tem o objetivo discutir a possibilidade da contratação de profissionais da saúde, em 

especial médicos, uruguaios que possuem domicílio no Departamento de Rivera, fronteira com o 

Município de Sant’Ana do Livramento, tema debatido na 3ª Conferência Municipal de Saúde de 

Sant’Ana do Livramento, realizada em julho de 2011. Adotou-se o estudo de caso qualitativo como 

método desta pesquisa, tendo como objeto a problematização da contração de médicos uruguaios no 

Município de Sant’Ana do Livramento. As técnicas de coleta de dados utilizadas foram a realização de 

entrevistas, pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental. A partir dos resultados, pode-se inferir 

que no entendimento da Vara Federal da Justiça Federal de San’Ana do Livramento, a contratação de 

médicos estrangeiros pode ser realizada por hospitais localizados em cidades de fronteiras, com base 

no Acordo binacional firmado entre Brasil e Uruguai. Entretanto, tal fato encontra barreiras no 

ordenamento jurídico brasileiro, como no caso da Lei nº 3.268/1957, que regulamenta o exercício da 

profissão de médico. Portanto, cabe ao Comitê Binacional de saúde aprofundar o debate sobre esta 

controvérsia, que dificulta o acesso universal à saúde das populações que vivem em regiões de 

fronteira.  

 

Palavras-chave: controvérsia jurídica; fronteira; médicos uruguaios.   

 

  

Introdução 

 

As cidades fronteiriças tem proporcionado diferentes desafios para a sociedade, repercutindo 

nos diferentes sistemas sociais a exemplo da política, economia e direito. Um dos grandes desafios 

jurídicos é regular o exercício de profissões em regiões de fronteira por parte dos nacionais de cada 

país em outra jurisdição alienígena. 

Em Sant’Ana do Livramento, cidade fronteiriça peculiar, que têm refletido no dizer popular de 

“Fronteira da Paz” um contexto de fronteira aberta de livre circulação ao contrário de outras cidades 

fronteiriças. Nessa situação peculiar os desafios e problemas são potencializados por diferentes 

motivos. Em Sant’Ana do Livramento, não é diferente, os gestores assumiram tais desafios no âmbito 

da saúde no Município buscando através da justiça a contratação de médicos uruguaios. 

Este assunto foi discutido na 3ª Conferência Municipal de Saúde de Sant’Ana do Livramento, 

realizada em julho de 2011, com o tema “Todos usam o SUS! SUS na Seguridade Social, Política 

Pública, Patrimônio do Povo Brasileiro”. A oficina “Regulação do Atendimento de Usuários/Médicos, 

estrangeiros pelo SUS” discutiu a questão da contratação de médicos estrangeiros para realizarem o 

atendimento pelo SUS em cidades de fronteira, no caso o Município de Sant’Ana do Livramento da 

República Federativa do Brasil que faz divisa com o Departamento de Rivera da República Oriental 

do Uruguai. Nessa oficina discutiu-se, ainda, a necessidade de criação de um sistema único de 

fronteira para os usuários do SUS através do fortalecimento do Comitê Binacional de Saúde e o 

cumprimento de suas resoluções. 

As Conferências Municipais de Saúde são organizadas de forma ampla com a participação de 

usuários, trabalhadores, prestadores e gestores do Sistema Único de Saúde (SUS), instituído pela Lei 

                                                         
1
 Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública da Universidade Federal do Pampa – UNIPAMPA. Rua 

Barão do Triunfo, 1048 – Sant’Ana do Livramento – RS – CEP: 97.573-590 Fone: (55) 3243-4540 E-Mail: 

jefersongoularte@unipampa.edu.br.  



nº 8.080/1990, para discutir e refletir sobre as condições de saúde da população e a gestão do SUS, 

expressando posições e votando questões orientadoras do sistema. Os municípios devem manter em 

funcionamento um Conselho Municipal de Saúde e realizar as Conferências Municipais de Saúde, que 

possuem o papel preponderante de avaliar a situação da Saúde e propor diretrizes para a formulação 

das políticas locais de Saúde. Seguindo a orientação descentralizadora do SUS, são de suma 

importância, por estarem mais próximas do usuário do serviço de saúde. 

Além da contratação de médicos estrangeiros ser um assunto recorrente nos espaços de 

discussão da gestão do SUS nas regiões de fronteira como as Conferências de Saúde.  Este assunto 

passa a ser de interesse do sistema normativo brasileiro recentemente quando, embasados no Decreto 

nº 5.105/2004 que promulga o Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 

da República Oriental do Uruguai para Permissão de Residência, Estudo e Trabalho a Nacionais 

Fronteiriços Brasileiros e Uruguaios, hospitais brasileiros em regiões de fronteira passaram a contratar 

médicos uruguaios. Com tais fatos instaurou-se um embate, e agora judicial, entre médicos, das duas 

nacionalidades, hospitais e entidades, governamentais e classistas.  

O objetivo deste esforço acadêmico é problematizar a possibilidade da contratação de 

profissionais da saúde, em especial médicos uruguaios, que possuem domicílio no Departamento de 

Rivera, fronteira com o Município de Sant’Ana do Livramento.  

 

 

Método 

 

Adotou-se nesta pesquisa a abordagem qualitativa. De acordo com Richardson et al. (1999) 

pesquisas que utilizam a abordagem qualitativa, de um modo geral, são as que têm por objeto de 

estudo situações complexas ou estritamente particulares. Guba e Lincoln (2000) destacam que a 

pesquisa qualitativa se baseia na visão do fenômeno social, dilemas humanos, e que a natureza dos 

casos é situacional, mostrando experiências de diversas formas. Entretanto, os principais elementos 

que caracterizam a pesquisa como qualitativa são o objetivo descritivo e analítico, o delineamento 

flexível, a centralidade do pesquisador, com a inclusão de seus valores na coleta e tratamento dos 

dados e o modo de análise (MERRIAM, 1998).  

Quanto à estratégia de pesquisa, esta investigação se caracteriza como um estudo de caso. 

Estudo de Caso é definido por Yin (2002, p. 32) como “uma investigação empírica que investiga um 

fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o 

fenômeno e o contexto não estão claramente definidos”. O estudo de caso se concentra no 

conhecimento experimental do caso e foca na influência deste no contexto social, político entre outros 

(STAKE, 2004). 

Estudos de caso qualitativos examinam a complexidade do objeto formado pelos diversos 

contextos nos quais o caso está inserido (YIN, 2002; STAKE, 2004). Neste estudo, foi problematizada 

a possibilidade da contração de médicos uruguaios no Município de Sant’Ana do Livramento.  

As técnicas de coleta de dados utilizadas foram a realização de entrevistas, pesquisa 

bibliográfica e a pesquisa documental. Foram realizadas três entrevistas: uma com o responsável pelo 

setor de tratamento fora do domicílio (TFD), outra com a diretora técnica da Secretaria Municipal de 

Saúde (SMS) e, por fim, com o Secretário Municipal de Saúde que é o gestor da saúde no Município.  

Além disso, foram realizadas pesquisas bibliográficas sobre a questão da saúde na fronteira, 

principalmente, em trabalhos relativos a “Fronteira da Paz”. Foi realizada, também, a análise 

documental, na qual foram analisados documentos como decisões judiciais da Justiça Federal 

Sant’Ana do Livramento e Tribunal Regional Federal da 4
ª 
Região sobre a contratação de médicos 

estrangeiros e os documentos de registros de atendimentos de usuários estrangeiros na Santa Casa de 

Misericórdia e na SMS.    

 

 

Discussão dos Resultados 

 

 As iniciativas de aproximação das políticas da área de saúde realizadas na fronteira de 

Sant’Ana do Livramento, no Brasil e Rivera, no Uruguai, podem oferecer elementos para a 

formulação de estratégias para as políticas de saúde nas fronteiras, entre as quais o monitoramento das 



condições de vida, aproximação de práticas sanitárias, oferta de capacitação de recursos humanos de 

forma conjunta, intercâmbio de informações e iniciativas de apoio mútuo (SILVA, 2010). 

Tais iniciativas partem da Comissão Binacional, instituída em 2003, que vem realizando 

reuniões nas cidades fronteiriças entre Brasil e Uruguai. Dentre as atividades da Comissão Binacional 

destaca-se a realização da 1ª Conferência de Saúde na Fronteira Brasil e Uruguai, em outubro de 2005, 

que foi o marco da iniciativa de aproximação das políticas da área de saúde no enfrentamento da 

problemática da saúde na fronteira entre os dois países. 

 Uma das oficinas da 1ª Conferência de Saúde na Fronteira, tratava de Legislação, onde é 

apresentada a proposta de criação de um Comitê Binacional em saúde entre as duas cidades. Com isso 

a Comissão Binacional estaria cumprindo um dos seus objetivos que é a implementação de Comitês de 

Fronteira na área de saúde. 

Apesar dos referidos esforços dos governos brasileiro e uruguaio na regulamentação e 

aproximação das políticas na área de saúde, tais acordos e ajustes tem sido motivo de controvérsias. 

Um dos principais impasses é a possibilidade da contratação de profissionais da saúde, em especial 

médicos uruguaios, que possuem domicílio em Rivera, fronteira com Sant’Ana do Livramento. Tal 

situação passa a ser de interesse do sistema normativo brasileiro recentemente quando, embasados em 

um tratado internacional binacional entre Brasil e Uruguai, hospitais brasileiros em regiões de 

fronteira passaram a contratar médicos uruguaios.  

A controvérsia jurídica, que hoje já repercute na via judicial
i
, tem como pano de fundo o 

“Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Oriental do 

Uruguai para Permissão de Residência, Estudo e Trabalho a Nacionais Fronteiriços Brasileiros e 

Uruguaios”. O mesmo foi celebrado pelos referidos governos em 21 de agosto de 2002, tendo sido 

aprovado pelo Congresso Nacional pelo Decreto Legislativo nº 907 de 21 de novembro de 2003 e 

promulgado, passando a constar no sistema normativo brasileiro sob o Decreto nº 5.105 de 14 de 

junho de 2004. 

Esse primeiro Acordo cria a ideia de cidadão fronteiriço para àqueles residentes em 

determinadas cidades
ii
 citadas em seu anexo, permitindo a eles, nos termos do art. 1º, a residência na 

localidade vizinha, situada no território da outro país, exercício de trabalho, ofício ou profissão com as 

decorrentes obrigações e direitos previdenciários deles decorrentes, bem como a frequência em 

instituições de ensino tanto público quanto privado. Para tanto basta o documento especial de 

fronteiriço, identificação essa outorgada ao residente em tais cidades e que valerá, exclusivamente, nos 

limites da localidade a qual foi concedida. 

Quanto ao quesito “trabalhar” o referido tratado abortou genericamente, não regulando as 

profissões regulamentadas – tais como a advocacia, engenharia, medicina entre outras. Permitiu, 

todavia, o livre exercício de ser contratado para atuar no comércio, ensino e todas as atividades não 

regulamentadas por lei especial para garantir ao estrangeiro o acesso aos direitos sociais inerentes ao 

emprego e atividade exercida. 

Esse contexto foi alterado com o “Ajuste Complementar ao Acordo para Permissão de 

Residência, Estudo e Trabalho a Nacionais Fronteiriços Brasileiros e Uruguaios”. Tal Ajuste foi 

celebrado em 28 de novembro de 2008, sendo posteriormente aprovado pelo Congresso Nacional pelo 

Decreto Legislativo nº 933 de 11 de dezembro de 2009 e promulgado pelo Decreto nº 7.239 de 26 de 

julho de 2010. O objetivo do referido ajuste é regular a contratação de serviços de saúde humana em 

ambos os países. 

Com esta recente alteração no acordo inicial passa a fundamentar a compreensão e ações 

jurídicas por parte dos diferentes hospitais em cidades fronteiriças, eis que no artigo 2º, § 1º, do Ajuste 

está clara a permissão “às pessoas jurídicas brasileiras e uruguaias contratarem serviços de saúde 

humana [...] de acordo com os Sistemas de Saúde de cada Parte”.  

Os argumentos jurídicos contra tal atitude dos hospitais levam em conta a regulamentação da 

profissão de médico, atualmente sob o manto da Lei nº 3.268 de 30 de setembro de 1957, dispondo no 

seu art. 17 que “Os médicos só poderão exercer legalmente a medicina, em qualquer de seus ramos ou 

especialidades, após o prévio registro de seus títulos, diplomas, certificados ou cartas no Ministério da 

Educação e Cultura e de sua inscrição no Conselho Regional de Medicina, sob cuja jurisdição se achar 

o local de sua atividade”. Ou seja, os contrários a simples contratação de médicos uruguaios para 

atuarem no Brasil entendem que os médicos uruguaios necessitam revalidar seu diploma no Brasil, 

seguindo os trâmites impostos para tanto, para então estarem habilitados para exercerem a medicina no 



Brasil, sob pena de estar incorrendo no crime de prática ilegal da medicina, além de penalidades 

administrativas e cíveis. 

Tais observações já foram alvo de análise judicial, onde, em mais de um momento a Vara 

Federal da Subseção de Sant’Ana de Livramento da Justiça Federal se pronunciou a favor da 

contratação de médicos uruguaios, em que pese o Tribunal Regional Federal da 4
ª 

Região ter 

reformado em parte tais decisões
iii

. Entende a referida Vara Federal que o tratado internacional 

binacional entre Brasil e Uruguai, em especial o Ajuste firmado recentemente, permite tal contratação 

tendo em vista o princípio da soberania e reciprocidade com o país limítrofe. Além disso referem, as 

decisões de tal Vara Federal, que a contratação de médicos uruguaios e consequentemente o exercício 

da profissão de médico pelo uruguaio não está regulada pela Lei nº 3.268/1957, mas sim pelo acordo 

internacional introduzido no sistema jurídico brasileiro pelo Decreto nº 7.239/2010. 

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Sant’Ana do 

Livramento, atualmente não tem médicos estrangeiros contratados, os estrangeiros que atuam nas 

Unidades Básicas de Saúde (UBS), já são naturalizados, com diploma revalidado e com registro no 

Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul (CREMERS). Já a Santa Casa de 

Misericórdia em 2011, tinha uma demanda de médicos de especialidade ginecologia e obstetrícia, 

quando recorreu à Justiça Federal para realizar a contratação, por se tratar de uma contratação para 

atuação no hospital, tendo recebido limitar favorável. A contratação não se efetivou, pois os médicos 

brasileiros voltaram a trabalhar no hospital após o deferimento da liminar. 

 

 

Conclusões  

 

No entendimento da Justiça Federal de San’Ana do Livramento, a contratação de médicos 

estrangeiros pode ser realizada por hospitais localizados em cidades de fronteiras. Como não há 

decisão final sobre o assunto, salvo novas decisões, a contratação de médicos uruguaios por parte da 

Santa Casa de Misericórdia está permitida nos termos do Acordo binacional. Todavia há de se atentar 

para o princípio da reciprocidade entre ambos países, que impõe as mesmas condições de tratamento. 

Os Acordos internacionais muitas vezes não são internalizados no ordenamento jurídico de 

cada Estado. Todavia, mesmo quando internalizados, precisam sofrer a análise de sua 

constitucionalidade e integração no ordenamento jurídico, a exemplo do debate sobre a derrogação ou 

não da Lei nº 3.268/1957 que, por ser especialmente dedicada ao exercício da profissão de médico, 

pode vir a impor barreiras à eficácia plena do Acordo binacional entre Brasil e Uruguai. 

Portanto, cabe ao Comitê Binacional de saúde aprofundar o debate sobre a questão que hora se 

apresenta tão controvérsia na esfera jurídica. Esta controvérsia dificulta o acesso universal à saúde das 

populações que vivem em regiões de fronteira. Devem ser pensadas as questões relativas ao exercício 

de profissões que são regulamentadas pelos ordenamentos jurídicos de países limítrofes.  

 

 

Referências 

 

BRASIL. Lei nº 3.268, de 30 de setembro de 1957. Dispõe sobre os Conselhos de Medicina, e dá 

outras providências. Brasília, 30 set. 1957. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L3268.htm>. Acesso em: 15 ago. 2011. 

BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá 

outras providências. Brasília, 19 set. 1990. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm>. Acesso em: 15 ago. 2011. 

BRASIL. Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990. Dispõe sobre a participação da comunidade na 

gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos 

financeiros na área da saúde e dá outras providências. Brasília 28 dez. 1990. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8142.htm>. Acesso em: 15 ago. 2011. 

BRASIL. Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação Técnica, Cientifica e 

Tecnológica entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L3268.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8142.htm


Oriental do Uruguai para saúde de fronteira. Montevidéu 31 jul. 2003. Disponível em: 

<http://www2.mre.gov.br/dai/b_urug_261_4932.htm>. Acesso em: 15 ago. 2011. 

BRASIL. Decreto Legislativo nº 907, de 21 de novembro de 2003. Acordo entre o Governo da 

República Federativa do Brasil e o Governo da República Oriental do Uruguai para permissão de 

residência, estudo e trabalho a nacionais fronteiriços brasileiros e uruguaios. Brasília, 21 nov. 2003. 

Disponível em: <http://www2.camara.gov.br/legin/fed/decleg/2003/decretolegislativo-907-21-

novembro-2003-491244-publicacaooriginal-1-pl.html>. Acesso em: 15 ago. 2011. 

BRASIL. Decreto nº 5.105, de 14 de junho de 2004. Promulga o Acordo entre o Governo da 

República Federativa do Brasil e o Governo da República Oriental do Uruguai para Permissão de 

Residência, Estudo e Trabalho a Nacionais Fronteiriços Brasileiros e Uruguaios, de 21 de agosto de 

2002. Brasília 14 jun. 2004. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-

2006/2004/decreto/d5105.htm>. Acesso em: 15 ago. 2011. 

BRASIL. Decreto Legislativo nº 933, de 11 de novembro de 2009. Aprova o texto do Ajuste 

Complementar ao Acordo para Permissão de Residência, Estudo e Trabalho a Nacionais Fronteiriços 

Brasileiros e Uruguaios, para Prestação de Serviços de Saúde. Brasília, 11 nov. 2009. Disponível em: 

<http://www2.camara.gov.br/legin/fed/decleg/2009/decretolegislativo-933-11-dezembro-2009-

597335-publicacaooriginal-120302-pl.html>. Acesso em: 15 ago. 2011. 

BRASIL. Decreto nº 7.239, de 26 de julho de 2010. Promulga o Ajuste Complementar ao Acordo 

para Permissão de Residência, Estudo e Trabalho a Nacionais Fronteiriços Brasileiros e Uruguaios, 

para Prestação de Serviços de Saúde, firmado no Rio de Janeiro, em 28 de novembro de 2008. 

Brasília, 26 jul. 2010. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-

2010/2010/Decreto/D7239.htm>. Acesso em: 15 ago. 2011. 

GUBA, E. G.; LINCOLN, Y. S. Paradigmatic controversies, contradictions, and emerging 

confluences. In: DENZIN, Norman K.; LINCOLN, Yvonna S. (Eds.) The Sage Handbook of 

Qualitative Research: Third Edition.  London: Sage, 2000. p. 191-215. 

MERRIAM, S. B. The design of qualitative research. In: MERRIAM, S. B. Qualitative research and 

case study applications in education. 2. ed. San Francisco: Jossey-Bass, 1998, p. 1-25. 

RICHARDSON, R. J. et al. Pesquisa social: métodos e técnicas. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1999. 

SILVA, Maurício Pinto da. Cooperação em Saúde na Fronteira Brasil/Uruguai: Comitê Binacional 

de Integração em Saúde: Sant’Ana do Livramento/Rivera. Pelotas: UFPEL, 2010. 

STAKE, Robert E. Qualitative case studies. In: DENZIN, Norman K.; LINCOLN, Yvonna S.  

(Eds.)The Sage Handbook of Qualitative Research: Third Edition.  London: Sage, 2005. p. 443-

466.  

YIN, R. K. Estudo de Caso: Planejamento e Método. Porto Alegre: Bookman, 2002.  

 

                                                         
i
 Nota-se as diferentes ações judiciais, a exemplo da Ação Ordinária nº 5000574-25.2011.404.7106 ajuizada pela 

Santa Casa de Misericórdia de Sant’Ana do Livramento contra o Conselho Regional de Medicina do Estado do 

Rio Grande do Sul que tramita junto a Vara Federal de Sant’Ana do Livramento; a Ação Civil Pública nº 

5001429-38.2010.404.7106 ajuizada pelo Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul 

contra a Fundação Hospital de Caridade de Quarai e os médicos contratados por tal hospital. 
ii
 Chuí, Santa Vitória do Palmar/Balneário do Hermenegildo e Barra do Chuí (Brasil) a Chuy, 18 de Julho, Barra 

de Chuy e La Coronilla (Uruguai); Jaguarão (Brasil) a Rio Branco (Uruguai); Aceguá (Brasil) a Aceguá 

(Uruguai); Sant’Ana do Livramento (Brasil) a Rivera (Uruguai); Quaraí (Brasil) a Artigas (Uruguai); Barra do 

Quaraí (Brasil) a Bella Unión (Uruguai). 
iii

 A reforma é para que momentaneamente seja suspense a contratação de novos médicos uruguaios até o fim da 

solução do caso a pedido das instituições de classe médica no Rio Grande do Sul e em âmbito Federal. 
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Resumo 
O presente artigo apresenta-se como resultado de pesquisa bibliográfica desenvolvida durante a 
disciplina de Desenvolvimento e Meio Ambiente do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais 
da Universidade Federal de Pelotas, versando sobre a discussão em torno da proposição do 
monitoramento social de políticas públicas e sua relação com a configuração da relação Estado-
sociedade em situação de economias dependentes. Num primeiro momento do texto, apresenta-se em 
que se constitui essa proposta de monitoramento e sua inserção na configuração do Estado moderno, 
para em seguida, partindo-se da formulação de Celso Furtado acerca da formação social e econômica 
de nossas economias dependentes, discutirmos o sentido sociopolítico subjacente à proposição de 
controle social sobre as políticas públicas. Na conclusão do trabalho, retomando o eixo norteador, 
conclui-se que enquanto ação técnico-social do Estado o monitoramento social de políticas públicas, 
que devido a elementos relacionados à nossa formação econômica e social, assume um sentido 
sociopolítico relacionado à reprodução do Estado, enquanto aparato de classe, não se permitindo o 
desenvolvimento de processos contra hegemônicos.  
 
Palavras-chave: Desenvolvimento; Monitoramento social; Políticas Públicas; Gestão pública. 
 
Introdução 

O presente trabalho se constitui enquanto resultado parcial de pesquisa bibliográfica, 
empreendido na disciplina/seminário de pesquisa em Desenvolvimento e Meio Ambiente do Mestrado 
em Ciências Sociais do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal de 
Pelotas. 

Partindo-se da definição de monitoramento social de políticas públicas e seu lugar na 
configuração do Estado moderno e dialogando com a formulação de Celso Furtado acerca da formação 
sócio histórica de nossas economias dependentes, problematiza-se sobre o sentido sociopolítico 
subjacente à proposição de controle social sobre as políticas públicas no contexto de configuração da 
relação Estado-sociedade em nossa contemporaneidade, discutindo-se limites e potenciais quanto a 
eficácia na gestão pública. 

O monitoramento social de políticas públicas enquanto ação técnico-social do Estado se dá 
através da geração e manipulação de informações confiáveis a cerca dos resultados das políticas 
públicas. Baseados em LAGO (2003) compreende-se monitoramento social de políticas públicas como 
um conjunto de práticas que visa ao acompanhamento e ao controle sistemático de uma determinada 
intervenção do poder público, que opera em três eixos fundamentais: no sentido de garantir políticas 
públicas de enfrentamento das desigualdades no acesso aos serviços e equipamentos públicos, na 
ampliação dos espaços de planejamento participativo e na verificação ou estabelecimento da 
correlação entre o planejamento e a execução, dos programas e/ou projetos governamentais. 

Sendo assim, do ponto de vista da intencionalidade, o monitoramento social de políticas 
públicas, constitui-se num fenômeno centrado na ideia do controle público acerca dos resultados da 
intervenção estatal, se direcionando no sentido da garantia da equidade quanto ao acesso aos 
resultados dos investimentos públicos, ampliação da cidadania participativa e a eficácia na gestão dos 
recursos estatais. No que diz respeito a sua efetividade, está colocado dentro de uma dimensão 
aplicada de capacidades técnicas e sociais no campo das políticas públicas, reportando-nos a análise 
realizada por JANUZZI (2005) em que segundo o autor os indicadores sociais são medidas que 
permitem a operacionalização de um conceito abstrato ou de uma demanda de interesse programático, 
possibilitando ao monitoramento social de políticas públicas, obter a legitimidade necessária, capaz de 
constituí-lo como um mecanismo visto como necessário dentro da dinâmica de operação do Estado.  

Segundo a bibliografia consultada, a noção de controle está presente desde a fundação do 
Estado em sua forma burocrática moderna, tendo sido recursivamente reelaborados mecanismos que 
viabilizam a legitimidade necessária à viabilidade da sua ação, que se dá através da implementação das 
políticas públicas. Nos últimos anos se apresenta incorporando o princípio da participação social, 



constituindo-se enquanto uma resposta à ineficiência das formas de controle tecnocráticas e de crise da 
própria democracia, que se mostra incapaz de gerar o controle sobre a burocracia. 

Segundo a bibliografia consultada, a noção de controle está presente desde a questão do 
controle sobre a ação estatal encontra-se presente desde os primórdios da organização da 
administração pública, remetendo-nos ao século XIX, quando se dá a consolidação da forma 
burocrática do Estado moderno. Fazia-se necessário o desenvolvimento de mecanismos relacionados à 
demanda acerca da necessidade do controle sobre a burocracia, passando pela adoção de mecanismos 
de controle eficazes, o que de certa maneira, conforme Milani (2008) passou pela adoção de 
estratégias de supervisão, controle e auditoria, frisado pelo autor, como marcas centrais de uma boa 
administração. Configurando um controle baseado em práticas eminentemente de caráter técnico, o 
que vai perdurar até o final do século passado, como a única via oficial de controle acerca dos 
resultados das políticas públicas.  

Contemporaneamente observa-se um crescente interesse pela introdução do princípio da 
participação cidadã neste controle, que de acordo com MILANI (2008) constitui-se enquanto uma 
peça essencial na constituição dos discursos oficiais que envolvam a execução de políticas públicas 
numa perspectiva considerada progressista. 

Nestes termos, a instituição de processos que ampliam a participação social, não se apresenta 
como uma ruptura radical na relação Estado-sociedade, uma vez que, a ampliação da participação 
cidadã nas esferas de decisão estatal, não necessariamente, reverterá o processo participativo em favor 
dos interesses da maioria, nem tão pouco é capaz de corromper a essência clientelista presente na 
configuração das relações políticas brasileiras. 

Na base do processo de constituição da sociedade moderna, que se distingue 
fundamentalmente pela secularização em detrimento do misticismo e do autoritarismo, encontra-se 
segundo a análise de FURTADO (2008) uma centralidade conferida às noções de progresso-acúmulo e 
desenvolvimento economicista, de maneira que, no que diz respeito ao primeiro, encontra-se presente 
na construção de uma coesão social, necessária à estruturação do poder na sociedade industrial. Já o 
segundo, posiciona-se como um elemento pertencente a um universo de instrumentalidades referentes 
à realização da capacidade criadora do ser humano, o que não acontece no caso das economias 
dependentes, uma vez que, nestes casos, prevalecendo sua acepção de cunho economicista, impede-se 
a emergência de processos criativos no conjunto da sociedade, capazes de se constituir efetivamente 
forças contra hegemônicas, operando apenas, dentro de um quadro de operacionalidade da 
dependência internacional, o que sugere como explicação à dificuldade que temos de lidar com noção 
de desenvolvimento regionais e/ou locais, relacionados a processos endógenos. 

Sendo dentro deste quadro que o Estado brasileiro é organizado e atuante - por intermédio 
das políticas públicas – instituindo uma cultura política clientelista, o que está de acordo com a análise 
de OLIVEIRA; SEBEL (2006), no sentido de que é por intermédio das políticas sociais que a seleção 
social do tipo clientelista assume seu formato mais primário, atuando na organização das relações 
Estado-sociedade. Colocando a questão das políticas públicas numa seara de legitimidade de uma 
estrutura de poder pautada pelo interesse privado, o que está muito distante daquilo que deveria 
representar efetivamente dentro de um Estado de direito.  

Neste contexto é que ações de natureza técnico-sociais, que visam o controle social, 
deveriam atuar, subsidiando a atuação cidadã. Constituindo-se nisso um dos objetivos principais do 
estudo, qual seja, de compreender a partir da compreensão da totalidade de sua constituição, os limites 
e potenciais que são oferecidas mediante a aplicação de mecanismos de controle social. 
 
Metodologia 

Tratando-se de um estudo bibliográfico, baseados na proposição de QUIVY (2005) acerca de 
metodologia de pesquisa, para a realização do trabalho, foram adotados como método de trabalho o 
desenvolvimento de uma sistematização, com emprego de grelhas de leituras, realizando-se o 
mapeamento da bibliografia necessária, bem como, a devida  sistematização de conceitos e categorias 
necessárias à execução do trabalho de pesquisa. 

Segundo a  metodologia adotada, a configuração do trabalho de pesquisa se dá basicamente 
em três fases distintas e complementares, de maneira que, num primeiro momento realiza-se um 
mapeamento acerca da bibliografia existente sobre a temática, para num segundo momento, proceder-
se a constituição das grelhas, propriamente ditas, permitindo, a apreensão das ideias centrais das obras, 
de modo que, se elabore uma síntese, que permita a formação de um quadro de conceitos e categorias, 
que balizarão a análise do problema proposto. 



 
Resultados e Discussão 

A propósito de nosso objetivo central neste trabalho, encontramos um conjunto de resultados 
parciais, delineados sob dois eixos fundamentais: Um primeiro relacionado ao sentido assumido pela 
intenção do controle social sobre as políticas públicas dentro da configuração do estado 
contemporaneamente, de forma que, se avançou no sentido da compreensão acerca do desvendamento 
da estruturação da proposta de monitoramento social de políticas públicas, enquanto ação técnico-
social do Estado, compreendendo-se sua inserção na dinâmica de funcionamento do Estado como um 
fenômeno relacionado à introdução do princípio de participação social no âmbito da operação estatal e 
em que sentido esse fenômeno se articula com a reprodução de nossa cultura política. Configurando o 
monitoramento social de políticas públicas, enquanto uma proposição em potencial, no que tange a 
possibilidade de instituição de uma gestão pública, com controle social efetivo. 

Um segundo, diz respeito à natureza objetiva do monitoramento social de políticas públicas e 
sua relação com a nossa formação de economia dependente. Tendo-se avançado no sentido da 
problematização acerca da compreensão do papel desempenhado pelas noções de progresso como 
acumulação e desenvolvimento num sentido economicista na constituição de nossa formação social e 
econômica dependente. O que sobremaneira, limita a proposição do  monitoramento social de políticas 
públicas, no que diz respeito ao potencial de efetividade de um controle social acerca da ação estatal. 
 
Conclusões 

A propósito de nosso objetivo central, elenca-se como conclusões: a) que esse tipo de ação 
técnico-social insere-se na dinâmica de funcionamento do Estado como um fenômeno relacionado à 
introdução do princípio de participação social; b) contém em sua intencionalidade, aspectos positivos, 
que o convertem em uma prática qualificadora da gestão pública; Por outro lado, constitui-se enquanto 
um conjunto de práticas atreladas à execução das políticas públicas, que em função das características 
de nossa formação social e econômica, opera de maneira a reproduzir nossa cultura política de cunho 
clientelista; c) enquanto ação técnico-social do Estado, a proposição de monitoramento social de 
políticas públicas, está permeada pelas noções de progresso como acumulação e desenvolvimento num 
sentido economicista, constituintes de nossa formação econômica dependente, apresentando-se como 
mais um recurso legitimador de uma retórica política, atrelada a reprodução de práticas sociais, 
econômicas e políticas ainda colonialistas; e d) diante de uma situação em que não tenhamos 
instituídos verdadeiros canais de participação diretos a nível local, não serão recursos técnico-sociais, 
empregados com o objetivo de gerar um controle sobre a administração estatal, que serão capazes de 
condicionar processos sociais criativos, desencadeadores de um desenvolvimento relacionado às 
capacidades humanas e capaz de qualificar a gestão pública. 
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RESUMO 

Embora os presídios estejam mais próximos da população em geral, seja por meio da comunicação 

informal ou mesmo da localização desses, a sociedade ainda parece ver com temor as relações internas 

e externas que se passam nesse contexto. No caso dos que vivem dentro do sistema prisional, o 

preconceito e a situação de exclusão é emblemática, e diz respeito a todos. Por isso, parte da ação 

pública de rever esse cenário de exclusão, de preconceito e desconfiança, está em prover meios de 

ressocializar aqueles que saem das prisões seja num regime semi-aberto ou em definitivo.  Este estudo 

visa observar o efeito do Programa de Artesanato na Unidade Prisional de Tabatinga/AM sob a 

perspectiva da qualidade de vida informada pelas detentas. Para tanto, realizou-se pesquisa 

bibliográfica onde são analisados conceitos sobre o tema e posterior coleta de dados através do 

formulário junto às detentas. Os resultados revelam que o projeto estimula as detentas a se motivarem 

e que essas têm esperança de ficar longe do tráfico através da continuidade de seu trabalho artesanal. 

Conclui-se que o Projeto de Artesanato em Tabatinga, na fronteira Brasil-Peru-Colômbia tem 

alcançado seu objetivo: de recuperação e inserção social dessas mulheres.  

 

Palavras-chave: Inclusão Social; Ressocialização de Detentas; Qualidade de Vida em Presídios 

 

 

INTRODUÇÃO      

 

Trabalhar com a realidade de presídios é importante e desafiador, pois apesar da distância espacial dos 

reclusos e não reclusos, o presídio está cada vez mais próximo da sociedade através dos sistemas de 

comunicação. Entretanto, os mesmos tratam o presídio e o preso em situações limitantes de desgraça, 

isto é, os internos e a instituição apresentam problemas de rebelião, superlotação, ou em casos 

peculiares que chocam a opinião pública, reforça na maioria das vezes o preconceito aos apenados. 

Dessa maneira, a sociedade civil se distancia dos movimentos do presídio, das suas relações internas e 

externas, e, principalmente da compreensão da sua vivência interna.  

Nesse contexto de afastamento e dissenso, o presídio insere-se como uma instituição da modernidade 

que se altera, como qualquer instituição, mas que ainda se vislumbra como um espaço de reclusão, 

sendo um meio de controle do estado e para muitos, a melhor forma de proteção contra os elementos 

constituintes da violência: o prisioneiro. 

A exclusão social atribuída pelos presídios torna-se comum nas análises sobre os problemas sociais 

contemporâneos, haja vista que tanto quanto a globalização, a exclusão social é apontada como tema 

paradigmático neste século. No caso dos que vivem dentro do sistema prisional, a situação de exclusão 

é extrema, e esta é uma problemática que diz respeito a todos. Segundo Wacquant (2001), as prisões 

de hoje são projetadas como “fábricas de exclusão”. 

Escorel (1999) constata que o fenômeno da exclusão social está integrado a processos de 

vulnerabilidade, fragilização, precariedade e ruptura dos vínculos sociais em várias dimensões da vida 
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social: econômico-ocupacional, sócio familiar, da cidadania, das representações sociais e da vida 

humana. O indivíduo que se encontra na prisão apresenta ruptura dos vínculos sociais em várias 

dimensões e o sistema prisional aprofunda essa realidade. E parece que ao longo desse processo, seus 

valores são postos em xeque, a partir de suas práticas e vivências, aqui entendidas na concepção do 

PNUD (2010). 

Pesquisas britânicas descritas por Wacquant (2001) revelam que apesar dos elevados níveis de 

necessidades, muitos presos foram de fato excluídos do acesso a serviços no passado. Esses têm, por 

exemplo, cerca de 20 vezes mais chance de terem sido excluídos da escola do que a população em 

geral e, em muitos casos, o cumprimento da pena pode ser o primeiro contato com os serviços 

públicos. Infelizmente, existe um risco considerável de que a prisão venha a agravar o quadro de 

exclusão social: um terço deles perde suas casas enquanto estão presos, dois terços perdem seus 

empregos e cerca de dois quintos perdem contato com suas famílias.  

Diante desses fatos, surge a necessidade de se buscar meios e métodos para incluir novamente os ex-

detentos na sociedade. Isso também é uma questão de gestão pública. Penas alternativas, programas de 

reeducação, de ressocialização, de inserção profissional mostram a necessidade de ações mais 

prospectivas em se tratando de redimensionar aqueles que por um motivo ou outro estão à parte da 

sociedade, em sistemas carcerários que mais parecem prejudicar do que reeducar.  

Por todos esses motivos, o problema desta pesquisa consiste em responder a seguinte pergunta: De que 

forma o programa de artesanato implantado na Unidade Prisional de Tabatinga, no estado do 

Amazonas, influenciou na perspectiva da qualidade de vida das detentas e na inclusão social? A 

Unidade Prisional de Tabatinga foi escolhida devido a sua importante posição geográfica, cidade esta 

que faz fronteira com Peru e Colômbia.  

 

 

METODOLOGIA  

 

A metodologia contempla a descrição da área de estudo (breve histórico); a definição da população em 

amostra (delimitação do objeto de estudo); o delineamento da pesquisa (com a descrição do método de 

pesquisa utilizado); a elaboração do instrumento de levantamento de dados e o plano de coleta e 

análise dos dados (explanação sobre a forma em que os dados foram coletados e analisados). 

A Unidade Prisional de Tabatinga, em Tabatinga/AM, constitui-se como um presídio de segurança 

mínima, possuindo detentos das três fronteiras que circundam Tabatinga, ou seja, Brasil, Colômbia e 

Peru. Seus detentos são de ambos os sexos, maiores de 18 anos, que na sua maioria foram presos pelo 

tráfico de drogas. O presídio inseriu junto às alternativas de pagamento de pena aos detentos, o 

trabalho artesanal com sementes da própria região, através da Associação dos Artesãos de Tabatinga. 

Esta entidade é uma associação de produção de artesanatos diversos composta de mulheres e homens 

com baixa renda familiar na sua maioria desempregados, mulheres de terceira idade, indígenas, 

ribeirinhas, e mulheres e homens presidiários do regime semi-aberto e ainda encarcerados. Os 

principais produtos produzidos na associação são: biojóias com sementes naturais, fibras, e madeira. 

A Associação tem como objetivo fortalecer o artesanato regional, gerar oportunidade de trabalho e 

renda familiar, dar motivação ao trabalho regional e indígena, elevar a auto-estima da sua maioria e 

incluir socialmente os excluídos dando uma profissão. Este trabalho envolve aproximadamente 

quinhentas famílias na sede municipal e zona rural. Além disso, potencializar o espaço de 

comercialização e produção do artesanato, estruturar uma central de beneficiamento de sementes e 

fibras e para tingimento natural, também faz parte dos objetivos centrais.  

O público alvo da Associação dos Artesãos de Tabatinga são grupos formais/informais que trabalham 

com artesanato regional para geração de renda nas áreas rural e urbana; grupos que trabalham com o 

desenvolvimento ambiental sustentável, respeitando o meio ambiente e a biodiversidade gerando a 

inclusão social; população em geral; detentos da rede municipal que já desenvolvem trabalhos 

artesanais, ressocializando-os e dando-lhes uma profissão, também como forma de pena alternativa. 

O trabalho artesanal no presídio consiste apenas na perfuração das sementes de açaí (fonte abundante 

na região, mas já está se estudando o segundo passo que será o aprendizado do artesanato com 

sementes). 

Barbetta (2002) define população como conjunto de elementos que se deseja estudar e para os quais as 

conclusões da pesquisa serão válidas. Consideramos como população desta pesquisa o total de 30 



(trinta) detentas da Unidade Prisional de Tabatinga que participam do projeto. Deste total, 22 (vinte e 

duas) detentas tiveram liberdade, ficando apenas 08 (oito) que será a amostra desta pesquisa, pois são 

as que ainda não estão em liberdade, ou seja, as que permanecem no presídio. Realizaram-se estudo 

descritivo com as detentas, todas com idade superior a 18 anos. Atualmente, a população é composta 

por 28 (vinte e oito) detentas. Mas as 20 (vinte) mulheres que ingressaram recentemente, estão em 

treinamento sobre as atividades do trabalho artesanal. O instrumento de coleta de dados utilizado foi 

um formulário estruturado deste trabalho. Cervo e Bervian (1983) definem formulário como uma 

espécie de questionário destinado a coletar dados resultantes de observação ou entrevista e cujo 

preenchimento é feito pelo próprio pesquisador. Dentre as vantagens do formulário pode-se destacar a 

possibilidade de aplicá-lo em grupos heterogêneos e a assistência direta do investigador ao 

entrevistado, solucionando possíveis dúvidas no momento da coleta de dados. A construção do 

instrumento segundo Gil (1994) consiste basicamente em traduzir os objetivos específicos em questões 

bem redigidas. Nesse sentido, o formulário foi construído de modo a responder aos objetivos desta 

pesquisa. Para isso foram utilizadas no instrumento de coleta de dados perguntas abertas, fechadas, 

fechadas com escalas de avaliação verbal e dicotomia. Como afirmam Cervo e Bervian (1983), as 

perguntas abertas destinam-se a obter respostas livres, recolhendo informações mais ricas e variadas, 

apesar da dificuldade de tabulação. Essas questões abertas também possuem a finalidade de captar por 

método indireto de livre associação as impressões espontâneas das detentas. As perguntas fechadas, 

por outro lado, são de fácil tabulação e fornecem respostas mais precisas. O instrumento de coleta de 

dados, depois de estruturado, foi enviado via e-mail para a vice-presidente do Projeto de Artesanato da 

Unidade Prisional de Tabatinga. A aplicação do mesmo foi para 8 (oito) detentas que já executavam 

atividades no grupo, pois na época, as demais 22 (vinte e duas) obtiveram liberdade. Após a aplicação, 

os dados coletados foram transmitidos via telefone e e-mail. Posteriormente foram analisados e 

interpretados com base no referencial teórico. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O contato pessoal com as detentas revelou inicialmente um comportamento de forma acuada, mas na 

medida em que se sentiam seguras e tomavam conhecimento do objetivo da visita, mostraram-se 

interessadas e participativas. 

Ao longo do trabalho constatou-se que as mulheres possuem nacionalidades diferentes, e assim 

culturas e idiomas distintos, tendo em vista a localização do presídio ser numa cidade localizada na 

fronteira do Brasil com Colômbia e Peru. Todavia, algo é semelhante entre elas. Mesmo se 

constituindo detentas, não deixam de lado as características femininas, de zelo, de cuidado, de 

vaidade. Embora estejam inseridas em um ambiente hostil e desconhecido até então, elas adotam 

estratégias para assemelhá-lo ao ambiente cotidiano doméstico. Para tanto, cuidam da arrumação do 

espaço, de modo a transformá-lo o mais próximo possível de uma casa. Práticas como o cuidado com 

as dependências, com a aparência e o desejo de tornar o ambiente agradável, mostraram o quanto as 

detentas prezam o espaço de um lar e, conseqüentemente a necessidade de buscar, mesmo que na 

prisão um ambiente que promova um certo aconchego. 

Além disso, essas mulheres também se mostram extremamente vulneráveis quando se encontram no 

espaço prisional, logo passando por um processo de transformação, sobretudo influenciadas pelas 

práticas e vivências compartilhadas pelas mulheres que já estão na prisão há mais tempo. 

Observou-se também que os dados obtidos confirmaram um dos aspectos enfatizados por 

pesquisadores dessa temática, como Escorel (1999), que é: no percurso entre a prisão, flagrante ou 

não, a vivência do encarceramento provisório, o sentenciamento e o cumprimento da pena, as detentas 

vão continuamente transformando sua perspectiva de vida. Para a maioria delas, estar na prisão 

significa a segunda chance para começar uma nova vida longe do crime. 

Sendo assim, Santos (2001) contribuiu ao salientar que nesse meio, a solidariedade entre os indivíduos 

que dividem o mesmo espaço social, a cela, o pátio, o presídio em si, dá condições para que eles 

desenvolvam atividades criativas que possam melhor avaliar suas potencialidades humanas. E nesse 

sentido, verificou-se que o artesanato é uma atividade que tende a suavizar os momentos de estresses 

convenientes do aprisionamento, na medida em que fortalece a auto-estima e proporciona satisfação, 

levando as apenadas a descobrir valores em si mesmas e assim conviver melhor com as demais, o que 

também infere menores riscos de rebelião. O trabalho artesanal parece ser produtivo a elas. 



Ainda de acordo com Santos (2001) essa satisfação proveniente da criação artística é que irá provar ao 

indivíduo o valor que ele possui dar sentido a sua vida, recuperá-lo aos seus próprios olhos, o que é 

muito importante, pois, o estímulo e o apoio aos presos, estão diretamente ligados ao destino desses. 

Tem-se assim, a transformação em sua perspectiva relacionada a si mesmo. Além disso, a atividade 

artesanal, enquanto um processo produtivo proporciona uma capacitação mínima de subsistência ao 

ser liberta.  

No que se refere aos dados obtidos a partir da aplicação de questionários às detentas, verificou-se que 

a maioria das entrevistadas são de nacionalidade peruana (37,5%) e colombiana (37,5) e 25% de 

nacionalidade brasileira. Quanto à faixa etária, 50% estão na faixa entre 31 e 40 anos, 37,5% tem 

idade que varia de 21 a 30 anos e 12,5% menos que 21 anos. Com relação ao grau de instrução, a 

maioria apresenta nível médio completo (62,5%), e o restante ensino fundamental completo (37,5%). 

Não há dententas com escolaridade em nível superior. No entanto, observa-se que as detentas 

apresentam um nível de escolaridade acima da média da população brasileira (40%), segundo dados 

do IBGE (2007).  

Além disso, os dados mostram que as colombianas têm mais alto nível de escolaridade, o que infere 

uma qualidade e permanência na educação formal daquele país. O estado civil das detentas em sua 

totalidade aparece na situação „divorciada‟, provenientes de uma classe social baixa. As atividades 

laborais dessas mulheres demonstra que 75% estavam na situação „do lar‟ e 25%  eram vendedoras de 

lojas do varejo. 

Todas entrevistadas, 100%, descreveram que o delito cometido que as levaram à prisão foi o tráfico de 

drogas, sendo pegas em flagrante no Aeroporto de Tabatinga/AM ou na Base Anzol, que se constitui 

como um posto de polícia móvel localizado no Rio Solimões que averigua grande parte das 

embarcações que por este rio navegam. É oportuno destacar que a região de Tabatinga/AM, dentro do 

território brasileiro, se acessa somente por duas vias: aérea e fluvial. Já a passagem para Letícia, 

cidade do fronteiro país/Colômbia se faz por terra e, para Santa Rosa, no limítrofe país Peru, se faz por 

via fluvial. Tabatinga tem servido como ponte para o tráfico de drogas e essas mulheres serviram 

como “mulas” desse tráfico de entorpecentes. Descrito pelas mesmas, o motivo que as levaram a 

praticar tal delito foi principalmente a falta de dinheiro num sentido geral e o desemprego (75%). Mas 

para 25% delas, a causa foram enfermidades na família que as levaram a buscar recursos financeiros 

por esse caminho. 

A pesquisa também destaca que 62,5% das detentas já tem histórico do mesmo delito na família e  

37,5% dessas não constam na família histórico criminal. Verificou-se que 75% delas são reincidentes 

no mesmo delito. 

Todas detentas contraíram doenças sexualmente transmissíveis, infecções gastrintestinais e gripe na 

prisão, 25% sofrem de hipertensão. Segundo Miranda et al (2004) não é raro encontrar entre as 

encarceradas a presença de tuberculose e hipertensão arterial não diagnosticada e/ou não tratadas, bem 

como de infecção pelo HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis (DST) em iguais condições. 

Constatou-se que os atendimentos médico, odontológico e psicológico são oferecidos às detentas 

eventualmente. Não há periodicidade nesse processo, as situações ocorrem mais de forma reativa, 

diante de um dado fato, não havendo trabalho preventivo. Miranda et al (2004) comenta que devido à 

superlotação carcerária, não há disponibilidade de assistência médica suficiente a todos. 

Por fim, os dados até aqui analisados refletem as características sócio-econômicas das detentas, 

enquanto que os dados que se seguem demonstram a influência do trabalho artesanal da Associação 

dos Artesãos de Tabatinga sob a perspectiva da qualidade de vida das detentas. 

Das detentas entrevistadas, 100% estavam inseridas no projeto de artesanato. Segundo as respostas 

analisadas, todas elas relataram que sua perspectiva da qualidade de vida mudou após ingresso no 

projeto devido ao tempo ocioso estar sendo preenchido por atividades que as mantinham ocupadas, 

como também porque esta atividade ajudava-as a saírem mais rápido do presídio (75% dos 

depoimentos) e porque se sentiam seguras ao saber que poderiam continuar na Associação de Artesãos 

de Tabatinga (25%) após a saída do presídio. Todas as detentas revelaram sentirem-se bem ao 

trabalhar no projeto e que os motivos que as levaram a participar do mesmo foram de preencher 

tempo, reduzir pena (a cada três dias de trabalho diminui-se um de pena) e porque recebiam dinheiro 

pelas atividades desenvolvidas. Perguntou-se ainda o que as detentas gostariam de fazer após saírem 

do presídio. As respostas indicam que 100% delas gostariam de trabalhar na área de artesanato, como 

no projeto do presídio, como também voltar a estudar. Nesse sentido, verifica-se que o projeto de 



artesanato, inserido no presídio está sendo de suma importância para inclusão social das detentas após 

saírem deste regime de prisão e mesmo para sua permanência no presídio de Tabatinga. Os 

depoimentos também demonstram que todas as detentas conheciam alguém que após cumprir pena, 

conseguiu incluir-se na sociedade e que o modo como esse processo se deu foi através da participação 

do projeto de artesanato. Isso infere que o projeto já traz resultados e que já se popularizou. 

 

 

CONCLUSÃO  

 

Propomos o estudo do contexto do sistema prisional, analisando informações sócio-demográficas, 

criminais, clínicas, comportamentais e de envolvimento no projeto artesanal das detentas da Unidade 

Prisional de Tabatinga, inserindo-o como uma forma alternativa para diminuir o tempo da pena e 

melhorar a perspectiva de vida das mesmas. Verificamos a realidade criminal das três fronteiras, onde 

o tráfico de drogas é o crime mais freqüente ou alternativa mais imediata de conseguir algum recurso 

financeiro. As condições de estrutura física e administrativa da prisão demonstram precária segurança, 

lazer, espaço físico, acompanhamentos médico e odontológico e atendimento psicológico. Analisando 

o ingresso no projeto, o trabalho artesanal implica na melhoria da perspectiva de vida das detentas, 

visando qualidade ocupacional, diminuição da pena criminal e alternativa e a possibilidade de 

permanência no projeto. Constata-se que o artesanato é uma atividade que suaviza o estresse do 

aprisionamento, fortalece a auto-estima e proporciona satisfação e participação. As apenadas 

descobrem valores em si mesmas e assim convivem melhor com as demais. Tais valores se revelam 

como novos rumos, onde as detentas redimensionam seu planejamento de vida e parecem tomar suas 

decisões futuras, onde não querem mais que o crime faça parte de suas vidas. Conclui-se que o projeto 

alcança seu objetivo de recuperação e inserção social das detentas, gerando estímulo e motivação às 

mesmas e a esperança de ficar longe do tráfico através da continuidade de seu trabalho.  

O desenvolvimento passa pela inserção social dessas detentas, pois é por meio de ações de 

ressocialização, como o projeto em estudo, que o sentido da liberdade se fortalece, a partir dos 

diversos momentos que de semente em semente, elas refletem sobre suas prioridades, suas 

necessidades e suas decisões, construindo razões para o que desejam, o que parece que se consegue de 

forma eficaz no coletivo, com a participação dessas detentas, da administração  pública e da sociedade. 

Isso reflete em desenvolvimento e desenvolvimento humano. Nossas escolhas e comportamentos são 

fruto de valores que carregamos. 
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A MERCANTILIZAÇÃO DO ENSINO E O PAPEL DA UNIVERSIDADE  
 

Priscila Romano Dornelles; Graziela de Almeida Jurach; Paula Medina Tavares 
 
 
RESUMO 
 

No mundo inteiro, a educação é considerada homônima de desenvolvimento econômico e 
social. Neste sentido, destaca-se então a importância do envolvimento do mundo acadêmico na 
discussão acerca dos processos sociais, econômicos e culturais, mantendo as principais características 
que a distinguem como academia. O ensino superior brasileiro, num intervalo de três décadas e meia, 
experimentou significativas mudanças em sua configuração e funcionamento, passando a ser 
constituído também pelas Universidades Mercantis, que tem como foco principal o lucro e não o 
ensino puramente. Neste sentido, este estudo tem como objetivo principal analisar o papel 
desenvolvido pelas Instituições de Ensino Superior (IES) Mercantis em direção a formação de 
acadêmicos e profissionais preocupados com o desenvolvimento da sociedade. Esta pesquisa utilizou 
como unidade de análise um estudo de caso aplicado em uma Instituição Privada da cidade de Pelotas-
RS. A coleta de dados foi realizada através informações obtidas por meio de dados primários, através 
da entrevista semiestruturada elaborada por meio de um roteiro pré-estabelecido e de um processo de 
amostragem não probabilístico por julgamento, o que possibilitou obter resultados mais específicos do 
assunto abordado e através de dados secundários foram obtidos por meio de bibliografias que abordam 
os temas trabalhados. Como unidade de observação foi escolhido um ex-professor e coordenador do 
Curso de Administração de Empresas. A partir da análise dos dados, conclui-se que a Universidade 
Mercantil analisada visa principalmente o lucro e não mais, o ensino no sentido bruto da palavra, além 
disto observa-se grande falta de estimulo por parte da Instituição em relação aos docentes e 
acadêmicos. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Papel da Universidade; Mercantilização do Ensino; Universidades Mercantis. 
 
1. INTRODUÇÃO  
 

No mundo inteiro, a educação é considerada homônima de desenvolvimento econômico e 
social. Nesse sentido, as pessoas buscam qualificação contínua, dando prosseguimento aos estudos e 
cursando o ensino superior. Atualmente, o terceiro grau além de possibilitar novos conhecimentos, é o 
principal instrumento da transmissão da experiência cultural e científica de qualquer sociedade. Além 
disso, “devido à inovação e ao progresso tecnológico, as economias de todos os países exigem cada 
vez mais profissionais competentes, que possuam conhecimentos de nível superior” (DELORS, 1996 
apud LARÁN, 2001). A capacidade de uma nação de gerar conhecimento e converter conhecimento 
em riqueza e desenvolvimento social depende da ação de alguns agentes institucionais geradores e 
aplicadores de conhecimento, sendo eles: as empresas, universidades e o governo (CARDIM, 1996). 

Neste sentido, de acordo com Bernheim e Chauí (2008, p. 17) destaca-se então que a 
Universidade deve estar intimamente envolvida com os “processos sociais, econômicos e culturais, 
mantendo as características que a distinguem como academia”. O Art. 2 da Declaração Mundial 
também afirma que as instituições de Ensino devem “preservar e desenvolver suas funções 
fundamentais, submetendo suas atividades às exigências da ética e do rigor científico e intelectual”,  
ressaltando neste cenário, a necessidade do desenvolvimento de projetos de extensão e pesquisa dentro 
deste ambiente acadêmico de forma a construir e formar profissionais conscientes e preocupados com 
o desenvolvimento da sociedade como um todo. 

Segundo Calderón (2000) o surgimento das universidades no Brasil se deu no século XX pela 
ação do Estado. Neste período, havia apenas dois tipos de universidades, as gratuitas e as pagas, que 
não poderiam ter fins lucrativos. O ensino superior brasileiro, num intervalo de três décadas e meia, 
experimentou significativas mudanças em sua configuração e funcionamento. Deste modo, observa-se 
que foi no período de 1985 a 1990, o grande “Boom” das universidades privadas, crescendo em mais 
de 100%, com a criação de mais 20 universidades, passando a adequar sua organização ao modelo 



empresarial e comercial. A partir de 1998 a quantidade de instituições privadas apresentou uma 
evolução considerável, com taxas de crescimento equivalentes a uma média de aproximadamente 16% 
ao ano (BIN, 2005). 

Perante esta grande expansão, com o aumento de instituições e oferta de vagas, assiste-se o 
surgimento de um “mercado de oferta”, passando a adquirir comportamentos e formas de gestão de 
empresas comerciais, ou seja, que visam principalmente o lucro. Além disto, essas faculdades 
“utilizam a educação como um negócio rentável, e lançam, assim, enorme quantidade de diplomados à 
sociedade” sem preocuparem-se com o nível de qualidade de ensino, mas sim com a quantidade de 
alunos formados. (LAMPERT, 2003 apud BIN, 2005. p.13) Desta forma, podem ser observados 
poucos projetos de extensão e de pesquisa durante o percurso dos alunos dentro destas Universidades, 
de forma que estes não desenvolvem de forma mais concreta o pensamento crítico acerca do seu papel 
dentro da sociedade. 

Neste contexto, também ressaltam-se as mudanças no papel e no exercício da profissão de 
docente. Estas transformações foram consequência direta desta nova gestão capitalista dentro destas 
organizações, e levaram a várias alterações nas características principais do oficio de professor. 
Segundo Calderón (2000), é possível perceber que a maioria das universidades comerciais de massa 
contrata educadores através do “regime de trabalho hora/aula”. Além disto, ainda segundo Calderón 
(2000) as IES (Instituições de Ensino Superior) comerciais buscam profissionais com média 
qualificação, pois, “bacharéis ou especialistas levam a concluir que os gastos com mão-de-obra mais 
especializada ou com investimento em programas de qualificação docente, bem como com encargos 
sociais/trabalhistas”, o que faz com que os docentes não se direcionem para a pesquisa científica e 
projetos que visam aproximar os acadêmicos dos processos sociais, econômicos, ambientais, culturais, 
dentre outros. 

Neste sentido, este estudo tem como objetivo principal analisar o papel desenvolvido pelas 
Instituições de Ensino Superior (IES) Mercantis em direção a formação de acadêmicos e profissionais 
preocupados com o desenvolvimento da sociedade.  
 

2. METODOLOGIA 
 

Dado o objetivo proposto, compreende-se que ao buscar aprofundar-se mais em uma 
determinada realidade, uma abordagem predominantemente qualitativa se fez necessária (descritivo – 
interpretativa). Desse modo, considerando que a unidade de análise é uma Instituição de Ensino 
Superior Privada (estudo de caso), buscou-se coletar informações de um sujeito que possuísse 
conhecimento sobre o tema em questão – o que caracteriza o processo de amostragem como não 
probabilístico por julgamento. Ademais, com relação à coleta de dados, salienta-se que os dados 
primários foram obtidos através de entrevistas semi-estruturadas com um ex-professor e coordenador 
do Curso de Administração de Empresas e o dados secundários foram obtidos através de bibliografias 
existentes sobre o tema.  

 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A partir das considerações desenvolvidas no referencial teórico deste trabalho, evidencia-se a 

transformação da universidade em uma grande empresa e portanto, fica claro o foco voltado para o 
lucro da universidade mercantil.  

De acordo com Pedrazani (2010), o segmento de educação é visto como um mercado rentável, 
onde se criou a mentalidade de que a escola virou empresa e os estudantes clientes, e que uma 
instituição deve agregar valor ao seu ensino para que possa se sobressair no mercado e conquistar uma 
maior fatia do mesmo. A idéia atual criada para a educação é de que a mesma pode ser comprada e 
vendida no mercado, ou seja, além de uma instituição ter de se orientar para a qualidade no ensino 
desenvolvido, ela deve ter a preocupação de atender e suprir todas as expectativas criadas pelo seu 
aluno/cliente. (GENTILI, 1995).  

Esta concepção fica evidente quando o entrevistado relata que no “primeiro encontrão que 
[tiveram] [...] [ele] estava esperando aquele discurso padrão, dizendo aos professores que [eles] são os 
mais importantes [...] mas não! [o Diretor Regional] deixou bem claro [...] que estamos aqui pra 



colocar alunos. Se eu cumprir minhas metas, vou ganhar tantos salários a mais [...] É bem explicito 
isso, é um valor de mercado. ‘Nós somos uma empresa, estamos aqui para ganhar dinheiro, vamos 
fazer de tudo para isso”. 

Devido à busca incessante pelo lucro, ao aumento de instituições e oferta de vagas assiste-se o 
surgimento de um “mercado de oferta”, no qual se deve produzir o que o mercado exige  dentro de um 
contexto de acirrada concorrência por clientes em potencial e, principalmente, de excesso de produtos 
para um número de consumidores que, embora crescente, não consome todas as vagas e serviços 
oferecidos pelas universidades particulares. Esse fato é explicitado quando o entrevistado argumenta 
que,  

“no primeiro vestibular que teve, eles colocaram uma meta de 200 
alunos de noite e 100 de dia, e sabíamos pelo histórico dos últimos 4 
ou 5 anos, que não tinha como bater essa meta, nem se colocássemos a 
mensalidade a 100 reais. [...] Acabaram lançando uma meta da IES 
mercantil de São Paulo, sem se preocupar que no estado do RS a 
realidade era bem diferente.” 

 A partir dos relatos do entrevistado, deflagra-se também o foco no lucro em relação aos 
serviços básicos internos da Universidade, como na questão de atestados, históricos, dentre outros. 
Evidencia-se que na Universidade Mercantil é pago vinte reais por um atestado de matrícula, o qual na 
instituição pública sai de graça, na IES privada a segunda chamada também é paga, o entrevistado 
ainda salienta que isto ocorre “porque é um negócio, e o bom disso é que isso ta muito explícito dentro 
da [Universidade Mercantil].”  

 É importante ressaltar que essas faculdades “utilizam a educação como um negócio rentável, e 
lançam, assim, enorme quantidade de diplomados à sociedade” sem se preocupar com seu dever 
social. (LAMPERT, 2003 apud BIN, 2005. p.13). É dever da Universidade estar envolvida com os 
processos sociais, econômicos e culturais. Na realidade das Universidades Mercantis, não existe essa 
preocupação se não o lucro. Isto se evidencia no papel e no exercício da profissão de docente.  

O professor universitário, que possui um importante papel enquanto multiplicador e facilitador 
do processo ensino-aprendizagem no contexto atual dentro destas Instituições de Ensino Superior 
Privadas passa a atuar apenas como empregado da organização, mesmo que seja para o 
desenvolvimento da sua atividade-fim – o ensino.  

 Ao analisar as práticas docentes nestas organizações, Esteves (2004) assinala a falta de 
mobilidade do professor para pensar em novos tipos de atividades, uma vez que precisa seguir as 
determinações das organizações educacionais expressas nos projetos pedagógicos. Além disto, as 
avaliações aplicadas por eles também foram afetadas, de forma que os docentes tornaram-se obrigados 
a alterar sua forma de trabalho diante do elevado número de alunos presentes na Universidade 
Mercantil, sendo assim, a qualidade do ensino é prejudicada. O entrevistado cita que, com “cem alunos 
dentro da sala de aula, [...] não [se aplica] uma prova dissertativa com dez questões, se não [haverá] 
mil questões para [corrigir].” 

Outro ponto importante que vem a comprometer o nível de qualificação do ensino é a  
contratação dos docentes em um “regime de trabalho hora/aula”. Como o objetivo destas instituições é 
reduzir os custos o máximo possível, o sistema hora/aula é o mais adequado. Porém, “sem dúvida, é o 
pior que existe, uma vez que o professor somente se interessa em chegar na sala de aula e ir embora, 
não havendo a possibilidade de ficar auxiliando o aluno após a aula ou ficar mais 15 minutos fora dela 
esclarecendo dúvidas e respondendo questões que os alunos trazem de casa” (CALDERÓN, 2000, 
p.71) já que nessas condições o professor não sente-se motivado pela universidade.  

Nestas condições, as universidades mercantis “não podem exigir maiores compromissos dos 
professores, nem apelar para a função social do docente, pois este profissional precisa trabalhar em 
duas, três, quatro ou mais universidades para garantir um salário no mínimo decente.” (CALDERÓN, 
2000. p.70) O que faz com que o educador não seja motivado a se desenvolver para crescer dentro 
destas Instituições, o que por sua vez, pode vir a causar alguns problemas dentro dos Recursos 
Humanos. A partir disto, encontra-se dentro destas organizações, um baixo índice de professores 
especialistas, sendo que o entrevistado expõem que “na instituição não havia incentivo nenhum pra 
pesquisa e extensão, porque não gerava dinheiro. Aliás, era um gasto para a empresa. Claro que 
haviam professores que faziam, mas eram atitudes isoladas que tinham um certo apoio as vezes em 
função do marketing somente.”  



 Neste sentido, a IESP não fornecia bolsas de estudo para os professores se aprimorarem, “a 
questão de bolsas não existia, [...] o máximo que a gente fazia era arrumar horário. Por exemplo, 
mestrado quinta e sexta a gente arrumava horário pro professor dar aula segunda, terça e quarta. Agora 
fora isso não tinha incentivo.” 

O que contribui para a idéia de Calderón (2000, p.71) quando cita que os gastos com mão-de-
obra mais especializada ou com investimento em programas de qualificação docente para melhorar a 
qualidade do ensino, são elementos que pesam no momento de optar pela ampliação do quadro de 
docentes titulados, tudo isso, é claro, para reduzir os “custos de produção” e maximizar os lucros. 

Evidenciando a adequação do ensino as particularidades regionais, pode-se perceber através do 
entrevistado que com a transição para a Universidade Mercantil ela passou a ser muito mais  
burocrática onde “o plano de ensino é o mesmo para todo o Brasil e só pode ser mudado [...] em uma 
certa época do ano, [onde recebe-se] um formulário [e se] modifica o que quiser. Isso vai para o 
coordenador do curso que se reúne uma vez por ano com o diretor pra tratar de mudanças no plano de 
ensino, quer dizer, as coisas todas são padronizadas.” 

A organização também não apresentou praticamente nenhum indício de que preocupa-se com a 
satisfação do colaborador, como cita o entrevistado,  

“É bem uma relação mecanicista, se tu render mais, vai ganhar mais, 
se render menos, vai ganhar menos, e se não render nada, vai pra rua. 
É bem explicito isso, é um valor de mercado. Nós somos uma 
empresa, estamos aqui para ganhar dinheiro, vamos fazer de tudo para 
isso. Estamos aqui para colocar alunos”. 

Outro fato que corrobora com essa questão do foco voltado para o mercado pode ser percebida 
através do que foi mencionado pelo entrevistado, ele comenta que nas Instituições de Ensino Superior 

“existe um tripé – ensino pesquisa e extensão, [porém, na instituição 
não havia incentivo nenhum pra pesquisa e extensão, porque não 
gerava dinheiro. Aliás, era um gasto para a empresa. Claro que haviam 
professores que faziam, mas eram atitudes isoladas que tinham um 
certo apoio as vezes em função do marketing somente. Teve até um 
projeto com escolas municipais que eu lembro... Aí era 
disponibilizado um dinheiro. Lá o foco é só colocar alunos nas salas 
de aula.” 

 
 
4. CONCLUSÕES  

 
Após analisar os dados obtidos através da entrevista, pode-se evidenciar a questão abordada por 

vários autores quanto ao surgimento das Universidades Mercantis com foco voltado para o lucro e não 
mais para o ensino. Foi evidenciado também, através da análise dos dados, que a Universidade 
Mercantil analisada tornou-se uma grande empresa e que o lucro é realmente seu principal objetivo. 
Além disto, ressalta-se também a falta de estimulo direcionado aos alunos quanto o produção 
cientifica crítica, participação em projetos de extensão e de pesquisa, principalmente pelo fato da IES 
analisada ser focada principalmente para o mercado de trabalho. Em relação aos docentes, pode-se 
salientar que o trabalho destes nessa instituição compara-se ao modelo mecanicista, pois devem 
sempre seguir os padrões estabelecidos e são remunerados por horas de sala de aula, de forma com que 
acabem buscando outras opções de rendimentos em outras Instituições ou empresas, não sendo desta 
forma, qualificados e estimulados para a criação e coordenação de projetos direcionados ao 
direcionados para a sociedade, de forma a formar acadêmicos críticos e conscientes socialmente. 
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Resumo: 
 
O presente estudo tem o objetivo de discutir as questões relacionadas à gestão da saúde no 
Município de Sant’Ana do Livramento, principalmente a partir da 3ª Conferência Municipal de 
Saúde, realizada em julho de 2011, quanto ao atendimento de usuários estrangeiros. Adotou-se 
nesta pesquisa a abordagem qualitativa. Quanto à estratégia de pesquisa, utilizou-se o estudo de 
caso. O objeto de discussão desta pesquisa foi atendimento de usuários uruguaios no Município 
de Sant’Ana do Livramento. As técnicas de coleta de dados utilizadas foram a entrevista, a 
pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental. A partir das discussões, verificou-se que o 
atendimento de pacientes uruguaios somente é realizado em sua plenitude quando o usuário 
possui carteira de fronteiriço, que permite obter o Cartão SUS. Somente em casos de urgência, 
ele pode ser atendido sem o Cartão SUS. Verificou-se, também, que tanto na Santa Casa de 
Misericórdia quanto na Secretaria Municipal de Saúde, não registram os atendimentos de 
estrangeiros, em separado, para fins de estatística e até mesmo para a elaboração de políticas na 
área de saúde em regiões de fronteira que vise melhorar o acesso universal à saúde das 
populações que vivem nestas regiões.   
 
Palavras-chave: política de saúde; fronteira; usuários uruguaios  
 

 
Introdução 
 
 As pessoas da fronteira estão constantemente expostas às complexas interferências em 
suas vidas cotidianas, onde na maioria das vezes não fazem a separação de onde começa uma 
cidade e onde termina a outra, onde começa ou onde termina seus direitos (SILVA, 2010). Em 
Sant’Ana do Livramento, cidade fronteiriça peculiar, chamada de “Fronteira da Paz” um 
contexto de fronteira aberta de livre circulação ao contrário de outras cidades fronteiriças. Nessa 
situação peculiar os desafios e problemas são potencializados por diferentes motivos, inclusive 
os da área de saúde. 
 Na área de saúde, as discussões sobre as peculiaridades de cada região são debatidas em 
diversas instâncias, principalmente, nas Conferências de Saúde. As Conferências Municipais de 
Saúde são organizadas de forma ampla com a participação de usuários, trabalhadores, 
prestadores e gestores do Sistema Único de Saúde (SUS), instituído pela Lei nº 8.080/1990, para 
discutir e refletir sobre as condições de saúde da população e a gestão do SUS, expressando 
posições e votando questões orientadoras do sistema. Os municípios devem manter em 
funcionamento um Conselho Municipal de Saúde e realizar as Conferências Municipais de 
Saúde, que possuem o papel preponderante de avaliar a situação da Saúde e propor diretrizes 
para a formulação das políticas locais de Saúde. Seguindo a orientação descentralizadora do 
SUS, são de suma importância, por estarem mais próximas do usuário do serviço de saúde. 

As Conferências Municipais de Saúde devem ter sua organização e normas de 
funcionamento definidas em Regimento Interno próprio, aprovadas pelo respectivo Conselho 
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Municipal de Saúde, conforme § 5º, art. 2º da Lei nº 8.142/1990. Ainda segundo o § 1º, art. 1º 
da Lei nº 8.142/1990 as Conferências Municipais de Saúde devem se reunir pelo menos uma 
vez a cada quatro anos, com a participação dos usuários, de representantes do governo, dos 
prestadores de serviços e dos trabalhadores de saúde. Deve ser convocada pelo Poder Executivo 
ou, extraordinariamente, pelo Conselho Municipal de Saúde. 

A 3ª Conferência Municipal de Saúde de Sant’Ana do Livramento foi realizada em 
julho de 2011 com o tema “Todos usam o SUS! SUS na Seguridade Social, Política Pública, 
Patrimônio do Povo Brasileiro”. A Conferência foi presidida pelo Secretário Municipal de 
Saúde, que convocou a comunidade para participar. A mesma foi organizada pela Secretária 
Municipal de Saúde e o Conselho Municipal de Saúde, com o apoio da Universidade Federal do 
Pampa (UNIPAMPA) na organização das oficinas, com participação de alunos para estimular o 
debate entre os participantes dos diversos seguimentos da sociedade.  

A participação da Universidade faz parte do Projeto de Extensão “Construção do Plano 
Municipal de Saúde de Sant’Ana do Livramento 2011-2014” que iniciou em agosto de 2010 e 
tem previsão de término, somente em 2014, com a avaliação da execução do Plano. As sete 
audiências realizadas em 2010, para construção do Plano, foram consideradas pré-conferências, 
pois, através das mesmas foram identificadas demandas da população urbana e rural. Foram 
organizados nove grupos de trabalho, constituídos para discussão dos temas propostos para cada 
oficina, onde uma das oficinas foi a “Regulação do Atendimento de Usuários/Médicos, 
estrangeiros pelo SUS”.    

A partir desta oficina buscou-se discutir a questão de atendimento de usuários 
estrangeiros pelo SUS em cidades de fronteira, no caso o Município de Sant’Ana do Livramento 
da República Federativa do Brasil que faz divisa com o Departamento de Rivera da República 
Oriental do Uruguai. Nessa oficina discutiu-se a necessidade de criação de um sistema único de 
fronteira para os usuários do SUS através do fortalecimento do Comitê Binacional de Saúde e o 
cumprimento de suas resoluções. 

O objetivo deste estudo é discutir as questões relacionadas à gestão da saúde no 
Município de Sant’Ana do Livramento, principalmente a partir das Conferências de Saúde, em 
especial o atendimento de estrangeiros pelo SUS. 
 
 
Método 

 
Adotou-se nesta pesquisa a abordagem qualitativa. De acordo com Richardson et al. 

(1999) pesquisas que utilizam a abordagem qualitativa, de um modo geral, são as que têm por 
objeto de estudo situações complexas ou estritamente particulares. Guba e Lincoln (2000) 
destacam que a pesquisa qualitativa se baseia na visão do fenômeno social, dilemas humanos, e 
que a natureza dos casos é situacional, mostrando experiências de diversas formas. Entretanto, 
os principais elementos que caracterizam a pesquisa como qualitativa são o objetivo descritivo e 
analítico, o delineamento flexível, a centralidade do pesquisador, com a inclusão de seus valores 
na coleta e tratamento dos dados e o modo de análise (MERRIAM, 1998).  

Quanto à estratégia de pesquisa, esta investigação se caracteriza como um estudo de 
caso. Estudo de Caso é definido por Yin (2002, p. 32) como “uma investigação empírica que 
investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente 
quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos”. O estudo de 
caso se concentra no conhecimento experimental do caso e foca na influência deste no contexto 
social, político entre outros (STAKE, 2004). 

Estudos de caso qualitativos examinam a complexidade do objeto formado pelos 
diversos contextos nos quais o caso está inserido (YIN, 2002; STAKE, 2004). Neste estudo, foi 
discutido o atendimento de usuários uruguaios no Município de Sant’Ana do Livramento.  

As técnicas de coleta de dados utilizadas foram a realização de entrevistas, pesquisa 
bibliográfica e a pesquisa documental. Foram realizadas três entrevistas: uma com o responsável 
pelo setor de tratamento fora do domicílio (TFD), outra com a diretora técnica da Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS) e, por fim, com o Secretário Municipal de Saúde que é o gestor da 
saúde no Município.  Além disso, foram realizadas pesquisas bibliográficas sobre a questão da 



saúde na fronteira, principalmente, em trabalhos relativos a “Fronteira da Paz”. Foi realizada, 
também, a análise documental, na qual foram analisados documentos de registros de 
atendimentos de usuários estrangeiros na Santa Casa de Misericórdia e na SMS.    
 
 
Discussão dos Resultados 
  

Segundo dados da pesquisa “Saúde nas Fronteiras – Estudo do acesso aos serviços de 
saúde nas cidades de fronteira com países do MERCOSUL” realizados pelo grupo de pesquisas 
da Fiocruz entre 2005-2007, “na grande maioria (84%) dos municípios estudados ocorrem 
algum tipo de fluxo e trânsito na fronteira. Os fluxos e trânsitos na fronteira são mais intensos 
nas divisas com o Paraguai e Uruguai do que com a Argentina” (GIOVANELLA et al., 2007, p. 
21). 

De acordo com o Diagnóstico local de saúde de Sant’Ana do Livramento para o Sistema 
Integrado de Saúde das Fronteiras (SIS Fronteiras), “os atendimentos a uruguaios em Sant’Ana 
do Livramento, não foi muito significativo em relação ao atendimento de brasileiros em Rivera” 
(BRASIL, 2007, p. 126). Entretanto, os uruguaios procuram alguns serviços como o Pronto 
Socorro, que funciona junto a Santa Casa de Misericórdia, devido à localização próxima à 
fronteira, e algumas consultas de pediatria e clínica geral nas unidades de saúde. Porém essa 
procura ocorre muito mais por usuários que possuem dupla nacionalidade ou por usuários que 
necessitam de atendimentos de urgência (BRASIL, 2007). 

No caso de usuários que possuem dupla nacionalidade, os atendimentos de uruguaios 
contam na produtividade do Município, ou seja, geraram recursos. O registro do atendimento, 
ocorre através do Cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). Os atendimentos realizados, aos 
uruguaios, em condições de usuários do SUS, são todos os oferecidos pelo Sistema bastando o 
usuário estrangeiro ter a Carteira Modelo 19 (fronteiriço) e comprovante de residência no Brasil 
para a emissão do Cartão do SUS. Nos casos de tratamento fora do domicilio (TFD) para 
atendimentos referenciados, é necessário possuir o Cartão do SUS. Sem a Carteira Modelo 19, o 
usuário somente poderá ser atendido em caso de urgência no Pronto Socorro. 

A Santa Casa de Misericórdia é o único hospital que realiza atendimento pelo SUS em 
Sant’Ana do Livramento. A Santa Casa é um hospital geral, de natureza privada e caracteriza-se 
por ser uma instituição sem fins lucrativos. No Pronto Socorro é realizado o atendimento de 
urgência. No atendimento de urgência, o usuário uruguaio, sem o Cartão do SUS, recebe os 
primeiros atendimentos no Pronto Socorro, e depois é removido para um hospital do Uruguai. 

Os atendimentos de uruguaios com o Cartão do SUS, tanto na Santa Casa de 
Misericórdia quanto na Secretaria Municipal de Saúde, não são registrados em separado. Tais 
registros são realizados como de qualquer outro brasileiro, em condição de igualdade e 
registrados em uma mesma base de dados.  

A Santa Casa de Misericórdia ficou fechada por aproximadamente 6 meses, de outubro 
de 2009 a março de 2010, período em que foi interditada pelo CREMERS por falta de estrutura 
física e de pessoal, quando a instituição passou por uma inspeção do CREMERS. A interdição 
da Santa Casa provocou o remanejo de pacientes para unidades hospitalares de outros 
municípios da região. Ocorreu também, nesse período, os nascimentos de muitos santanenses no 
hospital de Rivera no Uruguai, em torno de nove mulheres santanenses tiveram seus filhos no 
hospital do país vizinho.  

Outra estrutura de atenção em saúde em Sant’Ana do Livramento, é o Laboratório de 
Fronteira, situado no prédio da Unidade Sanitária de Saúde, que tem como objetivo atender às 
demandas derivadas de doenças infecto-contagiosas, eventos sentinela, exclusivamente nas 
regiões de fronteiras.  

Apresentadas as principais estruturas de atendimento aos estrangeiros uruguaios, é 
importante ressaltar o esforço dos países limítrofes em regulamentar as ações de atenção a saúde 
nas regiões de fronteira. Em 31 de julho de 2003 foi assinado, em Montevidéu, o Ajuste 
Complementar ao Acordo Básico de Cooperação Técnica, Cientifica e Tecnológica entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Oriental do Uruguai para 
saúde de fronteira, complementar ao Acordo Básico de Cooperação assinado em Rivera, em 12 



de Junho de 1975. O referido Ajuste Complementar considera a necessidade de uma atenção 
especial à problemática particular da saúde na fronteira, e visa a criação e implementação da 
Comissão Binacional Assessora de Saúde na Fronteira Brasil e Uruguai (BRASIL, 2003). 
  A mencionada Comissão Binacional tem como objetivos além de fortalecer as ações e a 
implementação dos Comitês de Fronteira na área de saúde; promover o levantamento situacional 
de saúde de população; propor mecanismos para agilizar a troca de informações em saúde; 
propor estratégias de ação, elaboração, avaliação e acompanhamento de Plano de Trabalho; 
implementar programas de treinamento e capacitação de Recursos Humanos entre ambos os 
países; assessorar na elaboração e na implementação de Projetos de Cooperação; promover o 
intercâmbio e a discussão dos Sistemas de Saúde dos países. 
 Em 28 de novembro de 2008 é assinado na cidade do Rio de Janeiro, mais um Ajuste 
Complementar ao Acordo para Permissão de Residência, Estudo e Trabalho a Nacionais 
Fronteiriços Brasileiros e Uruguaios.  Trata-se de um ajuste visando à troca de prestação de 
serviços de saúde nas localidades fronteiriças discriminadas como “localidades vinculadas”, 
Decreto nº 5.105/2004, na fronteira entre Brasil e Uruguai (BRASIL, 2004).  
 As iniciativas de aproximação das políticas da área de saúde realizadas na fronteira de 
Sant’Ana do Livramento, no Brasil e Rivera, no Uruguai, podem oferecer elementos para a 
formulação de estratégias para as políticas de saúde nas fronteiras, entre as quais o 
monitoramento das condições de vida, aproximação de práticas sanitárias, oferta de capacitação 
de recursos humanos de forma conjunta, intercâmbio de informações e iniciativas de apoio 
mútuo (SILVA, 2010). 
 Tais iniciativas partem da Comissão Binacional, instituída em 2003, que vem realizando 
reuniões nas cidades fronteiriças entre Brasil e Uruguai. Dentre as atividades da Comissão 
Binacional destaca-se a realização da 1ª Conferência de Saúde na Fronteira Brasil e Uruguai, em 
outubro de 2005, que foi o marco da iniciativa de aproximação das políticas da área de saúde no 
enfrentamento da problemática da saúde na fronteira entre Sant’Ana do Livramento, no Brasil e 
Rivera, no Uruguai. 
 Uma das oficinas da 1ª Conferência de Saúde na Fronteira, tratava de Legislação, onde é 
apresentada a proposta de criação de um Comitê Binacional em saúde entre as duas cidades. 
Com isso a Comissão Binacional estaria cumprindo um dos seus objetivos que é a 
implementação de Comitês de Fronteira na área de saúde. 

A partir dos Comitês de Fronteira de saúde deve aprofundar o debate sobre a questão de 
atendimento de usuários do SUS, em especial os estrangeiros. Há a necessidade de aprofundar 
as discussões de políticas na área de saúde em regiões de fronteira. 

 
 
Conclusões  
 
 Os uruguaios que possuírem o Cartão do SUS, são atendidos em condições de igualdade 
e registrados em uma mesma base de dados, e recebem todos os serviços do Sistema. Todavia 
os uruguaios que não possuem o Cartão do SUS, somente são atendidos em situação de urgência 
no Pronto Socorro da Santa Casa de Misericórdia e depois são removidos para um hospital do 
Uruguai. O Município de Sant’Ana do Livramento, também, encaminha usuários para 
tratamento fora do domicilio (TFD) em atendimentos referenciados, nesse caso é necessário o 
uruguaio possuir o Cartão do SUS. Tanto a Santa Casa de Misericórdia quanto a Secretaria 
Municipal de Saúde não dispõem de registros dos atendimentos de uruguaios, em separado, para 
fins de estatística e até mesmo para a elaboração de políticas na área de saúde em regiões de 
fronteira que vise melhorar o atendimento de estrangeiros. 

Entende-se que o Comitê Binacional de saúde deve aprofundar o debate sobre a questão 
de atendimento de usuários do SUS, em especial os estrangeiros. Podendo melhorar o acesso 
universal à saúde das populações que vivem em regiões de fronteira. 
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Resumo 

As pressões de cunho social e econômico para que se desenvolvam ações de gestão 

ambiental é um fato que está se tornando constante. Isto faz com que as Instituições de Ensino 

Superior busquem desenvolver ações que estejam adequadas e em equilíbrio com o meio ambiente 
Entretanto, não foi identificado na literatura um estudo que vise identificar se estas ações 

desenvolvidas pelas IES possuem a abrangência necessária que um programa de gestão para a 

sustentabilidade exige. Neste sentido, esta pesquisa tem como objetivo geral identificar e classificar a 
abrangência das ações com foco em sustentabilidade desenvolvidas pelas Instituições de Ensino 

Superior. A pesquisa encontra-se na fase de coleta de dados. Foram obtidos dados parciais da 

Universidade Federal de Pelotas (UFpel) e  do  Instituto Rio-grandense (IFSul). Foram coletados 

dados das ações gerenciais das IES, assim como das atividades de ensino. Esses dados serram 
analisados através das categorias de análise de cada nível do framework. Este framework constitui-se 

em uma abordagem mais ampla para o gerenciamento e monitoramento do desenvolvimento 

sustentável. Há de se considerar que o estudo sobre sustentabilidade nas IES de Pelotas, poderá 
contribuir para um melhor significado de desenvolvimento sustentável, disseminando o conhecimento 

muito além de suas fronteiras, ratificando suas missões institucionais de cidadania no sentido pleno 

que o termo exige. 

 

 

 

Palavras Chaves: Instituições de ensino superior; Sustentabilidade; Framework 

 

Introdução 

 
É notório o aumento das pressões de natureza ambientais e sociais nos negócios. Pressões 

da legislação, clientes, consumidores e organizações não governamentais (ONGs) estão demandando 

evidências de excelência ambiental e social de um modo crescente e irreversível. A reconfiguração 
econômica, que envolve a incorporação de obrigações ambientais e sociais no mecanismo econômico, 

está ocorrendo vagarosamente, mas efetivamente (BORON e MURRAY, 2004). Nas Instituições de 

Ensino Superior não tem sido diferente. As pressões para que se desenvolvam ações de gestão 
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ambiental é um fato que está se tornando constante. Isto faz com que as Instituições de Ensino 

Superior busquem desenvolver ações que estejam adequadas e em equilíbrio com o meio ambiente. 

Vários estudos têm sido realizados para identificar se há um comprometimento por parte 

das IES em relação à gestão ambiental e quais as práticas estão sendo realizadas (TAUCHEN e 
BRANDLI, 2006). Estes estudos visam identificar se nas ações realizadas a dimensão ambiental e 

social estão incluídas nos programas de difusão de conhecimentos e próprias políticas e práticas 

internas (OLIVEIRA, 2009). Resultados identificados na literatura apontam que muitas iniciativas 
pró-ativas existem. Também muitas ações não são levadas adiante por causa de uma visão 

administrativa voltada para resultados imediatos e também devido as dificuldades dos gestores em 

implementar um desenvolvimento sustentável estratégico (ENGELMAN, GUISSO e FRACASSO, 
2009). 

Entretanto, não foi identificado na literatura um estudo que vise identificar se estas ações 

desenvolvidas pelas IES possuem a abrangência necessária que um programa de gestão para a 

sustentabilidade exige. Neste sentido, esta pesquisa tem como objetivo geral identificar e classificar a 
abrangência das ações com foco em sustentabilidade desenvolvidas pelas Instituições de Ensino 

Superior.  

O referencial teórico principal a que subsidia a análise é o framework proposto por Dias, 
Pedrozo e Nunes Silva (2011). Este framework constitui-se em uma abordagem mais ampla para o 

gerenciamento e monitoramento do desenvolvimento sustentável. Foi proposto a partir do estudo das 

complementaridades das abordagens de gerenciamento sustentável de Kay et al., 1999; Robert, 2000; 
Robert, 2002; Boron & Murray, 2004; Waage et al., 2005 e já foi aplicado em organizações do 

agronegócio com ações reconhecidas em prol da sustentabilidade. 

 Como justificativa para a realização desta pesquisa entende-se que o fato do framework 

proposto por Dias, Pedrozo e Nunes Silva (2011) ter sido aplicado, somente em organizações do 
agronegócio, esta pesquisa pode contribuir teoricamente para o aprimoramento deste framework 

através da aplicação nas IES. Em termos empíricos, esta pesquisa justifica-se pelo papel das IES na 

sensibilização e conscientização da comunidade acadêmica, sociedade e dos futuros profissionais 
sobre a importância da sustentabilidade.  

 

Metodologia 

 
O presente estudo caracteriza-se por ser estudo de múltiplos casos com ênfase qualitativa. 

Deve-se a escolha dessa metodologia por caracterizar-se pelo exame de um ambiente, de um sujeito ou 

de uma situação particular detalhadamente. A ênfase qualitativa dá-se devido à intenção de 
compreender as muitas facetas do fenômeno complexo das ações sustentáveis (GODOY, 1995). 

As unidades de estudo são Instituições de Ensino Superior da cidade de Pelotas, no estado 

do Rio Grande do Sul. São elas a Universidade Federal de Pelotas (UFPel), Universidade Católica de 
Pelotas (UCPel) e o Instituto Federal Sul-Rio-Grandense (IFSul). 

Com o propósito de aumentar a confiabilidade da pesquisa será conduzida a coleta de 

dados em documentos, arquivos, entrevistas semi-estruturadas e observação direta, na perspectiva de 

Vergara (2010).  Em relação aos documentos prevê-se coletar dados nos planos de ação das 
universidades, relatórios de gestão ambiental, recortes de jornais e ou artigos publicados na mídia. Em 

relação aos arquivos pretende-se fazer levantamento das disciplinas de todos os cursos das três 

instituições que abordam a questão da sustentabilidade e ou responsabilidade social. Em relação as 
entrevista em profundidade, pretende-se  coletar  as informações com os responsáveis pela área 

ambiental/social nas IES. As variáveis que subsidiarão o questionário serão os níveis do framework 

adotado para análise.  A observação direta se dará através de visitas nas Instituições de Ensino 
Superior, tendo como suporte metodológico também o método de coleta de dados no campo 

apresentado por Vergara (2009).  

A análise dos dados será de conteúdo (VERGARA, 2010; BARDIN, 1977). A análise de 

conteúdo é considerada um conjunto de técnicas que envolve a classificação dos conceitos, a 
codificação dos mesmos e a categorização. Ele destaca que o pesquisador deve possuir amplo 

conhecimento teórico e dominar os conceitos básicos das teorias que estariam alicerçando o conteúdo 

das mensagens. O método prevê três fases fundamentais denominadas de pré-análise, descrição 



analítica e interpretação referencial (BARDIN, 1977).  As categorias de análise será cada um nível do 

framework  proposto por Dias, Pedrozo e Nunes Silva (2011). 

 

Resultados e Discussões  
 

A pesquisa encontra-se na fase de coleta de dados. Foram obtidos dados parciais da 

Universidade Federal de Pelotas (UFpel) e  do  Instituto Rio-grandense (IFSul). Foram coletados 
dados das ações gerenciais das IES, assim como das atividades de ensino. 

Em relação às atividades gerenciais, na UFpel, identificou-se a criação de uma 

Coordenadoria de Gestão Ambiental (CGA) que está em atuação deste 2008. A CGA tem por objetivo 
trabalhar a gestão ambiental, principalmente na minimização dos impactos ambientais gerados ao 

longo da existência da Instituição, resolvendo passivos de alta complexidade e, também na busca 

constante de ações que visem a qualidade e a sustentabilidade do ambiente em todas as atividades 

internas e externas vinculadas a UFPel.  
Exemplos de ações da CGA são a implantação da coleta de resíduos químicos, a 

construção de depósitos descentralizados para os resíduos perigosos; implantação do laboratório de 

tratamento de resíduos químicos; abertura de turmas de cursos na área ambiental, tanto para o público 
interno quanto externo; implantação do projeto água da chuva e do programa de eficiência energética. 

No Instituto Rio-grandense (IFSul), o levantamento dos dados indicou a presença de 

metas no Plano de Ação 2011, como por exemplo a construção de um laboratório de saneamento 
ambiental e também a criação de um plano de gestão ambiental. O IFSul também realiza coleta 

seletiva dos seus resíduos, possuindo parcerias com cooperativas de reciclagem da cidade.   

Em relação às atividades de ensino, na UFPel, dos setenta e oito cursos de graduação 

presencial pesquisados, trinta e seis possuem disciplinas com foco em sustentabilidade.  Não foi 
possível ter acesso ainda à grade curricular de sete cursos. Trinta e cinco cursos não apresentam 

nenhuma disciplina onde consta-se no nome as palavras “ambiental” ou “responsabilidade social”.  

No IFSul, dos seis cursos de nível superior oferecidos pela IES, três apresentam 
disciplinas  onde contam no nome as palavras “ambiental” ou “responsabilidade social”.  

 

Conclusões  

 
O estudo está em desenvolvimento, por isso a cada etapa identifica-se ações e intenções 

com a abrangência necessária que um programa de gestão para a sustentabilidade exige.  

Três IES estão sendo pesquisadas. São elas a Universidade Federal de Pelotas (UFPel), 
Universidade Católica de Pelotas (UCPel) e o Instituto Federal Sul-Rio-Grandense (IFSul). A pesquisa 

ainda se encontra na fase de coleta de dados. 

Os resultados parciais indicam que a Universidade Federal de Pelotas desenvolve ações 
tanto gerenciais, quanto nas suas atividades de ensino. No Instituto Rio-grandense (IFSul) foram 

identificados até o momento planos de ação gerencial com foco na sustentabilidade e ações gerencial 

de coleta seletiva de resíduos. Em ambas as IES, somente parte dos cursos de graduação possuem 

disciplinam que priorizam a discussão sobre sustentabilidade. 
Destaca-se que a classificação destas ações em relação abrangência que um programa de 

gestão da sustentabilidade exige será posterior à coleta de dados. 

Há de se considerar que o estudo sobre sustentabilidade nas IES de Pelotas, poderá 
contribuir para um melhor significado de desenvolvimento sustentável, disseminando o conhecimento 

muito além de suas fronteiras, ratificando suas missões institucionais de cidadania no sentido pleno 

que o termo exige.  
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Resumo 

O presente estudo realiza uma análise do cenário econômico formal pelotense, levando em conta sua 

composição subsetorial e o desempenho destes subsetores. Para tanto, ele verifica as taxas de 

crescimento dos mercados formais, pelotense e gaúcho, com base no emprego, por meio do Relatório 

Anual de Informações Sociais, do Ministério do Trabalho e Emprego. Os números nele obtidos foram 

submetidos ao método estrutural - diferencial com o objetivo de se conseguir um diagnóstico científico 

e fiel da realidade econômica vivenciada no município de Pelotas durante o período analisado. O 

trabalho constatou que o crescimento a taxas inferiores da cidade de Pelotas frente ao do estado do Rio 

Grande do Sul não está relacionado a problemas de composição setorial, mas sim, está diretamente 

ligado a problemas internos ao mercado formal pelotense, o que determina uma perda de 

competitividade relativa aos mesmos subsetores gaúchos. Os resultados obtidos esclarecem alguns 

pontos positivos e outros negativos do cenário econômico pelotense, apontando um sentido para as 

políticas de investimento tanto de gestores públicos, quanto de gestores privados. 

Palavras-chave: Cenário econômico; Mercados formais; Método estrutural – diferencial; Pelotas; Rio 

Grande do Sul. 

 

Introdução 

Considerando a conjuntura econômica atual, parece-nos de fundamental importância a 

realização de estudos mais aprofundados sobre os motivos que levam algumas regiões a 

desenvolverem-se mais do que outras, já que por meio do conhecimento gerado por estes estudos 

teremos subsídios para entender os problemas específicos de cada região e, com isso, propor soluções 

mais eficazes.  

A economia da cidade de Pelotas, em virtude de seu tamanho e principalmente de sua 

importância para a região, será o foco de nossa abordagem, onde pretendemos responder: Como sua 

estrutura e sua dinâmica econômica são responsáveis pela situação atual? Os motivos que levaram a 

estagnação de seu PIB entre o período de 1985-2002? (MONASTÉRIO, CAETANO, ÁVILA, 2003, 

p. 52-54). Além destas repostas, intentamos mapear a realidade vigente no município com a finalidade 

de auxiliar no direcionamento de investimentos, que serão extremamente decisivos para uma 

alavancagem.  

Considerando que, os gestores públicos devem primeiramente visar o bem estar geral da 

população disponibilizando serviços básicos de qualidade, como por exemplo: saúde, educação, 

saneamento, entre outros; Mas, não deixando de se preocupar com a geração e a manutenção da renda 

per capita de seus governados. E que, por outro lado, os gestores privados, capazes de gerar e manter 

estas rendas, tem como principal objetivo a lucratividade de seus negócios, entendemos que é 

imprescindível um ambiente estável e seguro para garantir o retorno planejado aos investimentos. 

Tendo isso em vista, devemos realizar minimamente duas perguntas: “O que o governo deve fazer 

para criar cenários econômicos atrativos à iniciativa privada?”; e; “O que é necessário aos gestores 

privados para entender os cenários econômicos como atrativos?”. A resposta à estas duas questões se 

reporta a um resultado básico que é: O conhecimento do cenário econômico. 

 Este trabalho tem por objetivo realizar um diagnóstico real do mercado econômico formal do 

município de Pelotas por meio da captação de dados em fontes reconhecidamente confiáveis e da 

aplicação de métodos amplamente aceitos pela comunidade científica. Este diagnóstico visa esclarecer 
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os pontos obscuros e/ou problemáticos da composição setorial e do desempenho do mercado formal 

pelotense, afim de que estes sejam entendidos, pelos justos responsáveis, como retificáveis e que o 

cenário local seja capaz de gerar melhores índices de crescimento por meio de investimentos.  

 

Metodologia 

Com a finalidade de realizarmos uma leitura sobre a situação econômica do município de 

Pelotas, utilizamos a ferramenta denominada originalmente “shift – share”, criada por Dunn em 1960 

(ILHA, WEGNER, ROSA, 2006, p. 7). Este método veio a ser utilizado pela primeira vez no Brasil, 

sob a tradução de método “estrutural – diferencial”, em 1972, por Celsius Lodder, no trabalho 

“Crescimento da ocupação regional e seus componentes”. Trabalho no qual Lodder decompôs o 

crescimento do emprego brasileiro em nível estadual, dividindo-o em 30 setores de atividade, para os 

períodos de 1940/50 e de 1950/60 (ILHA, WEGNER, ROSA, 2006, p. 7). Para a economia gaúcha, a 

primeira aplicação do método estrutural - diferencial deu-se no estudo “Estrutura espacial da indústria 

gaúcha”, de SOUZA para o período de 1975 a 1979 (SOUZA, SOUZA, 2004, p. 8)  

Entre os autores nacionais, que já se utilizaram desta ferramenta, podemos citar Haddad, 

Andrade (1989, p. 252), segundo eles “o método estrutural – diferencial é uma forma analítica de gerar 

informações relevantes para a organização de pesquisas adicionais de natureza teórica sobre problemas 

regionais específicos”. Outra perspectiva dada por Monastério, Caetano, Ávila (2003, p. 78), é de que 

“O método responde se a performance de uma área está relacionada com o fato de ela possuir setores 

em geral dinâmicos (ou estagnados), ou se, a despeito de possuir um bom mix setorial, a região tem 

problemas de competitividade”. 

O método estrutural – diferencial apresentado em sua versão original consiste em decompor a 

variação total do emprego real no período de análise em três componentes (MONASTÉRIO, 

CAETANO, ÁVILA, 2003, p. 78-79), a saber: 

 

a) Variação teórica ou regional: é a variação que o emprego formal da unidade analisada sofreria 

se tivesse variado à mesma taxa que variou o emprego formal na unidade tomada por padrão, 

no período de análise, ou seja, ∆R=∑Eij
0
(e-1). 

Sendo: 

∆R = Variação regional do emprego no período em análise; 

∑Eij
0
 = Somatório de empregados no setor “i”, na região analisada “j,” no ano inicial; 

e = Taxa de variação do emprego na unidade padrão durante o período de análise. 

 

b) Variação estrutural ou proporcional: é a variação ocorrida no emprego da unidade analisada 

durante o período de estudo, resultante de um perfil setorial que corresponde aos mais 

dinâmicos, ou não, observados na unidade padrão, ou seja, ∆P=∑Eij
0
(ei-e). 

Sendo: 

∆P = Variação estrutural do emprego no período analisado; 

∑Eij
0
 = Vide item a; 

ei = Taxa de variação do emprego de determinado setor “i”, da região padrão, durante o 

período em estudo; 

e = Vide item a. 

 

c) Variação diferencial: é a variação verificada no emprego da unidade analisada resultante da 

existência de setores que apresentam taxas de crescimento (positivo ou negativo), 

relativamente superiores, ou inferiores, aos mesmos setores da economia da unidade padrão, 

no período estudado, ou seja, ∆D=∑Eij
0
(eij-ei). 

Sendo: 

∆D = Variação diferencial do emprego no período em análise; 

∑Eij
0
 = Vide item a; 

eij = Taxa de variação do emprego de determinado setor “i”, da região analisada “j”, durante o 

período em estudo; 

ei = Vide item b;  

 Com base nisto deduzimos a seguinte expressão: ∆E = ∆R + ∆P + ∆D. Onde, ∆E, é a variação 

real do emprego na região analisada durante o período de estudo, sendo que os demais componentes já 



foram devidamente apresentados. Reagrupando os componentes da seguinte forma: “∆E - ∆R = ∆P + 

∆D”, temos que “∆E - ∆R = Variação Líquida Total”, e que esta, é a soma das variações estrutural 

(∆P) e diferencial (∆D). Portanto: VLT = ∆P + ∆D. 

 Contudo, com a aplicação de método estrutural – diferencial original, verificaram-se algumas 

deficiências, como cita Pereira (1997, p. 96),  

... o modelo estrutural – diferencial apresenta algumas deficiências na sua 

formulação original. Dentre elas, o cálculo do efeito proporcional, obtido 

pela ponderação das taxas de crescimento pelo pessoal ocupado no ano 

inicial, não leva em conta possíveis mudanças que possam ter ocorrido na 

estrutura do emprego durante o período em observação. Portanto, a 

conclusão pode ficar distorcida, pois a especialização ou não em setores 

dinâmicos (...) pode ter sofrido modificação, principalmente se o período em 

estudo for muito longo. 

 Visando sanar esta deficiência, Stilwell em 1969, (HADDAD et all, 1999 apud 

MONASTÉRIO, CAETANO, ÁVILA, 2003, p. 82), sugere uma mudança no cálculo do efeito 

proporcional, utilizando-se também o total de empregados no final do período de análise (∑Eij
T
), e não 

mais exclusivamente o do período inicial (∑Eij
0
). Desta forma, torna-se visível e mensurável qualquer 

alteração no perfil do emprego proveniente de variações estruturais, ocorridas durante o tempo de 

estudo. 

 Inicialmente, é isolado o efeito diversificação setorial sobre o emprego regional (PEREIRA, 

1997, p. 96-97), utilizando-se como peso os valores do emprego no ano final, a saber: ∆T = ∑Eij
t
 (1/e – 

1/ei), onde ∆T é a variação proporcional revertida. Uma vez calculada a variação proporcional 

revertida, esta deve ser subtraída da variação proporcional original, a fim de obtermos a variação 

proporcional modificada (∆M). Portanto, temos que ∆M = ∆T - ∆P. Desta forma, a variação 

proporcional modificada é a resultante líquida entre os períodos final e inicial. 

 Esta reformulação propõe ainda o refinamento da variação diferencial visando isolar reflexos 

do efeito estrutural, sobre esta. Assim, Stilwell sugere o cálculo de uma variação diferencial residual 

(∆RD), que é calculada da seguinte forma, a saber: ∆RD = ∆D - ∆M. 

 Com base na reformulação do método shift – share, proposta por Stilwell, o cálculo da 

Variação Líquida Total passa a ser o seguinte: VLT = ∆P + ∆M + ∆RD.  

Com tudo, visando à consecução dos objetivos deste trabalho, elegemos, além da ferramenta 

acima descrita, como variável o emprego formal no município de Pelotas, classificado em 26 

subsetores de atividade
3
, no período de 2001 a 2006. Como unidade padrão de comparação, o emprego 

formal no estado do Rio Grande do Sul, no mesmo período, e como fonte para a obtenção desses 

dados o RAIS
4
 do Ministério do Trabalho e Emprego. 

 

Resultados e Discussão 

 Considerando o período de análise verificou-se que a economia pelotense variou em 14,17%, 

já a economia gaúcha apresentou um crescimento de 17,06%. Ao aplicarmos o método estrutural-

diferencial reformulado de Stilwell, a tabela 1 demonstra que o número de trabalhadores formais da 

cidade de Pelotas ficou, de acordo com a variação regional, aquém do esperado para o período, já que 

se o emprego formal pelotense tivesse crescido à mesma taxa que cresceu o emprego gaúcho, teria 

agregado 8.249 novos trabalhadores, e não apenas 6.853, como o verificado realmente.  

Com relação à variação estrutural, com base na tabela abaixo, verificou-se um resultado 

positivo e no valor 3.166.  O sinal positivo informa que a estrutura setorial pelotense é especializada 

em subsetores em que o estado do Rio Grande do Sul possui maior dinamismo. Já o valor de 3.166 

indica a quantidade de empregos formais gerados em Pelotas por conseqüência desta similaridade de 

perfis. 
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 Organizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 

4
 Relatório Anual de Informações Sociais. 



Tabela 1 – Variáveis resultantes da aplicação do método estrutural – diferencial reformulado por 

Stilwell, 2001-2006 

∆E ∆R ∆P ∆M ∆RD VLT

EXTR MINERAL -19 22 -3 3 -41 -41

MIN NAO MET -217 85 -50 54 -306 -302

IND METALURG 39 35 -1 1 4 4

IND MECANICA 480 70 44 -41 406 409

ELET E COMUN 16 23 11 -11 -8 -8

MAT TRANSP 44 20 82 -56 -2 24

MAD E MOBIL 17 34 -16 17 -18 -17

PAPEL E GRAF 24 66 5 -5 -42 -42

BOR FUM COUR 443 39 -13 14 403 404

IND QUIMICA -117 115 -67 72 -237 -232

IND TEXTIL -133 58 -18 19 -192 -191

IND CALCADOS 5 3 -4 5 1 2

ALIM E BEB -338 772 497 -461 -1146 -1110

SER UTIL PUB 95 39 -2 2 56 56

CONSTR CIVIL -1 408 -449 522 -482 -409

COM VAREJ 2108 1623 1237 -1131 380 486

COM ATACAD 261 255 113 -107 0 6

INST FINANC -145 202 297 -252 -391 -346

ADM TEC PROF 375 580 148 -143 -210 -205

TRAN E COMUN 456 480 74 -73 -25 -24

ALOJ COMUNIC 1024 750 -162 166 270 274

MED ODON VET 238 539 -66 67 -302 -301

ENSINO 304 432 4368 -2145 -2351 -128

ADM PUBLICA 1611 1382 -2711 3638 -698 229

AGRICULTURA 283 217 -148 162 52 66

OUTR/IGN 0 0 0 0 0 0

Total 6853 8250 3166 317 -4879 -1396

Subsetores  IBGE

 
Fonte: RAIS e elaborada pelo autor 

 

 Quanto à variação proporcional modificada, esta apresentou sinal positivo com um valor de 

317. Onde o sinal positivo indica que as variações estruturais do trabalho formal da cidade de Pelotas, 

que ocorreram entre o ano inicial – 2001 –, e o final – 2006 –, de análise, foram no mesmo sentido dos 

subsetores mais dinâmicos do estado do Rio Grande do Sul. Já o valor 317, representa a quantidade de 

empregos formais gerados durante o período de estudo em consequência de Pelotas ser especializada 

nos subsetores mais dinâmicos do estado gaúcho. 

 No que diz respeito à variação diferencial residual, observada na tabela 1, verificamos na linha 

correspondente ao total um valor de -4.879. Este sinal negativo demonstra que o desempenho dos 

subsetores pelotenses foi inferior aos mesmos subsetores gaúchos, evidenciando problemas 

endógenos. O valor de 4.879 informa a quantidade de empregos perdidos ou que não foram gerados 

em virtude destes problemas internos. 

 Ainda segundo a tabela acima, obtivemos uma variação líquida total de -1.396 empregos 

formais, resultante do somatório das variações estrutural, modificada e residual diferencial. Este 

padrão de resultados sugere que o mau desempenho da economia pelotense frente à economia gaúcha 

não se deu por falta de subsetores dinâmicos a nível estadual na composição de seu mix setorial, mas 

sim por falta de dinamismo e competitividade dentro de cada subsetor. 

 



Conclusões 

Conforme anteriormente dito, o sinal positivo das variáveis, estrutural e proporcional modificada, 

indica que a estrutura setorial pelotense não apresenta problemas de composição, tomando por base a 

economia gaúcha, já que é especializada em subsetores dinâmicos. Por sua vez, o sinal negativo da 

variação diferencial residual demonstra que o subsetores pelotenses apresentam problemas de 

competitividade. Além disso, o valor negativo da variável diferencial residual superando o positivo do 

somatório da variável estrutural e da variável proporcional modificada, demonstra que são apenas 

estes problemas de competitividade é que impedem a cidade de experimentar um crescimento 

superior. Isto deve ser entendido da seguinte forma, os investimentos necessários para corrigir as 

imperfeições existentes não precisam ser direcionados a uma reestruturação do mercado existente 

através da atração de novas empresas ou fomento de outros subsetores, e sim, segundo Monastério, 

Caetano, Ávila (2003, p. 83), “... são mais interessantes políticas que levem a ganhos de 

competitividade em geral, como, por exemplo, investimento em infra-estrutura produtiva”.    
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RESUMO 

O Desenvolvimento Sustentável como solução para o crescimento equilibrado da sociedade é um tema 

já bastante debatido e estudado por autores e especialistas das diversas áreas de conhecimento, dada 

sua característica multidisciplinar e multidimensional, que engloba o crescimento econômico, a justiça 

social e o equilíbrio ambiental. Sendo isso já consenso entre os especialistas, fazem-se necessárias 

propostas que efetivem esse modelo de desenvolvimento baseando-se na catalisação das 

potencialidades naturais e culturais, por meio do envolvimento e participação das pessoas e 

organizações de determinadas localidades.  Essa pesquisa teve como objetivo analisar a importância 

do capital social para o êxito dos planos de Desenvolvimento Regional Sustentável (DRS) propostos 

pelo Banco do Brasil, desenvolvidos junto a produtores de mel, leite e hortifrutigranjeiros, do 

município do Rio Grande. Para isto, primeiramente realizou-se uma pesquisa exploratória, a qual 

possibilitou uma aproximação com o objeto, evoluindo para uma pesquisa bibliográfica sobre o tema - 

leitura de livros, teses, dissertações, artigos e documentos diversos - observação participante e 

entrevistas semi-estruturadas.  Após a análise, foi possível inferir que o capital social das comunidades 

envolvidas nos planos de DRS analisados ainda é incipiente para promover seu próprio 

desenvolvimento e garantir um nível significativo de bem-estar coletivo. Faz-se necessário buscar 

formas de desenvolver práticas coletivas que contribuam para o estabelecimento de relações de 

confiança entre os indivíduos e espírito associativo para a solução de seus problemas. O 

fortalecimento do capital social está intimamente relacionado ao espírito coletivo, a cooperação, a 

participação social e a confiança nas relações entre os indivíduos. 

Palavras-chave: capital social, desenvolvimento sustentável, sustentabilidade.  

 

INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas, a humanidade tem se deparado com crescentes problemas ambientais, 

provocados pela forma como o homem vem se apropriando dos recursos do ambiente para promover 

seu desenvolvimento. Tais problemas vêm afetando a qualidade de vida de toda a humanidade e 

colocando em risco a própria sobrevivência da espécie humana. Para mudar essa realidade, 

especialistas de várias áreas do conhecimento científico, planejadores, formuladores de políticas e 

governantes de diversos países, vêm debatendo em eventos organizados nos diversos níveis, nacional e 

internacionalmente, coordenados pela Organização das Nações Unidas (ONU), em busca de um 

modelo alternativo de desenvolvimento a ser adotado pelos países. 

A partir disso, foram propostas algumas diretrizes básicas que o novo modelo de desenvolvimento 

deveria contemplar como justiça social, garantia de direito inter e intra-geracionais, eqüidade, respeito 

à cultura local, exploração sustentável dos recursos ambientais, entre outras, chegando-se então a 

denominar esse novo modelo de Desenvolvimento Sustentável. 

No município do Rio Grande, a implementação dessa estratégia, que vem ocorrendo por meio de 

planos de desenvolvimento regional sustentável, está promovendo uma nova agenda de 

desenvolvimento local. Diversas ações estão sendo desenvolvidas junto aos produtores de mel, leite e 
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hortifrutigranjeiros, baseadas na metodologia de DRS proposta pelo Banco do Brasil, visando 

promover o associativismo e o cooperativismo, a capacitação gerencial e a qualificação técnica desses 

produtores. 

Todavia, os novos trabalhos que estão sendo realizados com os produtores dessas atividades, em que 

são propostas novas técnicas de produção, estão gerando conflitos entre alguns, pois há os que 

preferem manter o método tradicional de produção, alheios aos efeitos adversos sobre o meio 

ambiente que esse provoca. Esse é um dilema que precisa ser superado para que os planos de DRS, ora 

em implantação nessas localidades, não tenham seu desenvolvimento e resultados comprometidos. 

Cabe salientar que, neste tipo de projeto, o capital social tem um papel fundamental para a obtenção 

dos resultados esperados, porque este se traduz em confiança entre todos os participantes, cooperação, 

respeito às normas pré-estabelecidas e participação ativa de todos nas decisões a serem tomadas 

(MILANI, 2007). É necessário que os participantes dos planos de DRS percebam as estruturas sociais 

como recursos, como um ativo de capital que os indivíduos podem dispor (ABRAMOVAY, 2000, 

apud FISCHER et al, 2007).  

Em função dessa problemática que está ocorrendo na operacionalização dos planos de DRS, surgiu 

esta proposta de trabalho, cuja finalidade foi verificar, a partir de um estudo de caso com os 

apicultores, produtores de leite e hortifrutigranjeiros do município do Rio Grande, a importância do 

capital social para o desenvolvimento de planos de DRS, como os propostos pelo Banco do Brasil.  

A experiência a ser analisada se caracteriza pela existência de um dilema entre os diversos atores 

envolvidos nos planos de DRS, objeto de estudo, onde alguns estão optando por adotar práticas 

sustentáveis de produção, enquanto outros preferem manter as práticas produtivas tradicionais.  

É consenso que o crescimento econômico, entendido como o aumento ou elevação da produção e da 

renda nacional, não é suficiente para promover um desenvolvimento socialmente justo e 

ambientalmente sustentável. Há uma crise no pensamento econômico convencional, exigindo novas 

alternativas de desenvolvimento que englobem as dimensões social, cultural, ambiental, institucional e 

econômica de modo equilibrado (KLIKSBERG, 2006). 

Neste sentido, Duarte e Wehrmann (2008, p.35) dizem que atualmente [...] as propostas para se 

construir um outro tipo de economia são inúmeras [...] uma economia voltada para atender as 

demandas de uma sociedade mais exigente e mais comprometida com a cooperação, com 

solidariedade, em uma relação mais respeitosa com a natureza, com múltiplas formas de arranjo e, 

sobretudo, com as particularidades – com o território, com a região.   

Para que tais propostas proporcionem uma nova agenda de desenvolvimento regional sustentável, 

criando condições para a transformação consciente da realidade local, há necessidade da participação e 

comprometimento dos indivíduos das comunidades envolvidas, em todas as etapas desse processo. Em 

outras palavras, o capital social de uma comunidade é um fator preponderante para promover essas 

mudanças, o que é confirmado por autores como Milani (2003) e Baquero (2003), quando afirmam 

que o capital social é um dos fatores fundamentais para o processo de desenvolvimento local, que 

pode proporcionar além do crescimento econômico, justiça social, utilização racional dos recursos 

naturais e respeito aos valores culturais. 

Acredita-se que entre os diversos temas que devam ser aprofundados para a compreensão e 

aproveitamento das potencialidades locais, dentro da ótica do desenvolvimento regional sustentável, o 

capital social é um dos mais importantes.  

Por essa razão, o trabalho tem por objetivo analisar a importância do capital social em propostas de 

desenvolvimento regional sustentável, em especial os que estão sendo desenvolvidos junto aos 

produtores de mel, leite e hortifrutigranjeiros no município do Rio Grande, verificando a importância 

deste na implementação dos planos de negócio e suas potencialidades. 

 

METODOLOGIA  

Este trabalho foi realizado com base em uma pesquisa exploratória. Esse tipo de pesquisa segundo Gil 

(2002) permite desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e idéias. Proporciona maior 

familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais claro, sendo que seu objetivo principal é o 

aprimoramento de idéias ou a descoberta de intuições (aqui entendidas como hipóteses). A pesquisa 

exploratória é realizada em área na qual há pouco conhecimento acumulado e sistematizado.  



 

 

O procedimento adotado para a coleta dos dados foi o estudo de caso e a observação participante. O 

estudo de caso refere-se a um estudo profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira a 

permitir seu conhecimento amplo e detalhado (GIL, 2007, p. 72). Goode e Harr (apud Godoy, 2006, p. 

118) caracterizam o estudo de caso como: [...] ‘um método de olhar a realidade social’ que utiliza um 

conjunto de técnicas de pesquisa usuais nas investigações sociais como: a realização de entrevistas, a 

observação participante, o uso de documentos pessoais, a coleta de histórias de vida. 

A observação participante foi realizada em reuniões e eventos, como feiras e assembléias, enquanto as 

entrevistas semi-estruturadas ocorreram junto aos sujeitos da pesquisa abaixo descritos, visando à 

busca de informações essenciais ao estudo.  

Realizou-se também: pesquisa bibliográfica, análise documental e entrevistas semi-estruturadas. 

A pesquisa bibliográfica consiste na busca de teorias, correntes e doutrinas a respeito do tema 

estudado (TENÓRIO, 2007, p. 116). A literatura permite ao investigador a cobertura de uma gama de 

fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente, sendo desenvolvida a 

partir de material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos (GIL, 2007, p. 

65). A pesquisa bibliográfica realizada envolveu artigos científicos publicados, livros, teses, 

dissertações e pesquisas diversas.  

A pesquisa documental foi realizada nos arquivos da Cooperativa dos Apicultores do Sul, em dados do 

aplicativo DRS, no Sistema de Informações do Banco do Brasil, e no Plano de Manejo Ambiental da 

Ilha dos Marinheiros (FURG/LabGerco, 2006), dentre outros documentos, os quais foram ricos em 

informações relevantes para este estudo.  

Outra técnica de pesquisa utilizada neste trabalho foi a observação participante. Esta se caracteriza por 

ocorrer em um ambiente natural, entre os atores sociais observados, na qual o papel formal de 

observador é revelado (TENÓRIO, 2007). O pesquisador pode assumir funções variadas participando 

do processo que está sendo estudado (GODOY, 2006). 

E, por último, o grupo também utilizou a entrevista semi-estruturada. Este tipo de entrevista parte de 

certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses que interessam à pesquisa, e é 

organizada em torno de um número limitado de temas de interesse. O entrevistador conduz a entrevista 

apresentando o tópico principal e o entrevistado discorre livre e espontaneamente sobre o tema, 

enriquecendo a investigação, cabendo ao pesquisador manter os limites de seu interesse.  

Após a coleta de informações, procederam-se à seleção, análise e interpretação dos dados, visando 

verificar a importância do capital social nos planos de DRS que vêm sendo desenvolvidos junto aos 

produtores de mel, leite, e hortifrutigranjeiros no município do Rio Grande. 

 

DISCUSSÃO E ANÁLISE 

Como propõe Gil (2007), a análise teve como objetivo verificar se os dados e informações obtidos 

respondiam ao problema proposto para investigação. Já a fase de interpretação buscou o sentido mais 

amplo das respostas, o que foi feito mediante sua ligação a outros conhecimentos anteriormente 

obtidos. 

Os dados e informações foram organizados por atividade produtiva (apicultura, bovinocultura de leite 

e hortifrutigranjeiros) em função do capital social envolvido em cada uma das atividades, permitindo 

sua caracterização.  

Para isso, tomaram-se como referência as definições de capital social dadas pelos diversos autores 

estudados nesse trabalho, de modo a comparar com as informações obtidas por meio de entrevistas 

realizadas, aplicação de questionários aos produtores e da observação participante. Para a análise dos 

resultados do capital social envolvido nas três atividades tomou-se como referência o conceito de 

Capital Social de Flores e Rello (2001) – ”capacidade de atuar como um coletivo, buscando metas e 

objetivos definidos em conjunto”.  

Pode-se observar nos estudos empíricos realizados sobre as três atividades produtivas, que a 

participação dos indivíduos nos debates e no processo de tomada de decisão nas organizações em que 

atuam ainda é bastante incipiente. Predominam entre os associados e cooperados, a falta de confiança 

e o individualismo. Esses são fatores que dificultam as relações sociais, as soluções coletivas e o 

efetivo funcionamento das associações e cooperativas. Segundo Milani (2007, p.1), essa situação 

desqualifica o tecido associativo, cuja riqueza é fundamental para “a produção de formas mais intensas 



 

 

de interação social” e a “redução dos dilemas coletivos em torno de estratégias de desenvolvimento 

local”. 

A partir dos conceitos estudados, levantou-se uma série de questões importantes para a caracterização 

do capital social, principalmente do tipo comunitário, que nortearam os estudos empíricos. Essas 

questões dizem respeito à participação política, ao nível de associativismo/cooperativismo, à 

amplitude das redes sociais, à confiança das pessoas nas instituições e no poder público, à dependência 

do poder público e das instituições, à confiança entre os membros da comunidade, ao 

comprometimento com o meio ambiente, com as questões sociais e com a cultura local.  

 

CONCLUSÕES 

Percebemos que as três atividades estudadas apresentam problemas comuns com relação ao capital 

social, variando apenas quanto a sua intensidade. Predomina entre todos os grupos de produtores 

analisados, a falta de confiança nos parceiros internos e externos, pouca participação nas atividades de 

interesse do grupo, alta dependência de líderes, demanda por assistencialismo e individualismo que se 

sobrepõe ao interesse coletivo.  

Inferiu-se que as três atividades apresentam um capital social fraco, que de certo modo retarda o 

desenvolvimento das ações previstas no Plano de DRS, comprometendo inclusive a obtenção de 

resultados previstos. 

Nesse sentido, cabe àqueles que conduzem os planos de DRS dessas três atividades, a adoção de 

medidas voltadas para o fortalecimento do capital social, por meio de trabalho conjunto entre as 

instituições comprometidas com o Plano de DRS, os produtores e a própria comunidade. Dessa forma, 

buscando-se o fortalecimento de organizações associativas locais para que os produtores possam 

sobreviver no mercado, respeitando as vocações e potencialidades endógenas, alcançando índices de 

produtividade que lhes assegure competitividade econômica, proporcione qualidade de vida e garanta 

a preservação do meio ambiente e dos valores culturais.  
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Resumo 

 

Apesar de ocupar 54% do território do Estado, durante toda a história do Rio Grande do Sul, a 

metade sul apresentou desenvolvimento inferior à metade norte do Estado, essa disparidade tem 

estimulado inúmeros estudos buscando as causas e alternativas para esse pouco dinamismo econômico 

da região. Em decorrência dessas diferenças entre os desenvolvimentos das metades Sul e Norte do 

Estado e outros fatores como, mobilizações e pressões sociais e políticas, diversas políticas públicas 

foram executadas pelo governo estadual objetivando reverter este quadro de desigualdade regional 

entre o norte e o sul, dentre elas a implantação dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento, 

implementados em 1991 e criados oficialmente pela Lei Estadual n° 10.283 de 17 de outubro de 1994. 

Com o objetivo de realizar uma breve explanação sobre os COREDES, o presente trabalho apresenta 

pontos políticos e históricos, analisando sua implantação e objetivos, além de verificar se esta política 

estimula a participação cidadã da população envolvida. Para tal, é utilizado o método dedutivo e, como 

ferramenta, a pesquisa bibliográfica, realizando uma análise de conteúdo, além de dados secundários 

oriundos de pesquisas estatísticas oficiais. Após a análise de parte da literatura disponível, percebe-se 

que os Coredes devem proporcionar um espaço de participação democrática, onde os integrantes 

possam discutir, planejar, votar e decidir políticas e ações que objetivam o desenvolvimento de cada 

região de acordo com suas especificidades, resgatando a cidadania e valorizando a ação política, 

devem, também, ter a capacidade de identificar as demandas sociais de cada região.  

 

Palavras-chave: Coredes; Descentralização; Administração Pública; Participação Cidadã. 

 

Introdução 

 

Contrastando com o período da Ditadura Militar (1964-85), no qual o Brasil pôde perceber 

características de um governo centralizador e de um Estado unificado, unitário, as políticas da década 

de 90 apresentavam uma tendência descentralizadora. Ainda na década de 80, o país já vivenciava 

algumas mudanças (as eleições diretas para governador em 1982 e a eleição direta para presidente 

reestabelecida em 1989) que sinalizavam o rumo de redemocratização que o país iniciava.  

Com a consolidação da descentralização do poder decisório em favor dos demais níveis de 

governo instituídos em princípios percebidos na Constituição Federal de 1988, e a Constituição 

Estadual do Rio Grande do Sul seguindo esses princípios, o Governo Estadual e os Municípios 

passaram a ser detentores de maior autonomia político-administrativa e social para/com os seus 

cidadãos. 

Meireles discute a especificidade que os municípios brasileiros assumiram no cenário mundial 

com a nova constituição:  
O Município Brasileiro é entidade estatal integrante da Federação. Essa integração é 

uma peculiaridade nossa, pois em nenhum outro Estado Soberano se encontra o 

Município como peça do regime federativo constitucionalmente reconhecida. Dessa 

posição singular do nosso Município é que resulta sua autonomia político 

administrativa, diversamente do que ocorre nas demais Federações, em que os 
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Municípios são circunscrições territoriais meramente administrativos (MEIRELES, 

1993, p.66). 

 

Essa nova realidade foi acompanhada por debates, pressões políticas, movimentos, propostas 

de regionalização e, até mesmo, propostas radicais para a superação das desigualdades do Estado do 

Rio Grande do Sul, tais como o movimento separatista para a criação do Estado do Piratini do Sul.  

Tal cenário fez com que no Governo de Alceu de Deus Collares, representante do PDT, eleito 

para os primeiros quatro anos da década de 90, uma nova política de desenvolvimento regional fosse 

implementada no Estado. Essa política teria a característica de descentralização, desenvolvimento e 

integração regional na administração dos Municípios, ficando o Estado com a posição de coordenador 

de todo processo. Sob essa perspectiva, então, nascem os Conselhos Regionais de Desenvolvimento – 

COREDEs.  
A primeira verificação que nós constatávamos, quando coordenamos o plano de 

Governo, é que havia uma disparidade entre as regiões do Estado do Rio Grande do 

Sul. Essa disparidade, inclusive, era uma constatação que tinha nascido até com o 

trabalho feito pelo Accurso, que demonstrava aquela diferença de crescimento e a 

diferença de captação de investimentos da Metade Sul do Estado do Rio Grande do 

Sul. Entretanto, o assunto, no nosso entender, não deveria ser enviado de maneira 

direta para a Metade Sul; como se fez anteriormente, uma política específica para a 

Metade Sul. Mas sim através dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento. Nós 

tínhamos como mecanismo de planejamento fundamental, a instalação dos 

Conselhos Regionais de Desenvolvimento. Uma das razões importantes, no nosso 

entender, sob o ponto de vista do planejamento, é que, em primeiro lugar, as regiões 

se autoformatariam, foi o que efetivamente aconteceu; e, segundo, o Estado, por ser 

o coordenador geral, tinha uma missão fundamental que era a da redistribuição dos 

investimentos no Estado do Rio Grande do Sul. (...) Não tinha uma política 

específica para a Metade Sul do Estado. (NIQUE apud VERSCHOORE FILHO 

2000) 

 

 O presente trabalho objetiva apresentar pontos políticos e históricos, analisando a implantação 

dos COREDES, além de, expor seus principais objetivos e funcionamento e examinar se esta política 

realmente estimula a participação cidadã da população envolvida. 

 

Metodologia 

 

O trabalho utiliza o método dedutivo, partindo-se da leitura de teoria, através de obras, 

legislações e publicações de pesquisadores da temática, e, com base nestas, observando-se a realidade. 

Assim sendo, empregou-se, como ferramenta, a pesquisa bibliográfica, realizando uma análise de 

conteúdo, além de dados secundários oriundos de pesquisas estatísticas oficiais. 

Resultados e discussão  

 

Nota-se que os Coredes são uma ampliação dos Conselhos Populares desenvolvidos em 1986 

durante a Gestão de Alceu Collares na Prefeitura de Porto Alegre (1985/1988). Foram implementados 

em 1991, porém só foram formalizados em 1994, pela Lei Estadual n° 10.283, que cria os Conselhos 

Regionais, e, regulamentados pelo Decreto de 28 de dezembro de 1994. 

 De acordo com o disposto no Art. 2° da Lei Estadual n° 10.283: 
Os Conselhos Regionais de Desenvolvimento têm por objetivo a promoção do 

desenvolvimento regional, harmônico e sustentável, através da integração dos 

recursos e das ações de governo na região, visando à melhoria da qualidade de vida 

da população, à distribuição equitativa da riqueza produzida, ao estimulo à 

permanência do homem em sua região e à preservação e recuperação do meio 

ambiente (RIO GRANDE DO SUL, Lei Estadual n° 10.283, de 17 de outubro de 

1994). 

A lei também determina, conforme o Artigo 3°, que competem aos Conselhos Regionais de 

Desenvolvimento: 



I – promover a participação de todos os segmentos da sociedade regional no 

diagnóstico de suas necessidades e potencialidades, para a formulação e 

implementação das políticas de desenvolvimento integrado da região; 

II – elaborar planos estratégicos de desenvolvimento regional; 

III – manter espaço permanente de participação democrática, resgatando a cidadania, 

através da valorização da ação política; 

IV – constituir-se em instância de regionalização do orçamento do Estado, conforme 

estabelece o artigo 149, parágrafo 8° da Constituição do Estado; 

V – orientar e acompanhar, de forma sistemática, o desempenho das ações dos 

Governos Estadual e Federal na região; 

VI – respaldar as ações do Governo do Estado na busca de maior participação nas 

decisões nacionais (RIO GRANDE DO SUL, Lei Estadual n° 10.283, de 17 de 

outubro de 1994). 

 

Partindo-se do exposto, pode-se perceber que os Coredes são um modelo gaúcho de política de 

descentralização para o desenvolvimento regional, e, devem propiciar um espaço de participação 

democrática, resgatar a cidadania, valorizar a ação política e ter a capacidade de identificar as 

demandas sociais de cada região.  

Destaca-se, também, a importância dos Coredes para o desenvolvimento da região, pois além 

da inclusão social que este deve possibilitar, se reconhece a participação efetiva da sociedade, não só 

em relação à destinação dos recursos, como também na possibilidade da população de exercer a 

cidadania. Neste ponto ainda destaca-se que a política de desenvolvimento implementada a partir dos 

Coredes, “comprova [...] que o modelo presta-se muito bem para levantar as principais demandas 

sociais da população e para apontar as deficiências econômicas e estruturais das diversas regiões” 

(SIEDENBERG, pg. 154). 

 

Conclusões 

 

De acordo com a bibliografia analisada até o presente momento, entende-se que a partir da 

“participação direta e efetiva, os representantes civis e a própria população passaram a ter maior 

influência na definição da política de desenvolvimento e na determinação dos investimentos públicos” 

(SIEDENBERG, pg. 154).  

Assim sendo, os Coredes são um espaço de participação democrática, onde os integrantes 

podem discutir, planejar, votar e decidir políticas e ações que objetivam o desenvolvimento de cada 

região de acordo com suas especificidades, resgatando a cidadania e valorizando a ação política. 

Por fim, interpreta-se que a possibilidade de votação, facilita também o acesso da participação 

cidadã nas decisões políticas do estado, desta maneira amplia-se o espaço destinado ao debate com a 

sociedade, oferecendo a colaboração efetiva desta no desenvolvimento sulino, o que reitera a 

importância da atuação do Conselho Regional de desenvolvimento da Região Sul. 
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RESUMO   

Diante das transformações contemporâneas, da busca constante pelo aperfeiçoamento do ensino e da 

pesquisa, da necessidade crescente de despertar o interesse do aluno por áreas multidisciplinares como 

a gestão pública, pretende-se através da disponibilização de meios virtuais que possibilitem a 

socialização dos saberes, agregar valor à formação do futuro Tecnólogo em Gestão Pública. A 

metodologia compreende estudos sobre a criação de bibliotecas digitais que venham a proporcionar 

um ambiente de apoio ao ensino e a qualidade visual e técnica do site, possibilitando dessa forma uma 

comunicação clara que torne a aprendizagem mais eficaz. Estando o projeto em curso, o maior 

limitador é o resgate dos TCCs, que inicialmente foram entregues na forma impressa, junto aos 

egressos do Curso, tendo em vista que parte destes não reside mais em Pelotas-RS. A partir da 

anuência dos autores, os TCCs foram gerados em formato digital para o repositório pretendido. Após o 

resgate dos trabalhos, a parceria com o SISBI-UFPel deverá consolidar a biblioteca digital da Gestão 

Pública. Pretende-se,  com a efetivação do projeto, proporcionar a oportunidade de divulgação dos 

trabalhos e promover o aprimoramento da formação profissional à comunidade acadêmica. O desafio 

tem sido implantar uma nova cultura na socialização dos saberes. Isso é urgente também na Gestão 

Pública. 

 

 

“Palavras-chave:”  Biblioteca Digital; formação e aprendizagem; gestor público; ensino e pesquisa. 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

As interfaces entre a formação profissional e a educação permeiam o debate sobre os sentidos do 

conhecimento, revelando que a educação precisa ser entendida como um processo permanente. 

Existem várias formas de se consolidar a formação profissional, como salientam Borges-Andrade et al 

(2006), por meio de estratégias de formação que superem o treinamento e avancem para o 

desenvolvimento de profissionais para um mercado de trabalho cada vez mais exigente. Autores 

recentes, como Matias-Pereira (2009), tem enfatizado as renovadas responsabilidades do gestor 

público diante das transformações em curso no mundo, onde o ensino da administração pública 

associado à pesquisa se mostra produtivo, tendo em vista as mudanças profundas nos Estados/nação e 

nos governos e administrações públicas nos âmbitos: local, regional, nacional e global, que vão além 

das esferas econômica, social e ambiental.  

Nesse sentido, despertar o interesse do aluno por uma área multidisciplinar como é a gestão pública 

pode avançar para estudos que contribuam para uma maior eficácia e qualidade do setor público. Por 

isso, acreditamos que a socialização de saberes agrega valor à formação do futuro Tecnólogo em 

Gestão Pública, sendo oportuno um espaço virtual para que o acadêmico possa associar o ensino com 

a pesquisa e a extensão. O projeto de ensino que trata do desenvolvimento de uma biblioteca digital 

tem o intuito de desenvolver esse espaço de socialização de informações, por meio dos textos 

produzidos por egressos do curso, os chamados Trabalhos de Conclusão de Curso – TCCs. Para que 

nossos alunos possam ampliar suas possibilidades de estudo, tornando a aprendizagem mais 

significativa. Dessa forma, acreditamos que o uso de recursos tecnológicos como a pesquisa na web ou 



o acesso à uma biblioteca digital, como é o caso, pode auxiliar os alunos na exploração e descoberta de 

conceitos, na transição de experiências concretas para as idéias da gestão pública relacionando teoria à 

prática.  

O desenvolvimento de uma homepage para ancorar os trabalhos acadêmicos produzidos no curso - 

TCCs infere contribuições para a formação do futuro Tecnólogo em Gestão Pública. Por isso, o  

Projeto “Biblioteca Digital”, visa construir um repositório de trabalhos de conclusão de curso – TCCs 

do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública para o aprimoramento e qualidade do Curso. 

Além disso, o estudo visa estimular no aluno do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública o 

ensino associado à pesquisa, impulsionando o desenvolvimento de atividades de ensino associado à 

pesquisa; divulgar a produtividade acadêmica dos egressos do curso, os estudos teórico-empíricos no 

âmbito da gestão pública; subsidiar estudos aprofundados sobre temas já explorados no âmbito dos 

TCCs; estimular o uso desse espaço virtual no ensino da gestão pública a partir de link para avaliação 

da homepage pelo usuário; contribuir para que os estudantes desenvolvam um perfil desejado de 

Tecnólogo em Gestão Pública; publicar livro com artigos oriundos dos TCCs, desenvolvidos pelos 

egressos do curso. 

 

 

METODOLOGIA  

 

A metodologia iniciou com estudos sobre criação de bibliotecas digitais. Nesse sentido, o caminho 

começa por conhecer esses espaços em outras instituições de ensino. A qualidade visual e de acesso 

rápido também está sendo  considerada, por isso, estudos sobre um ambiente de apoio ao ensino com 

qualidade visual e técnica também fazem parte da metodologia a ser desenvolvida. A etapa atual 

concentra-se na captação dos  TCCs.  e das Autorizações para a Publicação dos mesmos em formato 

PDF fechado. Logo, no período de abril/2011 até o presente momento, está sendo resgatado junto aos 

42 Egressos do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública o material necessário para a 

postagem virtual.   Posteriormente, na etapa de consecução da biblioteca digital e sua manutenção as 

contribuições de Nielsen e Tahir (2002) no que tange à usabilidade serão consideradas. Medeiros 

(2009), por sua vez, será útil  nos estudos sobre aspectos específicos, mas não menos importantes, 

como a comunicação clara, às técnicas para tornar a aprendizagem mais eficaz, assim como às 

orientações para a pesquisa em geral.  

No que se refere às turmas em formação e a futuros estudantes de Gestão Pública, a biblioteca digital 

se mostra como um meio de pesquisa na área. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O projeto está em curso. Optamos por desenvolver a biblioteca digital em parceria com o Núcleo de 

Bibliotecas da UFPel, tendo em vista a experiência do SISBI-UFPel no desenvolvimento do 

GUAIACA – Repositório Institucional, biblioteca digital da Pós-Graduação da UFPel. 

Entre os 42 Egressos do Curso foram produzidos 31 TCCs impressos, sobre os quais apenas um 

manifestou-se contrário a divulgação de seu estudo. Até o presente momento recebemos 15 TTCs 

digitalizados, o que significa 50% do almejado, sendo que entre esses, 10 encontram-se devidamente 

autorizados, o que representa 33,3% do total.  

Os trabalhos tratam de temas diversos no âmbito da Gestão Pública, em especial estudos de caso na 

UFPel  - Universidade Federal de Pelotas e no IFSUL – Instituto Federal  Sul-rio-grandense.  Dentre 

as áreas de estudo, destaca-se: Material e Patrimônio Público, Mercado Naval, Sistemas de 

Informação, Gestão de Resíduos, Qualidade do Ensino, Gestão Ambiental, Análises de Processos, 

Cidadania, Clima Organizacional, Cursos de Graduação na Modalidade EAD, Aposentadoria no Setor 

Público, Capacitação de Recursos Humanos, Contabilidade Pública e Logística Militar. 

Esperamos que a biblioteca digital venha a ser mais uma forma de associar o ensino à pesquisa, tanto 

para alunos regulares, demanda específica como é o caso de uma nova turma de Gestão Pública que 

iniciou em março de 2011, assim como demais interessados acessem o site.  

 

 



CONCLUSÃO  

 

Até a presente data, o maior limitador vem sendo a dificuldade em resgatar os TCCs junto aos 

Egressos, haja vista que foram entregues versões impressas e parte dos egressos não encontra-se na 

cidade, mudaram de domicílio, telefone, dentre outros fatores. Mas a pesquisa exige perseverança. 

Nesse sentido, optamos para além da comunicação via emails, buscarmos contato via telefone 

também, o que foi um procedimento recorrente. A partir dos contatos, buscamos o material de forma 

presencial, visitando parte dos egressos em seus ambientes de trabalho, encontros previamente 

agendados para receber as autorizações de divulgação e publicação, assim como os trabalhos 

acadêmicos em meio digital. Nunca recebemos um não, com simpatia e presteza, os egressos 

localizados sempre se prontificaram em enviar sua produção acadêmica. No entanto, nossa função 

persiste, em resgatar os demais trabalhos. O desafio é implantar uma nova cultura na socialização dos 

saberes. Isso é urgente também na Gestão Pública. 
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RESUMO 
 O presente trabalho apresenta uma discussão sobre a inovação tecnológica 

partindo das empresas exportadoras de Pelotas. A inovação representa hoje uma importante 
variável para aumentar produtividade e lucratividade. Os países periféricos marcham para 
alcançar níveis de inovação suficientes para concorrer com seus produtos no mercado 
internacional, para isso tem vislumbrado a construção de sistemas inovadores, aliando poder 
público, empresas e universidades, no sentido de articular os conhecimentos tácitos e 
decodificáveis presentes nos territórios. Para contribuir nessa discussão iniciamos uma 
pesquisa de cunho qualitativo sobre as empresas exportadoras de Pelotas. No primeiro 
momento foi feito uma pesquisa nos balanços, sites e bancos de dados oficiais buscando 
traçar um perfil das empresas e seus depósitos de patentes, num segundo momento serão 
realizado pesquisas nas empresas. O que apresentamos aqui são dados do perfil das empresas, 
mostrando que elas são na maioria agroindustriais, algumas são multinacionais e não tem 
expressivo número de depósito de patentes. O trabalho é uma caracterização é uma etapa 
inicial, fundamental para ter um quadro sobre a inovação em um território. 

 
Palavras-chaves: território; inovação; desenvolvimento local. 
 
 
1 INTRODUÇÃO 
 
Verifica-se que a economia internacional passou por vários ajustes criando num novo cenário 

para a sociedade. Estes ajustes estão ligados as necessidades do capital de se organizar para obter 
maiores taxas de lucratividade.  

Neste cenário do capitalismo atual a internacionalização da economia e a flexibilidade na 
produção e nas relações de trabalho bem como a inovação tecnológica tem sido uma fórmula 
importante para alcançar maiores níveis de lucratividade. O que percebe-se então é uma transformação 
da sociedade provocando mudanças espaciais que devem ser analisadas. As evidências das novas 
realidades espaciais estão na análise das aglomerações competitivas que podem cidades globais, 
cidades regiões-globais, tecnopolos. O que se verifica é que nessa nova etapa do capitalismo os 
territórios parecem ser considerados importantes para desencadear a internacionalização e desenvolver 
a flexibilidade e para produzir inovações. E este último aspecto que chama atenção pela importância 
que ele necessita de uma organização territorial para que ele aconteça e também por sua íntima relação 
com a sociedade do conhecimento, da informatização e da tecnociência, aponto do professor Milton 
Santos cunhar o termo meio técnico científico informacional para designar o novo momento em que 
vivemos. 

A indagação que se impõe é sobre a condição dos países periféricos neste quadro, se de fato 
eles poderão competir neste cenário criando territórios inovadores para gerar inovações. Documentos 
como o Manual de Oslo indicam a capacidade dos países em desenvolvimento de realizarem mais 

                                                             
1 Professora Doutora da Universidade Federal de Pelotas/Departamento de Geografia/Instituto de 

Ciências Humanas. gmolivei@terra.com.br 
2Acadêmica da Universidade Federal de Pelotas/Bacharelado em Geografia/Instituto de Ciências 

Humanas. francielis.fv@hotmail.com 
3Acadêmico da Universidade Federal de Pelotas/Bacharelado em Geografia/Instituto Ciências 

Humanas.  marcolorensini@gmail.com. 



 
 

inovações incrementais, ou seja, são países que tem dificuldades em realizar inovações que possam de 
fato revolucionar o mercado. 

O trabalho desenvolvido por Oliveira (2010) no município de Caxias do Sul revela muito 
destas dificuldades. Mostra que as empresas e o próprio município estão voltados para este tipo de 
prática, ou seja, desejam promover inovação tecnológica e acreditam na mesma como uma saída para 
permanecerem competitivos, no entanto as empresas que estão se organizando para inovações tem 
feito isso com apoio das redes internacionais e os demais grupos estão muito incipientes nesse 
processo. Por outro lado observa-se uma baixa relação com o território para promoção da inovação, 
uma vez que os grupos organizados para inovar não estão articulados a grupos de pesquisa locais e 
nacionais, salvo em situações pontuais.  

No Brasil também observa-se que os dados da pesquisa PINTEC apresentam um pequeno 
número de empresas que inovam e muitas delas apenas com melhoramentos nos produtos ou 
simplesmente formação de mão-de-obra. E igualmente os dados revelados pelo estudo do IPEA com o 
pesquisadores mostram a existência de dois mapas,o do Brasil industrial e o da indústria que inova, 
apontando para as possibilidades da formação de uma nova concentração industrial das que inovam no 
sudeste. 

Isso tudo indica as dificuldades para a inserção do Brasil nesse cenário, necessitando de 
investigações para que de fato possamos fazer uma melhor avaliação da inovação no Brasil e até 
mesmo se este é a melhor alternativa para o país. 

Dentro dos aspectos observados, as patentes terão um olhar especial. Elas regulam a posse e 
o reconhecimento da novidade. A patente é 

um título de propriedade temporária sobre uma invenção ou modelo de 
utilidade, outorgados pelo Estado aos inventores ou autores ou outras 
pessoas físicas ou jurídicas detentoras de direitos sobre a criação. Em 
contrapartida, o inventor se obriga a revelar detalhadamente todo o conteúdo 
técnico da matéria protegida pela patente.4  

Ao mesmo tempo em que resguarda os direitos do inventor, ela obriga a esclarecer os 
conhecimentos agregados ao produto, propiciando mais inventos.  

As patentes não são novidades deste século, James Watt já fez uso desta regulamentação 
para proteger seu invento da máquina a vapor, no entanto, hoje assumem graus maiores de 
importância, pois têm sido avaliadas como um indicador de inovação e desenvolvimento tecnológico 
de um país, território ou empresa. O alto número de depósitos revela o número de invenções que 
geram produtos desconhecidos, no entanto, deve-se ressaltar que nem sempre as patentes são 
indicadores absolutos de novidades para o mercado; elas representam invenções que podem ou não se 
tornar inovações. Nada garante que o patenteamento esteja ligado a uma invenção tecnológica ligada 
ao mercado, e não há garantias de que ela ainda seja concedida, seja comercializada. 

As patentes hoje são símbolos da capacidade de geração de conhecimento de uma nação, 
pois podem ser quantificadas mais que qualquer outro dado referente à relação do conhecimento 
voltado para o mercado. Segundo o WIPO5, o número total de pedidos apresentados em todo o mundo 
em 2006 é estimado em 1,76 milhões, representando um aumento de 4,9% em relação a 2005. 

Analisando dados de patentes no mundo, observa-se que existe uma supremacia destes 
depósitos pelos países ricos. Na área de biotecnologia, por exemplo, estão à frente em registros: 
Dinamarca, Estados Unidos, Austrália, Reino Unido e Bélgica. Na área de telecomunicações, 
destacam-se Finlândia, China, Coreia6 e Suécia. 

Elas não são produzidas apenas pelas universidades ou pessoas físicas; os laboratórios no 
interior das unidades produtivas também realizam esses registros. Dados da WIPO mostram que 
registros internacionais são solicitados em maior número pelo setor de negócios do que por 
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universidades ou governos. Assim, intensivamente, o desenvolvimento tecnológico é incentivado e 
patenteado, criando um sistema de objetos técnicos7, invadindo e artificializando a vida cotidiana. 

Dentro deste contexto busca-se somar os estudos nesse tema, analisando a questão da inovação 
em Pelotas, mas especificamente no quadro de empresas exportadoras.  

 
2 METODOLOGIA 

 
 A pesquisa se aporta numa perspectiva teórico-crítica, buscando analisar as contradições 
existentes nos discursos dos empresários e suas reais ações e repercussões no território local. Serão 
realizadas pesquisas documentais e qualitativas. As primeiras serão feitas em documentos oficiais e 
sites. A segunda será feita nas empresas com representantes do setor de inovação, a empresa quem 
deverá designar o funcionário mais indicado para tal entrevista, podendo ser engenheiro de produção, 
responsável pelo desenvolvimento de produtos, diretor geral, relações públicas. 
 O questionário de entrevista terá como modelo o roteiro usado pela pesquisa PINTEC, sendo 
feito algumas adaptações para o uso nas empresas exportadoras de Pelotas. 
As entrevistas serão analisadas a partir das categorias inovação, patentes, competitividade, território, 
desenvolvimento local. 

. 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Neste momento da pesquisa estamos aprofundando os conhecimentos teóricos sobre o assunto, 

discutindo a visão de vários autores sobre a inovação e sua importância para o desenvolvimento local. 
Também estamos fazendo levantamento das empresas exportadoras, através do cadastro industrial da 
FIERGS e site INPI. Caracterizando as empresas, até o momento pode-se dizer que as empresas 
exportadoras são na maioria agroindústrias, entre elas encontramos multinacionais como a Euricom. 
Também visualizamos empresas ligadas ao setor metal mecânico e que produzem voltadas para as 
agroindústrias. A localização destas empresas está em vários bairros da cidade, a saber: Distrito 
Industrial, área portuária, Fragata, Jardim Floresta, Três Vendas e Vila Princesa. Estamos analisando a 
propriedade industrial através do depósito de patentes, observa-se nas empresas exportadoras de 
Pelotas, um pequeno número de depósito de patentes, contudo, cabe observar que as maiores 
exportadoras têm maiores índices de depósitos. 

  
4 CONCLUSÃO 
 
 O trabalho esta na fase inicial, mas revela que Pelotas possui um conjunto de empresas 

importantes na área industrial, deve-se estudar qual a O trabalho visão das empresas em relação a 
inovação tecnológica e as ações existentes no município para que isso ocorra. No momento percebe-se 
que no que tange a propriedade industrial as ações são pequenas, o que na prática não revela muito, 
pois nem sempre as inovações são patenteadas. O trabalho inicia uma contribuição para discussão da 
inovação e , na nossa concepção, o principal é avaliar se esta inovação traz benefício para o território 
local. 
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Resumo 

 As matas ciliares são sistemas vegetais essenciais ao equilíbrio ambiental e, portanto, devem 

representar uma preocupação central para o desenvolvimento sustentável das áreas urbanas e, logo, da 

sociedade que nela habita. Para tanto, a delimitação das Áreas de Preservação Permanentes (APP) – 

matas ciliares – dos recursos hídricos, conforme a legislação, por meio de softwares de 

geoprocessamento torna-se um meio que facilita a visualização de como a situação se encontra, 

garantindo um auxílio de análise espacial. Utilizando ferramentas de geoprocessamento, imagens de 

satélite e dados pertencentes à prefeitura de Caxias do Sul, foram mapeadas as APPs dos anos de 2002 

e 2010 do Distrito de Fazenda Souza, assim como as edificações contidas nessas áreas e os locais com 

degradação da mesma. Concluiu-se que a exploração do solo nas matas ciliares e APPs para 

construções ou pastagens e reflorestamento é intensa e cresceu nesses anos, analisando conforme a 

legislação vigente. 

 

Palavras-chaves: Geoprocessamento; Área de Preservação Permanente 

 

Introdução 

 

 A acelerada urbanização transforma espaços naturais e interfere no meio ambiente. Tem-se 

então a importância dos aparatos legais que regulem essa urbanização para que seus resultados não 

sejam desastrosos tanto no ecossistema quanto na qualidade de vida das pessoas. Diante da 

necessidade de crescimento urbano torna-se relevante a discussão dos aspectos da construção de 

moradias urbanas relacionadas a questões ambientais, em paralelo com o papel da Administração 

Publica. 

 As matas ciliares são indispensáveis para o equilíbrio entre os sistemas produtivos e o modo 

de vida das pessoas, propiciando a manutenção do fluxo gênico entre as espécies de flora e fauna 

(Andrade et. al., 2005). As matas ciliares funcionam como filtros, retendo defensivos agrícolas, 

poluentes e sedimentos que seriam transportados para os cursos d'água, afetando diretamente a 

quantidade e a qualidade da água e, conseqüentemente, a fauna aquática e a população humana. A 

retirada das matas ciliares vem provocando uma grave crise na manutenção da qualidade dos recursos 

hídricos, gerando problemas ambientais e sociais. Além disso, a ausência das sombras geradas pelas 

matas ciliares altera a temperatura da água, principalmente no verão.  

 Devido as suas funções ambientais, a delimitação e o monitoramento das matas ciliares – 

APPs - ganha uma importância significativa na estratégia de conservação dos recursos naturais. Para 

isso, o geoprocessamento, integrado com o sensoriamento remoto, auxilia no trabalho de delimitar e 

analisar espacialmente a distribuição destas áreas. A tecnologia dos sistemas de informações 

geograficas (SIG), aplicadas em conjunto com o sensoriamento remoto, são ferramentas poderosas e 

precisas, que permitem realizar investigações oferecendo produtos digitais básicos aplicados para as 

análises de cada situação ambiental (Dias, 1999). 

O município de Caxias do Sul se localiza no estado do Rio Grande do Sul, na mesoregião 

Nordeste Rio-Grandense, possuindo uma área de 1643,913 km² e cerca de 435 mil habitantes. No 

município, nos últimos anos, ocorreram vários deslizamentos de terra e alagamentos causados, 

respectivamente, pela ocupação inadequada de encostas com cobertura frágil de solo, e pela 

impermeabilização do terreno e urbanização mal planejada em áreas naturalmente propensas a 

enxurradas (Argenta, 2009) 
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 O principal objetivo do estudo é realizar o mapeamento das áreas de preservação permanente 

(matas ciliares) do distrito de Fazenda Souza, município de Caxias do Sul, dos anos de 2002 e 2010, 

assim como áreas de impacto ambiental, para assim ser feita uma avaliação da legislação e da atual 

situação de preservação do distrito. Isso poderá auxiliar na  criação de um plano de gestão pública 

habitacional para a desocupação das áreas impróprias, melhorando as condições ambientais e sociais 

da região. 

 

Metodologia 

 

 O estudo foi feito no município de Caxias do Sul – RS, na área do Distrito de Fazenda Souza. 

O distrito está dentro da área da bacia de contribuição da represa do Faxinal. Esta represa é a maior 

rede de abastecimento do município de Caxias do Sul, abastecendo 64,0% da população.  

 Para a realização do trabalho foram utilizadas imagens da Digital Globe com resolução 

espacial de 40 cm dos anos de 2002 e 2010, de propriedade da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul. 

O arquivo digital da hidrografia do ano de 2002, pertencente à prefeitura, foi atualizado para o ano de 

2010 com a realização de saídas a campo para aquisição dos pontos do GPS dos recursos hídricos. 

Esses pontos foram importados ao software livre Terraview 4.0, onde, usando o plugin TerraEdit, 

foram vetorizados, criando um plano de informação para o ano de 2010.  

 Para o processamento digital das imagens foi utilizado o software livre TerraView 4.0. As 

imagens de 2002 e 2010 foram georreferenciadas pelos marcos geodésicos do IBGE e importadas 

junto com os planos de informação dos recursos hídricos. Com base nas leis do Código Florestal 

Brasileiro de 1965, nas resoluções da CONAMA e Leis Complementares Municipais, foram criados 

buffers - ferramenta de geoprocessamento que cria margens ao redor das vetorizações - para os 

recursos hídricos, respeitando a faixa exigida pela legislação vigente em cada um dos anos, 

delimitando, assim, as Áreas de Preservação Permanentes conforme a legislação dos anos de 2002 e 

2010 

 Para os mapas finais, foram utilizados, ainda, os planos de informação vetorizados no formato 

shapefile da delimitação da Bacia hidrográfica do Faxinal e da Área urbana. Também, foram 

vetorizadas as edificações dos dois anos e identificadas aquelas presentes em áreas de APPs, para 

avaliar a expansão urbana nesses locais. 

 A partir das Tabelas geradas pela vetorização, foram retirados os dados para a geração dos 

resultados numéricos. Com esses resultados, foi realizada uma avaliação das Áreas de Preservação 

Permanentes conforme a legislação da época, – denominadas como APPs teóricas – e das Áreas de 

Preservação Permanentes realmente conservadas – denominadas de APPs preservadas. Além disso, 

com as edificações vetorizadas, foi avaliada a expansão urbana em locais inadequados, assim como a 

faixa de crescimento/decrescimento entre os anos de estudo. 

 

Resultados e Discussões 

 

 Os resultados obtidos a partir dos dados de análise espacial pelo Terraview permitem concluir 

que existe uma forte pressão urbana sobre as áreas de preservação permanente no Distrito de Fazenda 

Souza em Caxias do Sul – RS. Mesmo que as APPs teóricas na Bacia Hidrográfica tenham diminuído, 

o número de edificações nas mesmas aumentou 43,7%, o que demonstra a falta da fiscalização e 

preocupação com essas áreas. 

 As APPs teóricas entre os anos de 2002 e 2010 cresceram, aproximadamente. 28721,1 m² 

(Tab. 1). Entretanto, apenas 14,9% dessa área é considerada como preservada, não cumprindo o 

desejado pela legislação.  

 Com as saídas a campo, foi identificado o principal lugar de despejo de efluentes líquidos, que 

pode ser visualizado na Figura 2, na circunferência destacada em vermelho na área central inferior. 

Próximo a esta área, havia muitas moradias que conviviam com o odor decorrente desse despejo, além 

da possibilidade de doenças causadas por vetores.  

 Além dos resultados numéricos e dos mapas, foi montado um banco de dados no software 

TerraView, que ficou para a prefeitura como base para análises e decisões desde a questão ambiental 

até de planejamento urbano do distrito, também auxiliando na atualização do cadastro territorial do 

distrito, que está defasado em, aproximadamente, 15 anos. 



Com base na metodologia descrita, nas Figuras 1 e 2 são apresentados os mapas finais e as 

áreas de preservação permanente dos anos de 2002 e 2010 no distrito de Fazenda Souza, Caxias do 

Sul, Rio Grande do Sul. 

 

 
Figura 1 - Mapa das Áreas de preservação permanente dos recursos hídricos do ano de 2002 de 

Fazenda Souza, Caxias do Sul. 

 

 
Figura 2 - Mapa das Áreas de preservação permanente dos recursos hídricos do ano de 2010 de 

Fazenda Souza, Caxias do Sul. 

 

Na Tabela 1, estão colocados os resultados e a análise percentual da ocupação das áreas de 

preservação permanente nos anos de 2002 e de 2010 e a mudança da ocupação do espaço nesse 

período de tempo. 



 

Tabela 1 – Evolução da ocupação das APPs no distrito de Fazenda Souza, Caxias do Sul/RS, nos 

anos de 2002 e 2010. 

 
2002 2002 - 2010 2010 

Área estudada (m²) 2708213,3 

APP (legislação) (m²) 419871,2 28721,1 448592,3 

Área preservada (m²) 106559,4 4302,4 110861,8 

Área degradada (m²) 313311,8 24418,7 337730,5 

Edificação em APP (total) 59,0 18,0 77,0 

Edificação em APP da BH* 9,0 7,0 16,0 

Edificação na área urbana x x 581,0 

BH* na área estudada (m²) 957097,3 

Análises 

APP (legislação) (%) 15,5 6,4 16,6 

Área preservada (%) 25,48 15,0 24,7 

Área preservada na BH*(%) 26,.2 -16,9 30,4 

Edificação em APP (total) 59,0 18,0 (23,4%) 77,0 

Edificação em APP da BH* 9,0 7,0 (43,8%) 16,0 

* BH – Bacia Hidrográfica do Faxinal                            

   

Conclusão 

 

Este trabalho demonstra que a Geotecnologia pode ser usada como instrumento que facilita a 

análise de áreas de preservação, o que pode ser usado pelo poder público na tomada de decisões sobre 

a gestão pública e dos recursos ambientais. Diante dos resultados obtidos, pela análise da imagem de 

satélite e visitas a área de estudo, conclui-se que a exploração do solo é intensa, o que implica na não 

preservação da APP, pois determinados usos, como reflorestamento e pastagem, penetram nas áreas 

destinadas a preservação da mata ciliar.  

O distrito está com sua área urbana em constante desenvolvimento, o que implica, então, numa 

atenção maior na fiscalização das construções em APPs, para preservar tanto a mata ciliar, quanto a 

segurança das edificações. 
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DESAFIOS DA UNIVERSIDADE: POR UMA EDUCAÇÃO POPULAR 

QUE VIABILIZE O DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 

Marcelo da Silva RochaI; Merli Leal SilvaII; Juliana Zanini SalbegoIII 
 
Resumo: A partir do contexto da discussão sobre as funções da Universidade acerca do 
desenvolvimento dos sujeitos, bem como do desenvolvimento sócio-econômico-cultural das regiões 
em que tais universidades se inserem, o presente trabalho tem por objetivo discutir a questão do 
desenvolvimento da região centro-oeste do RS a partir do fortalecimento da educação no Campo a 
partir dom projeto “Formação em Pedagogia Freireana: educação social no campo”, desenvolvido pelo 
Curso de Publicidade e Propaganda da Universidade Federal do Pampa – Campus São Borja. O 
referido projeto busca basicamente capacitar docentes para a analise teórica, metodológica e prática da 
pedagogia Freireana voltada aos movimentos sociais. Para o desenvolvimento deste artigo, utilizou-se 
o método da pesquisa bibliográfica bem como a apresentação deste do Projeto de extensão supracitado 
para elucidar, de maneira prática, como o desenvolvimento regional pode ser visualizado. Tem-se 
como resultados a inferência de que, ao considerar a educação como uma possibilidade legitima de 
construir cidadãos/as livres, um curso voltado para a educação popular torna-se um instrumento para 
que docentes e discentes se libertem da opressão da classe dominante e possam ter valorizados seus 
conteúdos de vida. O projeto referido está passando pela fase da capacitação interna em que todos os 
envolvidos, docentes e discentes, fazem reflexões aprofundadas sobre a pedagogia freireana, tornando-
se, assim, eminentemente habilitados para as demais etapas do projeto. 
 

Palavras-chave: desenvolvimento regional; educação popular; pedagogia freireana; universidade. 
 

 Introdução: as crises e os desafios da Universidade 
A necessidade de pensarmos e refletirmos continuamente sobre a educação superior apresenta-

se como fulcral para o desenvolvimento de nosso país e, mais pontualmente, das regiões onde estão 
inseridas. As Universidades, de uma forma geral, passam contemporaneamente por uma série de crises 
que as abalam e apontam para a necessidade de reflexão acerca de suas funções. De acordo com 
SANTOS (2005), a universidade vive uma crise de hegemonia, quer dizer, um tipo de contradição 
entre as funções tradicionais dela própria e as que lhe são atribuídas na contemporaneidade. Neste 
sentido, a Universidade se encontra premida entre a produção de conhecimento crítico, científico e 
humanista de alta qualidade e os conhecimentos instrumentais úteis para a formação de mão de obra 
para o desenvolvimento capitalista. A partir desta perspectiva, surgem as dúvidas e indagações: a que 
tipo de sujeito a Universidade pretende formar¿ 

Para além do questionamento acima, e para além da crise hegemônica, Santos (2005) revela 
certa espécie de crise institucional. Esta se refere à contradição entre a reivindicação da autonomia 
universitária na definição de valores e a pressão diante da produtividade de natureza empresarial. Tal 
crise institucional pode ser examinada, principalmente, na redução do compromisso do Estado com a 
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educação, em geral, e a Universidade, por conseguinte, sofreu – e ainda sofre -um processo de 
descapitalização.  

Um exemplo histórico de descomprometimento do Estado brasileiro com a Educação aparece 
na seguinte situação: só da Universidade do México, sabe-se que, no período de 1775 até a 
Independência, saíram 7850 bacharéis e 473 doutores e licenciados. No Brasil, no mesmo período 
(1775-1821) o número de graduados foi de 720, ou seja, dez vezes menorIV. 

Com uma perspectiva ainda mais aproximada de nossa realidade, um outro exemplo histórico 
da relação do RS com a educação demonstra a situação: no início do século XIX, o viajante francês 
Arsène Isabelle constata que “a educação é muito descuidada na província do RS”, além disso, os 
homens nutrem “paixão desenfreada pelo jogo e pela depravação”. Após a Independência, a situação 
não prospera, pois Antônio José Gonçalves Chaves , nas Memórias Ecônomo-políticas, informa que 
“não nos consta que haja mais de três homens formados naturais desta província e quatro meninos em 
Coimbra”V. 

De acordo com Santos (2005), a indução da crise institucional se deve a duas razões precípuas: a 
redução da autonomia universitária até o patamar da quase eliminação do pensamento crítico; e a  
inclusão da Universidade a serviço de projetos modernizadores, abrindo ao setor privado a produção 
de um bem público. Assim, a Universidade transformou-se num serviço a que se tem acesso, não por 
via da cidadania, mas por via do consumo, em função de modelos econômicos adotados desde a 
década de 80. Desde 2000, a transnacionalização da Universidade ocorre sob a égide da Organização 
Mundial do Comércio, no Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços (GATS).  O GATS defende a 
ampliação e a diversificação da oferta da educação, combinando ganho econômico e maior acesso à 
universidade. 

Neste sentido, é preciso enfrentar desafios e traçar novos caminhos para o desenvolvimento. O 
conhecimento universitário tem sido, principalmente ao longo do século XX, um conhecimento 
predominantemente disciplinar e descontextualizado em relação à premência do quotidiano das 
sociedades. 

Além de uma reforma nas condições de acesso, é necessário uma “ecologia nos saberes” ou uma 
política de extensão ao contrário onde o saber científico e humanista universitário dialogue com 
saberes oriundos das culturas populares e regionais que circulam na sociedade. Talvez seja o papel 
precípuo da Universidade contemporânea uma orientação solidária de sua atividade articulada à 
democratização de saberes científicos voltados para o bem comum. 

Afunilando ainda mais a discussão, há também a necessidade de pensarmos qual é o papel do 
professor nesse contexto de desvalorização e crise da Universidade. O professor talvez tenha que 
trilhar o mesmo percurso do intelectual, tal como preconiza Edward Said (2003) teórico palestino, que 
reflete sobre assumir uma posição de exílio ou de margem, no sentido de não temer inquietar colegas, 
instituições ou corporações. Eis, talvez, um dos papeis fundamentais da universidade na formação de 
seus egressos. 

A Universidade encarando essa condição de autonomia do pensamento crítico auxilia o docente – 
na condição de intelectual – a não responder a lógica do convencional e sim ao risco da ousadia, à 
representação da mudança e ao movimento de devir sem interrupção. Outrossim, assevera Santos que 
“é preciso lutar pela igualdade, quando a diferença nos inferioriza e é preciso lutar pela diferença, 
quando a igualdade nos descaracteriza” (2005, p.34). 

Desta forma, e partir das discussões realizadas anteriormente, entendemos que o papel da 
Universidade é fundamental para o desenvolvimento dos sujeitos, sua libertação e emancipação, bem 
como, constitui-se como dívida da Universidade para com a região, certo empenho que resulte em 
desenvolvimento socioeconômico e cultural. Assim, o presente trabalho tem por objetivo discutir tais 
funções da universidade, bem como apresentar uma proposta que reflita, de forma prática, como tais 
instituições de ensino podem atuar para cumprir suas funções. 
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Metodologia: mm projeto para superar a crise e gerar o desenvolvimento. 
 

A partir das discussões lançadas anteriormente, do contexto sócio-histórico e cultural que 
envolve a universidade, o presente trabalho objetiva, assim, discutir a questão do desenvolvimento da 
região centro-oeste do RS a partir do fortalecimento da educação no Campo a partir dom projeto 
“Formação em Pedagogia Freireana: educação social no campo”, desenvolvido pelo Curso de 
Publicidade e Propaganda da Universidade Federal do Pampa – Campus São Borja. Para isso, pautou-
se a discussão sobre o papel da Universidade a partir da perspectiva de alguns autores como 
Boaventura de Souza Santos, Edward Said e Paulo Freire. Partindo desta discussão, o presente 
trabalho apresenta o projeto de educação popular, a partir da perspectiva de Paulo Freire, com o intuito 
de elucidar como o desenvolvimento regional pode ocorrer, de fato, a partir de atividades 
desenvolvidas pela Universidade. 

Tal projeto tem como público os Educadores da rede Municipal de São Borja, atuantes no 
campo, em educação multiseriada.  Este projeto visa a capacitação de docentes para a analise teórica, 
metodológica e prática da pedagogia freireana voltada aos movimentos sociais. Para concretizar este 
objetivo, o projeto busca formar educomunicadores para a construção e o desenvolvimento das 
propostas de educação social no campo baseadas em pedagogia freireana, garantindo a formação 
integral dos indivíduos coerente com a aspiração de um protagonismo da vida cotidiana, capaz de 
reconhecer, valorizar e exercer direitos individuais e coletivos. Valorizar a multiplicidade de contextos 
que estão presentes na vida cotidiana da educação no campo também aparece como outra das 
preocupações essenciais do projeto. 

É importante salientar que o referido projeto vem se desenvolvendo a partir de docentes da 
Unipampa, campus São Borja. A Universidade Federal do Pampa faz parte do programa de expansão 
das universidades federais no Brasil e foi criada pelo governo federal para minimizar o processo de 
estagnação econômica onde está inserida, pois a educação viabiliza o desenvolvimento regional, 
buscando ser um agente da definitiva incorporação da região ao mapa do desenvolvimento do Rio 
Grande do Sul. A Unipampa é uma universidade multicampi, que se encontra instalada em dez 
municípios da região centro-oeste do Rio Grande do Sul, dentre estes, São Borja 

Desta forma, buscamos concretizar os objetivos da referida instituição apresentando este 
projeto de formação inicial para a construção de um olhar Freireano para a educação multiseriada no 
campo. A ideia é integrar alunos do campus São Borja como oficineiros de educomunicação com os 
alunos da rede municipal no período em que os docentes estiverem em formação, buscando usar o 
horário docente em sala de aula para formação e proporcionar aos alunos destes professores contato 
com alunos de graduação para oficinas inovadoras e com método de educação popular também. Na 
programação do projeto estão previstos quatro módulos de 40 horas cada, totalizando 160 horas de 
trabalho teórico e pratico. O período de capacitação dos docentes tem apoio dos estudantes de 
graduação da Unipampa, que permanecem com as turmas dos docentes em formação, ministrando 
oficinas de comunicação popular. São bolsistas dos cursos de comunicação Social e Serviço Social da 
Instituição. Quanto ao trabalho com os docentes, no primeiro módulo tratamos da concepções teórico-
metodológicas da educação popular; já no segundo, abordam-se as questões da Educação Popular e 
Movimentos Sociais e suas práticas e reflexões. No terceiro módulo, as discussões versam sobre os 
desafios de ser educador popular nos diversos espaços de atuação política. Por fim, o quarto e último 
módulo compreende uma sistematização e socialização de experiências e saberes populares.  
Resultados e discussões 

O projeto foi aprovado há, aproximadamente um mês pela Universidade Federal do Pampa e 
está sendo posto em prática. Os alunos foram selecionados e agora preparam suas oficinas de 
educomunicação. A capacitação interna dos integrantes do projeto já está em andamento. Contudo, 
para além das questões práticas, já possuímos uma série de percepções e reflexões. 

 
Considerando a educação como uma possibilidade legitima de construir cidadãos/as livres, um 

curso voltado para a educação popular torna-se um instrumento para que docentes e discentes se 
libertem da opressão da classe dominante e possam ter valorizados seus conteúdos de vida. A procura 
por justiça e pela afirmação de um povo, de uma comunidade ou de uma maioria, ou mesmo de um 
tipo comunitário, através do processo educativo no sentido da afirmação de suas identidades, tornou-se 
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traço constitutivo dos movimentos de contestação, durante a Idade Média e a marca em todos os 
movimentos sociais, na modernidade e na contemporaneidade.  

Sobressaem-se as revoluções liberais modernas e dentre estas a revolução francesa que trouxe 
ao cenário das lutas políticas setores sociais simples ou populares, lutando por liberdade, fraternidade 
e igualdade (justiça). Uma revolução realizada por vários setores sociais e marcadamente pelos setores 
populares, definindo alternativas para uma vida digna. Mas essa discussão conceitual passa por 
intelectuais, basicamente por aqueles que atuam no campo da Educação Popular. Paulo Freire, por 
exemplo, em suas duas importantes obras, ‘A Educação como Prática de Liberdade’, ‘Pedagogia do 
Oprimido’, externa seu entendimento de popular como sinônimo de oprimido. Daquele que vive sem 
as condições elementares para o exercício de sua cidadania, considerando que também está fora da 
posse e uso dos bens materiais produzidos socialmente.  

 
 

Conclusões 
 
A educação, se popular, isto é, tendo como ponto de partida a realidade do oprimido, pode se 

tornar um agente importante nos processos de libertação do indivíduo e da sociedade. Uma educação 
que arraste consigo procedimentos que incentivem a participação, ou seja, um meio de veiculação e 
promoção para a busca da cidadania, compreendida em suas dimensões crítica e ativa. Uma educação 
que contribua ao exercício de cobranças das ações políticas geradas em nome do povo e que também 
possa incentivar aspectos éticos e utópicos que, para os dias de hoje, se torna uma exigência social. 

As discussões e o projeto aqui apresentados seguem em andamento, buscando os melhores 
resultados em termos do desenvolvimento da região, bem como, da emancipação dos sujeitos e de suas 
práticas na sociedade. Ao finalizá-los, novas publicações serão organizadas para a publicização dos 
resultados obtidos. 
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Resumo 
O presente ensaio traz à discussão a gestão por competências como atributo elementar para o desempenho 
organizacional, considerando o impacto que as alterações sociais e econômicas têm no trabalho. O 
objetivo é contribuir para reflexões por parte de gestores, colaboradores e pesquisadores sobre a gestão 
por competências enquanto parte de uma gestão estratégica de pessoas, com uma visão mais abrangente. 
Para tanto, fez-se uma revisão bibliográfica que evidenciou a importância da gestão por competências no 
desempenho organizacional e na gestão estratégica de pessoas.  O estudo aponta que o caminho ainda é 
vasto e impreciso nas empresas públicas pela complexidade do tema e suas implicações na relação ao que 
está prescrito nos ordenamentos jurídicos, assim como a cultura organizacional e política de recursos 
humanos do setor.  
Palavras chave: gestão pública; competências; gestão de pessoas; recursos humanos 
 
 
Introdução 
 

Os acontecimentos que marcaram os últimos anos no cenário mundial revelam um contexto de 
alterações políticas, econômicas e sócias que acabam por afetar o ambiente das organizações. Fatores 
políticos e econômicos elucidam, por exemplo, mudanças recentes que incidem no desempenho de 
mercados e sociedades e, consequentemente, das organizações, tanto públicas quanto privadas. Percebem-
se, também, novos estilos de vida, desvelando um movimento social que também se reflete nas 
organizações, na medida em que se passa a dar mais ênfase ao desenvolvimento e à educação em 
organizações, muito além do tradicional treinamento (BORGES-ANDRADE et al , 2006). 

E é nesse mosaico de mutações que emerge a gestão por competências como estratégia de 
eficácia organizacional, articulando o desenvolvimento humano e social dos trabalhadores com as 
necessidades da gestão organizacional. Esta abordagem parece ser fruto da modernidade organizacional, 
que articula processos individuais e coletivos como meio de contribuir para o desenvolvimento e melhor 
desempenho frente ao novo cenário cambiante de reestruturação produtiva.  

Ruas, Antonello e Boff (2005) propõem que a construção da noção de competências passa pela 
crescente instabilidade econômica, baixa previsibilidade do mercado e das relações da empresa com seus 
clientes e pela intensificação de estratégias de customização. Esses fatores levam a conceber novas 
formas de organizar o trabalho, se passa de uma disposição do trabalho mais estável e previsível para 
outra diferenciada e fluida, em que a previsão tende a ser mais focada no que se deve obter do trabalho e 
no seu resultado, do que no processo em si, naquilo que deve ser feito. 

Esse é o contexto no qual se instala e se propaga a noção de competências, porém, não 
significa que exista consenso do que se entende como competência. A própria noção de competências tem 
uma compreensão difusa e extensiva em relação ao seu entendimento e aplicação. Então, acredita-se ser 
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oportuno resgatar as concepções que balizam a gestão por competências, enquanto estratégia para 
melhoria do desempenho organizacional, destacando possibilidades de aplicação da noção por 
competências associada à alteração do papel de gestão de pessoas para o setor público. 
 
Metodologia 
 

O estudo faz parte de projeto de pesquisa em curso, que teve como etapa preliminar a revisão 
bibliográfica, onde se buscou conhecimento sobre o tema a partir de artigos publicados em periódicos de 
referência e livros sobre o assunto. Nessa etapa nos centramos na coleta de dados secundários que, 
conforme Michel (2009) compreende um levantamento enquanto técnica que tem por objetivo a análise e 
á explicação de aspectos teóricos estudados. Tal etapa visa à análise muito além do registro, pois busca 
identificar causas, por meio de interpretação qualitativa, o que caracteriza a pesquisa explicativa, como é 
o caso (SEVERINO, 2007). Concomitante à revisão, elaborou-se síntese de exemplos em curso no setor 
público sobre competências individuais e coletivas, relacionando teoria e prática, o que é apresentado no 
item a seguir. A etapa posterior compreende a elaboração de entrevista estruturada a ser desenvolvida com 
gestores no setor público municipal, estadual e federal, que administram no mínimo cinco servidores, que 
por sua vez, gerenciam equipes. Para Michel (2009), a elaboração da entrevista constitui uma observação 
direta intensiva, pois envolve o contato entre entrevistador e entrevistado. Para tanto, a entrevista segue 
um roteiro prévio, com perguntas predeterminadas, o que posteriormente irá permitir a comparação das 
respostas e a demais conclusões. A aplicação das entrevistas compreende a etapa atual, com gestores 
públicos. Todavia, não há um quantitativo de entrevistados em Pelotas – RS. Optou-se por adotar uma 
amostra de entrevistados seguindo o princípio da saturação ou da redundância, como esclarece Godoi et 
al (2006), onde a saturação significa que à medida que vá vivenciando casos similares, o pesquisador 
adquire confiança de que não mais se encontram dados adicionais que possam contribuir para o 
desenvolvimento de propriedades das categorias de análise. Ou seja, as entrevistas serão encerradas 
quando os resultados não revelaram mais informações do que as até então obtidas.  
 
Resultados e Discussão 
 

A noção de competências perpassa diversos campos da gestão de pessoas, inclusive na esfera 
pública e contribui com uma gestão mais estratégica e focada em desenvolvimento de pessoas e tem 
relação com aquilo que a organização preza como eficiente, pois, segundo Zarifian (2001) competência 
implica em ação, o que vai além do saber e do fazer, pois pressupõe atitude, responsabilidade, iniciativa 
dentre tantos substantivos.  

Assim, como um primeiro esforço da pesquisa, foram investigadas algumas experiências na 
gestão que se baseiam em competências no ambiente público, voltado a questões estratégicas e de gestão 
de pessoas. Isso porque se considera como pressuposto o fato de que a gestão por competências, se 
articulada a estratégia organizacional, pode ser um instrumento de gestão com vistas ao alcance de um 
maior desempenho da organização como um todo e não apenas como insumo para os subsistemas da área 
de Recursos Humanos.  Tendo em vista, que há emergência da aplicação do tema voltado a questões 
estratégicas, mediadas por ações e práticas também estratégicas e articuladas de gestão de pessoas 
(GRIMAND, 2009). 

Desse modo, encontram-se estudos como os realizados por Pires et al (2005), os quais 
apresentam iniciativas da Escola Nacional de Administração Pública – ENAP, que objetivam 
disponibilizar instrumentos para o aumento da capacidade de governo na formulação e implementação de 
políticas públicas, tendo como suporte metodológico as contribuições da Canada School of Public Service 
(CSPS).  

As notas destacam ações desenvolvidas por instituições do poder executivo, desde a definição 
de competências funcionais; criação de indicadores de desempenho para fins do desenho da estratégia 
organizacional; avaliações 360º onde gerentes também são avaliados pelos seus subordinados; até a 
elaboração de planos de desenvolvimento individuais e institucionais, onde se percebe o desenvolvimento 
de competências organizacionais enquanto metodologia de ação.  

O estudo de Marconi (2004), por sua vez, traz a tona que a gestão de recursos humanos 
vigente no setor público e as políticas de RH que vêm sendo executadas. Seu estudo destaca as novas 
formas contratuais, como o desenho de cargos largos e o desenvolvimento de competências. Esses cargos 



têm uma concepção multifuncional, aglutinando atribuições de mesma natureza de trabalho. Um exemplo 
são os cargos largos como Agentes Administrativos, que reúnem atividades de suporte administrativo, 
como as exercidas por servidores públicos de nível médio nas áreas de compras, almoxarifado e 
contabilidade. Nesse caso, a mobilidade funcional aparece como uma característica marcante no 
desenvolvimento de competências, tendo em vista as atribuições amplas dentro da mesma função, tanto 
no âmbito individual quanto no organizacional. 

Souza (2004), ao estudar a gestão por competências no segmento Federal, descreve 
experiências sobre o ingresso no serviço público. Recentemente a Agência Nacional de Energia Elétrica – 
ANEEL inovou inserindo em concurso público o item de competências requeridas para determinados 
cargos. A investida, embora revele a subjetividade ainda presente no âmbito das competências, o que é 
passível de recursos em concursos públicos, mostra a iniciativa da agência em demonstrar desde o edital a 
política institucional para captar profissionais que se aprovados, no decorrer de suas carreiras, serão 
aferidos por competências requeridas, tais como: visão sistêmica, comprometimento, aprendizagem 
contínua, flexibilidade, liderança e criatividade.  

Essa autora também traz o fato das funções comissionadas técnicas, caracterizadas pela 
complexidade e responsabilidade, o que exige um profissional com conhecimentos, habilidades e atitudes 
para ocupar a função por sua reconhecida qualificação, capacidade e experiência. Outra situação retrata o 
planejamento organizacional de necessidades de capacitação ou a forma inicial de sistematizar o modelo 
de gestão por competências para o contexto da Administração Pública, que consiste no planejamento de 
ações integradas e efetivas de desenvolvimento, a partir da identificação dos gaps de competência e da 
negociação do plano de desenvolvimento entre o servidor e seus superiores, o que revela a pactuação, 
estágio avançado no que se refere ao desenvolvimento de carreira e posterior avaliação dos servidores e 
da instituição (SOUZA, 2004). 

No que se refere à educação, Zamberlan (2006), por sua vez, elucida as competências dos 
coordenadores de cursos de uma universidade federal brasileira, para fins de qualidade nos programas de 
ensino, pesquisa e extensão. O autor constata que esses gestores estão orientados para as competências. 
No entanto, observa diferenças em relação às variáveis que tratam da habilidade comportamental de 
trabalhar em equipe e saber se relacionar, da atitude profissional com a intenção de algo realizar, e da 
sinergia entre conhecimento, habilidades e atitudes. A falta de atitude e de capacidade de trabalho em 
equipe, associada à dificuldade de relacionamento aparece com relativa influência negativa no 
desenvolvimento de competências organizacionais nessa pesquisa. 

Os estudos de André e Ciampone (2008) mostram uma limitação. As autoras realizaram 
pesquisa junto a dezenove gestores de uma Supervisão Técnica de Área da Secretaria Municipal de Saúde 
de São Paulo revelando que a percepção dos gestores em relação às competências para gerir uma unidade 
básica de saúde baseia-se em uma visão simplista que influencia diretamente o modo de 
operacionalização das estratégias e na dinâmica das equipes, dificultando a implementação de propostas 
mais eficazes. O fato de ter no mesmo local de trabalho funcionários que exercem funções semelhantes e 
que recebem salários distintos é apontado como uma dificuldade na gestão de recursos humanos e parece 
que limita o avanço na gestão por competências. Também constataram que as competências desses 
profissionais não favorecem a implementação dos novos modelos assistenciais e gerenciais que incluem 
estratégias que lhe são inerentes, tendo em vista que não se percebem e nem são reconhecidos pelo seu 
grupo de referência como liderança, o que infere limitação em quesitos como negociação, gerenciamento 
de conflitos e o fomento de um ambiente produtivo de trabalho. Assim, o despreparo dos gestores 
influencia diretamente o modo de operacionalização das estratégias e a dinâmica das equipes envolvidas 
nos serviços podendo levar à ineficácia e ineficiência dos processos. 
 
Conclusões 
 

Vale destacar que esse é um trabalho em desenvolvimento, mas que já apontam para uma série 
de debates instigantes a serem compartilhados, como o fato de que embora existam algumas práticas 
voltadas à atuação estratégica de organizações no que tange a aplicação da noção de competências, o 
caminho a percorrer ainda é longo. Um dos motivos que levam a isso está relacionado ao fato de se 
considerar as vantagens e limitações na aplicação da abordagem por competências quando se trata do 
savoir-faire, o saber fazer, principalmente no que tange a gestão pública e estratégica.  

Observa-se que existem modelos de gestão que prezam pelo desenvolvimento de 



competências individuais, porém, muitos deles voltados à adoção de modos utilizados na esfera privada, 
sem as adequações necessárias ou ainda sendo implementados como algo de responsabilidade da área de 
Recursos Humanos e não sendo enxergado o potencial instrumento de gestão organizacional. 
  Sendo assim, o debate sobre a gestão por competências enquanto parte de uma gestão 
estratégica de pessoas, com uma visão mais abrangente, ainda continua em aberto e com espaço 
significativo de compartilhamento e discussão. Acredita-se o estudo, embora em desenvolvimento, aponta 
para o fato de que o caminho ainda é vasto e impreciso nas empresas públicas pela complexidade do tema 
e suas implicações na relação ao que está prescrito nos ordenamentos jurídicos, assim como a cultura 
organizacional e política de recursos humanos do setor.  

Dessa forma sugere-se que sejam ampliadas as discussões e pesquisas sobre o tema como 
forma de contribuir ao enfrentamento dos desafios voltados a adoção de uma gestão por competências que 
sustente e desenvolva tanto a estratégia da empresa quanto a própria gestão de pessoas. 
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RESUMO  
 

A universidade é uma instituição que apresenta papel fundamental para o desenvolvimento da região 

onde se encontra inserida. Porém, muitas vezes a sociedade apresenta dificuldades em visualizar tais 

contribuições, conferindo a mesma um caráter de instituição elitista. No Brasil, diferentemente de 

outros países, existem poucas pesquisas voltadas a identificar a ocorrência de tais contribuições. 

Assim, procurando suprir essa lacuna, o presente trabalho objetiva identificar atividades e projetos do 

Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Sementes da UFPel, considerados relevantes 

para o desenvolvimento regional.  Trata-se de uma pesquisa qualitativa, caracterizada como um estudo 

de caso, cujos dados primários foram coletados por meio da aplicação de entrevistas semiestruturadas 

a docentes do Programa e aplicação de questionários aos discentes. Os resultados apontam uma efetiva 

contribuição do Programa de Pós-Graduação em termos de desenvolvimento regional, primeiramente 

no que tange à formação de profissionais qualificados, capazes de atender às demandas regionais. 

Verificou-se ainda que as pesquisas desenvolvidas no Programa enfocam uma área considerada de 

“defesa nacional” e, que as atividades de extensão promovidas são capazes de disseminar o 

conhecimento produzido, atendendo demandas específicas dos produtores de sementes; destacando-se 

o projeto conhecido como “feijão miúdo” e as atividades chamadas de “dia de campo”.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Universidade; Desenvolvimento regional; Contribuição social e econômica; 

Pós-Graduação. 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

A universidade é uma instituição milenar, criada pela sociedade para que a sociedade 

pudesse ajudar a si própria (RISTOFF, 1999). Resulta de uma longa construção histórica, conseguindo 

consolidar-se e ganhar legitimidade por mostrar-se capaz de transmitir e produzir conhecimentos 

(PANIZZI, 2004), assim como pelo entendimento progressista de que a formação de profissionais e o 

avanço da ciência muito interessam às nações, devido ao impacto que é capaz de gerar 

(MARCOVITCH, 1998).  

Na América Latina, o ensino superior pode ser tido como um caso especial; dentre outros 

aspectos, devido à demora com que surgiram as primeiras universidades. Em alguns países da região, 

as mesmas datam do século XVI ou, no máximo, do século XIX, porém no Brasil, somente em 1934 

foi fundada a universidade do Estado de São Paulo, constituindo-se na primeira instituição brasileira 

(SCHWARTZMAN, 2006).  

Nos anos 60 ocorre a expansão do sistema nacional de pós-graduação no país; sobretudo no 

final da década, diante de um cenário político fortemente voltado ao crescimento econômico rápido. A 

política de capacitação de profissionais buscava suprir uma carência futura de mão-de-obra 

especializada para assumir os empregos a serem criados em decorrência do desenvolvimento 

econômico previsto, assim como “de cientistas, pesquisadores e técnicos aptos a desenvolver a 

pesquisa indispensável a esse desenvolvimento” (RAMOS, 2002, p. 71). 
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Pouco mais de meio século após a criação primeira instituição no país, o Brasil deu um 

importante passo no que se refere à configuração da universidade no cenário nacional, ao consagrar no 

artigo 207 da Constituição Federal de 1988, a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a 

extensão (PANIZZI, 2004). 

Mesmo que constituída por estes três pilares, a relevância social referente à formação 

profissional tende a ser considerada a mais reconhecida e visível diante da sociedade, ainda que esta 

seja apenas uma das diversas atividades desenvolvidas pela instituição, pois ao produzir 

conhecimento, ciência, tecnologia, arte, cultura, identidade, riqueza material e valores não beneficiam 

somente o diplomado, mas a sociedade como um todo (PANIZZI, 2004).  

Neste sentido, a Lei nº. 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases (LDB), em seu Art. 52º 

estabelece que: 
As universidades são instituições pluridisciplinares de formação dos quadros 

profissionais de nível superior, de pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo do 

saber humano, que se caracterizam por: 

I – produção intelectual institucionalizada mediante o estudo sistemático dos temas 

e problemas mais relevantes, tanto do ponto de vista científico e cultural, quanto 

regional e nacional (BRASIL, 1996). 

 

Constata-se diante do que estabelece a legislação, que o grau de complexidade das 

atividades a serem desenvolvidas pela instituição universitária, adquire proporções normalmente 

inimagináveis para uma grande parcela da população.  

Neste contexto, deve-se destacar a fundamental importância que tais instituições apresentam 

no que tange ao desenvolvimento regional (seja por meio das atividades de ensino, seja por meio das 

atividades de pesquisa e extensão), atuando na diminuição das disparidades econômicas e sociais 

existentes (FROTA JR., 2004).  

Nos Estados Unidos, desde os anos 80, pesquisas universitárias vêm sendo direcionadas 

para o estudo do impacto da universidade no desenvolvimento econômico regional (GOLDSTEIN; 

DRUCKER, 2007 apud GUBIANI; MORALES; SELIG, 2010), porém, constata-se, em termos 

brasileiros, a existência de poucos trabalhos capazes de traduzir a contribuição das mesmas para as 

regiões onde se encontram inseridas.  

Assim, procurando colaborar para suprir esta lacuna, este trabalho objetiva identificar 

atividades e projetos desenvolvidos pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de 

Sementes da Universidade Federal de Pelotas - PPGCTS / UFPel considerados como mais relevantes 

no sentido de contribuição para o desenvolvimento regional. 

  

METODOLOGIA 

 

A pesquisa desenvolvida apresenta uma abordagem qualitativa, visto que este tipo de estudo 

é apropriado para as questões que indagam sobre uma realidade específica, “que tem carga histórica e 

refletem posições frente à realidade, momento do desenvolvimento e da dinâmica social, preocupações 

de classes e de grupos determinados” (MINAYO, 2004, p. 23). 

Quanto ao método foi escolhido o estudo de caso, pois este é tido como o mais adequado 

quando se pretende analisar um determinado fenômeno em uma ou mais organizações. Trata-se de 

uma estratégia de pesquisa que busca examinar um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto, 

podendo, trabalhar evidências tanto qualitativas quanto quantitativas (YIN, 2001). 

Como técnica de coleta de dados primários utilizou-se entrevistas semiestruturadas e 

questionários (abrangendo questões abertas), e como técnica de coleta de dados secundária a análise 

documental, apoiando-se na proposição de Yin (2001) que menciona a importância de se utilizar 

múltiplas fontes de evidências nos estudos de caso.  

A análise documental abrangeu documentos, projetos, relatórios, artigos, periódicos e 

dissertações relacionadas ao Programa de Pós-Graduação estudado, capazes de auxiliar na obtenção 

das respostas às questões propostas neste estudo. 

As entrevistas semiestruturadas foram aplicadas a quatro professores atuantes junto ao 

PPGCTS, sendo que a escolha dos mesmos foi efetuada por conveniência, de acordo com a 

disponibilidade dos mesmos.  
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As entrevistas foram previamente agendadas, gravadas (mediante autorização dos 

entrevistados) e transcritas, permitindo assim efetuar-se uma análise mais completa dos discursos 

proferidos.  

Posteriormente foi aplicado o questionário à totalidade de alunos do curso de Mestrado 

Profissional que estão concluindo o último módulo de disciplinas, no primeiro semestre de 2011, os 

quais totalizaram vinte e um discentes. Esclarece-se que a escolha dos mesmos para participar da 

pesquisa justifica-se pelo fato de todos estarem atuando no mercado de trabalho no momento; 

contribuindo com o setor produtivo, o que poderia facilitar para que os mesmos respondessem as 

questões colocadas no estudo. Além desse aspecto, o fato de os mesmos estarem concluindo o curso, 

significa já terem percorrido uma trajetória junto ao Programa, conhecendo as ações e projetos 

desenvolvidos pelo PPGCTS. 

Os dados obtidos foram analisados mediante a aplicação da técnica de análise de conteúdo, 

pautada por eixos temáticos (categorização simples) (BARDIN, 1977). 

Esclarece-se, ainda, que para fins deste trabalho, considerou-se como regional a área 

abrangida pelo estado do Rio Grande do Sul - RS.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O primeiro aspecto mencionado pelos entrevistados ao serem indagados a respeito da 

contribuição do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Sementes (PPGCTS) para o 

desenvolvimento regional direcionou-se à formação de profissionais com elevado conhecimento em 

pesquisas na área de sementes, os quais, segundo os respondentes estão plenamente capacitados para 

atuar no mercado de trabalho; o que faz com que atuem contribuindo para com a sociedade na qual se 

encontram inseridos. Tal fato, na concepção do E01, já conduz a “um desenvolvimento imediato”. Tal 

visão também é destacada pelos discentes que fizeram parte da pesquisa, os quais visualizam este 

aspecto (formação profissional) como sendo uma das maiores contribuições do Programa para o 

desenvolvimento regional, o que foi explanado pelos discentes em expressões como: “A região sul tem 

uma tradição forte de agricultura e a UFPel tem formado bons profissionais que atuam nesta região e 

ajudam o seu desenvolvimento” (Q10) e “A área de agronomia requer profissionais capacitados e a 

universidade [por meio do PPGCTS] atende à demanda dessa área” (Q13).  

As considerações explanadas acima parecem ir ao encontro do que propõe Buarque (1994) 

quando menciona que se fosse realizada uma pesquisa com o objetivo de identificar-se a missão maior 

da universidade, parte considerável dos respondentes mencionaria tratar-se da formação de pessoal 

capacitado para atuar no mercado de trabalho; trata-se do aspecto normalmente mais visível, porém, 

ainda que se reconheça a importância dessa função, deve-se destacar que a atuação da universidade 

extrapola esta atividade (NOVO, 2004). Neste sentido, estudos desenvolvidos na Europa e nos EUA 

demonstram que a contribuição das universidades para o desenvolvimento dos países e regiões onde 

estão instaladas, é muito grande, ao mesmo tempo em que provam que os efeitos mais duradouros não 

são, necessariamente, os decorrentes das atividades de ensino (CALEIRO; REGO, 2003 apud 

GUBIANI; MORALES e SELIG, 2010). 

Neste sentido, pode-se verificar que o Programa atua em uma área tida como fundamental e 

de verdadeira “segurança nacional” (E01), pois a questão da semente é considerada aspecto 

prioritário nos países desenvolvidos, devendo aqui também ser considerada como “questão de 

estratégica nacional”, aspecto explanado pelas duas categorias que participaram do estudo.   

De acordo com os respondentes, as pesquisas desenvolvidas por todos os níveis de pós-

graduação (especialização, mestrado acadêmico, mestrado profissional e doutorado) acabam por 

melhorar a qualidade das sementes, gerando maior produtividade e redução de perdas pós-colheitas; 

constituindo-se como foco do Programa o estudo de diversas espécies (sementes) importantes para o 

país. Há que se destacar, porém, que a maior ênfase nas linhas de pesquisa e projetos está voltada a 

quatro espécies específicas: o arroz, a soja, o milho e trigo, tendo em vista a relevância que 

apresentam, conforme explanado brevemente a seguir:  

O arroz é uma das espécies que recebe atenção especial devido ao grande percentual de área 

plantada, na região de abrangência da UFPel, o que acaba impactando de modo significativo na região 

sul, o qual, juntamente com a soja (commodities de maior valor agregado) e o milho (um dos 

principais alimentos empregados na bacia leiteira e para produção de carne, que contribui no 
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agronegócio regional; sendo também utilizado como fonte de carboidrato na ração de aves e suínos 

que fornecem proteína animal de preço inferior a da pecuária) promovem um impacto muito efetivo no 

desenvolvimento da região. Além desses, recebe importante atenção também o trigo. A importância da 

cultura do trigo destaca-se, pois o Brasil não é auto suficiente, tendo a necessidade de importar 

grandes quantidades do produto para atender o consumo interno, principalmente para a fabricação de 

pães. 

Ademais, cabe mencionar que o direcionamento às espécies mencionadas baseia-se também 

no fato de envolver um grande número de empresas produtoras; o que consequentemente, gera maior 

necessidade de qualificação. Quanto a este aspecto, o Programa parece estar contribuindo com um 

importante papel, conferido especialmente às universidades públicas, no sentido de colaborar para a 

alteração de empresas de base tecnológica, que demandam recursos humanos de alto nível para 

incorporá-los aos seus quadros científicos (NOVO, 2004). 

Referindo-se ao processo de criação do PPGCTS, os docentes destacam que o motivo de sua 

origem e a trajetória percorrida até então encontra no desenvolvimento regional um foco essencial. É o 

que se pode verificar na fala que segue: “Ele [o Programa] já nasceu dentro desse fim. O Programa 

nasceu dentro dessa perspectiva [...] tem uma altíssima inserção de origem e de presente. A história 

dele está vinculada totalmente ao desenvolvimento regional”. (E01), questão que remete à concepção 

de Frota Jr. (2004), ao mencionar que, a função das universidades sempre esteve inclinada à atuação 

como agente de desenvolvimento e progresso da sociedade.  

Considerando a proposição de que a atuação da universidade frente às pesquisas produzidas 

deve dar-se de forma que permita a adequada utilização dos novos conhecimentos produzidos, pela 

sociedade; sobretudo para resolver nossos problemas e reafirmar a nossa própria identidade e 

autonomia (NOVO, 2004) merece ser trazido à tona o projeto conhecido como “Feijão Miúdo”.  

O feijão miúdo é uma espécie trazida ao RS pelos colonizadores açorianos, em 1725, 

quando da fundação da primeira povoação (Barranco do Norte), atual município de São José do 

Norte/RS. Mesmo tendo sua origem quase totalmente no município, a oferta de sementes no mercado 

era considerada insuficiente, tanto em termos quantitativos como qualitativos, considerando-se a 

demanda existente. Assim, procurando auxiliar na solução desse problema enfrentado pelos produtores 

da localidade, em 1992 o projeto mencionado começou a ser desenvolvido pelo Programa no sentido 

de organizar a cadeia de produção de sementes do município de São José do Norte, objetivando 

viabilizar a obtenção de sementes de qualidade para produção de forragem, especialmente para a bacia 

leiteira do estado do RS. Para tanto foi construída uma unidade de beneficiamento de sementes (UBS), 

na localidade, sendo oportunizados treinamentos e cursos de capacitação aos produtores de sementes, 

visando que os mesmos pudessem usufruir de forma correta desta área física.  

 Dessa forma, o projeto oportunizou a elevação da qualidade de vida dos moradores de São 

José do Norte, constituindo-se em importante alternativa econômica para o município, que na época do 

início do projeto era considerada a terceira maior pobreza do Estado. Destaca-se, ainda, que como 

consequência do projeto “Feijão Miúdo” foi criada uma associação de produtores no local, e logo após 

uma cooperativa, podendo-se resumir a pertinência do projeto nas palavras que seguem: “Vejo que os 

ensinamentos e fundamentos transmitidos pela UFPel colaboram e muito com o desenvolvimento, 

devido às aplicações dos mesmos estarem em acordo com as necessidades (Q06). Tais proposições 

vem ao encontro da missão da universidade mencionada por Solino (1999) a qual está voltada à 

produção, sistematização e disseminação do conhecimento no âmbito social. 

 Outra atividade desenvolvida que mereceu importante destaque por parte dos respondentes 

(docentes e alunos) diz respeito à atividade de extensão conhecida como “Dia de Campo”, a qual conta 

com a participação de docentes e discentes ligados aos cursos de pós-graduação em seus diferentes 

níveis. Trata-se de eventos promovidos pelas cooperativas e empresas produtoras de sementes, ocasião 

na qual os docentes são convidados a palestrar, abordando temas de sua área específica de pesquisa 

(beneficiamento, secagem, produção, controle de qualidade ou fisiologia) diretamente com os 

produtores, onde existe um espaço para que os mesmos indaguem, discutam e recebam respostas sobre 

problemas específicos enfrentados no seu cotidiano. Cabe destacar que essa atividade é desenvolvida 

diretamente nas áreas demonstrativas ou de referência (experimento). Trata-se de uma importante 

forma de repassar ao setor produtivo e à sociedade como um todo o conhecimento produzido no 

Programa.  

Atividades como as mencionadas acima parecem traduzir o compromisso social da 
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universidade, a qual deverá estar continuamente empenhada na solução das questões que afligem a 

maioria da população, conduzindo seus interesses para as questões sociais do país e àquelas 

demandadas pelas comunidades regionais e locais (NOVO; MELO, 2004 apud SILVA;  MELO, 

2010), ainda que possam existir aspectos a serem aprimorados e lacunas a serem preenchidas em 

termos de contribuição; devendo-se destacar a pertinência de realizar pesquisas abordando essa 

temática. 

 

CONCLUSÕES 

 

O presente trabalho evidenciou a importância do papel exercido pela universidade, neste 

caso, por meio do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Sementes, em termos de 

desenvolvimento regional; sobretudo no que tange ao estado do Rio Grande do Sul, foco desta 

pesquisa. 

Pode-se verificar que a própria concepção do Programa teve por base o desenvolvimento da 

região e que as ações promovidas no contexto do mesmo têm demonstrado o compromisso para com a 

solução de problemas e desafios enfrentados pela sociedade.   
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Resumo 
Este trabalho tem como objetivo analisar e discutir a consolidação e a expansão dos empreendimentos 

que visam à geração de energia elétrica a partir de fontes renováveis ou fontes alternativas de energia. 

Para isso, utilizou-se como marco referencial o Programa de Incentivo as Fontes Alternativas de 

Energia (PROINFA), estabelecido pelo governo federal em 2002, com vistas a dinamizar este setor e 

criar possibilidades viáveis de diversificação de geração de energia ainda dependente de fontes 

altamente poluentes como as termelétricas a carvão, estas, principalmente no Rio Grande do Sul. No 

que tange a coleta de dados, foi utilizada a revisão bibliográfica e documental para o embasamento 

teórico da discussão. Por fim, os resultados se mostraram muito favoráveis a uma real dinamização 

deste setor, demonstrando que o PROINFA teve grande importância dentro do contexto inicial de 

diversificação da matriz energética gaúcha.  

 

 

Palavras-chave: energia elétrica; fontes alternativas de energia; meio ambiente.  

 

 

Introdução 

 

O setor de geração de energia elétrica no Brasil é um dos que vem ganhando destaque nas 

discussões sobre os impactos ocasionados ao meio ambiente, em parte, relacionados aos tipos de 

fontes utilizadas para a produção de eletricidade. Entre estas, basicamente, figuram as fontes fósseis 

(petróleo, carvão, gás natural), como aquelas que integram primordialmente a matriz energética do 

Brasil e de outros países.  

Os combustíveis fósseis correspondem por cerca de 80% do fornecimento global de energia 

atualmente, destes, o petróleo responde por 35%, carvão 23% e gás natural 21%, sendo que as fontes 

renováveis correspondem a apenas 14% do total (Geller, 2003, p. 17). 

 Sendo assim, a emergência de ações que venham a alavancar o processo de mudança nessa 

conjuntura se fazem necessárias, à medida que, os combustíveis fósseis, além de altamente poluentes e 

determinantes no processo de aquecimento global, são por sua vez finitos e escassos, sua exploração é 

onerosa e pelo menos no que diz respeito à exploração de petróleo, a tecnologia empregada é 

constantemente revista em virtude das novas barreiras físicas impostas a extração. 

Com relação à energia elétrica, o Brasil tem uma condição ambientalmente mais favorável, 

considerando que as fontes renováveis de energia em 2009, segundo o Balanço Energético Nacional 

(2010), estas, correspondem a 85% de energia produzida no país, sendo 76% deste total 

proporcionados pela geração hidráulica. 

O panorama da geração de eletricidade no Rio Grande do Sul está diretamente ligado ao 

potencial carbonífero do Estado, pois, apresenta as maiores reservas de carvão mineral do Brasil, 

recursos esses, plenamente explorados pelas Usinas Termoelétricas (UTE) em atividade, entre elas 

pode-se citar o complexo Presidente Médici (Fases A, B e C) no município de Candiota com 

capacidade instalada de 976 megawatts (MW), UTE Charqueadas 72MW e UTE São Jerônimo 

20MW.  
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 Segundo o Balanço Energético do Rio Grande do Sul, 2010, ano base 2009, o Estado possuía 

até este ano, 38 UTE totalizando 2.224.315 kilowatts (kW), sendo que destas, apenas 8 utilizam 

biomassa (casca de arroz, resíduos de madeira) para a geração de eletricidade. Ainda segundo o 

Balanço, estão em atividade 32 Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH) com 305.021kW e 14 Usinas 

Hidrelétricas (UHE) com 4.978.825kW, além de três Parques Eólicos (UEE) com 150.000kW e 34 

Centrais Geradoras Hidrelétricas (CGH) com potência geradora de 21.977kW.  

Ainda, segundo dados do Balanço energético do Rio Grande do Sul (2010), a principal fonte 

geradora de energia elétrica do Estado em termos percentuais é a UHE, participando com 71,4% do 

total, seguido do carvão (11,6%), da PCH (8,7%) e do gás (4,2%). Fator interessante de análise é a 

contribuição das fontes alternativas, neste caso, eólica com uma contribuição de 3,6% e biomassa 

0,5%. 

Desta forma, verifica-se ainda uma forte dependência com relação às fontes fósseis para 

produção e consumo energético, chegando a 15% do total. Neste sentido, o Governo Federal criou em 

2002 o Programa de Incentivo as Fontes Alternativas de Energia (PROINFA), mais especificamente 

no âmbito do Ministério das Minas e Energia, pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, e revisado 

pela Lei nº 10.762, de 11 de novembro de 2003, instituído como um aporte para o incentivo a 

diversificação dentro da matriz energética brasileira, dependente de fontes fósseis de energia.  

Este programa teve como meta a criação de 3.300 megawatts (MW) de potência instalada em 

todo o Brasil, usando novas fontes de geração de energia ou fontes alternativas, neste caso, eólica, 

biomassa e pequenas centrais hidrelétricas (PCH), 1.100MW para cada fonte em um prazo de quatro 

anos (2002-2006). 

Tendo em vista alguns contratempos, sendo mais comuns os relacionados às liberações das 

licenças ambientais, os prazos do PROINFA têm sido prorrogados, em 2011 foi aprovada a terceira 

medida provisória oportunizando mais prazo para que as empreiteiras finalizem os serviços 

contratados. 

No Rio Grande do Sul foram contratados oito empreendimentos de geração de energia a partir 

de PCH e cinco de geração eólica (UEE), e entre as UEE apenas a de Cidreira não foi iniciada devido 

a entraves judiciais, os outros empreendimentos estão todos concluídos e produzindo energia elétrica. 

Portanto, caracterizar e diagnosticar espacialmente estes aproveitamentos discutindo suas reais 

possibilidades de fazer frente ao modelo instaurado de geração de energia elétrica, baseado em 

combustíveis fósseis e grandes hidrelétricas altamente impactantes do ponto de vista socioambiental, é 

o objeto da análise deste trabalho.  

Metodologia 

 

A metodologia desta pesquisa baseou-se na análise documental e na revisão bibliográfica 

acerca do referido tema, onde, foram analisados, sobretudo, os documentos disponíveis em formato 

eletrônico por meio dos sítios institucionais das entidades ligadas ao setor de energia. 

Ainda, no que diz respeito ao acesso aos dados, procurou-se analisar os relatórios e balanços 

energéticos tanto do Brasil como especificamente os do Estado do Rio Grande do Sul. 

Estes documentos trazem uma visão institucional dos dados, cabendo ao pesquisador, na 

medida em que se faz necessário para a pesquisa, analisar de forma crítica estes dados, 

contextualizando-os dentro da perspectiva do campo de observação da pesquisa.  

 

Resultados e Discussão 

 

Não resta dúvida de que a diversificação da matriz energética brasileira se faz necessária à 

medida que as fontes não renováveis de geração de energia, principalmente elétrica, tornam-se cada 

vez mais escassas, desta forma, soluções que venham a reestruturar este sistema são fundamentais para 

que seja assegurada a suficiência energética nacional. 

Levando em contas tais premissas, o Programa de Incentivo as Fontes Alternativas de Energia 

(PROINFA) foi lançado em âmbito nacional em 2002, e como já relatamos aqui, encontrou certas 

dificuldades, basicamente as relacionadas ao cumprimento dos prazos de entrega dos 

empreendimentos. 

No que diz respeito ao PROINFA no território gaúcho, este se alicerçou em 12 



empreendimentos, sendo 8 PCH e 4 UEE, contemplando a geração de 361,7MW, esta energia 

considerada limpa, tem contrato de compra pela Eletrobrás por 20 anos, onde, o governo federal se 

compromete a pagar valores acima dos praticados pelo mercado, em virtude de que esta energia não 

agride ou tem seus impactos ambientais muito reduzidos em comparação com outros modalidades de 

geração de energia elétrica. 

No quadro abaixo (quadro 1), estão elencados os aproveitamentos provenientes de Pequenas 

Centrais Hidrelétricas no RS, em um total de 161 MW de potência instaladas nesses oito 

empreendimentos. 

APROVEITAMENTO POTÊNCIA/MW CONCLUSÃO/ANO MUNICÍPIOS 

PCH CARLOS 

GONZATTO 
9 2006 CAMPO NOVO 

PCH ESMERALDA 22,2 2006 
BARRACÃO 

PINHAL DA SERRA 

PCH SÃO BERNARDO 15 2006 
BARRACÃO 

ESMERALDA 

PCH DA ILHA 26 2008 
ANTÔNIO PRADO 

VERANÓPIOLIS 

PCH JARARACA 28 2008 
NOVA ROMA 

VERANÓPIOLIS 

PCH CAÇADOR 22,5 2008 
NOVA BASSANO 

SERAFINA CORRÊA 

PCH COTIPORÃ 19,5 2008 COTIPORÃ 

PCH LINHA EMÍLIA 19,5 2009 DOIS LAJEADOS 

 
161,7 

 
Quadro 1 – Aproveitamentos Hidrelétricos no RS - PCH 

Fonte: Adaptado de Relatório de Sustentabilidade Eletrobrás 2010 

 

Abaixo, (quadro 2), são apresentados as Usinas Eolielétricas, em um total de quatro usinas 

com um potencial de geração de 200MW. 

APROVEITAMENTO POTÊNCIA/MW CONCLUSÃO/ANO MUNICÍPIO 

DOS INDIOS 50 2006 OSÓRIO 

OSÓRIO  50 2006 OSÓRIO 

SANGRADOURO 50 2006 OSÓRIO 

PALMARES 50 2010 PALMARES DO SUL 

  200   

Quadro 2 – Aproveitamentos Eólicos no RS - UEE 

Fonte: Adaptado de Relatório de Sustentabilidade Eletrobrás 2010 

 

 No que diz respeito à contribuição do PROINFA para a diversificação e incremento da matriz 

energética, principalmente no Estado do Rio Grande do Sul, os empreendimentos contratados 

constituíram um aporte importante dentro destas perspectivas, uma vez que, com relação às Pequenas 

Centrais Hidrelétricas, a contratação das oito centrais, caracterizou um aumento de 52,8% na produção 

de energia no Estado. 

 As quatro Usinas Eolielétricas instaladas no Estado até 2010, são provenientes do PROINFA, 

ou seja, 100% da energia eólica no Rio Grande do Sul foram proporcionadas devido a incentivos do 

programa. 

 Ainda com todos os benefícios trazidos pelo programa, é necessária uma postura mais pró-

ativa por parte do Governo Federal ou do Governo do Estado com relação ao aumento da participação 

de fontes alternativas de energia na matriz energética Rio-grandense, pois, o Estado é e tende a 

continuar sendo dependente da geração de eletricidade por queima de carvão mineral, e isto é visível, 

uma vez que, a ampliação da UTE Presidente Médici tornou-se uma realidade. 

 A proposta apresenta-se enquanto complemento e diversificação das fontes geradoras de 



eletricidade no Estado, por incentivos e ações que dinamizem este setor, gradativamente, onde o 

planejamento torna-se a principal ferramenta neste novo caminho da energia, passando por ações 

ambientalmente sustentáveis não só na geração de energia, mas também com ações no que diz respeito 

ao consumo consciente de energia elétrica. 

 

Conclusão 

 

O esforço feito pelo Governo Federal, com o intuito de alavancar a matriz energética brasileira 

em direção a uma linha mais sustentável de geração de energia elétrica por meio do Programa de 

Incentivo as Fontes Alternativas de Energia obteve resultados significativos no Rio Grande do Sul. 

Em contraponto a este salto quali-quantitativo dos mecanismos de geração de energia elétrica 

no RS, fica ainda a dependência Gaúcha com relação aos combustíveis fósseis, em especial ao carvão 

mineral, ainda abundante no Estado. 
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RESUMO 

As ações de gestão ambiental nas universidades constituem, na maioria das vezes, em práticas isoladas e 
esta situação revela a preocupação crescente de adaptação em busca da sustentabilidade, não só no 
aspecto ensino, mas em práticas ambientalmente corretas no próprio âmbito das Instituições. Neste 
contexto a Coordenadoria de Gestão Ambiental (CGA) da Universidade Federal de Pelotas (UFPEL) 
criou o Grupo Interdisciplinar de Gestão Ambiental (GIGA) com o propósito de contribuir na redução 
dos impactos ambientais e na construção da consciência crítica da comunidade universitária, acerca das 
questões ambientais. O GIGA desenvolveu este trabalho com o objetivo avaliar as ações existentes nas 
unidades da UFPEL, dentre elas na Faculdade de Administração - FAT. O estudo foi realizado durante o 
ano de 2011, na UFPEL na Unidade da FAT, teve caráter investigatório, avaliando os problemas e as 
estratégias ambientais adotadas pela unidade antes e depois da transferência para o Campus Anglo. Os 
instrumentos de coleta de dados utilizados foram: observação direta, registros visuais e entrevistas com 
a comunidade universitária pertencente a unidade em estudo. Através da realização deste estudo 
concluí-se que o processo de gestão ambiental avançou após a mudança para o Campus Anglo e que o 
ambiente de mudança propiciou uma melhor adaptação às novas ações adotadas. O processo de 
mudança se mostrou um bom momento para se levantar o debate sobre o assunto e sem duvida o GIGA 
,com a supervisão da CGA, têm papel fundamental para dar continuidades a este processo. 

PALAVRAS-CHAVES: gestão ambiental; expansão universitária; diagnóstico ambiental; 
sustentabilidade 

 

1- INTRODUÇÃO 
A questão ambiental vem ganhando espaço cada vez maior no desenvolvimento da sociedade. 

Há uma maior preocupação em construir um modelo que viabilize a utilização dos recursos de forma 
racional, levando em consideração o lado econômico promovendo desenvolvimento, mas sem se 
esquecer do lado ambiental e se contemplando a redução de impactos. Todos os ramos da sociedade 
passam a levar em consideração ao desempenhar suas atividades, desde a empresa que passa a levar em 
consideração a gestão ambiental em seu planejamento até as esferas políticas com políticas que visam à 
redução de impactos da sociedade e regulamentação e fiscalização ambiental.  

O artigo 225 da Constituição Federal, ao estabelecer o "meio ambiente 
ecologicamente equilibrado" como direito dos brasileiros, "bem de uso 
comum e essencial à sadia qualidade de vida", também, atribui ao "Poder 
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes 
e futuras gerações" (BRASIL, 2008). 

Assim o desenvolvimento da consciência ambiental em diferentes camadas e setores da 
sociedade mundial acaba por envolver também o setor da educação, a exemplo das Instituições de 
Ensino Superior - IES (TAUCHEN & BRANDLI, 2006), passando estas instituições a desempenharem 
o seu papel de instrumentos de geração e socialização de conhecimento, atuando na conscientização dos 
indivíduos e agindo como difusores de ações que promovam a sustentabilidade, de acordo com as 
normas que preconiza. Salgado (2006) concluiu em seu trabalho que um Programa de Gestão 
Socioambiental em uma IES é importante e viável e desempenha papel fundamental na construção de 
uma consciência socioambiental nos profissionais que se propõe a formar, bem como no fornecimento 
de informações sobre essas questões para a sociedade como um todo. 

 “A luta pela sustentabilidade leva as organizações a buscarem continuamente 
a implementação de práticas modernas de gestão com vistas à melhoria de sua 
eficácia operacional e de seu aprendizado organizacional, significando para a 



organização envolver-se com processos internos de mudança, onde, tão 
somente, a alocação de recursos financeiros e tecnológicos adequados não 
garante o sucesso da implementação dessas práticas” (CARVALHO & 
QUELAS, 2009). 

Entretanto, na implantação de um Programa de Gestão Ambiental, deve-se considerar as 
diferenças de objetivos entres instituições públicas e privadas que levam a serem administradas de 
formas diferentes e as questões ambientais também devem ser abordadas de formas diferentes, 
principalmente deve considerar a cultura da organização. As etapas de implantação de um programa de 
gestão ambiental em uma organização requerem a adesão de todos os seus atores, mas o que se percebe, 
na maioria das vezes, é uma resistência inicial, principalmente em estruturas tradicionais como IES 
públicas. A mudança organizacional possibilita oportunidade de crescimento e desenvolvimento, mas 
também poderá causar tensões e preocupações aos envolvidos, gerando até mesmo resistências. Dentro 
de organizações públicas há uma tendência maior a resistência devido à influência da cultura 
organizacional que se diferencia em diversos pontos de empresas privadas e de fatores externos.  No 
contexto das organizações públicas em particular, os objetivos são estabelecidos com base em diretrizes 
externas, oriundas das instâncias governamentais superiores, muitas vezes distanciadas do 
funcionamento interno (FEUERSCHUTTER, 1997). Este distanciamento dificulta a implantação de 
mudanças e terá maior ou menor sucesso quanto mais os envolvidos passarem por um processo de 
conscientização e se sentirem parte do processo desde seu planejamento.  

A resistência a implantação de um Programa de Gestão Ambiental dentro de uma Instituição 
de Ensino Superior tende a ser menor se acompanhada de uma mudança mais abrangente do ambiente 
organizacional, embora possa se encontrar uma resistência inicial, ela será comum a toda a mudança da 
organização e não exclusivamente a implantação de um novo Programa de Gestão Ambiental. A 
expansão das IES com a implantação do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 
Universidades Federais (REUNI) vem proporcionando mudanças de prédio e reformas das estruturas já 
existentes facilitando a implantação mudanças nessas Instituições de Ensino Superior inclusive nas 
ações na área ambiental.  

Apesar da facilidade da implantação ou adequação de um programa de gestão ambiental em 
novas estruturas, sem duvida a adesão dos colaboradores se dará de forma mais plena se houver uma 
campanha de conscientização ambiental e se as ações forem incorporadas as normas da instituição 
conforme destaca Prestes (2007): 

“...o grande desafio é, justamente, transpor a consciência valorativa dos 
indivíduos sobre a questão ambiental para o plano concreto, consolidado em 
práticas e ações que ao serem repetidamente reproduzidas na organização, e 
compartilhadas por todos, possam ser fixadas em regras e normas formais. 
Tais normas, por estarem validadas pelos membros da organização, e portanto, 
institucionalizadas, servirão como um referencial em futuras mudanças 
organizacionais, e se perpetuarão no tempo, já que legitimadas pela 
Instituição.” 

Ao se implantar mudanças em uma Instituição de Ensino Superior deve-se planejar todas as 
etapas e desde o início engajar todos os interessados para facilitar a incorporação destas mudanças a 
cultura organizacional e sua inclusão normas da organização. Num processo de implantação de um 
Programa de Gestão Ambiental, o primeiro passo é um levantamento das ações que já estão sendo 
tomadas e avaliar a impressão dos atores da instituição sobre o assunto, bem como conhecer as ações 
que já estão implantadas. Pensando em avaliar as ações no campo da gestão ambiental que vem sendo 
adotadas na Universidade Federal de Pelotas o Grupo Interdisciplinar de Gestão Ambiental (GIGA) 
vinculado a Coordenadoria de Gestão Ambiental (CGA) da Universidade Federal de Pelotas (UFPEL) 
desenvolveu este trabalho no sentido de desenvolver um diagnóstico inicial das ações ambientais 
adotadas na unidade da Faculdade de Administração e Turismo (FAT) em seu prédio antigo e após as 
suas novas instalações no Campus Porto. Com as informações coletadas neste levantamento inicial, a 
Coordenadoria de Gestão Ambiental pretende planejar novas ações na área de gestão ambiental na 
unidade. 

 
 
 



 
2- METODOLOGIA  

 
O presente estudo integra um trabalho mais abrangente que será desenvolvido pela 

Coordenadoria de Gestão Ambiental e consta de um diagnóstico inicial, caracterizando de maneira geral 
as ações e problemas observáveis na Faculdade de Administração pertencente à Universidade Federal de 
Pelotas na área ambiental, através de levantamentos realizados durante o primeiro semestre de 2011. O 
estudo foi realizado através de análises e observações visuais e entrevistas com a comunidade 
acadêmica na Unidade da Faculdade de Administração antes e após a mudança do prédio antigo para o 
Campus Anglo, mudança essa fruto de um projeto de expansão universitária. 

Como a presente avaliação faz parte de um projeto mais abrangente de implantação de gestão 
ambiental na UFPEL pela Coordenadoria de Gestão Ambiental, foi realizado um levantamento geral dos 
principais problemas da unidade.  Primeiramente foram realizadas observações visuais diretas dos 
espaços do antigo prédio da Faculdade de Administração onde foi levantado o número e tipo de lixeiras 
existentes no prédio e se a mesmas eram apropriadas para a coleta seletiva, foi observado à presença de 
cartazes de campanha de conscientização na área ambiental e também a presença de potenciais riscos 
ambientais entre eles, vazamentos, descarte e armazenamento inadequado de resíduos, uso indevido de 
recursos como água e luz.  

Após as observações visuais foram aplicadas entrevistas com 20 indivíduos pertencentes a 
comunidade acadêmica, ou seja, professores, servidores e alunos questionando sobre as iniciativas 
adotadas e desenvolvidas pela unidade e de seu conhecimento, impressões sobre as ações na área 
ambiental na unidade e sobre o interesse dos mesmos sobre assuntos ligados a área ambiental.  

No segundo semestre de 2011, houve a mudança do curso para o Campus Anglo onde foi 
repetido o estudo através de análises visuais diretas no novo prédio e entrevistas com a comunidade 
acadêmica. 

Após análise dos dados coletados nas observações visuais e interpretação das entrevistas, 
apresentam-se os resultados abaixo. 

 
3- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
No primeiro levantamento, realizado no antigo prédio da FAT no primeiro semestre de 2011, 

foi constatada a presença de lixeiras em número suficiente e bem distribuídas nas diferentes salas 
pertencentes à unidade, mas estas eram de uso comum, ou seja, não havia identificação nas lixeiras para 
a coleta seletiva para resíduos orgânicos e recicláveis. Foi constatado que as lixeiras eram apropriadas 
para coleta seletiva, com cores diferentes, no entanto, não tinha esse objetivo na unidade. Ao se 
perguntar a comunidade universitária pertencente à unidade o motivo da não utilização das lixeiras para 
a coleta seletiva, as informações obtidas foram de que tal ação foi uma iniciativa realizada um tempo 
atrás, porém foi feita de forma isolada e que os resíduos eram entregue uma escola próxima pra 
reciclagem  e que não houve continuidade devido a diminuição do interesse da escola e falta de outra 
alternativa de recolhimento adequado. Este fato vem confirmar o que Tauchen & Brandli (2006) 
concluíram em seu trabalho que os casos de gestão ambiental em âmbito universitário encontrados no 
mundo e no Brasil constituem, na maioria das vezes, práticas isoladas em situações em que a instituição 
já está implementada e funcionando. Estas ações geralmente não englobam nem a unidade quanto mais 
a IES como um todo, evidenciando a necessidade de que tais iniciativas sejam consolidadas em práticas 
e ações que ao serem repetidamente reproduzidas por todos possam a ser fixadas em regras e normas 
formais da IES (PRESTES, 2007). 

Após a mudança para o Campus Anglo no segundo semestre de 2011, o curso de 
Administração UFPEL passou a adotar a coleta seletiva para resíduos orgânicos e recicláveis, pois já 
havia a implantação de lixeiras de coleta seletiva de resíduos neste Campus. De acordo com o novo 
Programa de Gestão Ambiental a coleta seletiva vem sendo implantada gradativamente em toda a 
UFPEL. Estas alterações na gestão ambiental da Faculdade de Administração estão ocorrendo em 
decorrência com a expansão da UFPEL com a implantação do REUNI, facilitada pela mudança de 
prédio que diminuí a possível resistência da comunidade a estas novas práticas, pois a mudança de 
prédio facilita a incorporação de novos hábitos na comunidade acadêmica. 



Na primeira avaliação no prédio antigo da Faculdade de Administração, os entrevistados 
declararam não conhecer nenhuma iniciativa na área de educação ambiental na unidade e também não 
tinham conhecimento de grupos de discussões ou campanhas de conscientização. Outro ponto 
observado foi ausência de cartazes educativos, realidade esta que teve uma melhoria inicial com a 
mudança para o Campus Anglo, e gradativamente a educação ambiental vem sendo abordada, ainda que 
timidamente, conforme pode ser visto nos cartazes que explicam como deve ser feita a distribuição dos 
resíduos nas lixeiras de coleta seletiva.  A educação e conscientização têm papel fundamental para o 
sucesso na adoção de um novo Programa de Gestão Ambiental, a mudança mais importante que deve 
ser perseguida é o comprometimento gerencial, tanto de quem apenas administra quanto daqueles que 
desenvolvem suas atividades rotineiras na IES, as quais devem estar em consonância com as normas 
ambientais (PRESTES, 2007). 

Durante o levantamento dos possíveis pontos de riscos ambientais no antigo prédio da 
Faculdade de Administração se observou um consumo desnecessário de energia elétrica devido à 
permanência de lâmpadas acesas em salas vazias, o vazamento de água por falta de manutenção 
adequada e com certeza o mais grave que foi a presença de lâmpadas fluorescentes acondicionadas de 
forma inadequada. Muitas destas irregularidades podem ser entendidas devido ao fato de que o curso 
esteve sempre instalado no prédio antigo por tempo indeterminado o que provocava uma sensação de 
instabilidade o que não propiciava a adoção de cuidados com as instalações, a permanência do curso era 
provisória neste local, porém acabou se estendendo e mudança só veio acontecer recentemente para o 
Campus Anglo, culminando com a expansão da UFPEL. 

Alguns problemas observados na primeira fase do trabalho continuaram na segunda etapa, 
após a mudança para as novas instalações como, por exemplo, o desperdício de luz e nos mostrando a 
necessidade de ações mais eficientes na área de educação ambiental. A continuidade destes problemas 
juntamente com a receptividade da comunidade acadêmica sobre o assunto conforme observad nas 
entrevistas cria um espaço para a implantação das ações da Coordenadoria de Gestão Ambiental da 
UFPEL na área de conscientização ambiental. 

Em relação às iniciativas da unidade, a comunidade acadêmica relatou desconhecer ações na 
área ambiental adotadas, mesmo o curso possuindo uma disciplina de gestão ambiental, o que não quer 
dizer que não possa haver iniciativas, mas estas se existem são isoladas e pouco divulgadas. A 
comunidade acadêmica em geral se mostrou interessada no assunto e disposta a participar de grupos de 
discussão e de programas de educação ambiental. A comunidade esta receptiva e pronta para passar por 
este processo de discussão que deve estar presente em todas as etapas da implantação do no Programa 
de Gestão Ambiental da UFPEL.  

 
4- CONCLUSÕES 

 
Diante do estudo, é possível considerar que a mudança para o Campus Anglo propiciou um 

bom avanço nas ações na área de Gestão Ambiental da Faculdade de Administração no que diz respeito 
a coleta seletiva, , mas este o só o início de um processo complexo que passa, primeiramente, pela 
necessidade de adesão da comunidade acadêmica que se mostrou interessada, em todos os momentos da 
pesquisa, na inserção da unidade em um projeto de construção e implantação de um programa de gestão 
ambiental e de práticas de educação ambiental a fim de envolver e comprometer a comunidade local no 
processo de construção da sustentabilidade do ambiente. 

Com o incentivo das primeiras melhorias na área ambiental observadas no novo prédio da 
Faculdade de Administração, se mostra um bom momento para levantar o debate sobre o assunto para 
que as próximas etapas do Programa de Gestão Ambiental possam contar com a participação e 
principalmente com a adesão da comunidade acadêmica, para isso a inserção de todos os membros da 
comunidade acadêmica no planejamento das ações na área se faz imprescindível. 

A CGA como departamento responsável pelo planejamento da gestão ambiental, juntamente 
com o GIGA, grupo formado para discutir as ações e formar divulgadores destas ações, têm papel 
fundamental na continuidade deste processo e na coordenação de futuras ações principalmente naquela 
de conscientização e educação ambiental. 
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RESUMO 
 
O estudo proposto possibilita contribuições, não só para o meio acadêmico, mas para a instituição 
objeto de estudo, haja vista que possibilitará compreender a formação estrutural do IFSUL, com o 
intuito de apurar informações que possam se tornar relevantes para o planejamento, tomada de 
decisões e sucesso organizacional. Este estudo proporcionou também identificar o tipo de estrutura 
organizacional, o modelo de gestão e como se dá o processo de tomada de decisão no âmbito do 
IFSUL, com base na adaptação dos modelos propostos.  A amostra da pesquisa foi colhida através 
de entrevista com a Pró-reitoria Adjunta de Administração e seus colaboradores. Com o resultado 
da pesquisa, conclui-se que a organização apresenta, segundo os fatores divisão do trabalho, 
especialização, e padronização, características da estrutura mecânica. Já nos fatores centralização 
do processo decisório e identidade organizacional, a organização apresenta características comuns à 
estrutura orgânica e mecânica. Quanto à identidade organizacional, os entrevistados percebem a 
instituição com suas características típicas da burocracia, mas também indicam certa flexibilidade, 
ao mencionar a possibilidade de se reportarem a níveis hierárquicos superiores quando julgam 
necessários, ao se referirem à existência de poucos níveis hierárquicos na organização, e ao 
afirmarem que a instituição procura agir pró-ativamente, de forma inovadora, apesar do acúmulo de 
trabalho e escassez de servidores em alguns setores. Por se tratar de uma instituição pública, 
acredita-se que o resultado é coerente com sua natureza. Conclui-se que a organização, apesar de 
sua natureza burocrática, vem buscando atingir seus objetivos e metas, procurando adotar uma 
postura mais flexível, típica da estrutura orgânica e compatível com o referencial do modelo de 
gestão gerencial das modernas práticas da administração. 
 
 
Palavras-chave: Gestão Pública; Estrutura Organizacional; Modelos de Gestão. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
Este estudo apresenta o contexto da gestão pública, as práticas atuais e tendências, que apontam 
para os novos rumos da gestão pública. Tem como objetivo identificar o tipo de estrutura 
organizacional, como se dá o processo de tomada de decisões e investigar o modelo de gestão atual 
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense, sob a ótica dos 
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colaboradores da Pró-Reitoria Adjunta de Administração, considerando os fatores divisão do 
trabalho, especialização, padronização, centralização e processo decisório, e identidade 
organizacional, com base na adaptação dos modelos propostos por Burns e Stalker (1960) e Silva 
(2005). 
O estudo aborda, ainda, os modelos básicos de gestão: patrimonialista, burocrática e gerencial, a 
par de enfatizar a importância de planejar, estabelecer prioridades, controlar, agir com disciplina, 
utilizar as diferentes ferramentas de controle e gestão, na busca de soluções inovadoras para as 
organizações públicas, visando aumentar a qualidade dos serviços prestados à comunidade. Tem, 
ademais, a intenção de contribuir para que os gestores do IFSUL possam, com maior facilidade, 
encontrar os meios para que o trabalho realizado dentro da instituição seja executado de forma 
eficiente, ágil, eficaz e, sobre tudo qualificada.  
Torna-se cada vez mais necessária a mudança de atitude, de pensamento e, principalmente, a 
mudança comportamental, visto que se evidencia não haver mais espaço para a gestão 
irresponsável e a má aplicação dos recursos públicos.  
A necessidade de identificar e compreender a formação estrutural do IFSUL, com o intuito de 
apurar informações que possam tornar-se relevantes para o planejamento, tomada de decisões e 
sucesso organizacional justifica-se este estudo. Constata-se que pouco conhecimento tem sido 
produzido com relação à gestão de empresas públicas, embora este seja um tema da atualidade, 
merecedor de reflexão e geração de soluções que auxiliem as organizações públicas a gerir seus 
processos de forma mais responsável, baseada nas ciências administrativas, buscando promover 
melhorias na organização, bem como cumprir seu papel perante a sociedade.   
A pesquisa classifica-se como descritiva e exploratória, e caracteriza-se como qualitativa, pois 
objetiva descrever o modelo de estrutura organizacional do IFSUL, a par de explorar e analisar a 
atual situação do modelo de gestão, buscando novas possibilidades frente as mudanças contextuais 
e pragmáticas que vive a gestão pública. Os procedimentos técnicos utilizados foram levantamento 
bibliográfico e documental, paralelamente a coleta de dados empíricos. 
A coleta de dados ocorreu através de entrevista semi-estruturada, com questões estruturadas e 
adaptadas conforme Burns e Stalker (1960) e Silva (2005), assim como a análise, interpretação dos 
dados e a geração dos resultados, considerando os fatores: divisão do trabalho, especialização, 
padronização, centralização e poder decisório, e identidade organizacional. 
 
 
METODOLOGIA 
 
A classificação da pesquisa pode ser agrupada em três categorias: quanto aos objetivos, quanto aos 
procedimentos e quanto a abordagem do problema de pesquisa (BEUREN, 2004). 
Metodologicamente, esta pesquisa classifica-se como descritiva e exploratória, pois objetiva 
descrever o modelo de estrutura organizacional do IFSUL, como também explorar e analisar os 
modelo de gestão patrimonial, burocrática e gerencial, buscando identificar o atual modelo 
praticado no âmbito do IFSUL, além das novas possibilidades frente às mudanças contextuais e 
pragmáticas que vive a gestão pública. Para Gil (1999), as pesquisas descritivas têm como objetivo 
primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou o 
estabelecimento de relações entre as variáveis. Exploratória por procurar evidências nos fatores: 
divisão do trabalho, especialização, padronização, centralização e poder decisório, e identidade 
organizacional; e nos modelos de gestão abordados no estudo, com o intuito de identificar o 
modelo de estrutura organizacional e de gestão a que se propõe. Segundo Yin (2005), o método 
exploratório objetiva analisar o problema e a situação atual, com a finalidade de buscar 
possibilidades para a organização.  
De acordo com Richardson (1999), o método qualitativo pode contribuir no processo de mudança 
de determinado grupo e possibilitar o entendimento das particularidades do comportamento dos 
indivíduos. Quanto à abordagem do problema, a pesquisa caracteriza-se como qualitativa, por 
analisar qualitativamente a estrutura organizacional e os modelos de gestão constantes neste estudo. 
No que se refere aos procedimentos técnicos utilizados, pode ser qualificada como bibliográfica, 
por se basear em levantamento bibliográfico e documental. Segundo Lakatos e Marconi (2007), a 



pesquisa bibliográfica engloba os principais trabalhos já realizados que são capazes de fornecer 
dados atuais e relevantes relacionados ao tema proposto. 
O objeto de estudo é o IFSUL, criado pela Lei nº 11.892, de 29/12/2009, instituição de ensino que 
atua no município de Pelotas desde 1942.  A coleta de dados ocorreu através de entrevista semi-
estruturada, com questões adaptadas conforme Burns e Stalker (1960) e Silva (2005), assim como a 
análise, interpretação dos dados e a apuração dos resultados. A análise dos dados e a geração dos 
resultados possuem como base a Figura – 1, que possibilitará a identificação do tipo de estrutura, 
considerando os fatores: divisão do trabalho, especialização, padronização, centralização e poder 
decisório e identidade organizacional. 
 
Fatores Estrutura Mecânica Estrutura Orgânica 

Divisão do Trabalho Forte divisão do trabalho, tarefas 
específicas 

Nem sempre há divisão do trabalho 

Especialização A divisão do trabalho e as 
especificidades das atividades 
favorecem a especialização dos 
cargos  

Cargos generalistas, vários indivíduos 
participam da execução das tarefas 

Padronização Elevada padronização das 
atividades e processos 

Baixa padronização, atividades 
inovadores e diferenciadas 

Centralização e 
Processo Decisório 

Alto grau de centralização, a 
tomada de decisão se dá na alta 
direção 

Descentralização, decisão e 
responsabilidade compartilhada 

Identidade 
Organizacional 

Organização burocrática e 
conservadora, com grandes níveis 
hierárquicos 

Organização flexível, pró-ativa, 
inovadora, com poucos níveis 
hierárquicos 

Figura – 1 Tipo de Estrutura e Fatores 
Fonte: Burns e Stalker (1960) e Silva (2005) 

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A partir do resultado da pesquisa, procurou-se identificar a estrutura de gestão da organização em 
estudo, tomando como base os fatores e referenciais anteriormente informados. 
As respostas foram resumidas e distribuídas na Figura – 2, que contempla os cinco fatores, sob a 
visão orgânica e mecânica dos entrevistados. 
 
Fatores Estrutura Mecânica  Estrutura Orgânica 
Divisão do 
Trabalho 

1.Divisão do trabalho definida, departamentos com tarefas 
específicas, regras estritas. 
2.Divisão do trabalho em departamentos,Com tarefas bem 
definidas. 
3. Divisão do trabalho com regras de procedimentos. 

 

Especialização 1.Maioria dos cargos possui funções específicas.  
2.Tarefas desempenhadas conforme atribuições dos setores e 
cargos. 
3. Cada cargo possui funções claras. 

 

Padronização 1.As atividades são bastante padronizadas. 
2. atividades padronizadas, seguindo modelos pré-existentes. 
3. Atividades desempenhadas de acordo com as funções. 

 

Centralização 
e Processo  
Decisório 

1.Obedece a hierarquia. 
2.Obedece a hierarquia organizacional. 
3.obedece a hierarquia. 

1.As decisões são bastante discutidas com os 
servidores. 
2.Na maioria dos casos os servidores são ouvidos, 
decisões e responsabilidades compartilhadas. 
3.Discutida com áreas afins. 

Identidade 
Organizacional 

1.Burocrática, observa a lei, não há muito espaço para 
inovação. 
2.Burocrática, obedece aos ditames da lei. 
3. Burocrática, grandes níveis  hierárquicos,ações 
fundamentadas na legislação.  

1.Os servidores têm liberdade para se dirigirem aos 
superiores 
2. A organização procura agir pró-ativamente. 
3. Pro-ativa, inovadora e flexível. 

Figura – 2 Fatores Sob a Visão Mecânica e Orgânica dos Entrevistados   
Fonte: Direta, 2010. 



 
Observa-se na Figura – 2 que, segundo a visão dos entrevistados, em relação aos fatores divisão do 
trabalho, especialização e padronização, a organização pode ser caracterizada como mecânica, 
através de características como cargos estreitos em conteúdo, muitas regras e procedimentos, claras 
responsabilidades e hierarquia conforme evidenciado por Silva (2005).  
Já nos fatores centralização do processo decisório e identidade organizacional, a organização 
apresenta características comuns aos dois tipos de estrutura, porém apresenta maior número de 
características da estrutura mecânica, mas se evidencia a organização como flexível, que se utiliza 
da variabilidade humana para estimular a tomada de decisões e permite que a comunicação ocorra 
em todos os níveis da organização, conforme subsídios encontrados em Burns e Stalker (1960) . 
Por se tratar de uma instituição pública, o resultado está coerente com sua natureza, que prevê a 
divisão do trabalho através de departamentos e cargos bem definidos, com funções e 
responsabilidades alinhadas e compatíveis, com procedimentos detalhados e com imperativa 
necessidade de observar os ditames legais. 
No que se refere à tomada de decisões, obedece à hierarquia da estrutura organizacional, uma 
característica da estrutura mecânica, porém também apresenta característica da estrutura orgânica, 
quando se mostra preocupada, na maioria das vezes, em ouvir as opiniões dos servidores, embora 
não necessite da aprovação destes. 
Quanto à identidade organizacional, os entrevistados percebem a instituição com suas 
características típicas da burocracia, mas também indicam  certa flexibilidade quando mencionam a 
possibilidade de se reportarem a níveis hierárquicos superiores sempre que julga necessário. 
Quando se referem à existência de  poucos níveis hierárquicos na organização, ou ainda quando 
mencionam que a instituição procura agir pró-ativamente, de forma inovadora, apesar   do acúmulo 
de trabalho e escassez de servidores em alguns setores. 
Concluímos então, que a organização apesar de sua natureza burocrática, vem buscando atingir 
seus objetivos e metas,  adotando uma postura mais flexível, típica da estrutura orgânica, e 
compatível com o referencial do modelo de gestão gerencial, e das modernas práticas de gestão. 
 
 
CONSIDERAÇÕES  
Considerando que este estudo procurou identificar o tipo de estrutura organizacional, o modelo de 
gestão, e, como se dá o processo de tomada de decisões, segundo a visão dos entrevistados, após a 
análise e interpretação dos dados  concluímos que a estrutura organizacional do Instituto Federal 
Sul-rio-grandense apresenta  marcante divisão do trabalho.  Ou seja, as tarefas e papéis específicos 
são delimitados com o objetivo de minimizar o tempo gasto em cada atividade, resultando no 
aumento da eficiência e da produção. A divisão do trabalho é realizada nos diferentes 
departamentos que integram a instituição, em conseqüência desta surge a especialização dos 
trabalhadores, que realizam tarefas repetitivas, comuns a cada departamento, executadas de forma 
mais ágil e eficiente. Nessa relação, a divisão do trabalho determina o que fazer, enquanto a 
especialização demonstra como fazer. 
No mundo moderno, tanto a divisão do trabalho como a especialização do trabalho estão presentes, 
de forma intensa, nas organizações, assim como nas nações que integram o planeta. Assim cada 
nação otimiza sua produção de acordo com seus recursos naturais, humanos e tecnológicos, e 
através da intensificação do comércio com as demais nações, supre suas necessidades. Outra 
ferramenta, não menos importante, é a padronização, que possibilita a redução de falhas, 
minimização dos custos, regulamentação das funções e uma melhor organização.  
Com base no exposto, acredita-se que  os fatores divisão do trabalho, especialização e padronização 
encontram-se presentes nesta organização.  Segundo Burns e Stalker (1960) e Silva (2005), esses 
fatores, correspondentes ao sistema mecânico,  podendo ser vistos como uma necessidade própria 
da natureza burocrática das instituições públicas, porém não podem vir a se traduzir em prejuízos à 
organização, quando realizado porque um único trabalhador que é responsável pela sua execução. 
Nos fatores centralização e tomada de decisões e identidade organizacional, a estrutura do IFSUL, 
enquadra-se tanto no sistema mecânico, quanto no orgânico, conforme caracteriza o referencial 



adotado. Também este resultado não se apresenta como negativo, pois a hierarquia está presente na 
organização da instituição, deve ser respeitada, porém deve ser flexível o bastante para que as 
decisões possam ser discutidas e que possam efetivamente agregar valor aos resultados 
organizacionais. O fato da organização se enquadrar nos dois sistemas, não é um problema, apenas 
vem demonstrar que nada é absoluto na administração, não existe uma maneira única de 
administrar, a interação com o ambiente interno e externo da instituição,  se faz  procurando a 
melhor forma de atingir seus objetivos na administração.  
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Resumo 

Diante do crescimento das atividades agropecuárias e da fixação das mesmas como atividades 

econômicas relevantes, principalmente em pequenas propriedades rurais, é fundamental conhecer sua 

localização para desta forma desenvolver processos de gestão que garantam o desenvolvimento 

econômico e a preservação ambiental dentro das áreas em que estão sendo desenvolvidas. Além disso, 

o mapeamento dos estabelecimentos pode servir como ferramenta de apoio para análises ambientais. 

 

Palavras-Chave: Mapeamento; Avicultura; Suinocultura 

Introdução 

 

 As diversas atividades envolvidas nos processos produtivos sempre demandaram um 

planejamento, dada a sua complexidade ao interagir com a natureza, necessitando cada vez mais de 

um rígido controle de execução, visto estarem intrinsecamente ligadas entre si, à questão econômica e 

principalmente à ambiental (FILHO et.al, 2008). 

 A produção confinada de aves e suínos é uma atividade que vem ganhando cada vez mais 

espaço na economia brasileira. Ocorrem predominantemente em pequenas propriedades, com mão de 

obra familiar e representam um importante meio de fixação do homem no campo contribuindo para a 

redução dos problemas sociais advindos do êxodo rural.  Apesar dos possíveis ganhos econômicos 

oriundos da produção de aves e suínos, o impacto ambiental destas atividades deve ser planejado para 

que não haja prejuízos ambientais relevantes nas localidades onde se instalam. 

 A poluição provocada pelo manejo inadequado dos dejetos de suínos vem se agravando cada 

vez mais, devido ao elevado número de contaminantes gerados pelos seus efluentes. Segundo 

Perdomo et al. (2001) a ação individual ou combinada, pode representar uma importante fonte de 

degradação do ar, dos recursos hídricos e do solo. O lançamento dos dejetos de suínos diretamente nos 

recursos hídricos sem tratamento prévio, pode causar um grande desequilíbrio ecológico e poluição 

devido à diminuição do teor de oxigênio dissolvido na água, disseminação de agentes patogênicos e 

contaminação das águas com elementos tóxicos, tais como amônia. 

 Na produção avícola os questionamentos e preocupações a cerca da questão ambiental não são 

tão intensos quanto na suinocultura. No entanto o manejo inadequado do esterco de aves também é 

uma fonte contaminante do meio natural, principalmente dos recursos hídricos. 

 Para minimizar os impactos causados por essas atividades é recomendável que se preste 

atenção a questão da distribuição das mesmas no espaço, de forma a garantir um melhor 

gerenciamento e prevenir possíveis danos ao meio ambiente.  As ferramentas de geoprocessamento 

podem se mostrar de grande valia para tal finalidade, uma vez que possibilitam a padronização e a 

integração de dados, que normalmente são provenientes de diversas fontes, permitindo que se realize 

uma avaliação conjunta dos mesmos, proporcionando mais eficiência e confiabilidade no processo de 

tomada de decisão (CORSEUIL). 

 O trabalho foi desenvolvido no município de Paraí, RS, situado na Mesoregião Nordeste, mais 

especificamente na Microregião de Guaporé, localizado entre as coordenadas UTM: 415000 a 

432000E e 6828000 a 6844000N. A população do município e de 6.812 habitantes, dos quais 56% 

vivem na zona urbana e 44% na zona rural. (IBGE 2010) 



 Quanto aos aspectos econômicos, as principais atividades desenvolvidas são a 

extração e industrialização de basalto, minifúndios policultores, com destaque a produção de milho, 

criação de aves de corte, suínos de corte e bovinos de leite. A estrutura fundiária do município é 

caracterizada por pequenas propriedades rurais. (PLANO AMBIETAL MUNICIPAL, 2004) 

 O objetivo desse trabalho é conhecer a quantidade e localização das criações de suínos e aves 

no município de Paraí – RS. 

Metodologia 

O mapeamento das atividades de suinocultura e avicultura do município de Paraí foi realizado 

através de uma parceria com a Prefeitura Municipal. Primeiramente, foram listadas as comunidades 

rurais do município, de forma a organizar as visita. Em cada comunidade, foram visitadas todas as 

propriedades que apresentavam confinamento de aves e/ou suínos. Foi feito um questionamento aos 

proprietários sobre os seguintes aspectos: finalidade da criação, quantidade de animais confinados, 

existência de outra atividade econômica na propriedade, distância média de recursos hídricos, 

destinação final dos dejetos, tamanho médio da propriedade, destino dos animais mortos, procedência 

da água utilizada em casa e se a criação está integrada a alguma empresa subsidiária de produção de 

alimentos. Em cada propriedade foram coletadas as coordenadas dos aviários e pocilgas com o auxílio 

de um GPS. 

Para a criação do mapa de localização, foram utilizados arquivos vetoriais da hidrografia 

distribuídos pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e dos limites municipais, 

disponibilizados pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler (FEPAM), 

ambos em escala 1:50.000. Foram usados o software TerraView, que é um aplicativo construído sobre 

a biblioteca TerraLib, desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) na versão 

4.0 e o software de geoprocessamento ArcGIS.  

 Resultados e discussões 

 Segundo o Plano Ambiental Municipal de Paraí, realizado em 2004, havia no município, uma 

quantidade superior a 25.627 suínos em regime de confinamento. Pelos dados coletados durante o 

trabalho, o número de animais no ano de 2011 é superior a 26.880. Esse número corresponde aos 

animais cujo confinamento se destina a terminação. Existem ainda, 1.448 matrizes e uma única 

propriedade de ciclo completo com 11 matrizes. 

 Há no município um total de 54 propriedades onde a suinocultura está consolidada como uma 

atividade econômica importante, sendo que a grande maioria, são pequenas propriedades com mão-de-

obra familiar.  

Em aproximadamente 83,4% das propriedades, o destino final dos dejetos é exclusivamente 

como fertilizante nas lavouras, 5,5% das propriedades apresentam um sistema de compostagem, 3,7% 

possuem biodigestores, 1,9% vendem o resíduo gerado e 5,5% não responderam a questão.  

 Ainda de segundo o Plano Ambiental a avicultura de corte registrava em 2004 mais de 1,6 

milhões de aves alojadas entre 136 produtores. O número de aves confinadas manteve-se constante, no 

entanto, o número de produtores caiu para 100. A avicultura de postura conta hoje com mais de 600 

matrizes, distribuídas entre 4 produtores. 

 Quanto aos dejetos da atividade avícola, o destino final da maior parte continua sendo a 

utilização em lavoura, no entanto, em 16% das propriedades, uma parcela é destinada a venda e em 

13% a totalidade de dejetos produzidos é apenas vendida. 

 Apenas um produtor, que trabalha com suínos em ciclo completo, não está integrado a uma 

empresa subsidiária de produção de alimentos. Nas demais propriedades, 48,6% estão integradas a 

Perdigão, 27,9% a Frangosul e 48,5% a outras empresas. Quanto às demais atividades econômicas nas 

propriedades, prevalecem lavouras e produção de leite, e em menor quantidade gado de corte. Todos 

os estabelecimentos visitados possuem composteiras, para despejo dos animais mortos. 

 Conhecer a procedência da água utilizada para consumo humano é importante uma vez que os 

dejetos de aves e suínos causam grandes impactos nos corpos hídricos e podem comprometer a 

qualidade da água, e conseqüentemente, a qualidade de vida no meio rural. Nas propriedades visitadas, 

estima-se que 16,1 % das residências são abastecidas pela Corsan, 57,1% obtém a água para consumo 

de poços artesianos, próprios ou comunitários e 16,1% de fontes. 



 

 

 Figura 1: Mapa de localização das atividades de suinocultura e avicultura do município de Paraí-RS. 

  

Conclusão 

Foi atingido o objetivo inicial de conhecer a quantidade e localização das propriedades suinícolas e 

avícolas do município de Paraí e fazer o levantamento de dados, que possam ser de utilidade nos 

processos de gestão e planejamento das atividades em questão, melhorando a qualidade de vida dos 

produtores rurais, a qualidade ambiental e garantir o desenvolvimento econômico municipal. Além 

disso, tais informações associadas a geotecnologias podem servir como base para análises ambientais. 
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RESUMO  

 

O trabalho apresenta uma importância significativa na vida dos indivíduos, constituindo-se em 

fonte de autoestima e reconhecimento social, sendo capaz de impactar a identidade dos sujeitos. Tais 

significados costumam trazer diversas consequências, dentre elas a dificuldade de desvincular-se da 

situação laboral. Tendo em vista tal problemática, este trabalho objetiva verificar as razões pelas quais 

servidores aptos a aposentarem-se permanecem trabalhando em uma universidade pública federal. 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, caracterizada como um estudo de caso, envolvendo servidores 

técnico-administrativos de nível médio da UFPel. Adotou-se uma amostra por conveniência 

abrangendo quatro servidores que apresentam tempo de serviço e idade necessária para se aposentar.  

Os dados indicam que os servidores não têm intenção de solicitar tal beneficio, tendo em vista o fato 

de sentirem-se despreparados para enfrentar esta nova fase de suas vidas. Muitas dúvidas e incertezas 

permeiam os seus pensamentos quanto ao que significa a aposentadoria e, quando conseguem 

expressar verbalmente o imaginado, costumam remeter à ideia de tratar-se do “fim”, da “de perda de 

status” e até da “morte”; significações que devem chamar a atenção de gestores públicos no sentido de 

promover políticas públicas facilitadoras ao processo de aposentadoria da população em geral.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Aposentadoria; Significado da Aposentadoria; Preparação para aposentadoria. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Desde que o homem passou a dominar formas elementares da execução de atividades, como 

a caça, a pesca ou mesmo rudimentos da agricultura, o trabalho ocupa um inegável espaço na 

existência humana (KRAWULSKI, 1998). Zanelli e Silva (1996) colocam o trabalho entre as 

atividades mais importantes e principal fonte de significados na constituição da vida dos indivíduos. 

Sob a ótica social, o mesmo é tido como o maior regulador da organização humana, visto que horários, 

atividades e relações pessoais são determinadas pelo trabalho.  

Segundo Coury (1993) o indivíduo tende a estar mais envolvido com o trabalho do que com 

as outras relações que estabelece na vida, sendo que para muitos o trabalho é tido como único elo 

social fora do convívio familiar (VASCONCELOS; OLIVEIRA, 2004).  

Para Magalhães et al. (2004), o trabalho é um aspecto relevante da identidade individual,  

como o nome, o sexo e a nacionalidade. O sucesso e a satisfação no trabalho reafirmam o senso de 

identidade e trazem o reconhecimento social. Na cultura ocidental, o trabalho é um dos pilares da 

autoestima, identidade e senso de utilidade. A participação em atividades sociais parece não ser tão 

importante no estabelecimento da identidade ou status social, quanto o trabalho; por isso a interrupção 

de atividades profissionais, e a perda dos vínculos sociais ali estabelecidos, podem trazer dificuldades 

capazes de ameaçar a qualidade de vida dos indivíduos. 

O afastamento do trabalho ocasionado pela aposentadoria gera sentimentos ambíguos: crise 

— pela recusa em aceitar a condição de aposentado, devido à imagem estigmatizada vinculada à 

inatividade que tal condição confere; e liberdade — sentimento resultante da busca pelo prazer em 

atividades de lazer e concretização de planos anteriormente impossíveis de se realizarem pelo 

compromisso/obrigação de trabalhar (SANTOS, 1990).  
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A aposentadoria pode ser vista como prêmio, argumentam Zanelli e Silva (1996) um júbilo, 

uma recompensa aos esforços depreendidos ao longo da carreira, possibilitando a concretização de 

planos ou sonhos protelados por muito tempo. Na perspectiva dos autores, a aposentadoria é como um 

pêndulo, oscilante entre o sentimento do prêmio e renovação e o sentimento de desesperança e 

argumentam: 
Se aceitarmos que a pessoa é reconhecida socialmente pelas atividades que 

desempenha, o desligamento do trabalho, na transição da aposentadoria, afeta a 

identidade pessoal. Portanto, em tese, informar e clarificar as influências pelas quais 

passa ou passará tem implicações decisivas na adequação e ajuste individual. Em 

decorrência, tem-se o dever de facilitar a concepção de atividades alternativas ou, 

mais apropriadamente, repensar projetos de vida (ZANELLI; SILVA, 1996, p.31).  

 

De acordo com França (2002), mesmo para os que desejam a aposentaria e têm planos, é 

comum o surgimento de ansiedade ao lidar com essa possibilidade, pois a mesma implica uma série de 

mudanças em suas vidas. França (2002, p. 14) considera que “Talvez o afastamento do trabalho 

provocado pela aposentadoria seja a perda mais importante na vida social das pessoas”. Neste mesmo 

raciocínio, Zanelli e Silva (1996, p.28) afirmam que: 
 

O rompimento com as relações de trabalho tem impacto indiscutível, ainda que varie 

de pessoa para pessoa, no contexto global da vida. A aposentadoria implica bem 

mais que um simples término de carreira. A interrupção das atividades praticadas 

durante anos, o rompimento dos vínculos e a troca dos horários cotidianos 

representam imposições de mudança no mundo pessoal e social. 

 

 E ainda destacam que: 

 
O “descarte da Laranja” ou o que ficou conhecido como “papel sem papel’ significa, 

para o descartado, a perda da posição, dos amigos, do núcleo de referência, a 

transformação dos valores, das normas e das rotinas, e a submissão a condições que 

agridem a auto estima e a imagem de si mesmo. Em outras palavras, coloca-se em 

xeque a identidade pessoal (ZANELLI; SILVA, 1996, p. 28). 

 

Assim, diante de tantas mudanças passíveis de ocorrer no mundo exterior e interior dos 

indivíduos, faz-se necessário propiciar momentos prévios de reflexão, preparo e de planejamento 

durante o período da pré-aposentadoria, visando minimizar as dificuldades no processo de adaptação a 

essa nova etapa da vida. A mobilização de discussões sobre cidadania e qualidade de vida são medidas 

importantes voltadas à construção do futuro de quem irá se aposentar. O planejamento para a 

aposentadoria também deve ser um processo coletivo voltado à busca do bem-estar dos cidadãos em 

qualquer idade (FRANÇA, 2002). 

No Brasil, a Lei 8842/94, dispõe sobre a política nacional do idoso, sendo que no capítulo IV, 

artigo 10, inciso IV, letra c, atribui competência aos órgãos e entidades públicos a criação e o estímulo 

da manutenção de programas de preparação para aposentadoria nos setores públicos e privados, com 

antecedência mínima de dois anos do afastamento.  

Tais programas são imprescindíveis, pois levam as pessoas a adquirirem novas informações, 

percepções e sentimentos mais próximos da realidade (ZANELLI; SILVA, 2010, p.76), opinião 

reforçada por Rey et al (1996, p.16): 
 
É através dos programas de preparação para aposentadoria implantados que o 

trabalhador será mais esclarecido quanto a seus direitos e possibilidades de vida 

futura, afastando o receio de passar a ‘sobreviver’ tão somente, negando a si mesmo 

uma maior possibilidade de vida. 

 
Segundo Neri (1993), a desvalorização do aposentado na sociedade não pode ser vista como 

responsabilidade individual, precisa ser pensada pelos órgãos públicos, pelo ambiente de trabalho, 

pelo modelo de formação e pelos profissionais envolvidos com o tema. Estudos neste sentido podem 

fazer com que além dos pré-aposentados os gestores públicos, tornem-se mais próximos do assunto e 

possivelmente contribuam no processo de aposentadoria. 



 

Em vista disso, o objetivo deste estudo é verificar as razões pelas quais servidores aptos a 

aposentarem-se permanecem trabalhando em uma instituição pública, e também chamar a atenção 
dos gestores para necessidade de políticas públicas que auxiliem o processo de aposentadoria da 

população em geral. 

 

METODOLOGIA 

 

A presente pesquisa é classificada como qualitativa, apresentando uma abordagem descritiva. 

Patton (1990) refere-se à pesquisa qualitativa como sendo a que cultiva a mais útil das capacidades 

humanas: aprender a partir dos outros. Parte de um enfoque amplo que vai se tornando mais direto e 

específico no transcorrer da investigação. “Não almeja generalizar resultados que se obtém com o 

estudo, pretende obter generalidades, idéias, tendências que aparecem mais definidas entre as pessoas” 

(TRIVIÑOS 2001, p. 83). 

O presente estudo apresenta características que, sob o ponto de vista metodológico, o estudo 

de caso foi considerado o mais adequado. Para Schramm apud Yin (2001), a principal tendência nos 

estudos de caso é que se tenta esclarecer uma decisão ou conjunto de decisões: o motivo pelo qual 

foram tomadas, como foram implementadas e com quais resultados. 

Em vista disto e visando a atingir o objetivo proposto, foram realizadas entrevistas semi-

estruturadas a uma amostra não probabilística por conveniência de quatro servidores técnico 

administrativos, ocupantes de cargos de nível médio, que atualmente não desenvolvem outra atividade 

profissional e que já estão aptos a aposentar-se, ou seja, apresentam tempo de contribuição necessário  

e idade mínima exigida para obtenção do benefício.   

 As entrevistas foram gravadas, mediante autorização dos servidores, sendo posteriormente 

transcritas na íntegra, visando não perder-se qualquer termo ou detalhe enunciado. Os dados foram 

analisados mediante a aplicação da técnica de análise de conteúdo, pautada pela presença de índices, 

por meio de categorizações simples das respostas mais relevantes obtidas na coleta de dados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A análise dos dados indica que os entrevistados percebem seus trabalhos como sendo algo 

extremamente importante em suas vidas, chegando a ser elevado à categoria de aspecto principal 

(centralidade), estando por vezes até mesmo à frente da família. Tal concepção pode ser verificada nas 

falas que seguem: “É a coisa mais sagrada que eu tenho” (E3) “Tudo que eu faço é em função do 

trabalho”, “[...] é uma das coisas mais importantes da minha vida” (E2) e “É tudo, né? (E4)  

Conforme relatado, o trabalho faz com que os mesmos se sintam “úteis”, “produzindo algo” de 

bom, constituindo-se também em uma forma de ocupar o tempo. As falas remetem recorrentemente ao 

fato de que ser um indivíduo produtivo, faz com que sejam visualizados de modo positivo pela 

sociedade. Também foi destacado o fato do trabalho proporcionar convivência social, o que encontra-

se expresso em falas como a que segue: “[...] depois da minha família a minha maior paixão são os 

colegas de trabalho [...]” (E4).  

Foi trazido à tona também o aspecto de que estar atuando profissionalmente em uma 

instituição pública acaba fazendo com que eles próprios e a comunidade os enxergue, em termos 

gerais, com “bons olhos”, consideração muito importante quando se parte da concepção de que “nossa 

autoimagem ocupacional é uma parte essencial de nossa autoimagem total. Para muitas pessoas, é a 

parte mais relevante” (SCHEIN, apud ZANELLI; SILVA; SOARES, 2010). 

Tendo como base a relevância que o significado do trabalho tem para os indivíduos, França 

(2002) julga que o afastamento provocado pela aposentadoria pode ser a perda pessoal mais 

importante na vida social das pessoas. Zanelli e Silva (1996) afirmam que a aposentadoria pode ser 

vista como prêmio, uma recompensa aos esforços depreendidos ao longo de uma carreira de trabalho, 

mas que implica bem mais que um mero final de carreira, sendo que quanto mais a pessoa está 

envolvida com a sua relação de trabalho, mais difícil tende a ser o rompimento, o que é legitimado nos 

comentários relativos ao significado da aposentadoria [...] não consigo imaginar minha vida sem estar 

trabalhando. (E2), ou ainda “Parece que é o fim né? Que o cara trabalhou e terminou tudo, acabou 

tudo [...]” (E4). 



 

Em vista de tal concepção, os mesmos admitem não se imaginarem na condição de aposentados, 

apresentando comentários com: “Não me imagino [...] por enquanto tenho essa convivência com as 

pessoas, imagina quando não puder ter isso, acho que é muito difícil de viver” (E1), “[...] posso sair, 

mas agora não, tô sem vontade nenhuma de sair [...]” (E2), [...] “Não, acho que vou trabalhar até 

quando achar que não dá mais” (E4), confirmando os argumentos de Zanelli, Silva e Soares (2010) ao 

alegar que muitas pessoas próximas da aposentadoria têm pouca clareza de suas implicações, 

revelando nítidas resistências e ocultações para si mesmo. 

Os entrevistados foram unânimes em responder que não estão preparados para aposentadoria. 

Declarações como [...] não tenho a intenção de me aposentar porque não me sinto preparado para isso 

[...] (E1) apareceram de modo freqüente nos discursos proferidos, o que reforça os argumentos de 

Zanelli e Silva (1996) quando comentam que sem uma preparação, a aposentadoria pode causar medo 

por não ser algo já pronto e sim, que necessita de elaboração, de planejamento de novas atividades que 

ocupem o espaço que era utilizado pela atividade profissional. 

Questionados sobre a relevância da implantação de um programa de preparação para 

aposentadoria na Universidade Federal de Pelotas, apresentaram respostas como ”[...] é um período, 

ou fase crítica na vida das pessoas e, sempre é bom quando se pode contar com alguma orientação”. 

(E3), “Importantíssimo, acho que é mais ou menos isso que preciso [...]” (E4). Tais respostas 

demonstram a necessidade de uma profunda reflexão sobre a matéria por parte dos gestores públicos, 

bem como a adoção de políticas públicas que atendam às disposições recomendadas pela Lei 8842/94 

que trata da política nacional do idoso, a qual menciona no seu capítulo IV; artigo10, inciso IV letra 

“c” a seguinte competência aos órgãos e entidades públicas:  

criar e estimular a manutenção de programas de preparação para aposentadoria nos 

setores públicos e privados com antecedência mínima de dois anos antes do 

afastamento (BRASIL,1994).   

 

CONCLUSÃO 

 

Através do presente trabalho pode-se verificar que os servidores que fizeram parte da pesquisa 

não tem intenção de se aposentar, tendo em vista o fato de sentirem-se despreparados para enfrentar 

esta nova fase de suas vidas. Muitas dúvidas e incertezas parecem permear seus pensamentos, 

principalmente no que tange ao que significa ter uma vida de aposentado. O medo parece imperar 

quando trazida à tona a ideia da aposentadoria, a qual é tida como o “fim” e “morte”, significações que 

devem chamar a atenção de gestores públicos, quanto à necessidade de prover políticas públicas que 

promovam um efetivo preparo para a aposentadoria; o qual deve ser capaz de ressignificar a 

concepção negativa a respeito da aposentadoria, trazendo à tona as conotações positivas que este 

momento pode apresentar; o que se sugere tenha seu marco inicial com aqueles que durante tanto 

tempo de suas vidas se dedicaram ao exercício profissional em instituições públicas.   
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Resumo 

 
Diante de um mercado cada vez mais competitivo, as organizações públicas precisam buscar 

estratégias que propiciem maior valor e diferencial competitivo. Na era do conhecimento, uma das 

ações implementadas é o investimento na capacitação dos colaboradores, considerados os principais 

ativos das organizações. Assim, o objetivo deste trabalho consiste em analisar as estratégias adotadas 

por uma empresa pública de P&D agropecuária para valorizar e aprimorar o conhecimento de seus 

colaboradores por meio da aprendizagem coletiva. Para o desenvolvimento, foi utilizada a pesquisa 

descritiva, com abordagem qualitativa, adotando-se como ferramenta investigativa o estudo de caso. 

Observou-se que a empresa pública analisada implementa vários projetos que buscam a disseminação 

do conhecimento entre seus colaboradores como forma de agregar maior valor para a instituição. Por 

fim, conclui-se que por meio de estratégias que valorizam e aprimoram o conhecimento dos 

profissionais da instituição, que a mesma agrega maior valor aos serviços oferecidos, diferenciado-se e 

obtendo vantagem competitiva. 

 

Palavras Chaves: Gestão; Estratégia; Conhecimento. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Segundo Porter (1992), as empresas encontram-se em um ambiente cada vez mais competitivo, onde 

para manterem-se vivas buscam estratégias que propiciem alavancar vantagem competitiva. Assim, as 

organizações, sejam elas privadas ou públicas, necessitam aprimorar as habilidades administrativas e 

as ferramentas de gestão para obterem o diferencial competitivo. 

Ainda que as organizações privadas tenham maior facilidade para implementar estratégias que 

almejem diferencial por meio de inovações e/ou novos conhecimentos, as entidades públicas, perante 

as oportunidades e as ameaças que lhe são apresentadas,  buscam novas ações que visam enfrentar  um 

mercado cada vez mais exigente. 

Desta forma, uma série de modificações vem ocorrendo no ambiente organizacional, dentre as quais, 

as empresas estão dedicando mais atenção a um novo ativo valioso: o conhecimento. No entanto, 

segundo em Nonaka e Takeuchi (1997) apud Magnani e Heberlê (2010), sem as pessoas, uma 

organização não pode criar conhecimentos. 

Assim, o presente trabalho se justifica por buscar compreender as ações estratégicas adotados por uma 

empresa pública, que tem por finalidade a criação e a disseminação de conhecimento, para valorizar e 

aumentar o conhecimento de seus colaboradores, principal ativo intangível da instituição estudada. 

Considerando os fatos apresentados, o objetivo deste trabalho consiste em analisar as estratégias 

adotadas por uma empresa pública de P&D agropecuária para valorizar e aprimorar o conhecimento de 

seus colaboradores por meio da aprendizagem coletiva. 
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METODOLOGIA 

 

A Metodologia Cientifica fornece meios no qual possa ser desenvolvido um estudo que favoreça o 

auto-aprendizado através de um conhecimento verídico e prático. Segundo a concepção de Vergara 

(2010) uma pesquisa pode ser classificada quanto aos objetivos, quanto aos procedimentos e quanto à 

abordagem do problema. 

Nestas circunstâncias, quanto aos seus objetivos, a presente pesquisa reveste-se de características 

descritivas, que de acordo com Martins Júnior (2007, p. 83), “visa descobrir e observar fenômenos 

existentes, situações presentes e eventos, procurando descrevê-los, classificá-los, compará-los, 

interpretá-los e avaliá-los, com o objetivo de aclarar situações para idealizar futuros planos e 

decisões”.  

Quanto aos procedimentos, esta pesquisa caracteriza-se como um estudo de caso, que de acordo Gil 

(2010) consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu 

amplo e detalhado conhecimento, tarefa praticamente impossível mediante outros delineamentos já 

considerados. Além disso, a pesquisa busca analisar situações reais, baseada em informações que 

possibilitam conhecer as ações estratégicas adotadas pela organização para desenvolver o capital 

humano, baseado nas vivências que ocorrem no dia-a-dia da instituição. 

Já quanto à abordagem do problema a pesquisa utiliza-se da análise qualitativa com a finalidade de 

obter conclusões mais precisas que visem à qualidade da gestão pública em relação ao 

desenvolvimento do conhecimento interno na instituição, pois de acordo com Creswell (2007), a 

pesquisa qualitativa é aquela que o investigador faz alegações de conhecimento com base 

principalmente em perspectivas construtivas ou em perspectivas reivindicatórias ou em ambas. 

Quanto aos meios de investigação, pode-se considerar de acordo com Vergara (2010), como uma 

pesquisa de campo, por haver uma investigação empírica no ambiente organizacional onde ocorre o 

fenômeno, utilizando-se do método de observação, que de acordo Alyrio (2008), baseia-se no 

comportamento de natureza sensorial, principalmente pelos atos de ver e escutar. Por meio desta 

técnica buscou-se captar aspectos da realidade e examinar fatos e acontecimentos vivenciados no 

ambiente organizacional. As observações ocorreram em uma empresa pública que atua na área de 

P&D agropecuária no período de 01 de Abril de 2010 a 15 de maio de 2010. 

A seguir serão apresentados detalhes das situações observadas no dia-a-dia organizacional, analisando-

as de modo crítico, permitindo relacionar a teoria com a prática vivenciada na organização, no qual 

serão expostas as principais estratégias para o desenvolvimento do conhecimento profissional interno 

da organização. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

 

Entende-se que hoje a globalização é preponderante para a mudança da sociedade, o que influencia 

diretamente na capacidade de informação adquirida pelas pessoas. Desta forma, não adianta apenas 

motivar o empregado, mas sim qualificá-lo com o objetivo de melhor o desenvolvimento do 

colaborador e da organização. 

Partindo do princípio que para se diferenciar no mercado, devem-se criar novas estratégias para a 

melhor prestação do seu serviço, torna-se um grande diferencial, a preocupação com a qualificação do 

empregado, visto que, para uma organização ser bem sucedida é necessário contar com pessoas 

capacitadas. 

Com base no estudo empírico realizado em uma empresa pública de P&D agropecuária, observou-se 

que a organização, por ser uma instiuição voltada para a criação de conhecimento, busca 

constantemente capacitar profissionais que nela trabalham por meio de treinamentos e ações que 

favorecem a disseminação do conhecimento e a valorização do capital humano. 

De acordo com Marras (2001), o treinamento é um processo de assimilação cultural em curto prazo, 

que objetiva repassar ou reciclar conhecimento, habilidades ou atitudes relacionadas diretamente à 
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execução de tarefas ou à sua otimização no trabalho. Desta forma, além de proporcionar ganhos para a 

organização, evidencia-se que os treinamentos também favorecem o desenvolvimento regional em 

virtude dos serviços oferecidos (criação e disseminação de conhecimento para a sociedade) 

apresentarem maior qualidade. 

Assim, percebe-se que a organização considera que os treinamentos ofertados aos colaboradores são 

investidos no capital humano, pois de acordo com Chiavenato (2009), o treinamento é uma maneira 

eficaz de agregar valor às pessoas, à organização e aos clientes, pois ele enriquece o patrimônio 

humano das organizações. 

Segundo Magnani e Heberlê (2010), os conhecimentos dos profissionais da instituição em estudo, são 

adquiridos formalmente, por meio dos estudos acadêmicos, e internalizados pela experiência direta, 

seja pela intuição, ou por palpites subjetivos que ocorrem naturalmente, em função da prática, de 

experiências físicas ou relacionais com clientes internos e externos da organização. 

Além dos inúmeros treinamentos e capacitações oferecidas anualmente aos colaboradores, a empresa 

desenvolve projetos que valorizam o quadro interno, por meio de ações estratégicas que reconhecem e 

incentivam as pessoas, tais como: elevação da escolaridade e o jovem aprendiz. 

O programa de elevação da escolaridade trata-se de uma ação que leva aos empregados com baixo 

nivel de escolaridade, em parceria com outras instituições, a oportunidade de concluir o segundo grau, 

possibilitando a realização pessoal e profissional de muitos empregados que não tiveram, no passado, 

a chance de estudar. 

Já o programa jovem aprendiz difere-se dos programas jovem aprendiz oferecidos por outras empresas 

privadas, em decorrência da ação buscar e acolher jovens carentes que residem no  Instituto de 

Menores da cidade. O objetivo deste programa é  facilitar o acesso de jovens carentes no mercado de 

trabalho proporcionando aos mesmos, maior conhecimento e um direcionamento para o futuro. 

Machado (2006) destaca que programas de gestão do conhecimento tentam superar as falhas de 

exploração e reconhecimento do potencial de conhecimento na criação de valor na organização, pois 

estes programas, geralmente, consideram o conhecimento como um recurso, no qual o conhecimento 

será incorporado em todas as atividades da organização. 

Além dos projetos mencionados, a organização ainda realiza diversas atividades de socialização dos 

novos empregados pelas três bases fisicas da instituição, com o objetivo de apresentá-los e integrá-los 

com os demais colegas de trabalho, possibilitando aos funcionários a aquisição de conhecimentos 

necessários para assumirem seus papéis na organização. 

Assim, após a apresentação e análise das principais questões observadas na empresa estudada, a seguir 

serão apresentadas as principais conclusões obtidas a partir da realização do presente estudo. 

 

 

CONCLUSÕES 

 

Após as evidencias apresentadas, o presente trabalho permite concluir, que o mundo competitivo exige 

cada vez mais comprometimento dos trabalhadores. Por outro lado, as empresas também passam a ser 

responsáveis pelo sucesso pessoal e profissional dos seus funcionários, uma vez que as organizações 

investem no talento, no desenvolvimento, no aperfeiçoamento de seus colaboradores. 

Desta forma, conclui-se que as estratégias implementadas pela empresa pública de P&D agropecuária 

analisada, de acordo com Magnani e Heberlê (2010), dependem, em sua maioria, dos conhecimentos 

tácitos dos seus profissionais, os quais são essencialmente compartilhados e transferidos por meio da 

interação social. 

Além disso, percebe-se que é por meio de estratégias que valorizam e aprimoram o conhecimento dos 

profissionais da instituição, que a mesma agrega maior valor aos serviços oferecidos, diferenciado-se e 

obtendo vantagem competitiva no mercado. 

No entanto, é importante mencionar que a presente pesquisa apresenta dados primários em relação à 

gestão estratégica do conhecimento interno de uma empresa pública na área de P&D agropecuária, 

servindo assim, como base e fonte de estimulo que podem ser considerados como ponto de partida 

para pesquisas adicionais. 
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Resumo 

O presente trabalho tem por objetivo identificar os mecanismos utilizados pela administração 
municipal de São Lourenço do Sul/RS na gestão pública dos resíduos sólidos urbanos. Dentre os quais 
se apresentam alguns referenciais: os processos de educação ambiental, os serviços de limpeza urbana; 
e a parceria do poder público com a sociedade civil organizada. Para tanto, com base na literatura 
científica, acerca dos principais conceitos na gestão de resíduos sólidos, realiza-se um estudo de caso 
no presente município, visando identificar as políticas públicas relacionadas à gestão dos resíduos 
sólidos urbanos desenvolvidas pelo poder público municipal.  
 

Palavras-chave: gestão pública; resíduos sólidos urbanos; políticas públicas.  
 
Introdução 
No atual cenário sócio-ambiental, marcado por uma sociedade baseada na massificação da 

produção e da circulação de bens, a sociedade de consumo se apresenta rumo ao esgotamento dos 
recursos naturais. A incerteza apresenta-se como indício de um tempo de crise, caracterizando nossa 
sociedade como uma sociedade denominada de risco (BECK, 1998). Esse risco, por sua vez, mostra 
para todos a dinâmica de um perigo que não respeita fronteiras, nem depende do grau de debate a seu 
respeito, conforme dissertam BECK; GIDDENS: LASH (1995). A incerteza tornou-se questão central 
na vida e no debate social, e os riscos tecnológicos são reconhecidos como resultados de decisões 
humanas, fazendo com que a relação com os centros de tomada de decisões e as leis do progresso 
tecnológico e científico, uma questão política.  

Diante de tal perspectiva tornaram-se latentes diversas preocupações em relação à elaboração 
de políticas públicas com a finalidade da preservação ambiental com fulcro em um meio ambiente 
ecologicamente equilibrado. Dentre essas políticas públicas, a destinação dos produtos rejeitados pela 
sociedade consumista vem apresentando considerável relevância em diferentes âmbitos, como o 
acadêmico e o político.  

Assim, o que fazer com os resíduos sólidos urbanos produzidos atualmente tornou-se um 
problema de âmbito mundial. Muitas iniciativas político-administrativas foram tomadas nos últimos 
anos, em diversas esferas, para minimizar o problema do lixo urbano (nomenclatura usual ao se referir 
à resíduos sólidos urbanos). No caso brasileiro, a materialização desse pensamento culminou na Lei 
12.305/10, a qual institui a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, dispondo sobre “seus princípios, 
objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento 
de resíduos sólidos, incluídos os perigosos, às responsabilidades dos geradores e do poder público e 
aos instrumentos econômicos aplicáveis”. Mas para que isso se efetive tornam-se necessárias medidas 
pró-ativas da administração pública, como as abordadas nesse trabalho, as quais cabem destacar: (a) o 
processo de educação ambiental; (b) os serviços de limpeza urbana; (c) a parceria do poder público 
com a sociedade civil organizada. Esta, por sua vez, envolve também a comunidade como agente 
transformador do cenário atual.  

Considerando a importância que os gestores públicos municipais devem dar ao gerenciamento 
de resíduos oriundos de diversas atividades, e também aos riscos causados à população e ao meio 
ambiente, surge a relevância desse estudo. De tal modo que, o objetivo desse trabalho tem como 
horizonte a possibilidade de pensar as dinâmicas presentes no município de São Lourenço do Sul, no 
estado do Rio Grande do Sul relacionadas ao destino do lixo, bem como as estratégias para gestão do 
mesmo, tanto pelo poder público, quanto pela população em geral. 

São Lourenço do Sul é um pequeno município gaúcho possui uma área total de 2.045,81 km², 
sua população total é de 43.111 habitantes, sendo que esta população está dividida em zona urbana 
com 24.237 habitantes e, zona rural com 18.874 habitantes residentes (IBGE, 2010). A escolha do 
município para sediar essa pesquisa é devido, em primeiro lugar, à administração pública oferecer 



todos os subsídios necessários ao estudo. Também pelo fato de o município ser próximo à 
Universidade Federal de Pelotas, instituição fomentadora.  

 
Nesse sentido, trazendo a literatura sobre o tema dos resíduos sólidos urbanos, utiliza-se como 

suporte as construções do engenheiro sanitário José Dantas Lima (LIMA, 2001) que estabelece 
algumas diretrizes para o gerenciamento de resíduos sólidos, como padrões sanitários, instrumentos de 
manejo, formação técnico-operacional, entre outras categorias. Além de contar como subsídios do 
Manual de Gerenciamento Integrado de resíduos sólidos, publicação elaborada pelo Instituto 
Brasileiro de Administração Municipal – IBAM (MONTEIRO, 2001), o conjunto de regras da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT para resíduos sólidos (NBR 10.004/2004 da 
ABNT). Assim como as diretrizes da Lei 12.305/10. 

Desse modo faz-se importante destacar a nomenclatura utilizada pela literatura científica em 
relação ao lixo e aos resíduos sólidos. Inicialmente devemos constatar a acepção que se tem de “lixo”, 
normalmente se refere a todo material sólido ou semi-sólido indesejável, e que necessita ser removido 
por ter sido considerado inútil por quem o descarta.  

Para a ABNT (2004), a terminologia mais adequada para a denominação situa-se em pensar 
essa categoria enquanto Resíduos Sólidos. Recentemente, tendo em vista a elaboração de um trabalho 
legislativo o qual culminou na Lei 12.305/10 (BRASIL, 2010), foi instituída a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos, em seu artigo 3º, inciso XVI, manteve a mesma essência da norma da ABNT que 
versa sobre o tema.   Definindo resíduos sólidos como restos das atividades humanas, avaliados pelos 
geradores como inúteis, indesejáveis ou descartáveis, os quais podem se apresentar no estado sólido, 
semi-sólido ou líquido, desde que não seja passível de tratamento convencional. 

MONTEIRO (2001) oferece as definições de resíduos sólidos, de acordo com duas 
classificações, (a) quanto aos riscos potenciais de contaminação do meio ambiente e; (b) quanto à sua 
origem. Para via deste trabalho utilizaremos a sua classificação quanto à origem dos resíduos sólidos. 
Desse modo, englobando os resíduos domiciliares - os originários de atividades domésticas em 
residências urbanas; e os resíduos de limpeza urbana - os originários de varrição, limpeza de 
logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana. Optamos por esta delimitação pelo 
fato de que são os resíduos sólidos urbanos que se pertencentes ao processo da coleta seletiva e 
reciclagem de forma mais efetiva. Esta definida pela Lei nº. 12.305/10, em seu artigo 3º inciso V, 
como coleta de resíduos sólidos previamente segregados conforme sua constituição ou composição. 

Portanto, nesta pesquisa, a principal finalidade é identificar os mecanismos utilizados pela 
administração municipal na gestão pública dos resíduos sólidos urbanos, tanto nos serviços de limpeza 
urbana que compreendem o recolhimento (coleta seletiva ou não), o manuseio e a destinação adequada 
desses resíduos; Bem como averiguar se existe uma articulação dessa política pública a algum 
programa de educação ambiental associado a um processo de conscientização ambiental. O que por 
sua vez evidencia outro objetivo desse trabalho que é o de verificar se há nessa gestão pública dos 
resíduos a parceria com entidades da sociedade civil organizada. 

 
Metodologia 
Para a concretização do presente trabalho, foi realizada uma pesquisa bibliográfica na 

literatura científica para a compreensão dos principais conceitos inerentes à gestão de resíduos sólidos, 
bem como para a contextualização do cenário em qual as políticas públicas dessa natureza estão 
inseridas. E, através de um estudo de caso com dados qualitativos e quantitativos acerca da gestão 
pública municipal dos resíduos sólidos urbanos em São Lourenço do Sul - localizada no Rio Grande 
do Sul - buscou-se pensar, de forma exaustiva, apenas no objeto em questão.  Portanto, sem traçar 
parâmetros comparativos com outras realidades (natureza própria de um estudo de caso), onde se 
busca na pesquisa cientifica a compreensão das relações estabelecidas dentro do objeto de pesquisa. 
Com o propósito de atingir os objetivos traçados para este trabalho e buscar conhecimentos 
significativos que pudessem possibilitar a análise dos principais aspectos relacionados ao tema de 
estudo. 

Na pesquisa bibliográfica foram utilizados livros, panfletos e folders relacionados aos 
conceitos e demais aspectos envolvidos pelo tema; bem como informações disponíveis on-line. 

Para obtenção dos dados necessários ao referido estudo foi realizada coleta através de uma 
visita, por meio de entrevista, junto a Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente 



(SEPLAMA) durante a segunda quinzena do mês de junho de 2011. A entrevista com Secretária 
Andréa Citrini, juntamente com a servidora Talita Albert da SEPLAMA, foi possível verificar, 
segundo as fontes do município, o que está sendo realizado: as formas de manejo para obtenção de um 
melhor recolhimento do lixo e as formas de disposição final visando diminuir os prejuízos ao meio 
ambiente. Assim, muitas das informações arroladas são provenientes, da entrevista.  

 
Resultados e Discussão 
O primeiro resultado a ser apontado é o de que o município de São Lourenço do Sul apresenta 

desde o ano de 2002 um sistema de coleta seletiva e uma associação de recicladores, a ASSER – 
Associação de Recicladores de São Lourenço do Sul. Além de práticas em Educação Ambiental 
desenvolvidas em escolas e junto à comunidade em geral durante todo o ano. 

No campo da educação ambiental, a Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente 
(SEPLAMA) desenvolve programas juntamente com a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e 
Desporto (SMECD). Seus colaboradores também participam de palestras sobre a preservação 
ambiental em várias escolas do município, é ela também que organiza todos os anos a Semana do 
Meio Ambiente, onde são distribuídas mudas de árvores para a comunidade arborizar as suas calçadas 
e pátios em troca de material reciclável. 

Outra ação da SEPLAMA é realizada na temporada de verão na qual com a existência de um 
quiosque as pessoas podem trocar certa quantidade de material reciclável por uma muda de planta e 
onde recebem também materiais informativos sobre a coleta seletiva, separação correta do seu lixo, 
questões ambientais. Aliado a isso, durante o ano, esses mesmos materiais informativos são 
distribuídos nas residências da população para que esse movimento ambiental continue e se torne 
efetivo na cidade. 

Juntos a SEPLAMA e o COMUMA (Conselho Municipal de Meio Ambiente) ajudam a 
transformar a política socioambiental em programas e projetos. De modo a mostrar a importância da 
preservação do meio ambiente e incentivando a participação de todas as pessoas nesta tarefa de 
aprender e construir novos hábitos, mudando as atitudes em relação ao cuidado com o nosso planeta. 

Exemplos dessa parceria em benefício do meio ambiente também podem ser vistas nas escolas 
com as lixeiras coloridas diferenciadas pelo tipo de resíduos, na qual há o esclarecimento da 
importância do uso correto dessas lixeiras por meio de palestras, cartazes e folders para os alunos e 
professores. Além disso, há um programa denominado Patrulha Ambiental Mirim, onde os alunos 
realizam diversas atividades incluindo intervenções junto à sociedade como um todo. 

No campo da limpeza pública, a coleta dos resíduos sólidos urbanos do município da São 
Lourenço do Sul é administrada pela Prefeitura Municipal e realizada pela Secretaria Municipal de 
Obras e Urbanismo (SMOU) do município. A coleta regular é realizada todos os dias da semana, 
exceto aos domingos e atende 100% da zona urbana do município. O recolhimento é dividido em duas 
rotas distintas, denominadas de região 01 e região 02. 

Segundo a Secretaria, na região 01 é realizada a coleta regular as segundas, quartas e sextas, o 
serviço de coleta seletiva é realizado nos dias contrários nessa região. Na região 02 o serviço de coleta 
regular acontece nas terças, quintas e sábados, e nos dias contrários acontece o serviço de coleta 
seletiva. O único dia no qual não acontece a coleta regular é no domingo, e a coleta seletiva não 
acontece nas sextas-feiras, sábados e domingos. O centro de São Lourenço do Sul, ou seja, a zona 
comercial da cidade é o único setor onde ocorre o recolhimento dos resíduos todos os dias da semana.  

De acordo com a exposição da Secretaria, os resíduos coletados pelo município de São 
Lourenço do Sul são encaminhados ao aterro sanitário municipal. Lá esses resíduos são depositados 
nas valas (também chamadas de células) e espalhados em camadas, logo em seguida uma máquina da 
SMOU realiza a compactação dos resíduos. Semanalmente o lixo é coberto com terra, se repetindo 
esse processo até ele estar completamente aterrado. Após a total cobertura do aterro, o terreno vai 
ficando coberto com grama e cortinamento vegetal, não sendo mais possível a sua utilização para o 
depósito de novos resíduos. 

Atualmente o aterro sanitário encontra-se em torno da metade de sua capacidade máxima 
utilizada. A estimativa é que depois de fechada a vala atual o aterro seja desativado. Isso porque 
mesmo contendo porções de áreas para se abrir novas valas, o terreno apresenta-se com várias grandes 
rochas, o que faz com que se torne muito difícil a escavação.  A atual vala (ou célula) que se encontra 
aberta ainda tem cerca de um ano de capacidade. Há previsão de construção de um novo aterro 



sanitário para São Lourenço do Sul ainda no final deste ano, que será localizado numa área bem mais 
próxima do perímetro urbano, de modo a facilitar o transporte e diminuir os gastos com o mesmo. 

No campo de parcerias do poder público com a sociedade civil organizada, observou-se nos 
materiais da secretaria, juntamente com a entrevista, que ano de 2002 a Prefeitura Municipal de São 
Lourenço do Sul implementou o sistema de coleta seletiva na cidade. Em virtude disso, para que os 
materiais provenientes da coleta seletiva tivessem um destino correto e tendo em vista que o número 
de catadores de material reciclável na cidade tendesse a aumentar, foi criada a ASSER (Associação de 
Recicladores de São Lourenço do Sul), formada por em média 10 famílias associadas. A Prefeitura 
Municipal então disponibilizou um terreno e construiu nele um galpão de triagem para que os 
associados pudessem ter um local adequado para realizarem a segregação dos materiais recicláveis. 
Além disso, o município ainda concedeu à ASSER uma esteira e uma prensa, indispensáveis para o 
melhor desempenho do trabalho dos associados.  

Cabe destacar que a coleta seletiva é realizada por um caminhão da Prefeitura Municipal, ela 
possui três integrantes, um motorista (disponibilizado pela Prefeitura) e dois responsáveis pelo 
recolhimento dos resíduos. Esses dois responsáveis são escolhidos pela ASSER (Associação de 
Recicladores de São Lourenço do Sul). 

O que cabe destacar quanto aos problemas atuais na cidade em relação aos resíduos sólidos 
urbanos é a quase inexistência de lixeiras públicas nas ruas disponibilizadas pela Prefeitura. O ideal 
seriam lixeiras com a distinção dos resíduos, diferenciando os resíduos orgânicos dos sólidos (secos), 
para uma melhor destinação dos materiais, além de quase não se encontrar este tipo de lixeiras, não se 
encontram praticamente tipo algum. Destarte, evidenciando, pelo próprio gestor público a deficiência 
da política pública nesse ponto.  

 
Conclusão 
Diante das inferências apresentadas, o trabalho realizado refere-se a uma visão parcial da 

realidade pesquisada em um dado período histórico (junho de 2011), onde as informações estão 
sujeitas às transformações, tendo em vista toda a dinâmica da realidade social. Isso, pois, nesse 
momento, os dados escolhidos são oriundos do gestor público, para, em segundo momento, 
dimensionar a real efetividade dessas políticas públicas. Diante dessa perspectiva, foi possível 
demonstrar as principais políticas públicas ambientais, no trato da gestão dos resíduos sólidos urbanos, 
desenvolvidas pelo município de São Lourenço do Sul, como também as deficiências encontradas.  

 Esse momento de reflexão situa-se como uma fase inicial de apreensão de alguns elementos 
que possibilitem subsidiar a continuidade de novas pesquisas acerca do município de São Lourenço 
em relação à questão ambiental. Ademais, o estudo das políticas públicas ambientais na gestão dos 
resíduos sólidos nesse município apresenta-se como um dos elementos  de uma futura pesquisa mais 
abrangente que busca traçarmos marcos, e novas reflexões acerca da temática nos demais municípios 
da Zona Sul do Estado do Rio Grande do Sul. 
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RESUMO  
Este estudo tem como proposta debater o desafio da governança territorial em região de 
fronteira entre dois países. Nesse sentido, é importante destacar que o Brasil tem uma linha de 
fronteira de 15.719km, limitando-se com dez (10) países da América do Sul, abrangendo onze 
(11) estados e quinhentos e oitenta e oito municípios (588). A linha de fronteira, em especial 
com os países do Mercosul, abarca 69 municípios e uma população estimada em 1.438.206 
habitantes. Nesse contexto, justificam-se os estudos e pesquisas sobre a temática fronteiriça, na 
tentativa de modificar a cultura difundida no passado, na qual a fronteira era um “espaço-
problema”, para uma nova concepção que privilegia a região como um espaço pleno de 
oportunidades para o desenvolvimento econômico e social e a valorização da cidadania.  
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INTRODUÇÃO  
 
O progresso tecnológico e os diferentes ciclos sociais e econômicos têm levado a sociedade 
contemporânea a experimentar uma rápida internacionalização dos mercados. Dentro desse 
contexto de globalização, a estratégia adotada por muitos países tem sido a formação de blocos 
econômicos com base na proximidade geográfica e cultural. Esses processos de integração 
econômica podem ser definidos como mecanismos que pretendem fortalecer os países 
participantes para se inserirem em melhores condições na realidade internacional globalizada e 
interdependente e construir níveis cada vez melhores de qualidade de vida e desenvolvimento de 
suas sociedades. 
O processo de globalização em curso pressupõe uma mudança significativa na organização 
econômica, social e política do mundo contemporâneo. De forma que, para se pensar o projeto 
de integração regional pretendido pelos países a exemplo do bloco MERCOSUL, torna-se 
necessário um estudo sistemático do fenômeno da regionalização como constitutivo da 
globalização que flexibiliza as fronteiras. Assim, as noções de espaço e tempo, fundamentais 
para todas as ciências sociais, estão sendo revolucionadas pelos desenvolvimentos científicos e 
tecnológicos incorporados e dinamizados pelos movimentos da sociedade global.   
Neste contexto, as redes de articulações e as alianças estratégicas de empresas, corporações, 
conglomerados, fundações, centros e institutos de pesquisas, universidades, igrejas, partidos, 
sindicatos, governos, meios de comunicação impressa e eletrônica constituem e desenvolvem 
cenários que agilizam relações, processos e estruturas, espaços e tempos, geografias e histórias, 
implicando diretamente no meio ambiente.  
Nesse sentido, as responsabilidades social e ambiental, no âmbito do privado e público, são de 
extrema relevância, visto que na atualidade é impossível a tomada de decisão sem considerar a 
proposta de um modelo de desenvolvimento sustentável. Isto se deve às crescentes 
preocupações com o comportamento da humanidade que, mesmo dependente do ambiente e dos 
recursos naturais para seu desenvolvimento biológico e socioeconômico, consome e polui muito 
além do que a natureza é capaz de repor e absorver. O campo de articulação entre a saúde e o 
ambiente, denominado Saúde Ambiental, compreende os aspectos da saúde humana que são 
determinados por fatores físicos, químicos, biológicos, sociais e psicológicos no meio ambiente. 
Refere-se também à teoria e prática de avaliação, correção, controle e prevenção dos fatores 
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que, presentes no ambiente, podem afetar potencialmente de forma adversa a saúde humana das 
gerações do presente e do futuro. 
 

METODOLOGIA 
 
Este estudo teve em termos metodológicos um caráter exploratório do tema abordado. Estas 
pesquisas muitas vezes têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o 
tema e o problema para uma pesquisa, com vistas a torná-lo mais explícito ou a 
constituir hipóteses. Pode-ser dizer que estas pesquisas têm como objetivo principal o 
aprimoramento de idéias ou a descoberta de intuições. Seu planejamento é, portanto, 
bastante flexível, de modo que possibilite a consideração dos mais variados aspectos 
relativos ao fato estudado. Em função dos propósitos do estudo foram aqui abordadas 
algumas referências bibliográficas de maneira a compreender o fenômeno do 
reordenamento territorial em regiões de fronteira, dando ênfase a problemática nas áreas 
de saúde e meio ambiente. 
 
RESULTADOS  
 
De fato, com o reordenamento do território imposto pelo processo de globalização, as áreas 
fronteiriças adquirem maior centralidade nos processos de integração. Este ponto incita a 
reflexão sobre a interação entre cidadania e governo, entre a organização da sociedade local e os 
parâmetros institucionais estabelecidos pelas políticas centrais do governo de cada país. O 
reconhecimento dos problemas de saúde decorrentes da degradação e contaminação do meio 
ambiente requer em muitos casos soluções que ultrapassam as fronteiras dos Estados. Estas 
ações devem ser construídas e aperfeiçoadas a partir de iniciativas e articulações da sociedade e 
do poder público com intuito de inter-relacionar a questão ambiental e de desenvolvimento com 
a questão da saúde e qualidade de vida. Nesse contexto, as fronteiras do Brasil com os demais 
países da América do Sul foram, nas últimas décadas, associadas a uma agenda negativa de 
intervenção pública, com o intuito quase exclusivo de garantir a segurança nacional por meio da 
imposição de restrições de toda ordem.  
Nas regiões de fronteira observa-se, em geral, uma precária base produtiva e de infra-estrutura 
econômica e social capazes de permitir um processo de desenvolvimento sustentável e integrado 
(GADELHA, COSTA, 2007). Como consequência, esse território se caracteriza por condições 
sociais e de cidadania bastante adversas, salvo raras exceções sub-regionais. Concomitante a 
isso, a intensificação de fluxos de produtos, serviços e pessoas, decorrentes da integração gera 
tensões e novos desafios para os gestores da saúde pública e do meio ambiente, exigindo 
políticas específicas direcionadas à garantia dos direitos fundamentais nestas regiões.  Entre as 
raras alternativas políticas no enfrentamento deste problema, estão os pactos e acordos bilaterais 
realizados entre os governos dos países interessados.  Contudo, são pactuações, muitas vezes, 
realizadas em nível nacional e nem sempre chegam aonde deveriam ter vigência, ou seja, à 
fronteira.  
O planejamento e administração ambiental em vários países vêm demonstrando que a melhor 
maneira de se implantar projetos de desenvolvimento sustentável é através da gestão integral do 
meio ambiente. A área de fronteira confinada a rígidos padrões de segurança nacional 
materializados em legislação e políticas governamentais ao longo de décadas, se contrapõe à 
necessária flexibilidade exigida pelas políticas de proteção ambiental. O debate sobre a situação 
da saúde e do meio ambiente nas fronteiras acontece há algum tempo, porém, seja pela falta de 
ordenação das iniciativas ou pela formulação de estratégias de caráter apenas pontual, a situação 
permanece praticamente inalterada nos últimos tempos.  
Nesse sentido, as políticas de desenvolvimento e integração regional, voltadas para a zona de 
fronteira, têm como referência não tratá-las somente como áreas-limite, mas, principalmente, 
considerá-las como áreas de contato e de interação. Daí a relevância de um tratamento especial 
às formas com que se realizam estas interações, não somente àquelas de cunho econômico, mas 



também as interações sociais e culturais. A fronteira entre a República Federativa do Brasil e a 
República Oriental do Uruguai tem-se caracterizado como um imenso e exitoso laboratório de 
política internacional e integração regional. O estabelecimento de inúmeros acordos envolvendo 
cooperação transfronteiriça, sob a ótica ambiental, vem demonstrar que os países integrantes do 
Mercosul têm consciência da necessidade de proteger o meio ambiente e a saúde das populações 
e que o êxito da integração econômica transita também pelas políticas ambientais.  
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RESUMO 

O turismo é um sistema onde suas partes estão integradas e se influenciam. Para que as regiões 
turísticas se destaquem neste atual mercado globalizado, torna-se importante que as organizações 
turísticas se articulem regionalmente para adquirirem vantagens, visando principalmente o crescimento 
da atividade, formando assim, um produto turístico integrado. Portanto, mapear o emaranhado de 
ligações entre as empresas integrantes de um mesmo setor possibilita uma melhor definição das 
estratégias de ação. No sentido de mapear estas ligações, surge a Análise de Redes Sociais, como 
forma de observar e identificar os vínculos entre indivíduos, entidades e organizações que estruturam 
as mais diversas situações sociais. Nesta direção, este estudo tem por objetivo geral analisar o papel da 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo para a integração do Trade Turístico da cidade 
de Pelotas – RS, a partir da Análise de Redes Sociais. Esta pesquisa caracteriza-se como de campo e 
exploratória, de análise estatística e de natureza quali-quantitativa. Como instrumento de coleta de 
dados foram utilizadas entrevistas estruturadas aplicadas à 22 organizações, definidas pelo autor 
através de amostra não-probabilística por julgamento e autogerada.  Após a tabulação e análise de 
dados, através dos softwares UCINET e Netdraw, conclui-se que a Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo da cidade Pelotas - RS mantém uma rede de relações relativamente pequena, 
composta por apenas 15 entidades. Supõe-se que esta falta de integração ocorra por causa da gestão 
anterior da Secretaria, que era pouco atuante e pouco direcionada para o desenvolvimento forte e 
integrado do Turismo no município. 

 
Palavras-chave: Turismo; Desenvolvimento Integrado; Análise de Redes Socias; Órgão Público; 
Trade Turístico.  

INTRODUÇÃO 

O turismo nos últimos 50 anos vem destacando-se como uma das atividades com maior 
potencial de expansão em escala mundial. A partir dos anos 80, ocorreu a aceleração do processo de 
internacionalização e de abertura das economias nacionais, o que provocou uma verdadeira explosão 
na atividade turística, tornando-se assim, o segundo setor mais globalizado, perdendo somente para o 
setor financeiro (SILVEIRA apud CUNHA e CUNHA, 2005).  

As organizações, por sua vez, se encontram em uma situação altamente complexa, 
principalmente, pelo fato das distâncias não isolarem mais os concorrentes e as influências externas, 
aproximando o mercado como um todo (GOMES, SILVA e SANTOS, 2008). 

Considerando esse processo de aproximação e influência, Gomes, Silva e Santos (2008) 
ressaltam que para as regiões turísticas se destacarem no atual mercado globalizado, torna-se 
importante que as organizações turísticas se articulem regionalmente para adquirirem vantagens, 
visando principalmente o crescimento da atividade, formando assim, um produto turístico integrado.  

Portanto, Zaccarelli (2000) defende que mapear o emaranhado de ligações entre as empresas 
integrantes de um mesmo setor possibilita uma melhor definição das estratégias de ação, em direção 
ao objetivo maior. No sentido de mapear estas ligações, surge a Análise de Redes Sociais, como forma 



de observar e identificar os vínculos entre indivíduos, entidades e organizações que estruturam as mais 
diversas situações sociais e que influenciam o fluxo de bens materiais, idéias, informação e poder 
(FREEMAN, 2002). 

Com a incorporação da Análise de Redes Sociais nos projetos de Planejamento do Turismo em 
nível macro (país) e, por conseguinte, em nível micro (regiões e cidades) pode-se obter maior 
embasamento para os diagnósticos e discussões locais, ministrados pelos Órgãos Públicos envolvidos 
com o desenvolvimento e gestão do fenômeno turístico.  

Nesse sentido, o presente trabalho tem por objetivo geral analisar o papel da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico e Turismo (SDET) para a integração dos atores pertencentes ao Trade 
turístico da cidade de Pelotas – RS, a partir da Análise das Redes Sociais. 

 
1. METODOLOGIA 
 

A metodologia da pesquisa, isto é, a ferramenta utilizada para nortear o processo de coleta e 
análise de dados. Entende-se como metodologia o estudo dos métodos, da forma e dos instrumentos 
necessários para a construção de uma pesquisa científica (NÉLO, 1999).  

Quanto ao tipo de pesquisa este estudo caracteriza-se de campo e exploratório. De campo, pois 
objetiva a coleta de dados não disponíveis, que ordenados sistematicamente (...) possibilitem o 
conhecimento de uma determinada situação, hipótese ou norma de procedimento (MUNHOZ, 1989). 
E logo, exploratório, pois enfatiza a descoberta de aspectos sobre um determinado tema, geralmente 
utilizado quando o pesquisador não tem idéia de que variáveis estudar (COELHO e SILVA, 2007) 

Neste estudo foi utilizada a pesquisa quali-quantitativa, traduzindo-se em dados numéricos as 
informações coletadas através de entrevistas, para posteriormente analisá-las mediante o uso de 
métodos estatísticos e sociogramas, somado a um maior nível de detalhamento do conteúdo dessas 
informações. Em relação ao delineamento da pesquisa, este estudo caracteriza-se como levantamento 
(survey), pois trata de um levantamento junto às fontes primárias, geralmente através de aplicação de 
questionários ou entrevistas para grande quantidade de pessoas do universo analisado (FAZENDA et 
al, 2001). Definiu-se como população neste estudo, as empresas privadas do setor hoteleiro, 
gastronômico e de Agências Viagem Receptiva, Associações, Instituições Público-Privadas, Órgãos 
públicos direcionados ao Turismo, pertencentes à cidade de Pelotas-RS. Como instrumento de coleta 
de dados foram utilizadas entrevistas estruturadas desenvolvidas através de um roteiro com perguntas 
abertas e fechadas, aplicadas pela própria pesquisadora no período de cinco a vinte de maio de 2011. 
Neste sentido, a sistematização dos dados deste estudo foi feita através dos softwares UCINET e 
Netdraw, sendo o primeiro responsável pela tabulação e análise dos dados obtidos através das 
entrevistas e o segundo responsável pelo desenho dos grafos que demonstram as relações existentes 
entre a população estudada, sendo estes chamados de sociogramas, o que veio a caracterizar esta 
pesquisa como uma análise estatística. Este tipo de análise consiste em um trabalho de identificação, 
reunião, tratamento, análise e apresentação de informações (dados) para satisfazer certa necessidade 
(UFF, 2009). 

A partir destas informações geradas foi possível identificar quais as organizações que mantêm 
relações com o Órgão Público responsável pela gestão do Turismo na cidade de Pelotas – RS, além de 
analisar qualitativamente o papel desenvolvido pelo mesmo em direção a integração do Trade 
Turístico. 
 

2. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

2.1  O papel da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SDET) para a integração 
dos atores envolvidos com o desenvolvimento do Turismo 
 

A importância do papel do Estado e dos Órgãos Públicos na organização e no fomento do 
fenômeno Turístico é inegável. Segundo Brocchi e Solha (2008) o papel do governo no 
desenvolvimento turístico dos países tem sido exaustivamente debatido e sinalizado, refletindo na 
grande preocupação em promover o maior envolvimento do setor privado e da sociedade nas 
discussões e decisões acerca dos modelos de desenvolvimento mais adequados as potencialidades 
locais. Neste sentido, ainda segundo os autores, ressalta-se a importância do poder público valorizar a 



participação efetiva dos diferentes segmentos e grupos nas discussões e no estabelecimento de 
políticas para o setor turístico, como meio de criar e programar políticas públicas que beneficiem e 
integrem todos os envolvidos (BROCCHI e SOLHA, 2008). 

Para que os benefícios do Turismo sejam alcançados é extremamente necessário que exista a 
cooperação entre as organizações públicas e privadas, de forma sejam realizadas transformações 
importantes nas organizações participantes, alterando algumas percepções sobre competição 
(POWELL apud ANDRIGHI e HOFFMANN, 2010). 

Desta forma, este estudo buscou analisar o papel exercido pelo Órgão Público responsável pelo 
Turismo na cidade de Pelotas junto aos demais atores que integram o Trade Turístico.  

Primeiramente, identificou-se quais dos entrevistados mantinham relações com este Órgão e 
com quais atores que o mesmo mantém relações, como meio de analisar se este está promovendo 
discussões que visem ao desenvolvimento integrado do Turismo, tanto para a criação de projetos, 
ações e políticas públicas que estejam bem embasadas como para a criação de um grupo atuante e 
integrado de busque desenvolver de forma competitiva o fenômeno turístico na cidade.   

Segue abaixo o Sociograma 1 que ilustra as relações existentes entre a Secretária de 
Desenvolvimento Econômico e Turismo e os demais atores citados. 

 
Sociograma 1 – Rede de relações da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SDET) 

 
          Fonte: Pesquisa direta, 2011. 
 

Neste sociograma foram incluídos todos os atores, nos quais os nomes emergiram durante o 
decorrer deste estudo (entrevistados e citados pelos entrevistados), como meio de observar qual o grau 
de integração da Secretaria no contexto especificado neste trabalho. É claro, que muitos dos citados 
podem manter relações com a SDET (dado não disponível neste trabalho), mas a partir dos atores 
citados pela própria Secretaria, estes deveriam aparecer se caso realmente esta interação existisse.  

É possível observar a partir da análise do todo, que a SDET mantém uma rede de relações 
relativamente pequena, principalmente por ser o Órgão responsável pelo planejamento e 
desenvolvimento do Turismo na cidade. Neste sentido, quando se examina especificamente a relação 
dos entrevistados com o Órgão é possível perceber que apenas nove deles (de um total de 21) mantêm 
relações regulares com o mesmo, o que vem ao encontro da afirmação feita a partir do todo. Sugere-se 
que esta falta de integração ocorra por causa da gestão anterior da Secretaria, que era pouco atuante e 
direcionada para o desenvolvimento forte e integrado do Turismo no município, como foi relatado 
pelos entrevistados. Foi possível detectar durante o estudo que um dos principais atores que 
influenciam a tomada de decisão do Trade Turístico é o novo Secretário, o que demonstra uma maior 



mobilização da nova gestão que não tem um ano de atividade completo, podendo mudar assim este 
cenário de pouco integração que foi diagnosticado.  

Ressalta-se, também, que mesmo algumas empresas que fizeram referência a SDET não foram 
citadas pela mesma. Examinando os entrevistados, é possível identificar que Churrascaria Lobão, a 
Restaurante Santo Antônio Grill e Laranjal Parque Hotel citaram a Secretaria enquanto que a mesma 
não os citou. Este fato pode ser dar pelo motivo da Secretaria ser importante para que os objetivos dos 
mesmos sejam alcançados, enquanto que o contrário não.  

Quando indagados sobre se procuram a SDET para discutir projetos, programas e ações, 11 dos 
21 entrevistados (exceto a SDET) (52% dos entrevistados) afirmaram que buscam contato com a 
mesma quando necessário. Isso pode indicar que metade dos entrevistados não acredita ou não tem 
interesse em formar parcerias como este Órgão, talvez pelo fato da Secretária não buscar se aproximar 
e contatar estes atores como a formulação destas ações. No momento em que estes atores não são 
apresentados a estes projetos e programas, torna-se praticamente impossível que estas organizações se 
refiram aos mesmos. Deve partir inicialmente da SDET, a apresentação destes planos de ações, de 
forma que estas empresas, associações, sindicatos, Instituições de Ensino, dentre outras estejam 
inteiradas do que vem acontecendo e possam, assim, vir a integrar e unir forças para que estes 
programas e projetos sejam implantados da forma devida. Sugere-se que esta falta de troca de 
informações e contato ocorra, ainda por causa da gestão anterior da Secretaria e do pouco tempo de 
atividade da nova gestão. Dentro dos projetos, programas e ações citados, os que mais se destacaram 
foram: a criação de um Grupo Gestor (por nove entrevistados), a Semana do Turismo da cidade de 
Pelotas – RS (por cinco entrevistados), o Projeto Verão (por cinco entrevistados) e os Postos de 
Informações Turísticas (por quatro entrevistados). Logo, foram citados também, a Sinalização 
Turística (por três entrevistados), Divulgação da Folhetaria Local (por três entrevistados) e por fim, a 
Contratação de estagiários dos Cursos de Turismo do município (dois entrevistados).  

Analisando a posição da criação de um Grupo Gestor, observa-se que os atores entrevistados 
destacam a importância de um Grupo que esteja integrado e unido para o desenvolvimento do Turismo 
no município. A partir do emprego deste Grupo Gestor se têm ferramentas para que o turismo seja 
mais planejado, compreendido e difundido na cidade, dado este que poderá futuramente alterar o grau 
de integração das Organizações envolvidas direta e indiretamente com o Turismo, fazendo com que o 
destino, seja mais reconhecido e competitivo. Ressalta-se, também, a importância de projetos como os 
demais referidos, pois cada um deles é responsável por fomentar o conhecimento do Turismo nas 
pessoas que o desconhecem, bem como reafirmar a força deste fenômeno como gerador de renda e 
empregos, movimentador da economia, conscientizador e divulgador dos atrativos disponíveis na 
localidade, dentre vários outros benefícios gerado pelo desenvolvimento responsável e integrado do 
Turismo.  

 
3 CONCLUSÕES 
 

O Turismo é um sistema no qual suas partes estão integradas e se influenciam. Para que as 
regiões turísticas se destaquem no atual mercado globalizado, torna-se importante que as organizações 
turísticas se articulem regionalmente para adquirirem vantagens, visando principalmente o crescimento 
da atividade, formando assim, um produto turístico integrado (GOMES, SILVA e SANTOS, 2008). 
Desta forma, atenta-se para a união entre os Órgãos Públicos responsáveis pela gestão turística e as 
organizações envolvidas com o Turismo em determinado munícipio, já que o envolvimento entre 
organizações (privadas e públicas) conduz a maior sustentabilidade dos projetos e ações, para a 
potencialização dos recursos disponíveis e o melhor posicionamento competitivo das cidades e 
regiões, o que possibilita o desenvolvimento e o crescimento das economias locais e regionais 
(VASQUEZ BARQUERO, 2002). 

Portanto, mapear o emaranhado de ligações entre as empresas integrantes de um mesmo setor 
possibilita uma melhor definição das estratégias de ação, em direção ao objetivo maior (ZACARELLI, 
2000), neste caso, o fomento e o desenvolvimento integrado do fenômeno turístico.  

Neste sentido, este estudo buscou reconhecer o papel desenvolvido pela Secretária de 
Desenvolvimento Econômico em prol do planejamento e desenvolvimento do Turismo de forma 
compartilhada e integrada. Tornou-se possível observar a partir da análise do todo, que a SDET 
mantém uma rede de relações relativamente pequena, composta por apenas 15 entidades. Quando se 



examina especificamente a relação dos entrevistados com este Órgão percebe-se que apenas nove 
deles (de um total de 21) mantêm relações regulares com a Secretaria. Supõe-se que esta falta de 
integração ocorra por causa da gestão anterior da Secretaria, que era pouco atuante e direcionada para 
o desenvolvimento forte e integrado do Turismo no município, como foi relatado pelos entrevistados. 
Também foi identificado que apenas 52% dos entrevistados buscam contato com a SDET para discutir 
ações, projetos e programas relacionados ao Turismo. Dentro dos projetos, programas e ações citados, 
os que mais se destacaram foram: a criação de um Grupo Gestor, a Semana do Turismo da cidade de 
Pelotas – RS, o Projeto Verão e os Postos de Informações Turísticas. Nesta ultima etapa pode-se então 
responder o objetivo especifico que visava identificar o papel da Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo (SDET) para a integração dos atores envolvidos com o desenvolvimento 
turístico da cidade de Pelotas – RS. 

Para que este cenário se altere, é necessário que os Órgãos Públicos, as associações e os 
sindicatos direcionados ao fomento do fenômeno turístico se unam de forma a estimular o aumento das 
relações entre as organizações afins ao fenômeno. Além disto, é essencial destacar o papel 
desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo bem como do Governo 
Federal no sentido de estimular o desenvolvimento do Turismo de forma integrada, através de ações, 
projetos e programas que possibilitem o envolvimento e comprometimento das organizações tanto 
públicas como privadas. Contudo, mais recentemente, destaca-se a criação de A partir do trabalho 
deste Grupo Gestor se têm ferramentas para que o turismo seja mais planejado, compreendido e 
difundido na cidade, dado este que poderá futuramente alterar o grau de integração entre o Poder 
Público e as demais organizações envolvidas direta e indiretamente com o Turismo, fazendo com que 
o destino, seja mais reconhecido e competitivo. 
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RESUMO  
 
O fenômeno da globalização, orientado pelo capitalismo financeiro, exige dos Estados 
Nacionais que se associem com vistas a ampliar sua representatividade internacional e mútua 
proteção. Tais integrações regionais produzem efeitos políticos, influenciando sobremaneira as 
regulamentações sociais, como a proteção previdenciária nos países envolvidos. Este trabalho 
reflete sobre os resultados da política social do Mercosul em relação aos efeitos mensuráveis 
que as integrações produzem sobre o bem-estar social dos cidadãos de seus Estados Parte. Para 
tanto, estuda dados normativos, principalmente o Acordo Multilateral de Seguridade Social do 
Mercosul e analisa os resultados que o mesmo pretende otimizar. Neste contexto, a questão 
previdenciária emerge como uma categoria de medida da eficácia do Estado Providência, assim 
como as normativas supranacionais são variáveis de análise. De acordo com o Ministério da 
Previdência do Brasil, 3,5 milhões de pessoas já foram beneficiadas pelo Acordo. 
 
PALAVRAS-CHAVE seguridade social; integração; Mercosul 
 
INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho pretende demonstrar de que modo a pós-modernidade e a 
globalização podem ajudar a efetivar direitos sociais. Assume, para isso, perspectiva teórica 
interdisciplinar sedimentada na ciência política, na sociologia e no direito para desenvolver a 
hipótese de que o fenômeno da globalização, característico da pós-modernidade e orientado 
pelos valores do capitalismo financeiro, exige dos Estados Nacionais que se associem com 
vistas a ampliar sua representatividade internacional. Tais integrações regionais produzem 
efeitos políticos e influenciam as legislações nacionais, como a proteção previdenciária, nos 
países associados.  

Adotar-se-á como teoria geral uma das teorias sociais da contemporaneidade de 
grande ressonância, sobre a qual diversos autores, das mais diversas tradições teóricas 
dedicaram-se, qual seja, a teoria da pós-modernidade. Faz-se uso dela conforme apresentada por 
Boaventura de Souza Santos (2005), enquanto paradigma emergente de transição, que apresenta 
propostas de intervenção local e global caracterizada por uma idéia ética alternativa que orienta 
a sociedade. Discorre Santos que o modelo cultural da modernidade foi extinto, em parte, pela 
superação, vez que cumpriu em excesso algumas de suas promessas, e pela obsolescência, 
porque é incapaz de cumprir as demais. Para operacionalizar o conceito, citou-se também 
publicações de Bauman e Kumar. 

Por sua vez, definir o fenômeno da globalização é imprescindível para se 
contextualizar o problema. Seitenfus (2004) entende-a como “afirmação de uma nova sociedade 
internacional, caracterizada pelo constante e seletivo fluxo de valores e por uma ordem 
econômico-financeira internacional cuja filosofia e estrutura transcendem, contrapõem-se ao 
Estado, ou dele prescindem” (2004, p. 174). Transparece do conceito uma suposta inutilidade da 
ação governamental, que seria, a partir daí, exclusivamente de representação.  

Como teria substantiva, trabalha-se com o conceito de Estado Providência(EP), 
tratando de fazer retrospectiva da construção do conceito, apresentando abordagens de seu 



surgimento e consolidação, bem como de seu momento de crise e as críticas que então 
advieram. Adota-se, enfim, o conceito de EP proposto por Pierre Rosanvallon (1997) vinculado 
a um modelo que convirja a regulação autogestionária e intra-social, combinando flexibilidade e 
rigidez. Afirma o autor que o único modo de superar a crise do EP de modelo keynesiano é 
reconhecer suas deficiências para além do critério econômico, que abarque uma revisão dos 
costumes sócio-políticos. Para Rosanvallon, o “sucesso da solução da crise depende do tríplice 
movimento de redução da demanda do Estado, de reencaixe da solidariedade na sociedade e de 
uma produção de maior visibilidade social, com redes de solidariedade direta” (1997, p. 86). 

Por integração regional usar-se-á o conceito adotado por Dasso Júnior (2000) que 
supõe a abolição total das barreiras aduaneiras entre distintas economias nacionais, envolvendo 
processos de agrupamento voluntário de países soberanos situados, habitualmente, na mesma 
região ou continente, constituindo-se probabilidade forte de que os conflitos sejam resolvidos 
sem violência e fornecendo possibilidades de trocas pacíficas entre suas populações (2000, p. 
27-28). São modalidades de integração econômica, segundo o grau de profundidade: Zona de 
Livre Comércio, União Aduaneira, Mercado Comum, União Econômica e Integração 
Econômica Total.  

Constitui o objetivo geral entender de que modo os processos de integração 
econômica regional interferem no bem-estar social dos cidadãos de seus Estados. São objetivos 
específicos que daí decorrem: identificar o vínculo existente entre os conceitos de pós-
modernidade, globalização, integração regional e proteção dos direitos sociais; perceber as 
mudanças causadas nas políticas previdenciárias dos países associados (especialmente Brasil e 
Portugal) depois da inclusão nos respectivos blocos que compõem; analisar os resultados dos 
benefícios concedidos nesses países após a internalização das disposições normativas 
internacionais sobre matéria previdenciária. Para tanto, far-se-á considerações acerca do 
desenvolvimento do conceito de EP e do bem-estar social, ponderando seu surgimento, 
consolidação, e crise, até o momento em que as integrações supranacionais que os processos 
contemporâneos de globalização fizeram surgir um novo modelo, pluralista e de workfare, da 
proteção social pelos Estados. O processo de integração social no mercado comum dos países da 
bacia do Prata, a seu turno, notabilizado pelo Acordo Multilateral de Seguridade Social do 
Mercosul (AMSS) (em vigência no Brasil desde 2007) apresenta-se como objeto relevante na 
análise deste sistema emergente de tutela de direitos previdenciários pelas relações 
internacionais.   

  
METODOLOGIA (MATERIAL E MÉTODOS) 
 

Fundamentado na comparação entre os resultados que o sistema de harmonização 
previdenciária da União Européia teve sobre Portugal e os efeitos que a integração social do 
Mercosul implementam na Previdência Social brasileira, esta pesquisa adotou os dados 
normativos emitidos por esses blocos econômicos em matéria social (precipuamente o AMSS e 
o Modelo Social Europeu) e os bancos de dados disponíveis como fonte dos resultados 
(especialmente o Eurostat). Na falta de dados oficiais mais representativos da realidade 
mercosulina, foi feita ampla prospecção de notícias sobre a questão social na bacia do Prata.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

A nova ordem mundial prescinde o Estado e limita sua função governamental. 
Novos atores políticos surgem nesse processo, mas a dinâmica pós-nacional é orientada para o 
workfare, em que a política social fica subordinada à visão ampla de política econômica, com 
diminuição de salário mínimo e direitos de bem-estar. A flexibilização dos direitos trabalhistas é 
um dos produtos da competição que se instala para estabelecer a escala principal de condução 
das políticas públicas. O Estado, nesse contexto, que relativiza suas despesas nacionais, pode 
incorporar funções de mera gerência das falhas do mercado para assegurar a questão social. 

O Direito emerge como instrumento efetivo da governação comunitária européia 
nesse contexto pós-nacional. Muito embora Portugal apresente elevado índice de Gini, constata 



diminuição na taxa de risco de pobreza após transferências sociais. Maiores gastos em pensão 
por velhice. Influência européia na Lei de Bases portuguesa de 2007. 

Considerações precisam ser ainda tecidas sobre a potencialidade jurídica do 
Mercosul, prejudicada pela ausência de instituições mais cogentes, como a exemplo de um 
tribunal único e independente para o bloco. Ponderações sobre a questão social na bacia do 
Prata levam à importância da defesa pela sociedade civil organizada. O Programa Mercosul 
Social e Solidário e políticas específicas para usuários determinados são conseqüências que daí 
decorrem. Quanto ao AMSS do Mercosul, relevância tem de ser dada ao fato de 3,5 milhões de 
trabalhadores já terem sido beneficiados. Estima-se que 600 mil brasileiros trabalham hoje no 
Paraguai e, sem a proteção conferida pelo AMSS, não seriam tutelados pela lei social paraguaia.  

 
 
CONCLUSÕES 
 

Este trabalho assevera que a publicização de resultados é direito a informação de 
fundamento republicano e constitui mecanismo de controle necessário a qualquer processo de 
integração.   

Concorda com a bibliografia revisada quando afirma que a globalização precariza 
as relações de trabalho, mas também cria discurso coeso de direitos humanos. Em que pese não 
serem comparáveis, os dois modelos de integração regional estudados (Mercosul e União 
Européia) produzem efeitos nos Estados Parte e ajudam a efetivar direitos sociais.  

No que concerne ao projeto político de coordenação previdenciária do Mercosul, 
enquanto tido como “guardião da democracia” para relevante parcela da doutrina, cabe ao bloco 
da bacia do Prata fazer cumprir o AMSS e tutelar os direitos sociais de seus nacionais.  
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Resumo: Este trabalho tem por objetivo apresentar as ações do Núcleo de Estudos Fronteiriços do 

Centro de Integração do MERCOSUL da UFPel. O papel da Universidade Federal de Pelotas no 

contexto da integração regional tem na fronteira com a República Oriental do Uruguai suas principais 

experiências e ações de extensão universitária. Nesse sentido, o projeto de criação do Núcleo de 

Estudos Fronteiriços na região fronteiriça entre Santana do Livramento, no Brasil e Rivera, Uruguai 

vem ao encontro das iniciativas integracionistas e aos objetivos propostos pela Universidade Federal 

de Pelotas no contexto da integração latino-americana. A implantação do Núcleo de Estudos 

Fronteiriços tem como foco principal, estudar e estimular a integração entre os países do 

MERCOSUL, numa perspectiva a partir do território fronteiriço, pois deste, emergem de fato os 

processos de integração social entre os habitantes, bem como são experimentadas em primeiro plano 

as decisões governamentais relativas ao processo de integração.  

 

Palavras-Chave: Integração Regional, Fronteira, Desenvolvimento. 

 

Introdução 

 

                 O papel da Universidade Federal de Pelotas no contexto da integração regional tem na 

fronteira com a República Oriental do Uruguai suas principais experiências e ações de extensão 

universitária. A extensão universitária não é uma abstração, ela é um dos substratos materiais da 

produção social da Universidade, e revela o modo como as Instituições de ensino concebem as suas 

relações com a sociedade e como operacionalizam o princípio da indissociabilidade entre o ensino, a 

pesquisa e a extensão. O ensino, a pesquisa e a extensão devem ser pensados de forma sistêmica e 

articulados, a fim de assegurar que os processos educativos e as atividades desenvolvidos, em uma das 

                                                 
1
 Professor da Universidade Federal de Pelotas; Centro de Engenharias; Curso de Engenharia Sanitária e 

Ambiental - ericokundecorrea@yahoo.com.br 
2
 Professor da Universidade Federal de Pelotas; Coordenador do Núcleo de Estudos Fronteiriços, Doutorando em 

Desenvolvimento Regional- pintomauricio@bol.com.br 

3 Professora da Universidade Federal de Pelotas; Centro de Engenharias; Engenharia Sanitária e Ambiental - 

luciarabc@gmail.com 

4 Discente do Curso de Relações Internacionais da UNIPAMPA; colaborador do Núcleo de Estudos Fronteiriços 

da UFPel - fronteira.ufpel@yahoo.com.br 

 

mailto:pintomauricio@bol.com.br


atividades fins, alimentem e retroalimentem positivamente as demais. Ao invés de ser o “objeto”, a 

sociedade deve ser o “sujeito” das práticas de extensão e responsabilidade social da Universidade. Ou 

seja, quanto mais a universidade se insere na sociedade, tanto mais esta se insere na universidade, é 

uma relação interativa, alicerçada em princípios como da responsabilidade social, por exemplo. 

                  Nesse sentido, a Universidade Federal de Pelotas através do Núcleo de Estudos 

Fronteiriços vem “se aproximando” da sociedade fronteiriça. A implantação do Núcleo de Estudos 

Fronteiriços na fronteira Santana do Livramento, no Brasil e Rivera, Uruguai tem como foco principal, 

estudar a integração entre os países a partir do território fronteiriço, pois deste, emergem de fato os 

processos de integração social, bem como são experimentadas em primeiro plano as decisões 

governamentais relativas ao processo de integração. Entende-se ainda, que as peculiaridades culturais, 

econômicas e sociais nas regiões de fronteira tem sido tema recorrente no processo de integração nos 

países do Mercosul. Assim, para as políticas públicas avançarem neste processo é necessário 

conhecermos de modo mais íntimo as características e especificidades dos sujeitos, dos municípios e 

das regiões que compõe o território fronteiriço do Brasil e dos demais países latino-americanos. 

                  Nesse contexto, a extensão universitária deve promover a universidade enquanto um bem 

público, democratizando-a de fora para dentro, o mesmo movimento que leva o conhecimento 

científico para a sociedade deve ser o que traz outras formas de conhecimento (senso comum, artístico, 

religioso, indígena, camponês etc.) para dentro da universidade. Assim, ao invés de os investigadores 

determinarem os problemas científicos a resolver, a sua relevância e as metodologias, esses resultam 

de uma partilha entre pesquisadores e utilizadores.  

 

Metodologia 

 
       Os resultados são apresentados de forma a permitir a apropriação de temas relacionados à 

experiência analisada, além do resgate da experiência em si, conforme estabelecido nos objetivos do 

estudo. A pesquisa compreendeu o estudo e análise dos dados coletados, utilizando-se a técnica de 

análise de conteúdo. Assim, sistematizou-se e analisaram-se as informações coletadas junto a 

documentos oficiais arquivados no Núcleo de Estudos Fronteiriços na fronteira Brasil-Uruguai. Para 

Bardin (1977, p.38) “a intenção da análise de conteúdo é a inferência5 de conhecimentos relativos às 

condições de produção (ou, eventualmente, de recepção), inferência esta que recorre a indicadores 

(quantitativos ou não)”. De acordo com Minayo (2006, p.303) a análise de conteúdo “diz respeito à 

técnicas de pesquisa que permitem tornar replicáveis e válidas inferências sobre dados de um 

determinado contexto”. Entre as modalidades da técnica de Análise de Conteúdo, encontramos: a 

análise lexical, análise de expressão, a análise de relações, a análise temática e a análise de 
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enunciação. Para a operacionalização desta pesquisa, utilizamos a análise temática, que segundo 

Minayo (2006, p.315) “está ligada a uma afirmação a respeito de determinado assunto.  

Resultados 

               

                    Diante das singularidades do território fronteiriço entre Santana do Livramento e Rivera, 

o Núcleo de Estudos Fronteiriços se propõe a atingir alguns objetivos, como: apoiar as atividades de 

ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal de Pelotas; proporcionar atividades de ensino, 

pesquisa e extensão das demais Universidades brasileiras; manter programas permanentes de ensino 

tanto de graduação quanto pós-graduação, relacionados com está área de conhecimentos; promover 

debates, palestras e seminários sobre o MERCOSUL e outros assuntos relevantes à comunidade 

acadêmica e a sociedade em geral; estimular à relação sociocultural entre o Brasil e os países do 

Mercosul. 

                    Desde a sua inauguração em 30 de julho de 2010 quando da visita a Fronteira da Paz dos 

Presidentes do Brasil e Uruguai, Luis Inácio Lula da Silva e José Mujica respectivamente, o Núcleo de 

Estudos Fronteiriços vem interagindo de maneira intensa com a sociedade fronteiriça. Esta interação 

tem provido aos pesquisadores-observadores da UFPEL as mais diversas interpretações da 

problemática e dos avanços da integração transfronteiriça. Entre as várias atividades destacam-se, por 

exemplo, as do meio ambiente, saúde humana, educação, cultura e segurança, com intuito de fomentar 

a integração e a cooperação recíproca. 

                     Estas ações adquirem uma perspectiva própria por se contextualizarem em uma zona de 

fronteira entre países, interessando assim, pontuar a complexidade que se expressa em torno da 

dinâmica social e do processo de construção das ações cooperadas entre os sujeitos políticos e sociais 

da fronteira. Destacam-se entre estas ações o 1º Curso Binacional em Gestão em Resíduos em 

Serviços de Saúde, durante o período compreendido entre 14 de outubro e 15 de dezembro de 2010, 

com de 22 representantes de Secretarias e Departamentos, hospitais público e privado, de Santana do 

Livramento e Rivera. O objetivo principal do curso foi promover a capacitação na área de gestão de 

resíduos de serviços de saúde junto a gestores. Outra atividade de relevância foi a realização da 1ª 

Conferência Binacional de Saúde, com o tema: Células-Tronco. O evento realizado na unidade de 

extensão do Centro de Integração do Mercosul no dia 30 de outubro de 2010, teve como objetivo 

divulgar e debater os conhecimentos atuais sobre a temática, envolvendo pesquisadores brasileiros e 

uruguaios. Na oportunidade a comunidade fronteiriça foi contemplada com o conhecimento dos 

palestrantes Dr. Luis Barbeito do Instituto Pasteur, Dr. Mario Clara do Centro Universitário de Rivera, 

Prof. Carlos Heguy representando o Uruguai e o Prof. Vinícius Farías da Universidade Federal de 

Pelotas representando o Brasil.  

                    Na área de educação o II Seminário Integrado de Educação à Distância, realizado nos dias 

24 e 25 de maio de 2011.  O evento objetivou dar maior conhecimento a comunidade acadêmica e a 



sociedade fronteiriça em geral sobre a modalidade de ensino, e demonstrar a integração entre as 

Universidades. Na área de segurança o destaque foi o 1º Curso Binacional de Prevenção de Drogas 

para Adultos. Este projeto foi desenvolvido em parceria com a Brigada Militar, realizado entre os dias 

14de junho e 27 de julho de 2011, com a finalidade de formar multiplicadores para trabalhar na 

segurança dos jovens quanto ao uso de drogas com consequente geração de violência. O curso contou 

com a participação de representantes de instituições do Uruguai: CECAP, Escuela de Policia, 

Comisaria, Jefatura de Policia, Unidad Especializada em Violencia Domestica, Colégio Juan Pablo II, 

todos da cidade de Rivera e do Brasil: Policia Civil de Quarai/RS, 6˚ R P Mon- Bagé,  por Santana do 

Livramento a Prefeitura Municipal, Receita Federal, Policial Civil, Escola Estadual Professor Chaves,  

Escola Estadual Alceu Wamosy, Núcleo Municipal de Educação Fiscal, Escola Municipal Célia 

Iruleguy, Escola Municipal Nepomuceno Vieira Brum, Patrulha Escolar- 2˚ R P Mon, Associação Dos 

Moradores de Bairros, Associação Espírita Duque de Caxias, Conselho Municipal Anti-Drogas, 

Comunidade Terapêutica Renascer. Na área cultural a sociedade fronteiriça expressou-se através da 

realização do lançamento do livro: A Fronteira Onde Borges Encontra o Brasil, escrito pela fronteiriça 

Carmen Serralta. Em seu texto, Carmen nos trás a primeira vinda do consagrado escritor argentino 

Jorge Luis Borges ao Brasil em 1934, mais precisamente a Santana do Livramento, fronteira com 

Rivera. As cidades de Santana do Livramento e Rivera são localidades de Estados distintos, contudo, 

cresceram juntas guardando uniformidade em seu aspecto físico e de formação territorial, entretanto 

apresentam diversidade em sua cultura, sua língua e sua organização político-social. Os processos em 

curso na região, de políticas de integração entre o Brasil e Uruguai foram aqui abordados, 

sumariamente, na dimensão teórica relativa aos aspectos de sua reprodução social.  

 

Conclusão 

                    A finalidade principal deste trabalho foi estabelecer alguns parâmetros iniciais que 

possam servir de base para o estudo dos agentes sociais e suas relações constitutivas da zona 

fronteiriça da região em análise. Contudo, podemos indicar que a extensão universitária deve 

aprofundar o compromisso e a responsabilidade social da universidade. A ecologia de saberes 

(revalorização dos saberes não científico e a revalorização do próprio saber científico pelo seu papel 

na criação ou aprofundamento de outros saberes não científicos) permite reatar o conhecimento 

científico ao senso comum, tornando-o conhecimento apropriado e utilizado pelos diferentes sujeitos e 

atores sociais.  

                  Portanto, os interesses e as demandas sociais se articulam aos interesses científicos dos 

pesquisadores, gerando assim, um senso de responsabilidade da academia com a comunidade que a 

cerca. Procurou-se ainda, refletir sobre a lógica e o grau de interação local que as comunidades 

fronteiriças de Santana do Livramento, no Brasil e Rivera, Uruguai conseguem articular mutuamente, 

seja ultrapassando os limites jurídicos e políticos, seja buscando beneficiar-se das ações impressas 



pelas políticas integratórias, seja adquirindo papel protagônico a partir da nova condição de 

centralidade que recebe a região, no contexto da integração regional e do MERCOSUL.  
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Resumo 

O presente trabalho tem por objetivo analisar o perfil dos gerentes de determinada empresa pública, 

situados em uma região de vendas específica. Em vista do alto grau de exigência sobre os serviços 

prestados e da desconfiança em seus recursos humanos por parte do público em geral, se faz 

necessário o conhecimento acerca do perfil dessas lideranças. No desenvolvimento do trabalho 

solicitou-se aos gestores desta região que respondessem a um questionário composto por dezoito 

questões fechadas e abertas. Os dados levantados na pesquisa apontaram que a maior parte dos 

gerentes é do sexo masculino, está na faixa etária de quarenta a cinqüenta anos e possui nível de 

escolaridade de segundo grau completo. A grande maioria se considera apta para desempenhar as 

funções do cargo o qual exercem e demonstra um conhecimento entre razoável e bom sobre a 

empresa. O aumento salarial foi um motivador para a aceitação do cargo, cabendo ressaltar a 

constatação do sentimento de responsabilidade, ao assumir tal função. Quase todos se consideram 

honestos e éticos. Dentre os maiores problemas encontrados no trabalho destes gerentes estão à 

burocracia e a falta de pessoal. 

 

Palavras-chave: Empresa Pública; Gestor; Perfil; Liderança.  

 

Introdução 

Os gestores atualmente estão exercendo um papel significante no desenvolvimento das organizações, 

realizando atividades importantes para a construção de uma estrutura de trabalho sólida e eficaz, que 

deve ser eficiente para trazer resultados financeiros positivos para está, levando sempre em 

consideração a preocupação com o profissional que nela está inserido. Assim Meyer Jr. e Murphy 

(2000) apontam como características importantes do gestor: visão de futuro, domínio da tecnologia, 

visão estratégica, capacidade de decisão, prática de empowerment, gerenciamento de informações e o 

ato de empreender e participar. Percebe-se assim neste contexto a importância desse profissional, no 

ambiente organizacional dos dias atuais. 

Seguindo esse pensamento, este estudo tem o intuito de junto a uma empresa pública, a partir de sua 

Regional de Vendas situada na cidade de Pelotas, no estado do Rio Grande do Sul, descrever o perfil 

dos gestores das unidades de atendimento que atuam dentro desta regional. A organização objeto desta 

pesquisa trabalha diretamente com a população prestando serviços de postagem, possuindo como 

esteio os seus valores, que são ética e respeito. Conforme Improta (2011), ética, representa a ciência da 

moral, e meritocracia é como um sistema onde o mérito pessoal determina a hierarquia. Tanto no 

sistema educacional como administrativo, em que os mais dotados ou aptos são escolhidos e 

promovidos conforme seus progressos e consecuções; onde a organização preza pelo respeito às 

pessoas, compromisso com o cliente e sustentabilidade. 

Por tanto este trabalho se justifica em vista do alto grau de exigência sobre os serviços prestados pela 

instituição pública e um relativo descontentamento do publico em geral quanto a seus recursos 

humanos, necessitando-se assim evidenciar o perfil de gestor que nela executa funções determinantes 

para seu bom funcionamento. A instituição pesquisada é uma empresa que presta atendimentos e 

serviços diretamente ao público e a partir deste fato se faz necessário que o gestor esteja dentro de um 

perfil adequado para exercer tal função, sendo uma pessoa competente, comprometida, treinada, tendo 

à ética como um de seus atributos para que a empresa possa prosperar e confiar no serviço que este 
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executa. O líder é a pessoa com mais responsabilidade perante aos liderados, Gómez (2008) diz que 

responsabilidade é uma atitude que é indicativa do grau de comprometimento com o próprio 

crescimento como ser humano e como profissional. Ao mesmo tempo esta atitude, juntamente com a 

honestidade, determina até que ponto uma pessoa pode ser confiável. Por isso, é difícil imaginar um 

irresponsável em um cargo diretivo. 

Ainda para Gómez (2008) a honestidade esta muito ligada com a auto-estima, o sentido do decoro e 

dignidade pessoal. A honestidade é à base da autoridade moral e da credibilidade, ambas essenciais 

para os dirigentes. 

A presente pesquisa obteve seus dados coletados através de questionários aplicados aos gestores das 

unidades de atendimento que compõem uma determinada região de vendas da empresa pública 

estudada.  A análise dos dados nos permitiu traçar o perfil destes gestores públicos os quais tem 

realidades diferentes devido à localização, a estrutura que a empresa apresenta nas suas diferentes 

unidades bem como uma grande diferença de quadro de pessoal de uma unidade para outra, pois tal 

empresa tem unidades que são uni pessoal, ou seja, só há o gerente e este desenvolve diversas funções.   

Assim este trabalho tem o objetivo de descrever o perfil do gerente o qual circunda esta organização 

pública. Podendo assim caracterizar o perfil básico do gerente, o tempo de permanência na empresa, 

averiguar a quanto tempo trabalha na função de gestor, o conhecimento que ele julga ter sobre a 

empresa, se obteve treinamento para exercer o cargo e verificar as dificuldades de liderar e o 

sentimento de ser líder.  

 

Metodologia 

A abordagem proposta é de caráter exploratório com a análise quantitativa. Para Santos (2002), 

Explorar é tipicamente a primeira aproximação de um tema e visa criar maior familiaridade em relação 

a um fato ou fenômeno. A pesquisa exploratória é quase sempre feita como levantamento de dados 

bibliográficos, entrevista com profissionais que estudam/atuam na área. Quanto à análise quantitativa 

prevêem-se a mensuração de variáveis preestabelecidas, procurando verificar e explicar sua influência 

de incidências e de correlações estatísticas.  

O instrumento de coleta de dados adotado foi o questionário estruturado com questões abertas e 

fechadas, sendo algumas de múltipla escolha para assim identificar o perfil dos gestores públicos, 

como: (idade, sexo, escolaridade,) além de questões acerca do tempo de carreira na empresa, o porquê 

da opção de ser funcionário publico entre outras que são pertinentes para a pesquisa.  

 A coleta de dados foi realizada através de e-mail durante os meses de maio e junho do ano corrente, 

especificamente as unidades de atendimento que estão inseridas na carteira de abrangência da 

Regional de Vendas localizadas nas cidades do sul do estado do Rio Grande do Sul. A população alvo 

são os servidores públicos que atuam como gerente de unidade da Regional de Vendas estudadas. 

Participaram trinta e um da totalidade de quarenta e três gestores os quais fazem parte do universo 

analisado. Para análise foi considerado apenas os questionários respondidos. 

Os dados foram organizados de forma numérica para melhor visualizar o perfil dos gestores inseridos 

neste contexto. A tabulação dos dados, feita no programa da Microsoft Officce Excel, nos mostra 

informações que foram expressos através de tabelas e gráficos as quais foram confrontadas com a 

fundamentação do referencial teórico. 

 

Resultados e Discussões  

A análise dos dados permitiu constatar que, no que tange ao gênero dos ocupantes do cargo de 

gerência, na empresa pública pesquisada, 84% são do gênero masculino. Já no que se refere à faixa 

etária dos gerentes da regional de vendas pesquisada, a maioria, ou seja, mais de 50% dos pesquisados 

tem idade entre 40 e 50 anos. 

Quanto ao nível de escolaridade, verifica-se que a grande maioria dos gerentes, 61% tem somente o 

ensino médio completo (2° grau), assim torna-se interessante tomar conhecimento da formação escolar 

dos gerentes estudados, para assim ter idéia de quantos buscam se aprimorar fora da empresa e 

quantos continua com o nível mínimo exigido. Macusso e Silva (2005) dizem que mestrados e 

doutorados são bem-vindos em qualquer currículo, mas o servidor público tem de analisar com frieza 

quais são as reais exigências de seu cargo e qual a relação custo benefício que um determinado curso 

pode trazer. O objetivo é aperfeiçoar sua atuação; a promoção será uma conseqüência. Considera-se 

que com relação ao tempo de permanência do gestor na empresa não houve destaque, pois se verifica 



índices semelhantes em todas alternativas questionadas, constando-se uma média de 20 anos de 

trabalho exercidos nesta empresa. Apesar dessa média, a concentração do tempo que o gestor está no 

cargo fica na faixa de 1 a 5 anos, fato que demonstra que a empresa renovou seu quadro de gestores a 

pouco tempo. Mas não menos os gestores com mais de 20 anos de função que representa 23% da 

amostra e estão estagnados na suas carreiras profissionais. Para Chiavenato (2005) o desenvolvimento 

das pessoas está relacionado com o desenvolvimento de sua carreira. A carreira é uma sucessão de 

cargos ocupados por uma pessoa ao longo de sua vida profissional. A carreira pressupõe um 

desenvolvimento profissional gradativo e cargos crescentes e mais complexos. 

No que tange a aptidão desses dirigentes para gerir a empresa, fica evidente que a grande maioria, 

81% dos respondentes se consideram aptos para trabalhar como gerente. Dentre os motivos que os 

levam a crer na sua aptidão foi relatado com maior freqüência o conhecimento e a experiência. A 

aptidão descreve a capacidade de um indivíduo, de acordo com Chiavenato (2008) a abordagem mais 

conhecida é a teoria multifatorial de Thurstone. Cada cargo impõe determinadas aptidões do ocupante 

e por isso é difícil julgar se este realmente preenche os requisitos sem fazer uma analise mais profunda 

do cargo e do ocupante.  

Quanto ao treinamento para assumir ao cargo de gerente, constata-se que 60% foram beneficiados com 

o treinamento. O serviço público necessita de pessoas capacitadas, que realizam cursos de treinamento 

profissional para melhorar a capacidade de desempenho Marcusso e Silva (2005). Sobre a dificuldade 

em gerir, foi constatada entre as principais dificuldades a burocracia com 22%, a falta de pessoal com 

20%, a sobrecarga de trabalho com 16%. Segundo Weber (1991 apud FERNANDO 2006) a 

burocracia é uma questão muito presente no trabalho dos funcionários públicos e influencia na hora de 

liderar, pois impede algumas iniciativas ou traz demora a resolução de problemas. 

Constata-se a partir dos dados analisados que o sentimento que a liderança trás mais freqüente é a 

responsabilidade com 52%. De acordo com Gómez (2008) a responsabilidade é uma atitude de 

indicativa do grau de comprometimento da pessoa. 

 

Conclusões 

Esta pesquisa permitiu demonstrar alguns dos aspectos avaliados sobre o perfil do profissional, 

destacando que a maioria desses são do gênero masculino, possuem a faixa etária, de quarenta a 

cinqüenta anos de idade, tendo escolaridade de nível médio. 

Os dados a cerca da carreira demonstraram que a maior parte dos entrevistados optou por ser servidor 

público devido à estabilidade da carreira. Quanto ao cargo, a maioria pôde escolher entre ser gestor ou 

não, sendo que o principal motivador da maioria para aceitar o cargo de gerente foi o aumento salarial. 

Somado a isso, grande parte dos gestores mudaria de cargo para crescer profissionalmente. Ao entrar 

no mérito da gerencia e da liderança foi relatado que a burocracia presente no trabalho dos servidores 

públicos e a falta de pessoal são dificuldades por eles enfrentadas. Ao trabalhar no cargo de gerência a 

responsabilidade trazida por esses indivíduos, refere-se à execução das suas atividades com 

honestidade, ética, integridade e determinação. Assim conclui-se que este trabalho possui grande 

relevância para a administração do setor publico, pois constata quais são as características do gestor de 

uma importante instituição publica. 

 

Referências  

CHIAVENATO, I. Gerenciando com as pessoas: transformando o executivo em excelente gestor de 

pessoas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 

 

_________________. Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações. 3 ed. 

Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 

 

FERNANDO, V. S. O perfil do servidor público na sociedade moderna. Revista Esmafe: Escola de 

Magistratura Federal da 5ª Região. Recife: 2006. 

 

GÓMEZ, E. Liderança ética: um desafio do nosso tempo. 2 ed. São Paulo: Acadêmica de 

Inteligência, 2008. 

 

IMPROTA, Luiz, Eduardo. Meritocracia. www.tiespecialista.com.br.2011/03 acessado  em jun/2011 

http://www.tiespecialista.com.br/


 

MARCUSSO R. P.; SILVA, J. L. M. Funcionário público municipal: uma visão inovadora. 2005.   

Dissertação. Curso de Aperfeiçoamento. Pós-Médio em Gestão Municipal. Universidade Luterana do 

Brasil, Santa Maria/RS. 2005. 

 

MEYER JR., V.; MURPHY, P. Dinossauros, gazelas e tigres: novas abordagens da administração 

universitária. Um diálogo Brasil e EUA. Florianópolis: Insular, 2000. 

 

SANTOS, A. R. Metodologia científica: a construção do conhecimento. 5 ed. Rio de Janeiro: DP&A, 

2002 

 



O POLO NAVAL DESENVOLVENDO RIO GRANDE 
 

Carol Nicoli Dorneles; Daiana Carvalho Borges; Débora Bastos Pottes  
 

1. RESUMO 
 

Uma das cidades mais antigas do Rio Grande do Sul, Rio Grande, conhecida como cidade portuária 
através de seu Polo Naval, possui uma das economias mais competitivas e diversificadas do Estado, a 
cidade se consolidará como o maior polo metal mecânico do país entre os primeiros do mundo, pois 
em realizando investimentos em infraestrutura e adequando-se aos padrões internacionais, 
comprometendo-se com a segurança, meio ambientes e saúde, também movimentando a rede 
educacional e comercial da região sul.  
 
Palavras chave: Polo naval; Desenvolvimento regional; Sustentabilidade. 
 
 
Abstract 
One of the oldest cities of Rio Grande do Sul, Rio Grande, known as a port city through its Naval 
Polo, has one of the most competitive economies and diverse state, the city was consolidated as a 
major pole metal mechanic in the country among the first the world, for in making investments in 
infrastructure and adapting to international standards, committing to safety, environment and health, 
also moving the network of educational and commercial south. 
 
Key-words: Naval Polo; Regional Development; sustainability. 

 
2. INTRODUÇÃO 

 
A cidade de Rio Grande está desenvolvendo-se rapidamente e  se tornando cada vez mais 

uma cidade de atividades portuárias, que além de embalar consideravelmente a economia e a 
população do próprio município, está acelerando o crescimento também nas cidades mais próximas 
como Pelotas, que tem suprido as novas necessidades de Rio Grande, pois nesta já está saturada. 

Neste trabalho, além de apresentar os fatos sobre o desenvolvimento regional, também 
comentará sobre o causador da expansão, o Polo Naval, que tem encomendas de oito plataformas 
petroleiras, que produzem por volta de dois milhões de barris de petróleo no Brasil. Um dos tópicos 
sociais que está em alta, hoje, é a sustentabilidade, que é muito valorizada pela Petrobras, empresa 
responsável pela criação das plataformas.  
 
3. POLO NAVAL E DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
 
 

Rio Grande, uma das cidades mais antigas do Rio Grande do Sul é também conhecida como 
cidade portuária, possui uma população de 196.337 habitantes e situa-se no extremo sul do Estado. 
Hoje possui uma das economias mais competitivas e diversificadas, devido ao Pólo Naval implantado 
na cidade. Pólo este sediado no ERG I (Estaleiro Rio Grande I) tem 20 mil metros quadrados de área 
de oficinas, dois cais com capacidades diferentes, um pórtico que suporta até 600 toneladas e um dique 
seco que tem capacidade para construção simultânea de dois navios petroleiros ou duas plataformas, 
colocando-se no mesmo nível dos construídos pelos asiáticos, entrando na disputa pela construção de 
navios no cenário internacional. Também farão parte do complexo naval do grupo os ERG II 
(Estaleiro Rio Grande II) e ERG III (Estaleiro Rio Grande III). 



 

 
Figura 1: ERG I, ERG II, ERG III. 

 
A cidade de Rio Grande deverá se consolidar como o maior pólo metal mecânico dos pais, 

entre os primeiros do mundo, pois vem realizando investimentos em infraestrutura e adequando-se aos 
padrões internacionais. Este Porto que por ter grande atuação no extremo sul do Brasil é considerado 
Porto Cone Sul. As condições geográficas favorecem a cidade, pois a profundidade do Porto é 
excelente, outra grande vantagem é a oferta de infraestrutura de transporte, o que é um fator de alta  
redução de custos e aumento da eficiência e logística agregando maior valor às mercadorias. 

No presente momento a cidade movimenta-se economicamente através de atividades 
portuárias, sendo uma das grandes responsáveis pela exportação e importação de grãos e contêineres 
do país. Há diversas empresas que utilizam os terminais do Porto e do seu cais comercial, exemplos 
como Bunge, Mosaic, Phenix, Tecon, entre outros.  

Estão sendo feitos investimentos públicos e privados na Indústria da construção naval alem da 
realização de dezenas de outros projetos em estudo para o distrito industrial nos próximos dez anos. 
Devido ao crescimento de Rio Grande os municípios da região também serão beneficiados com 
empregos diretos e indiretos, estima-se que a população cresça consideravelmente, atraída pelos novos 
postos de trabalho, para facilitar este processo à prefeitura rio-grandina esta consciente dos 
investimentos que terão de ser feitos em obras de infraestrutura, para o ano em curso já programou a 
duplicação da rede de esgoto e da BR116, entre outras medidas concretas. Já estão sendo conduzidas 
as implantações de hotéis, um hospital e o mercado do Carrefour, também existe um grupo de agentes 
da prefeitura e da sociedade local para debater temas como capacitação profissional, habitação, saúde, 
educação, segurança e trânsito, PINHO (2011). 

Segundo reportagem publicada no Jornal Diário Popular no dia 14 de março de 2010  
 

“crucial é o problema da falta de mão de obra qualificada, local e regional, cuja 
demanda aumentará na medida em que se intensificarem as construções. Engenheiros 
têm sido selecionados entre egressos da Fundação Universidade do Rio Grande 
(Furg), porém, técnicos de grau médio, artífices e outros profissionais do mesmo nível 
são recrutados a duras penas em cidades próximas e, na maioria, fora do Estado. 
Todavia, para suprir essa lacuna, que tanto preocupa os empreendedores, os gestores 
municipais, as universidades e instituições afins, cursos de especialização começam a 
se multiplicar nos principais centros de ensino, principalmente, em Rio Grande e 
Pelotas. Assim, depois de décadas de estagnação e até retrocesso, a região sul 
vislumbra novos horizontes num futuro próximo.” 
 

O foco está no aprendizado profissional de trabalhadores acima de 16 anos que estejam 
desempregados ou recém-contratados. A meta é treinar 100 mil pessoas em quatro anos. Os cursos 
serão realizados nos canteiros de obras ou em localidades próximas e não nos grandes centros urbanos 
com recursos do FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador). As áreas de treinamento são: soldagem, 
encanamento e instalação de tubulações, instalações elétricas, montagem de estrutura de madeira e 
metal, pintura de obras e estruturas metálicas, estruturas de alvenaria, todas com forte demanda pelo 
mercado de construção civil para obras de infraestrutura. 



Rio Grande possui um sistema de educação completo, conta com inúmeras escolas de ensino 
fundamental e médio, dentre elas se destacam o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, e a Escola 
Técnica Estadual Getulio Vargas. No ensino superior é equipada por duas universidades, a Fundação 
Universidade Federal do Rio Grande e a Faculdade Anhanguera. Alem destes meios para a capacitação 
profissional os treinamentos também acontecem na Universidade Petrobras que atende a demandas em 
diversas áreas por meio de cursos presenciais ou a distancia, para a formação ou educação continuada.  

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e a Associação Brasileira da Infraestrutura e 
Indústrias de Base (Abdib) assinaram termo de cooperação liberando mais três mil vagas para a 
realização de cursos de qualificação profissional e capacitação de mão-de-obra em Rio Grande, ao 
todo serão duas mil vagas destinadas a construção civil e mil vagas para a construção naval através do 
Planseq, ZACHER (2011). 

A cidade relativamente pequena, em apenas três anos sofreu o aumento da frota de 50% sendo 
assim 60 mil carros, um para cada três habitantes. Em decorrência do aumento da frota, as ruas 
tornaram-se insuficientes para cobrir a demanda exigida, tendo em vista que são necessárias obras 
viárias de alargamentos e duplicações de ruas. No setor imobiliário também estão havendo aumentos 
consideráveis nas procuras por imóveis de padrão médio, tanto para compra quanto para aluguel e os 
preços estão subindo rapidamente.  Segundo publicado no jornal Zero Hora de 25 de março de 2011 a 
empresa porto-alegrense Aquário Empreendimentos Imobiliários anunciou projeto para construção de 
um complexo econômico-habitacional em Rio Grande, dividido em duas etapas, em uma área de 100 
hectares, o investimento é estimado em R$ 800 milhões, suas intenções são erguer uma espécie de 
bairro, com ala comercial, habitacional, além de escola, posto de saúde e área de lazer, na primeira 
etapa pretendem iniciar a construção de um shopping, que terá dois andares, com 148 lojas, cinco salas 
de cinema, mais de duas mil vagas de estacionamento, construirão também dois prédios comerciais, 
um hotel cinco estrelas e mais 1,5 mil unidades habitacionais para as classes que recebem até três 
salários mínimos. A previsão é iniciar a venda dos espaços e a construção em outubro deste ano e 
inaugurar em 2013. Devido à falta de habitação na própria cidade, a vizinha Pelotas, tem oferecido 
imóveis para comprar e alugar com um preço mais em conta, empresas de grande porte têm procurado 
terrenos para investir na cidade vizinha, que está com projeto de construir três shoppings centers em 
vista do crescimento populacional que está por vir nos próximos anos.  

Outros projetos são no setor energético que começam a amadurecer na Região Sul do Estado. 
O principal empreendimento é o terminal de regaseificação de gás natural liquefeito (GNL) e a usina 
térmica para gerar energia a partir desse combustível – ambos no município de Rio Grande. O 
investimento da Gas Energy New Ventures nos dois projetos soma R$ 1,4 bilhão. O gás extraído pelas 
plataformas no oceano chegará a navios, na forma líquida. O terminal vai transformá-lo em gás 
novamente, que será usado para movimentar a usina. E mais investimentos em energia acenam com 
mudanças adicionais. O Rio Grande do Sul tem a maior reserva de carvão do país e é um dos três 
Estados mais indicados para geração de energia a partir da força dos ventos. Há projetos de parques 
eólicos que somam 1,8 mil megawatts (MW) de potência instalada a partir da implantação de 
aerogeradores em Rio Grande, Santa Vitória do Palmar, Chuí e Jaguarão, informa a Secretaria de 
Infraestrutura e Logística do Estado (Seinfra). Todos têm indicação de viabilidade econômica e foram 
alvo de estudos, à medida que os investidores participaram dos recentes leilões de energia eólica, 
explica João Carlos Felix, assessor técnico da Seinfra. 

Com a primeira estrutura construída em Rio Grande, a P-53, que foi entregue em outubro de 
2008, foram gerados cerca de 4,3 mil empregos diretos. Mas foi executada com matéria-prima 
fornecida a partir de outras regiões. A ideia é que agora os fornecedores possam efetivamente se 
instalar e produzir na própria zona sul, como ocorre em outros polos navais. São as vantagens 
competitivas trazidas pela chamada economia de aglomeração: o fenômeno ocorre quando as empresas 
de uma mesma cadeia produtiva estão instaladas num raio de 100 quilômetros, dentro do qual têm 
facilidades logísticas e de relacionamento com clientes e fornecedores de bens e serviços, um exemplo 
deste tipo de acontecimento é a instalação do cluster calçadista do Vale dos Sinos ou o metal-
mecânico, na serra gaúcha. Para o ex-secretário de Desenvolvimento e Assuntos Internacionais do 
Estado, Márcio Biolchi, a fase em que o pólo naval de Rio Grande era apenas uma promessa já passou. 
“A sua implantação é uma realidade”, afirma. 



Este investimento do pólo naval tem a finalidade de criar oito plataformas das quarenta e cinco 
que serão criadas e inauguradas até o ano de 2020, segundo estimativa da Petrobras. Lembrando que 
uma plataforma já foi criada e inaugurada pelo Ex Presidente Luis Inacio Lula da Silva, a P53. Outras 
duas já estão em andamento, são as plataformas P55 e P63, que prometem um dos maiores içamentos 
da história, sendo até registrado por um canal da TV a cabo, National Geografic. Álvaro Teixeira, 
secretário executivo do Instituto Brasileiro do Petróleo, Gás e Biocombustíveis pondera que a 
necessidade por embarcações e plataformas durará “dezenas de anos”. Sendo pessimista, ele calcula 
uma demanda de pelo menos 20 anos. “O Brasil levou meio século para confirmar reservas de 14 
bilhões de barris de petróleo. Agora, somente nos próximos dez anos teremos um volume igual a esse 
para explorar”, argumenta. 

 
 

4. SUSTENTABILIDADE 
 
A Petrobras possui um sistema de comprometimento com a Segurança, Meio Ambiente e 

Saúde (SMS), que assegura a sustentabilidade de projetos e produtos desenvolvidos. Aspectos 
relacionados a impactos e benefícios do ponto de vista econômico, ambiental, social e de eficiência 
energética são considerados desde a extração do petróleo ao descarte de efluentes. Estimulando a 
educação e capacitação constante de sua força de trabalho, além do envolvimento de fornecedores, 
órgãos competentes e entidades representativas dos trabalhadores, entre outros grupos que se 
relacionam com a companhia, a Petrobras acredita que alcançará suas metas e objetivos em relação ao 
SMS. 

A companhia integra o Índice Dow Jones de Sustentabilidade, vinculado a bolsa de Nova 
York. É signatária do Pacto Global das Nações Unidas, com o objetivo de mobilizar colaboradores 
para a adoção de valores fundamentais e internacionalmente aceitos nas áreas de direitos humanos, 
relações de trabalho, meio ambiente e combate a corrupção, PETROBRAS (2009). 

A unidade do estaleiro ERG I possui um sistema próprio de tratamento de água e esgoto que 
alem de suprir as necessidades básicas tratam a água que possa ter algum resíduo poluente e a colocam 
no mar de volta. Também possui uma usina elétrica que tem capacidade para abastecer uma pequena 
cidade de aproximadamente 20 mil habitantes. Para prevenir a contaminação do solo juntamente com 
a construção da plataforma, é utilizada uma espécie de picadeiro de forma que seja à base de toda a 
obra, minimizando a possibilidade de contaminação. 

Assim, como em outros locais a preocupação ambiental com relação a resíduos sólidos é de 
muita relevância. As políticas de controle destes resíduos buscam estabelecer normas referentes à 
forma de uma coleta mais adequada e, principalmente de disposição do material descartado. Nos 
países industrializados é o estabelecimento de critérios e incentivos que permitam a implantação de 
programas de prevenção e redução dos mesmos, assim como programas de reciclagem e/ou 
recuperação destes resíduos.  

Governos, juntamente com as indústrias e o público em geral, devem trabalhar em conjunto 
para reduzir a geração de resíduos e de produtos descartados. Havendo a necessidade da 
implementação de políticas ambientais condizentes com o desenvolvimento sustentável. Sem políticas 
ambientais eficazes e sem uma sociedade civil alerta, consciente, mobilizada e participativa, este 
desenvolvimento econômico pode levar a uma perda do patrimônio natural e ambiental, conforme 
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos do Porto de Rio Grande. O descarte incorreto desses 
resíduos que possuem concentrações elevadas de toxicidade compromete seriamente o ecossistema da 
região. 

 
5. CONCLUSÃO 
 
A Região do extremo sul do Brasil está em forte desenvolvimento desencadeado pelo Polo Naval, que 
proporcionará centenas de empregos diretos e indiretos. A questão de qualificação de mão-de-obra 
cresce com a oferta de diversos cursos de aperfeiçoamento, que beneficiam a região próxima a Rio 
Grande. Os problemas de Infraestrutura não minimizam este crescimento, e já estão sendo 



solucionados em curto, médio e longo prazo. Rio Grande está se tornando um polo para investimento 
nos próximos 10 anos, que parece ser o prazo máximo para o desenvolvimento regional, em relação à 
indústria naval. As empresas responsáveis chamam a atenção para a preocupação com o meio 
ambiente, e agem da melhor forma, com uma política de preservação rígida para que todo o 
ecossistema seja devidamente preservado. 
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RESUMO 
 
Pelotas é o terceiro município mais populoso do estado do Rio Grande do Sul. Localiza-se na 
encosta do Sudeste às margens do Canal São Gonçalo, que liga as Lagoas dos Patos e Mirim no 
extremo sul do país e apresenta inúmeras potencialidades para o desenvolvimento do turismo. 
Uma das principais atrações de Pelotas são os doces artesanais, advindos da mistura de receitas 
de muitos imigrantes europeus que habitaram a cidade. A origem da tradição doceira em Pelotas 
remonta ao ciclo do charque, um dos momentos mais áureos do estado do Rio Grande do Sul. A 
Feira Nacional do Doce é um evento anual realizado com o intuito de promover a cultura 
doceira da cidade de Pelotas – RS para todo o Brasil e exterior. No ano de 2006, pensou-se em 
criar um ícone que representasse a cidade de Pelotas e sua tradição doceira, como forma de 
representar a cidade e integrar a cultura e o turismo local. Assim, inspirado em projetos como o 
Cow Parade e os Leões de Munique, ambos projetos internacionais que já visitaram os mais 
variados países com suas exposições, uma agência de publicidade da cidade de Pelotas teve a 
ideia de lançar formigas gigantes como forma de atrair atenção para a Cidade do Doce. 
 
Palavras-chave: Fenadoce; Pelotas; Formiga-gigante; Doce. 
 
INTRODUÇÃO 
 

Pelotas é o terceiro município mais populoso do estado do Rio Grande do Sul. 
Localiza-se na encosta do Sudeste às margens do Canal São Gonçalo, que liga as Lagoas dos 
Patos e Mirim no extremo sul do país e apresenta inúmeras potencialidades para o 
desenvolvimento do turismo. Pelotas é uma referência comercial no sul do Brasil.  

O município é conhecido nacionalmente pelo seu patrimônio material (prédios, 
monumentos históricos e diversidade de atrativos naturais) e imaterial (cultura gastronômica e 
manifestações culturais) advindo, sobretudo, da época áurea vivida pelos pelotenses no final do 
século XIX e início do século XX. 

A origem da tradição doceira em Pelotas remonta ao ciclo do charque, um dos 
momentos mais áureos do estado do Rio Grande do Sul. Os charqueadores trouxeram os 
costumes dos portugueses e foram a elite de emergentes do século XIX (MAGALHÃES, 2001).  

Nos conventos portugueses utilizavam-se as claras de ovos para engomar o hábito das 
freiras, assim restavam diversas gemas. Com isso, surgiram os ovos moles que deram origem a 
tantos outros doces. Como a produção de açúcar no Rio Grande do Sul era escassa, fazia-se 
necessária a importação deste de estados como Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Santa 
Catarina e São Paulo. 

Com o fim do ciclo do charque, com a abolição da escravatura e com a chegada dos 
imigrantes alemães, italianos e franceses em meados do século XIX, novas etnias passaram a 
conviver no mesmo espaço possibilitando a troca de costumes e tecnologias. Nesse período é 
intensificado o cultivo de frutas de clima temperado como pêssego, maçã, figo, marmelo e 
pouco depois a utilização dessas frutas na forma de compotas, doces de massa, passas e 
cristalizados (MAGALHÃES, 2001). 



A cultura doceira de Pelotas tem sido destacada com a Fenadoce (Feira Nacional do 
Doce). A Fenadoce foi criada em 1986, pelo Poder Público juntamente a outras entidades. A 
Câmara de Dirigentes Lojistas de Pelotas - CDL assumiu o evento em 1995. Inicialmente a feira 
ocorria a cada dois anos, sempre em um local diferente da cidade. A partir do ano de 2000, 
passou a ser realizada anualmente e com endereço fixo: o Centro de Eventos Fenadoce, próximo 
ao principal trevo de entrada do município. 

A Feira Nacional do Doce é um evento anual realizado com o intuito de promover a 
cultura doceira da cidade de Pelotas – RS para todo o Brasil e exterior. Atualmente é o maior 
evento da região. Tem caráter internacional e conta com 285 estandes e praça de alimentação, 
que abriga o palco principal de shows, área reservada para estandes do doce que também possui 
palco para shows secundários, galpão externo para apresentações das tradições gauchescas e 
comercialização de produtos gaúchos, parque de brinquedos na área externa, estacionamento 
para aproximadamente cinco mil carros. A feira recebe, aproximadamente, 300 mil pessoas nos 
seus 19 dias de funcionamento. 

A utilização do marketing no turismo possibilita a criação de diferenciais competitivos 
entre os variados destinos turísticos existentes. A identificação de potencialidades turísticas, a 
melhoria da infra-estrutura e a adequação do destino somente conseguirão se destacar no 
mercado atual com a criação de diferenciais competitivos.  

A criação da imagem de um produto relaciona as suas características tangíveis e 
intangíveis, alcançando dessa maneira o imaginário do consumidor, que é um fator determinante 
no seu processo de escolha. Discorrendo sobre esse assunto Bignami (2001, p.11) afirma que “a 
imagem é uma característica do produto turístico determinante no processo de decisão de 
compra do consumidor.”. Além disso, destaca também o fato de que é importante fazer o 
marketing do produto para se construir um destino, sabendo-se que a imagem é fator  
importante no turismo, sem uma imagem não existe produto, portanto não é possível trabalhar o 
desenvolvimento do turismo sem se pensar e utilizar uma imagem de produto. 

A imagem de um destino pode ser considerada fundamental no processo de decisão do 
consumidor, por outro lado, a comunidade receptora terá a consolidação de sua identidade, 
traduzindo suas singularidades e peculiaridades em uma imagem, uma marca. 

Dentro do contexto de diferenciação entre imagem e identidade, Chernatony (2005, 
p.269) diz que “é preciso pensar também no modo como os clientes percebem a marca, já que 
sua percepção (imagem da marca) pode ser diferente da projeção pretendida (identidade da 
marca).” 

Portanto, a consolidação da imagem da Formiguinha, a possível marca da Fenadoce, 
pode estar se tornando um diferencial para a Feira e para o município de Pelotas, uma vez que 
vem sendo trabalhado desde 2007. Segundo as definições explanadas, a imagem criada da 
Formiguinha é a tentativa de estabilização de identidade que se pretende inserir ao público, que 
também é um produto a ser vendido (a Fenadoce e consequentemente o município de Pelotas), e 
ao mesmo tempo se objetiva a consolidação desta identidade própria e diferenciada dentro do 
turismo de eventos no país.  

O turismo de evento é considerado um dos setores mais promissores do turismo no 
que diz respeito ao retorno financeiro. Este é um dos segmentos que mais evidencia o efeito 
multiplicador proporcionado pela atividade turística, pois as empresas e a comunidade do local 
da sede do evento são beneficiadas direta e indiretamente durante e após sua realização. 

 
 

Organizar ou sediar eventos tem se tornado uma forma de os países 
promoverem a sua imagem, de se apresentarem ao mundo e de gerarem 
lucros para a cidade ou região anfitriã. (...) A captação e promoção de eventos 
no mundo vêm sendo considerado o setor que mais retorno econômico e 
social oferece ao país e à cidade que sedia o evento. Feiras e congressos vêm 
entrando em uma disputa cada vez mais acirrada, o que exige um 
planejamento e uma preparação das cidades brasileiras (...). (HOELLER 
apud ANSARAH, 1999, p. 75) 



Uma das principais atrações de Pelotas são os doces artesanais, advindos da mistura de 
receitas de muitos imigrantes europeus que habitaram a cidade. Com isso, no ano de 1986, 
criou-se a Feira Nacional do Doce, mais conhecida como Fenadoce, com o objetivo de fomentar 
o turismo na região e divulgar a cultura doceira da cidade para o país. Nos últimos anos, a feira 
vem se destacando na mídia nacional, principalmente devido à criação de um símbolo (ou 
mascote) que representa esta cultura típica de Pelotas: a formiga.  

O presente trabalho tem como objetivo apresentar como se deu o processo de criação 
da formiguinha como representante da cultural doceira e do município de Pelotas-RS. E tem 
como objetivo específica estudar como surgiram as formigas-gigantes. 
 
METODOLOGIA 

 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar como se deu o processo de criação 
da formiguinha como representante da cultural doceira e do município de Pelotas-RS. Para 
atingir esta objetivo a pesquisa foi dividida em três etapas: na primeira etapa foi realizado uma 
revisão bibliográfica e documental acerca da história da tradição doceira e da criação da 
Fenadoce; na segunda etapa fez-se o recolhimento de material impresso e digital no qual era 
utilizado a formiga como representante da Fenadoce; a última etapa consistiu na realização de 
entrevista com a agência de publicidade da Feira. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
Com este trabalho espera-se conhecer a história da Feira Nacional do Doce e como foi 

o processo de criação de sua logomarca, a formiga. 
No ano de 2007, as figuras estiveram presentes na Feira e na cidade apenas como 

esculturas e como forma de sentir a aceitação do público. Já no ano de 2008, elas foram o tema 
da campanha da Fenadoce e, nos anos de 2009 e 2010, participaram como protagonistas do 
desfile temático (lançado neste mesmo ano), assim como em todo o processo de divulgação e 
lançamento da Feira.  

 
Imagem: Modelo de ma formiga-gigante 
Fonte: Projeto de vendas das formigas-gigantes 

 
Para Daniela Pierobom, Diretora de Arte da Agência de publicidade e propaganda 

criadora das formigas, elaborar o desenho foi simples, visto que o princípio era tornar a 
personagem acessível para as crianças. Segundo ela, pensou-se a formiga com um olhar lúdico, 
como um bichinho de pelúcia, e tiveram o cuidado para que ela não fosse associada a nenhum 
aspecto negativo. 



Partiu-se da ideia a partir do principal elemento da feira: o doce. Segundo Daniel 
Moreira, Diretor Administrativo da Agência Insight, comer doce é uma vontade, uma 
sensação de prazer, e com isso tentou-se construir uma imagem lúdica para a Feira, criar um 
personagem condizente com estes tipos de sensações. 

 
Imagem: Formiga-gigante que esteve localizada na Praça Coronel Pedro Osório 
Fonte: http://preferencia.wordpress.com/2008/09/12/vacas-geram-formigas-em-pelotas-rs/ 

 
No ano de 2007, as figuras estiveram presentes na Feira e na cidade apenas como 

esculturas e como forma de sentir a aceitação do público. Alguns artistas foram convidados para 
pintar as primeiras formigas através de convênios com a Universidade Federal de Pelotas 
(UFPel).  

No primeiro ano de lançamento da formiga (2008), a agência de publicidade realizou 
um clipping, que é um apanhado de tudo o que sai na mídia de forma gratuita e espontânea a 
respeito da Fenadoce, e então se calculou quanto de espaço na rádio, televisão e jornal foi usado 
para falar a respeito da Feira. A partir deste levantamento, se convertido em valor de compra de 
espaço de mídia, passaria de 1 milhão de reais, sendo que foi investido apenas R$150.000 em 
mídia naquele ano. Depois disso, Daniel comenta que a CDL passou a trabalhar com uma 
assessoria de imprensa e desde então a agência não obteve mais acesso a esses dados, porém 
afirma que certamente cresceram, devido a existência da formiga. A imagem da marca está 
sendo avaliada a partir da reação das pessoas, do que se escuta falar na rua, assim como do 
único clipping realizado pela agência até hoje. 

No ano de 2007, as figuras estiveram presentes na Feira e na cidade apenas como 
esculturas e como forma de sentir a aceitação do público. Já no ano de 2008, elas foram o tema 
da campanha da Fenadoce e, nos anos de 2009 e 2010, participaram como protagonistas do 
desfile temático (lançado neste mesmo ano), assim como em todo o processo de divulgação e 
lançamento da Feira.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 As formiguinhas da Fenadoce surgiram como uma estratégia de marketing para atrair a 
atenção de turistas para a cidade de Pelotas e sua feira de doces. A partir de sua criação, a 
imagem da cidade como sendo a “cidade do doce” se concretizou de forma natural, a partir da 
aceitação e aprovação da própria comunidade pelotense perante este “mascote” representante da 
cidade. 
 Através da entrevista realizada com Daniel, pôde-se perceber que poucas pesquisas e 
poucos levantamentos foram feitos sobre o real impacto da criação das formigas com o 
desenvolvimento da Fenadoce. Porém, através de processos de mídia populares foi possível 
mensurar o tamanho do sucesso deste projeto. 



 Este artigo serviu apenas como ponto de partida para o estudo de um tema tão 
abrangente e tão importante para a cidade de Pelotas. A partir dele, objetiva-se levantar um 
maior número de informações concretos e científicos a respeito da aceitação dos pelotenses e 
dos turistas perante a imagem da formiguinha da Fenadoce como forma de melhorar cada vez 
mais este símbolo que hoje carrega uma enorme responsabilidade: representar a cultura doceira 
da cidade de Pelotas e divulgá-la para o Brasil e para o mundo.  
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O recurso adicional do Projeto Sistema Integrado de Saúde nas Fronteiras: 
sua empregabilidade nas cidades-gêmeas do Rio Grande do Sul  
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Resumo 
A organização do Sistema Único de Saúde no Brasil passa, desde a concepção do Pacto pela Saúde, 
por um processo de descentralização de gestão, evidenciado por mudanças nas esferas de decisão e 
também alocação de recursos do Ministério da Saúde aos Estados e Municípios. Este Pacto sugere a 
criação de Regiões de Saúde Fronteiriças, em que gestores no âmbito municipal, estadual e federal 
possam criar estratégias de atuação que contemplem as necessidades da população que ali vive. 
Devido ao repasse de recursos aos municípios levar em consideração a população residente em cada 
um deles, os que estão localizados em região de fronteira, além de atenderem aos seus munícipes, 
atendem também a população estrangeira do entorno, causando um déficit financeiro que dificulta a 
manutenção e melhoria do atendimento prestado. Como estratégia a minimizar essa situação, em 2005 
o Ministério da Saúde propôs o Projeto Sistema Integrado de Saúde nas Fronteiras (SIS Fronteiras), 
estruturado de forma a que os gestores locais elaborassem planos operacionais que contemplassem 
investimentos nos setores considerados mais críticos. O presente artigo se propõe a analisar a 
utilização dos investimentos do recurso adicional desse projeto pelas cidades gêmeas do Rio Grande 
do Sul com o Uruguai e a Argentina, através da compilação de dados obtidos junto ao Fundo Nacional 
de Saúde e Secretaria Estadual de Saúde. 
Palavras-chave: Saúde; Fronteira; Projeto. 
 
Introdução 

A população residente na fronteira do Brasil com o Uruguai e a Argentina, segundo dados dos 
órgãos responsáveis pelas informações demográficas de cada país, representa 0,20% dos brasileiros 
(3,61% dos gaúchos), 4,46% dos uruguaios e 0,44% dos argentinos. Por apresentar baixo Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH), os municípios fronteiriços são alvo de políticas ou ações públicas 
diferenciadas por parte do governo federal, com a instituição de vários programas. Na perspectiva da 
atenção à saúde, podemos citar a elaboração de um projeto específico para financiamento de ações, o 
Sistema Integrado de Saúde nas Fronteiras (SIS Fronteiras). Na tabela abaixo podemos visualizar a 
distribuição dessa população: 

 
Tabela 1 – População residente nas cidades gêmeas do Rio Grande do Sul com o Uruguai e Argentina 

Município/Intendência População  
Brasil 

População  
Uruguai 

População  
Argentina 

Aceguá/Aceguá 4.394 1.493 - 
Barra do Quaraí/Bella Union/Monte Caseros 4.010 13.187 36.338 
Chuí/Chuy 5.918 10.401 - 
Itaqui/Alvear 38.159 - 7.926 
Jaguarão/Rio Branco 27.772 13.456 - 
Quaraí/Artigas 22.959 41.687 - 
Porto Xavier/San Javier 10.558 - 20.906 
Santana do Livramento/Rivera 81.964 64.426 - 
São Borja/San Tomé 61.671 - 61.297 
Uruguaiana/Paso de Los Libres 125.435 - 48.642 
Total 382.840 144.650 175.109 

Fontes: IBGE-BR (2010), INE-UY (2004) e INDEC-ARG (2010). 
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Cabe aqui também fazer menção à condição de cidades-gêmeas acima identificadas, que são 
caracterizadas por: 

 
[…] adensamentos populacionais cortados pela linha de fronteira – seja esta seca ou 
fluvial, articulada ou não por obra de infra-estrutura – apresentam grande potencial 
de integração econômica e cultural, assim como manifestações “condensadas” dos 
problemas característicos da fronteira, que nesse espaço adquirem maior densidade, 
com efeitos diretos sobre o desenvolvimento regional e a cidadania. (BRASIL, MIN, 
2010, p. 21). 
 

Enfim, se em vários lugares não há aporte de mais investimentos, e somente contam com os 
repasses financeiros que levam em consideração a população de cada município (recursos das 
vigilâncias em saúde, assistência farmacêutica, atenção básica à saúde e não básica), como seguir 
atendendo aos munícipes e também a demanda estrangeira? Ao encontro dessa preocupação o 
Ministério da Saúde, e atendendo ao Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde –
CONASEMS, instituiu, em 2005, o Projeto Sistema Integrado de Saúde nas Fronteiras – SIS 
Fronteiras, que é um projeto da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde concebido para: 

 
[…] promover a integração de ações e serviços de saúde na região de fronteira e 
contribuir para a organização e o fortalecimento dos sistemas locais de saúde nos 
municípios fronteiriços. Como visão de futuro, o Projeto pretende estimular o 
planejamento e a implantação de ações e acordos bilaterais ou multilaterais entre os 
países que compartilham fronteiras entre si, por intermédio um diagnóstico 
homogêneo da situação de saúde para além dos limites da fronteira geopolítica 
brasileira. Dessa forma, o Projeto é uma importante estratégia para uma futura 
integração entre os países da América do Sul (BRASIL, 2005).  

 
Esse objetivo seria atingido através da implantação do projeto, que é dividido em três fases de 

execução e liberação de recursos:  
• Fase I: elaboração do diagnóstico local e plano operacional dos municípios. Essas ações 

foram realizadas através do repasse de 30% dos recursos, utilizados para contratação de uma 
instituição de ensino que elaborasse Diagnósticos de Saúde sobre os municípios elegíveis ao 
recebimento de recursos, e aquisição de infra-estrutura mínima para sistematização e guarda de 
documentos (computador, impressora, mesa e armário). Caso haja saldo remanescente desta fase, ele 
passa a integrar a Fase II, podendo ser utilizado em despesas de custeio; 

• Fase II: liberação de mais 35% dos recursos, para qualificar a gestão, serviços e ações que 
implementem a rede de saúde. Nessa fase está previsto o financiamento de ações que promovam a 
Qualificação da Gestão, de serviços e ações, e implementação da Rede de Saúde nesses Municípios; 

• Fase III: liberação do recurso final para implantação de serviços e ações de saúde nos 
municípios.  

Essas foram as etapas previstas na criação do SIS Fronteiras, mas, na prática, as Fases II e III 
são executadas de acordo com o plano operacional e só podem ser utilizadas na realização de 
investimentos (aquisição de material permanente), e a única que as separa é a liberação do recurso, em 
que o gestor tem que prestar contas do que foi recebido em cada fase do projeto para receber a parcela 
subseqüente.  

Em dezembro de 2008, através da Portaria 3.137 (BRASIL, 2008), foi disponibilizado um 
recurso adicional para ser utilizado no custeio de atividades em saúde, que foi repassado no final de 
2008 aos municípios, mas somente poderia ser utilizado mediante o envio para a equipe do projeto, de 
um plano de trabalho aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde de cada município e pela Comissão 
Intergestores Bipartite (CIB) estadual. O critério para alocação do recurso adicional se deu de acordo 
com a população residente: quanto maior o município, menor o recurso disponibilizado. De acordo 
com as pesquisas, até então o repasse de recursos do projeto tem se dado de forma diferente do que foi 
estipulado – havendo o repasse da fase III anterior à fase II na maioria dos casos, conforme os dados 
apresentados na Tabela 2: 

 
Tabela 2 - Repasses de recursos do SIS Fronteiras, em reais (R$) 
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Município Fase I Fase II Fase III Recurso 
Adicional 

Aceguá  6.622,20 0,00  0,00 30.000,00 
Barra do Quaraí  6.350,76 0,00  7.409,22 30.000,00 
Chuí  8.994,96 0,00  0,00 30.000,00 
Itaqui  64.038,00 0,00  0,00 20.000,00 
Jaguarão  48.068,28 0,00  56.079,66 20.000,00 
Porto Xavier 17.579,64 0,00 0,00 30.000,00 
Quaraí  38.365,08 0,00  44.759,26 30.000,00 
Santana do Livramento  147.987,84 0,00  172.652,48 10.000,00 
São Borja 103.153,44 120.345,68 0,00 10.000,00 
Uruguaiana  204.190,56 0,00  238.176,12 10.000,00 
Total  645.311,16 120.345,68 519.076,74  220.000,00 

Fonte: Elaborado pelas autoras com base nos dados disponíveis no site do Fundo Nacional de Saúde, 2011. 
 

O presente artigo se propõe a analisar a utilização dos investimentos do recurso adicional 
desse projeto pelas cidades gêmeas do Rio Grande do Sul com o Uruguai e a Argentina, através da 
compilação de dados obtidos junto ao Fundo Nacional de Saúde e Secretaria Estadual de Saúde. A 
escolha pela análise apenas da utilização do recurso adicional e não do plano operacional se deve ao 
fato de todos os repasses não terem sido efetivados, e o projeto não ter sido concluído. 

 
Metodologia 

Dentre os variados procedimentos metodológicos existentes, cabe ao pesquisador identificar o 
mais adequado para auxiliá-lo no caminho a ser percorrido em busca das respostas às questões ora 
contempladas, de forma que “[…] o municie na aproximação e na construção da realidade, ao mesmo 
tempo que mantém a crítica não só sobre as condições de compreensão do objeto como de seus 
próprios procedimentos” (MINAYO, 2010, p. 42). Neste caso, a metodologia utilizada para atingir o 
objetivo proposto foi a análise documental em um sentido amplo, através da busca dos dados de 
repasse de recursos junto ao site do Fundo Nacional de Saúde e também da busca dos planos de 
trabalho desses municípios junto à Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul. Apenas não 
foram obtidos os dados dos municípios de Uruguaiana, Itaqui e Quaraí. 

A partir da organização dos repasses recebidos e da análise dos planos, foi possível montar 
uma tabela dividindo os recursos de custeio em cinco categorias: Medicamentos, Vigilâncias em 
Saúde, Estruturais (reformas em prédios), Tratamento Fora de Domicílio (custeio de passagens, 
manutenção de frota, combustível) e Outros (aquisição de material de expediente, uniformes, etc). 
 
Resultados e Discussão  

Os dados obtidos de acordo com a metodologia acima descrita foram os seguintes: 
 

 
Figura 1 – Utilização do recurso adicional por categoria 
Fonte: Elaborado pelas autoras, com base nos planos de trabalho dos municípios, 2011. 
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A alocação de recursos em quase metade do montante para Tratamento Fora do Domicílio 
(TFD), sugere que essa é uma área que carece de maior aporte financeiro, posto que são municípios 
situados no nível de atenção primária à saúde, referenciando sua população para serviços situados em 
outras regiões quando se tratam de casos de maior complexidade. O TFD é uma ação em saúde 
prevista pela Portaria MS/SAS 55/1999, que estabelece critérios para concessão de deslocamento, 
ajuda de custo e diárias para pacientes e acompanhantes que necessitem de atendimento fora de seu 
distrito sanitário. No entanto, segundo o documento, o valor a ser pago, por exemplo, para 
deslocamentos terrestres, é de R$ 3,00 a cada 50 quilômetros percorridos (BRASIL, MS, 1999). Ou 
seja, na região sul do Rio Grande do Sul, em que os municípios são distantes uns dos outros, esse 
financiamento torna-se ineficiente, sendo esse custeio sendo assumido pelas secretarias municipais de 
saúde. 

Uma análise que ainda pode ser feita quanto ao atendimento aos objetivos do projeto é que se 
considerarmos que ele teria também o caráter integrador entre os governos locais, é fato que, pelo 
menos neste momento – a utilização do recurso adicional, esse não foi cumprido, posto que as 
decisões sobre como esse dinheiro seria aplicado foi tratado nas Secretarias de Saúde e Conselhos 
Municipais, sem participação de integrantes dos outros países. Embora esse aspecto tenha sido 
observado, ainda que indiretamente alguma cidade gêmea estrangeira pode ter sido contemplada, 
como no caso de São Borja – São Tomé, que utilizou todo o recurso para estruturar a vigilância 
ambiental, devido a uma epidemia de Leishmaniose Visceral em humanos e animais, pois a “[…] 
situação favorece tanto na entrada como na dispersão de agentes patológicos em ambos os países” 
(SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO BORJA, 2010). 

Chama ainda a atenção o tempo que o recurso ficou disponível para os municípios e a 
elaboração dos planos de trabalho para utilização dos recursos, tendo alguns demorado mais de um 
ano para tanto. 

 
Conclusões 

De acordo com os dados sistematizados e a discussão realizada acerca do objetivo central 
deste trabalho, conclui-se que o recurso adicional foi utilizado em grande parte para incrementar as 
ações vinculadas ao Tratamento Fora de Domicílio. Isso se deve em muito ao fato de se tratar em sua 
grande maioria de municípios que têm sua população referenciada para tratamento fora de sua cidade 
de origem, e esse serviço não ter um financiamento específico. Ainda quanto ao caráter integrador do 
projeto, não foi vislumbrado que o mesmo tenha se efetivado como tal, posto que a destinação de 
recursos foi discutida no âmbito das Secretarias e Conselhos Municipais de Saúde. 
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PAPEL DA COSULATI NO DESENVOLVIMENTO DA 
AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIÃO. 

André Mauricio Liske; Leonardo stoffel; Felipe Quevedo 

 

RESUMO 

Neste trabalho é abordado o tema do desenvolvimento que a COSULATI 
esta inferindo na região, com o seu sistema de cooperativa de produtores. Foram abordados 
tópicos como, sistemas de cooperativas, agricultura familiar e como a COSULATI está 
buscando formas viáveis para o aumento do desenvolvimento e da produtividade regional. 
Tendo assim, grande importância para o desenvolvimento regional e auxiliando na gestão 
pública. 

Palavras-chaves: Cooperativas; Agricultura Familiar; Desenvolvimento Regional. 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho foi elaborado com o intuito de ressaltar a importância que os 
produtores familiares, em especial, tem no Desenvolvimento da região, e como que a 
COSULATI auxilia tão desenvolvimento. 

A cosulati tem utilizado vários métodos e estratégias buscando o aumento da produção e a 
implantação de técnicas mais eficazes para a produção, realizando capacitação, dias de campo 
apresentando novos equipamentos que diminuam o custo de produção, isso porque na região 
ainda não se utiliza técnicas mais modernas de produção, muito por desconhecimento das 
pessoas que tiram suas conclusões sem mesmo antes conhecer do que se trata, mas aos poucos a 
cosulati esta mudando este conceito prévio desses agricultores. 

Para o produtor a cosulati é muito mais do que uma simples fonte de renda, mas ela faz com que 
se continue produzindo no meio rural e gerando renda, garantindo conseqüentemente o alimento 
para a zona urbana, assim todos permanecem em sintonia cada um nos seus devidos lugares, 
exercendo suas respectivas funções, assim trazendo o desenvolvimento para toda a região. 

METODOLOGIA 

A metodologia empregada neste trabalho está voltada basicamente a pesquisas feitas 
diretamente com produtores familiares, e a uma série de pesquisas diretamente voltadas a 
cosulati, através de buscas na internet e questionamentos a um coordenador de núcleo da 
mesma.  

RESULTADOS 

COOPERATIVAS 

As cooperativas são sociedades de pessoas com forma e natureza jurídica 
própria, de natureza civil, por isso subordinada as normas do Código Civil, e não sujeitas à 
falência, por força do artigo 4º da Lei n. 5.764/1971, sendo assim, uma junção autônoma de 
pessoas que se unem em caráter voluntário, para satisfazer interesses comuns de natureza 
econômica, social e cultural, através de uma empresa de propriedade coletiva e gerida 
democraticamente. Conforme Santos (2002, p.32), os princípios do cooperativismo podem ser 
resumidos como uma prática econômica inspirada nos valores de autonomia, democracia 
participativa, igualdade, equidade e solidariedade. 



Sendo assim, derivam da necessidade de fortalecimento econômico 
individual, inspirado em sentimentos de fraternidade, de igualdade e de justiça social. A junção 
das forças sociais visa a melhoria das condições econômicas de uma determinada classe social 
ou categoria econômica.  

Atribui-se às cooperativas uma série de princípios pelos quais são regidas e 
de onde retiram sua real finalidade. Entre eles destaca-se a adesão livre e voluntária, exaltando 
sua organização de forma aberta às pessoas, livre de qualquer forma de discriminação; a gestão 
democrática; a participação econômica dos membros; a autonomia e independência; a educação, 
formação e informação; a intercooperação e o interesse pela comunidade.  

PRODUÇÃO FAMILIAR 

A unidade de produção familiar constitui uma combinação especifica de 
elementos, chamados de recursos ou fatores de produção. Estes fatores são organizados de 
modo a permitir a realização da produção. Suas características quantitativas e qualitativas, as 
inter-relações e interações existentes determinam, em grande parte, a dimensão potencial da 
produção. Assim, o conjunto dos fatores de produção forma um sistema de produção, como 
afirma Defumier (2007). 

A agricultura familiar no Brasil é muito forte estima-se que de 60% dos 
alimentos consumidos pela população brasileira são produzidos por agricultores familiares. 
Segundo o último Censo Agropecuário, a agricultura familiar responde por 37,8% do Valor 
Bruto da Produção Agropecuária. De acordo com a Secretaria de Agricultura Familiar, 
aproximadamente 13,8 milhões de pessoas trabalham em estabelecimentos familiares, o que 
corresponde a 77% da população ocupada na agricultura. 

Hoje a discussão sobre o papel da produção da agricultura familiar no 
contexto do desenvolvimento da agricultura brasileira se tornou mais forte, devido às políticas 
públicas voltada para a agricultura familiar. Porém, para compreender a produção da agricultura 
familiar é preciso analisar a unidade de produção familiar como um sistema aberto que mantém 
relações com o meio ambiente, socioeconômico, cultura e político que determinam o 
funcionamento do sistema de produção (LIMA, 2001; 1992).  

 

COSULATI 

A Cooperativa Sul-Rio Grandense de Laticínios Ltda (cosulati). Exerce um 
papel importante para o desenvolvimento da bacia leiteira, da avicultura e na produção de grãos, 
pois é a principal indústria de laticínios, a única avícola e umas das principais na produção de 
ração. Atualmente formada por 3.460 cooperados que desenvolvem as atividades em 38 
municípios, localizada na região sul do estado do Rio Grande do Sul, tem o objetivo principal de 
industrializar e comercializar a produção dos associados (leite, aves, rações e grãos) 
proporcionando, através dos ganhos gerados com a comercialização segura, a sua permanência 
no campo com uma melhor qualidade de vida, de acordo com a premissa defendida por Jean 
(1994, p.75), a manutenção da agricultura é fundamental para a manutenção das paisagens, do 
solo, do equilíbrio ecológico e mesmo do tecido social rural Além de seu quadro social. 

 A cooperativa ainda congrega através da Intercooperação mais de dois mil 
produtores ligados às cooperativas parceiras: Camal de Aceguá, Coopar de São Lourenço do 
Sul, Cooperal de Hulha Negra, Cooperforte de Santana do Livramento, Cooperval, Coomat, 
Associação dos Produtores de Turuçu e Associação de Pedras Altas, totalizando mais de 5 mil 
produtores, que dependem diretamente da COSULATI para entrega de seus produtos, Como 
lembra Benetti (2000, p.53):  



As cooperativas têm uma significativa vantagem em relação às 
empresas integradoras, que é a identidade social com os seus produtores, visto que 
enquanto grandes empresas podem migrar a qualquer momento em virtude do 
mercado, as cooperativas estão diretamente comprometidas com os seus cooperados. 

A Cosulati está trabalhando muito na agricultura familiar, tomando várias 
medidas para que as famílias consigam aumentar a produção e ao mesmo tempo produzam um 
leite de melhor qualidade. Para alcançar esse fortalecimento tem-se utilizado vários métodos 
como o empréstimo de máquinas para o recolhimento de forragens, equipamentos que a maioria 
dos pequenos produtores não tem acesso pelo seu alto valor de aquisição, mas que é 
indispensável para a produção leiteira, Reuniões técnicas afim de levar até o produtor novas 
tecnologias para o campo. 

 Tavares dos Santos et al (1989, p.270-271) definem essa 
relação como uma troca entre grupos sociais desiguais, pois coloca, de um lado, a 
empresa integradora, fortalecida pela posse do capital, o qual lhe permite financiar 
os insumos e meios técnicos de produção em condições favoráveis, dando-lhe 
também poder para dirigir os padrões técnicos da produção e para determinar o valor 
a ser pago pelo produto; e do outro lado o produtor, enfraquecido, dependente da 
empresa para adquirir a tecnologia necessária para atender as exigências de mercado 
e sem poder de barganha em relação aos valores da produção integrada. 

 
Atualmente um dos grandes desafios para o agricultor familiar, está sendo a 

sua adequação a Instrução Normativa 51, do Ministério da Agricultura, instrumento criado para 
normalizar a qualidade do leite cru e dos derivados lácteos. Através dela, busca-se a diminuição 
da carga bacteriana e das células somáticas, através do manejo correto, higiene e defesa sanitária 
animal preventiva. 

Já o setor avícola possui um grupo de 105 agricultores, onde são abatidas 
aproximadamente 100 mil aves/semana e comercializadas na forma de cortes especiais e frangos 
inteiros, representando 21% do faturamento de 2005. Esta área trabalha de forma integrada 
junto aos associados que desenvolvem a atividade, fornecendo todos os insumos e a assistência 
técnica para garantir uma maior eficiência e resultados positivos a cada lote de frango 
produzido. Ela não é apenas mais uma alternativa de produção, mas é um incremento no 
orçamento familiar, já que não requer grande área para sua implantação, ela também oferece 
benefícios para as outras atividades que poderão ser beneficiadas na propriedade como a leiteira 
e a de produção de grãos com o aproveitamento da cama de frango na adubação do solo. Esta 
pratica não está muito presente aqui na região, devido aos altos custos de implantação, e a 
deficiência de pessoas disposta a investir neste segmento. 

Segundo as informações do sitio da cosulati, o mercado está extremamente 
favorável à avicultura e para acompanhar esta demanda, ela ampliará seus negócios nesse 
segmento. A cooperativa fará um investimento de R$ 8 milões o que resultará na duplicação do 
abatedouro de aves situado no município de Morro Redondo. Em virtude do aumento na 
capacidade de abate, a Cosulati irá expandir, na primeira etapa prevista para março de 2012, dez 
galpões de avicultores situados em Pelotas, que atualmente representam 35% do produto vivo. 
Com estas ampliações, a produção pelotense passará a representar cerca de 45% da matéria-
prima utilizada. O restante está dividido entre os municípios de Morro Redondo, São Lourenço 
do Sul, Cerrito, Canguçu, Arroio do Padre e Capão do Leão, estes igualmente beneficiados pelo 
projeto que prevê a criação de 200 empregos diretos e cerca de mil postos de trabalho indiretos. 
Com estas todos mudanças, Pelotas avançará do segundo para o primeiro lugar no fornecimento 
de aves. Primeiramente serão beneficiados os produtores que já fornecem à cooperativa e, 
conforme apresentar demanda, o grupo poderá estudar a possibilidade de buscar novos parceiros 
fornecedores. A medida prevê a criação de 200 empregos diretos e cerca de mil indiretos, estes 
relacionados a atividades como produção e transporte de ração, mão de obra dentro do aviário e 
plantio de milho e sorgo utilizados na alimentação das aves.  



 Todos esses investimentos na avicultura irão refletir diretamente no setor de 
rações, pois da mesma forma deverá dobrar sua capacidade. Atualmente este setor participa com 
5% no faturamento da Cooperativa, sendo ela a única fábrica de rações na região, que está 
incentivando o aumento da produção de grãos para consumo próprio, o que também incrementa 
o orçamento dos produtores, que têm mais uma alternativa de produção e renda com a 
comercialização garantida.  

Para suprir essa carência de grãos na região, a cosulati está buscando em 
outras regiões do RS os componentes necessários para sua fabricação da ração como o milho, 
soja e sorgo, tendo altos custos com transportes, sendo que na nossa região poderíamos ser 
autossuficientes, se fossem aproveitadas adequadamente todas as áreas disponíveis. 

Umas das grandes conquistas que a danby tem alcançado recentemente é 
selo da agricultura familiar (SIPAF), que serve como um certificado de que a maior parte sua 
matéria prima tem origem da agricultura familiar. A Cosulati foi a primeira cooperativa gaúcha 
a receber o Selo da Agricultura Familiar (Sipaf), instituído neste ano pelo Ministério do 
Desenvolvimento Agrário (MDA). 

 Conforme Kopereck (2011), o selo vem atestar, mais uma vez, 
o comprometimento da Cosulati com os pequenos produtores rurais e sua perfeita 
identidade com a zona sul do Rio Grande do Sul. Também é importante lembrar as 
questões relativas à segurança e qualidade dos produtos com a marca 
Danby/Cosulati, que valoriza a produção agrícola familiar e permite que o 
consumidor tenha acesso a alimentos de qualidade produzidos em um meio rural 
mais justo e por meio de uma produção sustentável. 

CONCLUSÃO 

A COSULATI tem um papel fundamental na vida do produtor familiar, ela haje de certa forma 
como um administrador nas propriedades, auxiliando os produtores sobre as melhores técnicas e 
formas de executar determiados procedimentos, para que possam gerir com eficácia e 
praticidade suas próprias propriedades. Ela tambem trata de fatores burocráticos que envolvam 
contratos, alocações, entre outros. Fazendo com isso um papel fundadmental para o 
desenvolvimento de cada associado, gerando lucros e prosperidade a região. Segundo Bairros e 
Fontoura (2009, p.1-2), os cooperados riograndinos podem ser caracterizados enquanto 
produtores em transição, pois apesar de consolidados na atividade, não possuem ainda uma 
racionalidade moderna. 

A presença da COSULATI na região é de elevada relevância, visto que propicia acessar 
tecnologias que contribuem para que os pequenos produtores não se vejam obrigados 
abandonarem a atividade agrícola. Pois essa é uma forma de permitir aos pequenos produtores 
regionais reproduzirem-se enquanto agricultores familiares. Tendo assim, grande importância 
para o desenvolvimento regional e auxiliando na gestão pública. 
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Resumo 

 A Delegacia de Polícia para Mulher é um órgão público que se dedica às mulheres vítimas de 

agressão, tanto pelos maridos e companheiros, como àquelas advindas de outros familiares. Este artigo 
objetiva apresentar o perfil das mulheres vítimas de violência que procuram atendimento na Delegacia 

de Polícia para Mulher de Pelotas/RS, assim como verificar a satisfação das usuárias em relação aos 

serviços prestados nesse local. Para tanto, definiu-se uma amostra de 145 usuárias, utilizando-se um 
questionário com perguntas abertas e fechadas, aplicados no período de outubro a novembro de 2010. 

A metodologia utilizada foi de abordagem quantitativa e qualitativa. Os dados obtidos permitiram 

concluir que a violência contra a mulher tende a ser praticada por pessoas íntimas à vítima, o que 
ocorre em geral no próprio ambiente doméstico. Trata-se em sua maioria de mulheres solteiras, com 

três ou mais filhos, cuja escolaridade predominante é o ensino fundamental incompleto. As mesmas 

atuam profissionalmente prestando serviços domésticos, grande parte sem carteira assinada. As 

mesmas revelaram estar satisfeitas com o atendimento recebido na DM, sugerindo apenas a ampliação 
nos dias e horários de funcionamento da delegacia. 

 

Palavras- Chave: Satisfação - Mulheres vítimas de violência - Violência contra a mulher- Delegacia 

de Polícia para Mulher. 

 

1. INTRODUÇÃO 

         As pesquisas têm apontado a violência contra mulher como um fenômeno que atinge diversas 

sociedades, podendo variar as formas em que é praticada (SAFFIOTI; ALMEIDA, 1995). O 

reconhecimento da gravidade do problema vem fazendo com que em muitos países, medidas de 

prevenção e controle sejam tomadas (GALVÃO; ANDRADE, 2004).  Atualmente as agressões contra 
a mulher vêem se agravando cada vez mais, de forma brutal, mesmo que já possa contar com 

atendimento especializado. A violência na sociedade não é fenômeno recente, e cada vez mais se 

multiplica com os mesmo atores envolvidos. 
         A Delegacia de Polícia para Mulher de Pelotas – DM é o órgão público que se dedica às 

mulheres vítimas de violência doméstica, o qual se refere a todas as formas de violência e 

comportamentos agressivos no âmbito familiar. Segundo Galvão e Andrade (2004), a importância dos 
serviços especializados no atendimento às mulheres que vivem em situação de violência são, hoje, 

reconhecidas por diversos setores da sociedade e sua manutenção é defendida pelas organizações do 

movimento de mulheres. Ressaltam ainda os autores, que os casos de violência contra mulher, 

estimada pelos profissionais da área, através dos estudos e pesquisas que vêm se desenvolvendo nos 
últimos anos, tem contribuído para dar visibilidade ao problema, o qual vem resultando na proliferação 

de diversos serviços especializados no atendimento à mulher em situação de violência. 



        O presente artigo é o resultado de uma pesquisa que teve como objeto de estudo conhecer o 

perfil das mulheres vítimas de violência que buscam a Delegacia de Polícia para Mulher de Pelotas. 

Além, disso o estudo traz aspectos relativos ao atendimento dessas na Delegacia, criada para 

atendimento dessa demanda específica.      
   

2. METODOLOGIA 

 
        A metodologia utilizada para esse estudo é de caráter descritivo, usada para clarificação de 

conceitos desenvolvida na Delegacia de Polícia para mulher de Pelotas, com revisão bibliográfica 

sobre o tema. Foi utilizada a abordagem de pesquisa quantitativa e qualitativa para este estudo. A 
análise dos dados se deu com base nos estudos de Vergara (2010), no que se refere à análise de 

conteúdo, a qual é considerada uma técnica para o tratamento de dados que visa identificar o que está 

sendo dito a respeito de determinado assunto. Nesse contexto foi elaborada uma entrevista estruturada 

aplicada em forma de questionário composta por 18 questões abrangendo perguntas abertas e 
fechadas. Para coleta dos dados obteve-se previamente consentimento da delegada sobre a pesquisa, 

após um pré-teste, adequando-se as perguntas de pesquisa. Como as questões se davam num ambiente 

onde as respondentes estavam numa situação vulnerável, percebia-se a necessidade de qualificar as 
questões e de buscar respostas de modo em que não as deixasse constrangidas, e que pudessem se 

expressar livremente. Optou-se pelo questionário, pois essa ferramenta não exige intervenção direta do 

pesquisador. Para Moroz e Gianfaldoni (2006), o preparo do questionário leva tempo, haja vista a 
necessidade de elaborar questões claras objetivas.  

        Os questionários foram aplicados a 145 usuárias, que procuraram os serviços da delegacia no 

período de outubro a novembro de 2010, em horários de funcionamento da DM. Utilizando-se o 

software SPSS10, montou-se um banco de dados, no qual foram processados os seguintes dados: faixa 
etária das usuárias, estado civil, escolaridade, número de filhos, bairro, situação de trabalho, renda 

familiar, fato, ator do fato, quantos vezes foi na delegacia, satisfação sobre a localização, atendimento 

da secretaria, atendimento do registro e horários de funcionamento. A amostra foi calculada por 
programação estatística com intervalo de confiança de 95%, tendo em vista o número de atendimentos 

mensais da DM de Pelotas. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

        Os resultados revelam o que segue. Dentre as 145 mulheres que procurou a DM de Pelotas, no 

período de dois meses observa-se que a faixa etária varia de 17 a 70 anos. O percentual mais 
expressivo neste quesito foi de 26,9% de mulheres entre 31 e 40 anos. Segundo Melo (2004) as 

mulheres entre 18 e 33 anos totalizam em 57,19% das que sofreram violência no período estudado 

para autora, e sugere que ainda é “tabu” denunciar a violência para as mulheres em idades mais 
avançadas, em função dos valores dessas e do comportamento que cada geração resolve os conflitos 

familiares. Entre essas mulheres 48,3% são solteiras, ficando em segundo 26,9% são casadas ou vivem 

com um companheiro fixo, numa relação consensual e 33,8% tem três ou mais filhos. Quanto ao nível 

de instrução prevaleceram as mulheres que não chegaram a concluir o ensino fundamental, 
correspondendo a 34,5%. As que concluíram o ensino fundamental completo corresponderam a 9,7%, 

16,5% o ensino médio incompleto, 16,5% ensino médio completo, 17,3% com ensino superior 

completo e concluindo, e a taxa de analfabetismo foi de 3,4%. Ou seja, percebe-se uma relação entre 
nível de escolaridade e o percentual de demanda para situações de violência doméstica.  Em relação 

aos bairros em que as vítimas residem, o percentual mais expressivo com 26,9% bairro Três Vendas, 

seguidos por  21,4% Fragata, 13,1% Centro, 15,9% no Areal  e 9% no bairro Porto.  
        Em relação à ocupação predominam mulheres que se inserem em atividades como serviços 

domésticos (diarista, empregada doméstica, cozinheira, copeira, serviços gerais) funções com 

remuneração baixa. Dessas 31% trabalham sem carteira assinada e com desgastante jornada diária. 

Conforme Galvão e Andrade (2004), entre mulheres que desenvolviam alguma atividade produtiva, 
70,5% estavam em prestações de serviço e dessas 36,4% eram empregadas domésticas, lavadeiras, 

cozinheiras, faxineiras, vendedoras, manicuras e costureiras, atividades tradicionalmente feminista e 

de baixa remuneração. Quanto à caracterização dos casos de violência destaca-se 29,6% relativos a 



ameaças e, em segundo lugar, 28,3% para agressões ou lesões corporais. Freqüentemente as agressões 

vêm relacionadas com as ameaças e por causa dessas ameaças as mulheres se dirigem à delegacia.   

           Ressalta Galvão e Andrades (2004), na categoria de violência emocional apresentada no seu 

estudo, que a tortura psicológica é a principal queixa, com 32,6% total das queixas apresentadas; e a 
lesão corporal, caracterizada com violência física, é a segunda principal queixa, representando 25,5% 

dos casos. Conforme Narvaz e Koller (2006), a violência física ocorre quando uma pessoa, que se 

encontra em posição de poder em relação à outra, causa ou tenta causar dano não acidental, por meio 
do uso da força física ou algo que possa provocar lesões internas ou externas. Em relação aos autores 

dos fatos, prevaleceu com 31,1% o marido ou companheiro. Nos estudos de Pacífico (2008), sobre os 

atores dos crimes, os dados mostraram que, preponderantemente, os homens, com algum laço afetivo 
com as vítimas (companheiros, ex-companheiros, maridos, ex-maridos, namorados e ex-namorados), 

subjugam e humilham às esposas e companheiras, deflagrando situações de agressão de fins por vezes 

trágicos. Já Melo (2004) em seu estudo indica que a violência de gênero é na maioria das vezes, 

vivenciada dentro das relações afetivas e conjugais. Relações essas que supostamente deveriam ter por 
base respeito e confiança. No Brasil, de acordo com Confederação Nacional dos Trabalhadores em 

Educação (2003), 65% das agressões contra as mulheres são praticadas por pessoas do próprio núcleo 

familiar, sendo que os companheiros são os agressores em 70% dos casos, segundo os dados 
fornecidos pela Secretaria Especial de Políticas para as mulheres.  

         Estudos de Narvah e Koller (2006) ressaltam que muitas dessas mulheres agredidas por seus 

companheiros, mesmo com tentativas de separação retornam a conviver com eles, com base nos 
seguintes fatos: permanecer com a família unida, dependência financeira do parceiro e falta de apoio 

da família. Além destes, outros fatores como alcoolismo, pobreza e repetições de relações abusivas, 

também aparecem associados com a violência contra mulher.  Em relação a DM, 44,53% das usuárias 

estão satisfeitas quanto à localização, e 40,16% estão satisfeitas com os horários de funcionamento. 
Pacífico (2008) em sua pesquisa ressalta que regimentos internos das DM no Brasil rezam que o 

atendimento deve ser humanizado, em ambientes separados para a vítima e para o (a) agressor (a), a 

fim de manter a privacidade principalmente da mulher vítima e do seu depoimento. Qualquer forma de 
discriminação ou preconceito em relação às mulheres, independente de sua orientação sexual, deve ser 

abolida nas Delegacias da Mulher.  

        De acordo com o atendimento na secretaria 56,06% estão muito satisfeitas, referindo-se ao 

atendimento no registro de ocorrências. É fundamental e importante esse atendimento, por ser o 
primeiro contato com as vítimas ao chegar a DM. Nos estudos de Silva (2003), percebe-se a 

necessidade de se ter uma preocupação maior, um olhar diferenciado por parte dos profissionais 

responsáveis pelo atendimento a essas mulheres que procuram unidades em busca de ajuda. O 
atendimento na DM é pensado exclusivamente a partir da necessidade de iniciar o caso na trajetória 

legal, traduzindo-o nos termos da lei. As DM são as instituições mais mencionadas como receptoras de 

encaminhamentos das demais, mesmo porque são as únicas que possuem instrumentos para atingir 
diretamente o agressor. Além disso, são historicamente as primeiras instituições em políticas públicas 

voltadas para o atendimento de mulheres em situação de violência (KISS, 2007).  

 

4. CONCLUSÃO  
 

        Este trabalho buscou conhecer o perfil das usuárias atendidas na Delegacia de Policia Para 

Mulher de Pelotas/RS, assim como verificar a satisfação das mesmas quanto aos serviços prestados.  
As usuárias em geral são solteiras, têm três ou mais filhos, ensino fundamental incompleto e 

prestam serviços domésticos de modo informal, o que revela uma situação social frágil no que tange às 

condições de vida, e ajuda a compreender a situação de muitas mulheres que efetuam denúncias de 
agressão e após retornam a conviver com o agressor, tendo em vista a grande dificuldade de manter a 

si e seus filhos com os escassos recursos financeiros de que dispõem.  

Pode-se verificar que as mulheres em sua maioria estão satisfeitas com os serviços prestados 

pela DM. Quanto às sugestões apontadas pelas mesmas, o que mais se destacou foi à importância da 
Delegacia funcionar 24h, inclusive aos sábados e domingos, pois é durante os finais de semana e no 

transcorrer da madruga que acontecem grande parte das ocorrências. Os serviços de atendimento ás 

mulheres são de fundamental importância para enfrentar uma efetiva comunicação com mulheres que 
vivem situações de violências, e para encaminhar aos demais serviços de apoio existente.  



Pesquisas revelam que apesar dos avanços obtidos em termos de reconhecimento, no âmbito 

do poder público, da problemática da violência contra a mulher, intervenções tratadas com políticas 

públicas específicas, ainda estão mais associadas às áreas de segurança pública e assistência social.  
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RESUMO 

Com a região sendo questionada devido o almejo do capital internacional e das formas de 

homogeneização cultural que a globalização tenta impor, valorizar o território justamente a partir de 

suas peculiaridades estruturais, culturais e produtivas apresenta-se como uma forma de resistência e 

reafirmação do regional. O setor agropecuário do Conselho Regional de Desenvolvimento da região 

Central do Rio Grande do Sul (COREDE Central/RS) apresenta-se como um vetor para esta 

reafirmação da região, em especial em um espaço em que as principais atividades econômicas 

apresentam grandes limitantes visando o desenvolvimento, de forma que repensar uma alternativa para 

incremento produtivo e geração de renda torna-se necessário. Desta maneira, este trabalho tem por 

principal objetivo analisar o Planejamento Estratégico Regional do COREDE Central, do biênio 2009 

e 2010 e o Atlas Socioeconômico do COREDE Central a fim de perceber a emergência em considerar 

a atividade agropecuária para o desenvolvimento da região. Para realização da pesquisa utilizou-se de 

técnicas como a revisão bibliográfica e a análise documental, realizadas em publicações que primaram 

pela realização de um diagnóstico e análise da realidade da região assim como apontar por intermédio 

da participação popular, elementos norteadores para o desenvolvimento regional. Os resultados 

apresentam uma tendência a ser considerada pela região como uma possível alternativa para 

incremento econômico: a atividade agropecuária; em especial pela sua inserção não apenas nos 

municípios produtores, onde já possui significativa importância, mas também no polo urbano regional, 

Santa Maria.  

 

 

Palavras-chave: Região; desenvolvimento regional; produção agropecuária; COREDE Central/RS.  

 

INTRODUÇÃO 

 

Considerando o momento atual da globalização, em que o mercado e as relações têm bases 

planetárias, o local e o regional podem, segundo Benko (1999) - numa primeira análise - serem 

colocados em xeque, pois este estágio do capitalismo tem por premissa a homogeneização das 

culturas, trocas, interesses e por extensão as demais interações. É neste contexto de aceleração nas 

relações mundiais que novamente se trás à tona a discussão da região e do local. É por conta deste 

processo que se intensificam as diferenças regionais.      

A região é uma forma de resistência aos almejos do capital global. Santos (2008, p. 102) 

afirma que “a vontade de homogeneização do dinheiro global é contrariada pelas resistências locais à 

sua expansão”, ou seja, apesar da força inegável aplicada pela globalização, o contexto local é uma 

forma de valorizar as especificidades culturais, históricas e econômicas.  

Estas peculiaridades são essenciais para o desenvolvimento regional; contudo, apesar desta 

aversão local ao processo de generalização, é clara a interferência mediadora dos interesses globais em 

grande parte das regiões – em intensidades distintas. Este fato é claro e real, diferindo do passado, 

quando a região era tida como integral de um grupo com exclusividade em suas decisões e 

encaminhamentos. 

Estas inter-relações acabam por causar distinções entre as regiões. O capital transcorre no 

espaço, tornando poucos espaços dominantes sobre muitos subordinados, tendo como consequência 
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inevitável os contrastes entre as regiões no momento em que certos locais são mais favorecidos em 

comparação a outros. 

Benko (1999, p. 68) complementa exemplificando que “nesta ótica, as atividades de alta 

tecnicidade e as funções direcionadas são reservadas às regiões centrais, ao passo que as tarefas 

repetitivas, pouco qualificadas e que requerem considerável mão de obra se veem relegadas à 

periferia”, ou seja, há locais privilegiados pelo seu processo evolutivo aos quais foram delegadas 

funções ditas essenciais – indústrias e serviços financeiros - e pela necessidade exigida tiveram de ser 

contemplados com fixos e políticas para atender suas demandas. Em contraponto, os demais locais não 

são apreciados com os mesmos benefícios estruturais e políticos, causando severas rupturas entre 

espaços.  

 Este contexto pode ser identificado no Conselho Regional de Desenvolvimento da região 

central do Rio Grande do Sul (COREDE Central/RS), o qual contempla dezenove municípios
3
 com 

características distintas. O município polo da região, Santa Maria, apresenta uma dinâmica econômica 

e social quase que totalmente – a primeira aparência – vinculada à atividade terciária, em especial a 

prestação de serviços e comércio, sendo que possui a maior parte da população da região e do Valor 

Adicionado Bruto (VAB), segundo a Fundação de Economia e Estatística, 2009. 

 Desta realidade regional nota-se um aparelhamento estrutural de Santa Maria, a qual busca 

seguidamente o seu desenvolvimento sem considerar o seu entorno, centrando empenho e 

investimento em atividades que são, por sua formulação, limitadas quanto a gerar uma maior dinâmica 

econômica.  

A atividade econômica de Santa Maria é fortemente relacionada aos empregos públicos – 

considerando essencialmente os federais – os quais são responsáveis por fatia significativa da renda 

municipal, sobre a qual o setor terciário – maior agregador na economia de Santa Maria – depende 

amplamente para suas comercializações e prestações de serviços. A gama de serviços oferecidos na 

cidade que estão ligados a esta ‘especialização’ em defesa nacional e educação universitária é muito 

significativa, como por exemplo, serviços de crédito a tais servidores, cursos preparatórios para 

ingresso na academia, universidades particulares – que somam aproximadamente dez instituições – e a 

construção civil pela demanda de moradia crescente no meio urbano de Santa Maria. Ou seja, diversos 

empregos criados de forma secundária a tal peculiaridade do município. 

 Em contra partida, os demais dezoito municípios têm como suas atividades essenciais, direta 

ou indiretamente, a atividade agropecuária, a qual também possui peculiaridades produtivas, sendo 

que há um grupo de municípios vinculados ao agronegócio e outro a agricultura familiar. 

 Estes municípios, mesmo os quais os dados não apresentam majoritariamente relação com as 

atividades agropecuárias, tem suas cidades vinculadas ao setor, visto que, grande parte do comércio 

está estruturado para fornecer produtos e serviços básicos para o meio rural, assim, sendo dependentes 

de tal atividade indiretamente.  

A dinâmica que estes municípios inferem sobre Santa Maria é muitas vezes desconsiderada 

por gestores e pesquisadores que tem como finalidade a analise de tal região e seu desenvolvimento. 

Santos (2004, p. 289) comenta que as cidades locais “recorrem às cidades de nível superior, em busca 

de bens e serviços que não têm condições de produzir”, ou seja, os municípios que Santa Maria 

polariza, buscam na cidade polo os serviços que suas atividades básicas não dispõe, ou seja, os 

munícipes dos dezoito municípios ligados ao setor agropecuário recorrem – em grande parcela - ao 

polo urbano regional, a qual oferece uma gama de produtos e serviços com maior especialização e 

diversificação, sendo que Santa Maria apropria-se da renda produzida no seu entorno – sem mencionar 

o incremento às finanças públicas. 

Desta forma, considerar estas peculiaridades que são intrínsecas a região, e fortalecidas pelo 

atual estágio do sistema capitalista, apresenta-se como uma considerável forma para desenvolver o 

COREDE Central. Diante disto este trabalho tem por objetivo analisar o Planejamento Estratégico 

Regional do COREDE Central, do biênio 2009 e 2010 e o Atlas Socioeconômico do COREDE Central 

a fim de perceber a emergência em considerar a atividade agropecuária para o desenvolvimento da 

região. 
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METODOLOGIA 

 

O método de abordagem utilizado na pesquisa e na análise dos resultados foi o proposto por 

Karl Marx, essencialmente no que refere-se à superação das aparências. Marx (2006), em sua análise 

do sistema capitalista de produção, inicia sua análise pela ‘mercadoria’, esta por ser a principal 

aparência do sistema produtivo. Contudo, apesar de verdadeira e importante, esta aparência para a 

crítica a qual o autor realiza, não é explicativa em si, pois consiste no reflexo de relações às quais 

devem ser expostas e analisadas.  

No presente artigo, este método o qual Marx utilizou-se ao realizar uma crítica quanto ao 

sistema capitalista, acrescentou determinantemente, pois através deste pode-se notar o que não está 

aparente. Numa primeira análise parece prudente
4
 realizar esforços para fortalecer o comércio e a 

prestação de serviços da região do COREDE Central do Rio Grande do Sul, visto que esta é a 

atividade principal. Porém ao analisar a região em sua essência, percebe-se que o setor agropecuário 

não apenas possui grande especialidade produtiva na região como também influi fortemente nos 

dezoito municípios vinculados direta ou indiretamente ao setor, assim como em Santa Maria, a qual, 

numa primeira análise – aparência – não possui vinculação com a atividade.  

Para elaboração da pesquisa em questão, primeiramente realizou-se uma revisão bibliográfica, 

a qual teve como objetivo dar suporte teórico e realizar uma discussão conceitual acerca dos termos 

essenciais para o trabalho. Além disso, a revisão traz elementos para corroborar na problemática 

acerca da importância do setor agropecuário para a região do COREDE Central, sendo que este pode 

ser um vetor para o desenvolvimento regional. 

 Quanto a contribuição referente à realidade regional utilizou-se de uma análise documental em 

duas fontes básicas, as quais foram construídas por gestores públicos, munícipes e pesquisadores da 

região: a) o planejamento estratégico regional, elaborado pelo Conselho Regional de Desenvolvimento 

no biênio 2009/2010 – Conselho Regional de Desenvolvimento da Região Central (2010); e b) o Atlas 

Socioeconômico do COREDE Central, resultado de um trabalho de pesquisa construído em 2010 – 

Oliveira e Viero (2010). 

 Os mais recentes planejamentos estratégicos do Rio Grande do Sul são datados do biênio 

2009/2010, onde foi firmada uma parceria entre o Governo do Estado, através da Secretaria de 

Planejamento, com o Fórum do COREDEs para a realização dos planos
5
.  

 A metodologia utilizada por estes planos foi decidida em conjunto pelos Conselhos, sendo 

uma abordagem reestruturada da apresentada como ponto inicial pela Comissão Econômica para a 

América Latina e o Caribe (Cepal), a qual apresentou e capacitou os gestores públicos os quais 

ficariam responsáveis pela elaboração dos planejamentos. 

 Dentre as etapas a serem cumpridas pelos COREDEs, duas merecem destaque, pois a partir 

destas este artigo pretende abordar a questão agropecuária da região. A primeira refere-se a análise 

situacional realizada, através de dados secundários organizados e analisados pelos agentes do 

planejamento, onde foi apresentada – segundo as ‘gestões’ proposta pela metodologia adotada -  uma 

‘fotografia’ da realidade regional, a qual foi discutida e aprimorada juntamente com a sociedade civil e 

gestores municipais
6
. A segunda é a apresentação de estratégias, programas e projetos tidos como 

prioritários para o desenvolvimento da região. Estes oriundos da própria análise situacional, assim 

como da consideração das fortalezas, oportunidades, fraquezas e ameaças
7
 que inferem na região.  

 O outro documento analisado foi o Atlas Socioeconômico do COREDE Central. Este, 

organizado por Oliveira e Viero (2010). Este trabalho foi confeccionado por pesquisadores da região o 

qual pretendeu apresentar um diagnóstico socioeconômico regional por intermédio de mapas, imagens, 

gráficos, tabelas e análises textuais. Fez-se uso deste documento também, pois ele, diferentemente do 
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anterior, apresenta um aporte teórico quanto a discussão que se pretende, assim como, aborda mais 

diretamente questões referentes ao setor agropecuário e apresenta indicadores econômicos, em forma 

de gráficos e mapas, que elucidam a problemática que esta se analisando.  

 Desta maneira, o método de abordagem que utilizou-se, o qual aborda os fatos além das 

aparências, as quais num prisma primário pode ser falseadora da realidade, juntamente com as técnicas 

descritas, são elementos norteadores para evidenciar o meio rural da região do COREDE Central/RS 

como alternativa para dinamização da mesma, sendo que, um documento traz a contribuição dos 

agentes formadores do espaço regional e outro de pesquisadores que pensam esta mesma região.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O Planejamento Estratégico do COREDE Central e o Atlas Socioeconômico da mesma região 

trazem em suas análises um diagnóstico dos municípios formadores do espaço regional, sendo que 

alguns elementos apresentam peculiaridades econômicas e sociais.  

Partindo de elementos demográficos, percebe-se no COREDE Central (2010) que há uma 

tendência nos anos de 2000 e 2008, em perspectiva com a média estadual, da região se caracterizar por 

seu caráter rural, visto que, retirando da análise Santa Maria, polo urbano regional, aproximadamente 

45% em 2000 e 40% em 2008 da população total, reside no meio rural, sendo que no Rio Grande do 

Sul como um todo estes índices são de 18% e 15% respectivamente. 

Neste momento cabe a reflexão realizada por Veiga (2001), o qual questiona os dados oficiais 

sobre população urbana e rural, sendo que a consideração de apenas os limites administrativos das 

cidades não refletem com eficiência a realidade, pois desconsidera as relações de trabalho e a dinâmica 

econômica que cidades locais, as quais Santos (2004) caracterizou, pois a população, mesmo residente 

em espaços ditos urbanos, tem forte relação e dependência com o meio rural. 

Esta consideração de Veiga torna-se mais pertinente se acrescentamos à discussão a população 

ocupada da região, a qual Oliveira e Viero (2010) abordam estratificada por setores da economia. A 

região como um todo tem aproximadamente 30% de sua população ocupada, no setor primário em 

2000. Excluindo o município de Santa Maria, este indicador eleva-se para mais de 60 %. Ou seja, 

considerando que uma parte significativa da população residente na região esta em áreas rurais e, os 

trabalhadores estão também em maioria – retirando Santa Maria – alocados no setor primário, não 

como desconsiderar este fato quando se pensa o desenvolvimento da região, sobre tudo se 

considerarmos que este pode ser um vetor para a valorização das peculiaridades – como mencionado 

no início deste texto – estruturais, culturais e históricas, visto que o meio rural da região não é 

homogêneo. 

O setor agropecuário da região apresenta, portanto distinção, com produção ligada ao 

agronegócio e também à agricultura familiar, sendo que não se pode desconsiderar este fato, uma vez 

que cada um possui suas peculiaridade e importância na economia regional
8
. Oliveira e Viero (2010) 

afirmam que, o agronegócio está como principal subsistema de produção nos municípios com origens 

vinculadas a ocupação luso-espanhol. Em contrapartida, a agricultura familiar apresenta-se em 

especial nos municípios com presença de imigrantes alemães e italianos. 

Diante destes fatos mencionados há de se pensar quais estratégias são prioritárias para a região 

no que tange o seu desenvolvimento. Agir buscando um crescimento das transferências 

governamentais – serviço público fortemente presente em Santa Maria - para a região parece ser um 

equivoco,  como aborda COREDE Central (2010), pois estas não só fogem do escopo de atuação da 

força política da região como também e essencialmente estão sendo aplicadas em outras áreas do 

território nacional, como por exemplo os programas de descentralização das universidades, partindo 

para locais onde ainda não há acesso fácil para tal nível educacional – região norte do país e também 

zonas de fronteira. Assim, uma alternativa coerente com o já realizado na região, que poderá causar 

repercussões positivas em todo o COREDE é uma estratégia ligada ao fortalecimento do setor 
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agropecuário da região e sua dinamização, pois este setor, além de gerar renda em seus municípios, 

dinamiza a economia de Santa Maria, como referido anteriormente.  

Não por acaso, dentre as treze estratégias norteadoras elencadas pelo planejamento regional do 

COREDE Central, três tem relação direta
9
 com o setor agropastoril, são elas: a) ampliação da 

capacidade de armazenamento de água; b) fomento a produção agropecuária; e c) fortalecimento e 

estimulo às agroindústrias. Destas estratégias, são propostos seis programas e nove projetos os quais 

contemplam uma melhor infraestrutura para a produção, apontam possíveis segmentos produtivos a 

ser investido e culminam no apontamento da importância da agregação de valor ao produzido. 

Desta forma, considerar o setor agropecuário da região torna-se uma estratégia a ser 

contemplada ao pensar o desenvolvimento do COREDE Central, sendo que esta resgata a valorização 

do espaço regional, a partir de subsistemas de produção com vinculação histórica junto a formação do 

território em questão. A consideração da agropecuária também parte-se da já produção significativa no 

setor assim como d a sua potencial força dinamizadora, tanto nos municípios produtores primários 

quanto no polo urbano.   

 

CONCLUSÃO 

 

Considerando a proposta que este artigo se propõe, realizar uma análise acerca da produção 

agropecuária a partir de obras que visaram realizar um diagnóstico e apresentar uma síntese da 

realidade regional, pode-se afirmar que há uma necessidade de se considerar tal setor para 

desenvolvimento da região, uma vez que ambas as fontes apresentam elementos que justificam-se por 

si. 

Assim, a região, por intermédio de seus gestores públicos e sociedade civil organizada, ouvida 

e considerada no processo de planejamento da região, já está percebendo esta necessidade, pois este 

setor além de apresentar uma capacidade de incremento econômico, poderá resultar em melhores 

condições sociais para a população devido ao incremento de renda das atividades econômicas 

relacionadas direta e/ou indiretamente com o setor.  

 Portanto, a consideração do espaço agrário apresenta-se não apenas como uma forma de 

melhores indicadores econômicos para a região do COREDE Central do Rio Grande do Sul, mas pode 

ser um elemento de reafirmação da importância da escala regional e vincular as peculiaridades 

produtivas como vetor para o desenvolvimento.  
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EDUCAÇÃO COOPERATIVA NA BUSCA PELA CONSTRUÇÃO E 
VIVÊNCIA DE ATITUDES E VALORES DE COOPERAÇÃO E 

CIDADANIA VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
 
 

Patrícia Schneider Severo1 
 

RESUMO 
Esta pesquisa foi desenvolvida em duas Cooperativas de Crédito onde foi realizada uma pesquisa de 
natureza aplicada com objetivo exploratório com análises qualitativas e quantitativas junto aos 
professores que participam de um Programa de Educação Cooperativa – PEC nos municípios de 
Turuçu, de Aceguá e de Pedras Altas, e buscou-se verificar se o PEC, na visão dos professores, 
possibilita a construção e a vivência de atitudes e valores de cooperação e cidadania voltados para o 
desenvolvimento das comunidades onde atuam. Como resultado do trabalho observou-se que o 
Programa possui diversos aspectos considerados satisfatórios que contribuem na formação de cidadãos 
capazes de empreender e criar coletivamente alternativas de desenvolvimento econômico, sócio-
ambiental e cultural. Também, possui a necessidade de aprimoramento, de maneira a promover o 
melhor aproveitamento e a satisfação dos diversos públicos envolvidos no Programa, assim como a 
otimização do envolvimento da comunidade na busca por uma sociedade com princípios éticos de 
cooperação e de cidadania. 
 
Palavras-chave: Educação Cooperativa; Desenvolvimento Regional. 
 
INTRODUÇÃO 

 
As cooperativas de crédito estudadas atuam como instrumento de organização econômica da 

sociedade e possuem um programa de educação cooperativa, o qual tem como diretriz a construção e a 
vivência de atitudes e valores de cooperação e cidadania voltados para o desenvolvimento das 
comunidades onde atuam, contribuindo na formação de cidadãos capazes de empreender e criar, 
coletivamente, alternativas de progresso econômico, sócio-ambiental e cultural. 

O Programa reafirma a missão das cooperativas, pois contribui à melhoria da qualidade de 
vida dos associados e da sociedade, alinha o posicionamento estratégico de ser uma instituição 
financeira da comunidade e pratica o quinto e o sétimo princípio do cooperativismo que são: educação, 
formação, informação e o interesse pela comunidade. 

As escolas utilizam a metodologia de projetos para elaborar o plano que será realizado durante 
o ano. A avaliação constante orienta a tomada de decisão à melhoria e continuidade dos projetos. 
Sendo assim, o presente estudo foi desenvolvido em duas Cooperativas de Crédito onde foi realizada 
uma pesquisa de natureza aplicada com objetivo exploratório com análises qualitativas e quantitativas 
junto aos professores que participam do Programa de Educação Cooperativa nos municípios de 
Turuçu, de Aceguá e de Pedras Altas. 

Inicialmente, faz-se necessário destacar a relevância do cooperativismo. Este é uma forma de 
associação de pessoas voluntárias que se reúnem para propiciar o atendimento das necessidades 
comuns, contribuir proativamente, por meio de uma atividade econômica. 

Meinen (2002) considera que o cooperativismo possui valores éticos, morais e sociais que se 
opõem ao extremismo do desajuste mercantilista, ou seja, não visam o lucro, mas realiza a conjunção 
do benefício mútuo aos seus participantes, com a divisão econômica dos resultados obtidos. 

Já Pagnussatt (2004) evidencia as características das cooperativas de crédito como sociedades 
de pessoas, com objetivo de prestar serviços financeiros aos seus associados, na forma de ajuda mútua, 
baseada em valores de responsabilidade social. Neste sentido, Silveira (2004) acena com a perspectiva 
de que o ideário central de uma organização cooperativa está nas idéias e convicções de seus 
membros, empenhando-se em ações comuns nas quais a atividade produtiva, econômica e social 
trabalha a favor da criação de serviços úteis e comuns a todos os que fazem parte dessa associação. 

                                                
1 patriciassevero@hotmail.com  



Para Ashley (2005), as atividades de uma empresa devem ser diferenciadas pela preocupação 
com as atitudes éticas e morais, pela promoção de valores e de comportamentos morais que respeitem 
os padrões universais de direitos humanos, de cidadania e de participação na sociedade, pelo respeito 
ao meio ambiente e contribuição à sustentabilidade e, finalmente, pelo maior envolvimento nas 
comunidades em que se insere a empresa, de forma a cooperar com o adiantamento econômico e 
humano dos indivíduos ou, até mesmo, atuar na área social. 

Neto e Froes (2004) afirmam que a ação social das empresas deve ser articulada com os 
governos locais, ONGs e demais entidades da comunidade. Através de ações de solidariedade social, 
as empresas buscam encontrar novas maneiras de se inserir socialmente no âmbito das comunidades e 
incentivá-las a contribuir para o desenvolvimento socioeducativo. Neste contexto, a empresa, em 
parceria com o Estado e demais instâncias da sociedade civil, torna-se investidora social e agente do 
desenvolvimento local e regional. 

Desta forma, na busca da inserção social, primeiramente, utilizou-se de doações e apoio a 
programas e campanhas sociais do governo, ou seja, através da filantropia. Atualmente, estas ações 
são realizadas através de projetos sociais, os quais se caracterizam pela inovação e pelo fomento ao 
desenvolvimento socioeducativo, artístico e cultural. 

Diante dessas perspectivas Manzione (2006) explana que a responsabilidade social 
empresarial pode ser entendida como o compromisso ou obrigação de caráter moral, além das 
estabelecidas em lei, que deve ser assumido pelas empresas, junto às sociedades onde atuam. Sendo 
que este compromisso deve ser coerente com a missão, com os valores organizacionais e ser expresso 
por meio de atitudes que possam afetar de forma positiva a comunidade e contribuir efetivamente para 
o desenvolvimento social. 

Na percepção de Neto e Froes (2004), muitas empresas focam suas ações nos jovens e nas 
crianças, pois consideram a educação, o serviço social básico de efeito mais persistente junto às 
crianças, visto que as prepara à vida familiar e profissional, adicionam valor através do resgate da 
escolaridade, do desenvolvimento para o trabalho e do progresso do rendimento escolar, além de 
induzir e estimular a preservar o rumo da mobilidade social. 

Gilles Comtois apud Pinho (1982), defende que em um programa de formação cooperativa, 
além da transmissão de conhecimentos, há também a busca pela mudança de comportamentos, com 
tomada de consciência e desenvolvimento dos domínios intelectual, físico ou moral, não sendo apenas 
um processo de aquisição, mas de transformação na personalidade. 

Afinado com a reflexão, Nascimento, apud Pinho (1982), considera o cooperativismo com 
sendo uma doutrina, e desta forma a disseminação e a aplicação de seus princípios dependem da 
educação. Para ele, a cooperativa é uma forma aglutinadora de exímio sentido social, que se constitui 
em magnífica configuração educativa, ampliando o senso de comunidade solidária, favorecendo e 
estimulando o aprendizado da responsabilidade individual e coletiva. 

Neste sentido, o objetivo que orienta o estudo é analisar a atual mecânica de trabalho do 
Programa, que vem sendo desenvolvido pelas Cooperativas de Crédito estudadas, sendo o problema de 
pesquisa: O Programa de Educação Cooperativa, na visão dos professores, possibilita a construção e a 
vivência de atitudes e valores de cooperação e cidadania voltados para o desenvolvimento das 
comunidades onde atuam? 

A escolha do tema, do objeto de estudo e da elaboração da questão desta pesquisa são 
correlatos à necessidade de nos relacionarmos de maneira responsável e na forma de contribuirmos 
com a sociedade em que vivemos, especialmente às cooperativas de crédito, as quais devem buscar o 
seu lugar como agentes de desenvolvimento. Sendo que a responsabilidade social deve proporcionar a 
oportunidade de interagir com o meio onde estão inseridas, possibilitando a contribuição ao bem-estar 
social e o desenvolvimento da comunidade. Por exemplo, com a construção dos conhecimentos nas 
ações cooperativas que buscam constituir ambientes educacionais democráticos, capazes de formar 
pessoas autônomas para decidirem o seu destino pessoal e coletivo. 

   
2 METODOLOGIA 
   

O Programa possui como principal agente os professores das escolas dos municípios de 
Aceguá, Pedras Altas e Turuçu, os quais transmitem os conteúdos referentes ao cooperativismo, sob 
forma de organização econômica e social, educando as crianças de 6 a 12 anos e os adolescentes de 13 



a 18 anos. Desta forma, estes professores são os instrumentos fundamentais para a concretização do 
Programa e, por isso, foram escolhidos para a aplicação do instrumento de coleta de dados deste 
trabalho. Diante dessas perspectivas, a população escolhida para a realização da pesquisa foram 73 
professores, os quais totalizam o número de professores que participam do Programa na região dos 
municípios de Turuçu, Pedras Altas e Aceguá. 

Para analisar a atual mecânica de trabalho do Programa, o presente estudo buscou indicativos 
através de uma pesquisa aplicada, de natureza exploratória, a qual consiste em um questionário semi-
estruturado, com perguntas abertas, semi-abertas, dicotômicas e de escala itemizada. 

O aspecto metodológico classifica a forma de abordagem do problema em pesquisa 
quantitativa e qualitativa. A classificação de pesquisa, por ser aplicada, apresenta a característica de 
gerar conhecimento para aplicação prática dirigida à solução de problemas específicos, além disso, 
quantifica, ou seja, traduz em números, as informações e, também, analisa os dados descritivos, pois 
há espaço para justificativa e manifestação de opinião.  

Este critério escolhido foi considerado o mais adequado ao trabalho de pesquisa, pois ratifica 
os resultados quantitativos e busca conhecer melhor o entrevistado e suas expectativas em relação ao 
Programa. Além disso, após a formulação do questionário discutiu-se o instrumento com 
colaboradores da Instituição. Esta atitude é justificada visto que, por não existir o contato entre a 
pesquisadora e os professores, buscou-se aproximar a abordagem do questionário com a realidade das 
pessoas que iriam respondê-lo. 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

  
O intuito deste tópico é proporcionar a análise e a interpretação dos resultados obtidos para 

trazer uma abordagem que propicie responder o problema de pesquisa que é: O Programa de Educação 
Cooperativa, na visão dos professores, possibilita a construção e a vivência de atitudes e valores de 
cooperação e cidadania voltados para o desenvolvimento das comunidades onde atuam? 

Em relação ao seu tempo de atuação junto ao Programa de Educação Cooperativa, verifica-se 
que 52,05% dos professores que responderam o questionário atuam no Programa entre um e três anos, 
27,40% há mais de três anos e 20,55% há menos de um ano. A partir desses indicativos, pode-se 
constatar que a maioria dos professores atua no Programa há pelo menos um ano. Sendo assim, 
entende-se que tenham conhecimento sobre o Programa de Educação Cooperativa para responder o 
questionário proposto nesta pesquisa. Este indicativo é importante para respaldar a aplicação do 
instrumento de coleta de dados, visto que o questionário foi elaborado tendo como premissa o 
entendimento prévio do Programa, por parte dos professores. 

Quanto ao conhecimento da finalidade do Programa, verifica-se que 78,08% dos professores 
que responderam o questionário conhecem a finalidade da implantação, 17,81% não conhecem e 
4,11% anularam a questão. Alguns pontos negativos isolados merecem atenção como a transmissão 
dos conceitos do Programa e a sua finalidade de implantação, pois são estes tópicos primordiais que 
direcionaram a motivação e a qualidade dos trabalhos desenvolvidos pelos professores. 

Quanto às dificuldades em transmitir aos alunos o conteúdo disponibilizado através das 
oficinas, verifica-se que a maioria dos professores que responderam o questionário (71,23%) afirma 
que não encontraram dificuldades quanto à transmissão aos alunos do conteúdo disponibilizado, 
20,55% encontraram dificuldades e 8,22% anularam a questão. 

Pode-se verificar que a maioria dos professores não possui dificuldades, no entanto, um 
percentual considerável encontra dificuldades na transmissão aos alunos. Há manifestações que 
indicam insegurança, falta de tempo, dificuldade de entendimento, de aplicação e de adaptação do 
conteúdo à realidade e às necessidades da turma. Isso representa que há indícios de que o Programa 
precisa focar e tentar dirimir as dificuldades encontradas em sala de aula, pois alguns professores têm 
um tempo de assimilação diferente dos outros e se entende que o processo deve ser o mais uniforme 
possível, para que haja resultados efetivos e constantes em todas as turmas. 

Com relação ao seu nível de entendimento sobre responsabilidade social, verifica-se que, dos 
respondentes 49,31% afirmam que consideram bom nível de entendimento sobre responsabilidade 
social, 35,62% responderam muito bom, 8,22% regular e 6,85% anularam ou não souberam responder. 



Conclui-se que o nível de entendimento sobre responsabilidade social seja satisfatório. Foram 
citados que os temas trabalhados são atuais, há consciência sobre a responsabilidade social, 
necessidade de cooperação, de respeito e de preocupação com o meio ambiente. 

Um fato que também foi pontuado pelos professores e que implica na difusão do Programa é a 
necessidade de maior esclarecimento e disseminação na escola e na comunidade quanto aos conceitos 
de responsabilidade social, pois se observa que estes conhecimentos merecem ser aprofundados e 
vislumbrados positivamente para que o Programa tenha um melhor resultado.  

Quanto o embasamento do Programa de Educação Cooperativa nos princípios de 
responsabilidade social, verifica-se que a maioria dos professores que responderam o questionário 
(90,41%) demonstram que há relação entre o Programa e os princípios de responsabilidade social, 
1,37% (um professor) respondeu não e 8,22% anularam a questão. 

Pode-se concluir que a grande maioria dos professores acredita que o Programa tenha relações 
com os princípios de responsabilidade social. Foram citadas as promoções dos pensamentos ligados à 
responsabilidade social, ao bem-estar da comunidade e à preocupação com próximo e com o futuro, 
além do comprometimento, da cooperação, da união entre todos e do envolvimento de toda a 
comunidade.Observa-se que a grande maioria dos professores acredita que há contribuição para o 
estímulo dos alunos na construção e vivência de atitudes e de valores de cooperação e de cidadania. Os 
professores enfatizaram que a escola tem esse papel, pois a família muitas vezes é ausente. Os 
professores procuram desenvolver atividades que resgatem os valores, trabalhem a solidariedade 
coletiva, a cooperação, a cidadania e a responsabilidade social. 

Com relação a sua contribuição como educador, junto ao Programa, observa-se que a maioria 
dos professores que responderam o questionário (58,90%) considera importante a contribuição como 
educador, junto ao Programa, 32,88% considera muito importante, 4,11% pouco importante, 4,11% 
não souberam responder ou anularam a questão. 

A maioria dos professores considera que contribui junto ao Programa, acreditam que através 
do seu trabalho e da sua disponibilidade o Programa se desenvolve e se multiplica mediante os alunos 
e a comunidade. E, neste sentido, deve ser enfatizado junto aos professores o papel fundamental que 
possuem como agentes de transformação da sociedade, pois são os principais multiplicadores de 
conhecimentos e de princípios para a formação de cidadãos responsáveis e conscientes de suas 
responsabilidades sociais e morais perante a comunidade. 

Conclui-se que, segundo os professores, pode-se considerar satisfatório o nível de 
aproveitamento dos alunos, visto que eles assimilam, participam ativamente, gostam e há muito 
interesse de parte deles em aprender e conhecer novas formas de viver futuramente. 

Contudo, há alguns alunos que não participam, são desmotivados em relação às expectativas 
futuras. Além disso, foi citada a dificuldade de aplicação aos alunos das séries mais avançadas, em 
função do nível teórico do conteúdo ser mais voltado para as séries iniciais. Estes fatos pontuados 
implicam na efetividade do Programa e merecem ser analisados com atenção, visto que não basta os 
professores tenham conhecimento; é necessário que eles consigam disseminar os conceitos e que os 
alunos se interessem, compreendam, absorvam e apliquem nas suas vidas, como forma de se tornarem 
cidadãos com princípios de cidadania e cooperação. Neste sentido, pode ser revista a forma de 
abordagem para as séries mais avançadas, com exercícios práticos nos quais os jovens consigam 
visualizar concretamente as implicações da conduta com relação à sociedade onde vivem.   

Foi observado que a maioria dos professores que responderam o questionário (91,78%) 
considera a contribuição importante para o desenvolvimento de valores de cooperação e de cidadania 
junto aos alunos, enquanto 5,48% não consideram e 2,74% anularam a questão. 

De acordo com o posicionamento dos professores, observam-se vários pontos positivos e 
fundamentais para o sucesso do Programa de Educação Cooperativa, como: a necessidade de 
continuação do Programa, o dinamismo, a eficiência, a organização, o material didático, as palestras, a 
assimilação de valores e a compreensão de como trabalhar cooperação, cidadania e responsabilidade 
social, a atualização e o desenvolvimento didático dos professores, o trabalho com realidades sociais 
de cada município e a troca de experiências, entre outros. 

Por fim, dentre as sugestões apontadas às principais foram: horários que favorecessem a 
participação de todos os professores, atividade de dinâmica com os alunos e com os professores para 
unir, motivar e descontrair o grupo, expansão do projeto em toda a comunidade, palestras com 
temáticas sobre responsabilidade social e dificuldades vivenciadas em sala de aula e de aprendizagem. 



Além disso, foi sugerido que os conteúdos sejam dinâmicos e flexíveis de acordo com os diferentes 
perfis de alunos e que a finalidade do Programa seja esclarecida com elementos práticos que 
possibilitem a melhor visualização dos conceitos que fundamentam o Programa. 

Os resultados obtidos corroboram com o pensamento de Nascimento apud Pinho (1982), que 
considera o cooperativismo com sendo uma doutrina e, desta forma, a disseminação e a aplicação de 
seus princípios dependem da educação. Por isso, a cooperativa incentiva a educação e busca ampliar o 
senso de comunidade solidária, favorecendo e estimulando o aprendizado da responsabilidade 
individual e coletiva e o desenvolvimento junto às comunidades onde atua. 

 
4 CONCLUSÕES  
 

No decorrer do estudo constatou-se que o Programa de Educação Cooperativa é visto de forma 
positiva pelos professores que atuam nas três comunidades estudadas e que transmitem os 
conhecimentos sobre educação cooperativa. Neste sentido, o Programa atinge os objetivos a que se 
propõe, possibilita a construção e a vivência de atitudes e de valores de cooperação e de cidadania, por 
meio de práticas de educação cooperativa, contribuindo à educação integral de crianças e de 
adolescentes. 

Em síntese, considera-se que a questão de pesquisa foi respondida, os objetivos foram 
alcançados e, a fim de potencializar as futuras ações, sugere-se que os conteúdos sejam dinâmicos e 
flexíveis de acordo com os diferentes perfis de alunos e que haja palestras com temáticas sobre 
responsabilidade social, dificuldades encontradas em sala de aula e sugestões de como dirimi-las. 

Além disso, torna-se válido o registro da possibilidade de continuidade do trabalho, com 
abordagem direcionada aos alunos e à comunidade, ou estudos de caso em outros sistemas 
cooperativistas para validação e comparação do modelo de educação cooperativa e de 
responsabilidade social com outros modelos. Essas questões, não menos complexas, por sua própria 
profundidade e relevância merecem uma discussão mais ampla de maneira a gerar novas pesquisas. 
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Resumen 
 
El objetivo general de este estudio es explorar qué impacto tiene el crecimiento 

comercial acelerado en la ciudad de Río Branco a partir de la instalación de free shop´s 
concentrados en su más vieja zona comercial.  

 
Su interés es explorar como impacta ese crecimiento comercial en la organización de la 

sociedad local principalmente en sus preocupaciones sobre su desarrollo social. 
 
Los objetivos específicos son: 1) Describir las significaciones que asume el mencionado 

crecimiento en las aspiraciones y expectativas de los actores de la ciudad de Río Branco, a nivel 
personal e institucional; 2) Conocer si el crecimiento comercial trasforma o no, los escenarios 
locales donde interactúan actores individuales o colectivos cuyas acciones configuran el estilo 
de desarrollo local; 3) Observar el grado de intervención del gobierno departamental en la 
organización comunitaria local y bi-nacional con motivo de la instalación de los  free shop’s en  
Río Branco.  

 
En tanto área fronteriza, la actual coyuntura económica en Río Branco, asimismo centra 

en sus vecinos la desconsideración de los vecinos de Yaguarón como “naturales” socios del 
desarrollo fronterizo. 

 
Es en esos términos, que el área de Río Branco puede estudiarse como un caso 

particular de “desarrollo local-fronterizo”. 
 
Respecto a la metodología del estudio es de carácter cualitativo, vía técnicas de 

relevamiento a partir de entrevistas individuales aplicadas a una selección  de vecinos de Río 
Branco cuyos roles sociales son significativos para configurar una visión del desarrollo local. 

 
Palabras Chaves 

 
Desenvolvimento, Actores y Fronteira 

 
Introducción 

 
El tema general del presente trabajo se inscribe en las cuestiones generales, propias a 

situaciones de desarrollo social aceleradas por el impacto de un rápido crecimiento económico 
favorecido más por posiciones estratégicas, de tiempo y lugar, atractivas de la inversión externa 
que por capacidades estructurales existentes.  

 
En el Uruguay más reciente, son típicas las situaciones de crecimiento con esas 

características-así mismo llamadas de “enclaves” de desarrollo económico- como las que 
actualmente transcurren en Rivera-Santana do Livramento, Chuy-Chui, Fray Bentos, 
Conchillas, y en la misma Río Branco, en momentos anteriores de favorabilidad cambiaria para 
su comercio urbano con Brasil. 

 



Más específicamente, se trata de dinámicas económicas aceleradas en puntos 
estratégicos del territorio nacional para el desarrollo de inversiones externas de carácter agro-
industrial y/o mercantil. 

 
Son situaciones de elevada movilización de recursos locales en múltiples actividades de 

gestión de servicios, construcción, transporte, comunicaciones ,etc., cuya ascendente 
acumulación cuestiona la necesidad de intervención de las organizaciones públicas y privadas 
locales en la recuperación de los equilibrios institucionales necesarios en un contexto de riesgo 
social  ante posibles distorsiones de la dinámica económica local en el cual puedan desbordarse  
las nuevas expectativas y aspiraciones de la población de esos lugares.  

 
La actual instalación de los free shop’s en Río Branco, ha significado en su proceso 

económico de la última década un cambio en cuanto a su lugar en el intercambio comercial 
fronterizo; lo que antes se concentraba en Yaguarón -según diferencias cambiarias- ahora se 
encuentra en Río Branco, por el actual  movimiento comercial de brasileños y uruguayos que 
compran en los free shop’s. 

 
La presente investigación explora el impacto que tiene el crecimiento comercial 

acelerado, en la configuración de las expectativas y aspiraciones de los actores del desarrollo 
social del área que tiene como centro a la ciudad de Río Branco. Así como si dicho crecimiento, 
transforma o no, los escenarios locales donde interactúan actores individuales o colectivos, 
cuyas acciones configuran el estilo de desarrollo social.  

 
Las preguntas que orientan esta investigación son: 1-¿el actual crecimiento comercial de 

Río Branco, cómo condiciona los escenarios locales en tanto espacios  de interacción donde se 
debaten alternativas de desarrollo comunitario? 2-¿ese crecimiento ha renovado las expectativas 
y aspiraciones personales de los vecinos de Río Branco?; 3- ¿esa dinámica comercial ha 
modificado las visiones locales a cerca de la integración fronteriza?; 4-¿en ese proceso de 
crecimiento, cómo visualizan los vecinos la participación gubernamental (Junta Local 
Autónoma, Intendencia Municipal de Cerro Largo y agencias ministeriales) en la regulación de 
los efectos de la dinámica económica local y fronteriza?. 

 
Metodología 

 
 La metodología de este trabajo integra las siguientes tareas, a saber  planteo de 
supuestos generales del estudio, hipótesis de trabajo, técnicas de relevamiento, pauta de 
entrevista y selección  de entrevistados. 

 
 Supuestos Generales.  

La sociedad de Río Branco puede ser abordada como un caso típico de desarrollo 
fronterizo, y por tanto, como un escenario calificado por su dimensionamiento bi-nacional, 
donde pueden observarse acciones u omisiones respecto a iniciativas de los actores del lugar en 
la resolución de las necesidades emergentes de la comunidad fronteriza, actualmente reactivadas 
y acentuadas por el acelerado crecimiento económico-comercial generado por los free shop’s en 
la ciudad de Río Branco. 

 
Así, los efectos del actual crecimiento comercial vuelven a evidenciar en la sociedad 

local su constante bloqueo para incidir a su favor la regulación de los impactos de la dinámica 
económica de su mercado local, jugado desde siempre a las diferencias cambiarias y asimismo 
hoy, a la oferta sofisticada  de los free shop’s. 

 
Estos centran en Río Branco, el lugar de esos centran, a diferencia de un  pasado de 

intercambio fronterizo dónde ese centro fluctuaba entre Río Branco y Yaguarón, según las 
ventajas de los ciclos cambiarios.   

 



Hipótesis de Trabajo. 
Las hipótesis de trabajo del estudio se centran en que la rápida multiplicación de free 

shop’s en Río Branco ha generado, durante el período 2003-2008, una acelerada dinámica 
comercial y económica provocada por inversiones no locales, cuya abrupta expansión constituye 
un crecimiento de nuevo estilo que condiciona las acciones de los actores locales, que 
replicando su arraigada incapacidad para promover, concretar y sostener las iniciativas 
institucionales de desarrollo, con fines de garantizar la seguridad económica y social de esa 
comunidad fronteriza. 

 
En tanto área fronteriza, la actual coyuntura económica en Río Branco, asimismo centra 

en sus vecinos la desconsideración de los vecinos de Yaguarón como “naturales” socios del 
desarrollo fronterizo. 
 
 Técnicas de Relevamiento de Información. 
 La definición de las técnicas de relevamiento, recorrió las siguientes etapas: a) 
entrevistas a informantes calificados residentes en Río Branco. Se trata de vecinos de Río 
Branco reconocidos socialmente por su participación en esferas de decisiones públicas o 
privadas locales. La información a obtener, es de principal utilidad para la elaboración de los 
supuestos, las hipótesis de trabajo y la elaboración de las entrevistas.  b) elaboración de la pauta 
de entrevista, ordenada a partir de dimensiones tales como: 1.opinión de los entrevistados sobre 
el impacto de la instalación de los free shop’s en Río Branco; 2.opinión de los entrevistados de 
ese impacto sobre la dinámica comunitaria; 3. opinión sobre el grado de intervención del 
gobierno departamental en la organización comunitaria local y bi-nacional con motivo de la 
instalación de los  free shop’s en  Río Branco.  

Conclusiones 
 
A manera de síntesis, podría expresarse que el actual auge comercial de Río Branco, 

más que renovar actitudes de sus vecinos, las reaviva en sus posturas de observadores no 
comprometidos en el acontecer cotidiano a la manera del “yo ante Río Branco” más que del 
“nosotros ante Río Branco y Yaguarón”, a la manera de una postura renovada comprometida y 
solidaria hacia el bienestar fronterizo y regional. 
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Ruralidade e desenvolvimento regional: (re) descobrindo o Território Zona 
Sul do Estado/RS 
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Resumo 
Há pelo menos três décadas, sociólogos brasileiros de renome internacional vêm se ocupando em 
desmistificar a classificação brasileira de rural e urbano, buscando revalorizar o rural e a redescoberta 
do território como ponto crucial para um projeto de desenvolvimento regional baseado na extensão de 
todos os direitos ao conjunto dos cidadãos. A proposta do presente artigo é retomar o debate sobre o 
território, proposta por José Eli da Veiga, utilizando como campo de pesquisa o território 
compreendido pela região sul do Rio Grande do Sul, caracterizada hegemonicamente pelo pólo urbano 
formado pelos municípios de Pelotas e Rio Grande que acaba encobrindo a existência de um conjunto 
expressivo de pequenos municípios rurais. A partir deste novo olhar sobre o território nacional, o 
trabalho apresenta a (re) descoberta do território Zona Sul do Estado/RS, confrontando os dados 
oficiais com a proposta do autor.  Apresentamos algumas reflexões sobre as implicações deste novo 
olhar sobre os processos de desenvolvimento, tendo como foco as populações dos pequenos 
municípios e sua ruralidade em consonância com resultados de pesquisas que já demonstram que o 
reconhecimento desta ruralidade e de seu potencial como proposta de desenvolvimento na perspectiva 
de Amartya Sen, além de alterar o olhar sociológico a partir da redescoberta do território, 
apresentando um novo cenário regional, pode, a partir da valorização de suas características e 
capacidades desencadear processos de desenvolvimento endógenos mais sustentáveis, em suas 
diferentes dimensões.  
Palavras chaves: território, ruralidade, desenvolvimento regional 
  
Introdução 

Há pelo menos três décadas, sociólogos brasileiros de renome internacional vêm se ocupando 
em desmistificar a classificação brasileira de rural e urbano, buscando revalorizar o rural e a 
redescoberta do território como ponto crucial para um projeto de desenvolvimento regional baseado na 
extensão de todos os direitos ao conjunto dos cidadãos.  

O reconhecimento desta ruralidade e de seu potencial como proposta de desenvolvimento na 
perspectiva de Amartya Sen, altera o olhar sociológico a partir da redescoberta do território, 
apresentando um novo cenário regional, que a partir da valorização de suas características e 
capacidades pode desencadear processos endógenos mais sustentáveis, em suas diferentes dimensões. 

O texto está dividido em três partes. Em um primeiro momento apresenta-se a proposta de 
reforma do pensamento sobre o rural no Brasil, especialmente a partir da proposta de José Eli da Veiga 
(2002), que propõe a revisão da visão oficial sobre o desenvolvimento territorial no Brasil, 
demonstrando que o Brasil é menos urbano do que se calcula. A partir desta revisão, o autor propõe 
como rural aqueles municípios de pequeno porte que possuem até 50 mil habitantes, cuja densidade é 
menor que 80 hab/Km². Como parte do processo, Veiga propõe a necessidade de redescobrir o 
território como ponto crucial para o desenvolvimento. 

A partir deste novo olhar sobre o território nacional, a segunda parte apresenta a (re) 
descoberta do território Zona Sul do Estado/RS, confrontando os dados oficiais com a proposta do 
autor. A terceira parte apresenta resultados de pesquisas que demonstram o potencial do rural para o 
desenvolvimento, entendido como a extensão dos direitos dos cidadãos, a partir da perspectiva de 
Amartya Sen. Por fim, apresentamos algumas reflexões sobre as implicações deste novo olhar sobre os 
processos de desenvolvimento, tendo como foco as populações dos pequenos municípios e sua 
ruralidade. 
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A proposta do presente artigo é retomar o debate sobre o território, proposta por José Eli da 
Veiga, especificamente o território compreendido pela região sul do Rio Grande do Sul, caracterizada 
hegemonicamente pelo pólo urbano formado pelos municípios de Pelotas e Rio Grande que acaba 
encobrindo a existência de um conjunto expressivo de pequenos municípios rurais com alto potencial 
de desenvolvimento regional. 

 
Metodologia 

Para o desenvolvimento do presente trabalho foi realizado levantamento bibliográfico de estudos 
de revisão teórica sobre o tema, realizados por SACHS (2001) e VEIGA (2002), confrontando a teoria 
com dados extraídos da pesquisa empírica por meio do método de pesquisa de terreno sobre a região 
sul do Rio Grande do Sul, especialmente junto ao Plano Territorial de Desenvolvimento Rural 
Sustentável (PTDRS, 2009). O método da pesquisa de terreno, segundo Costa (2009) caracteriza-se 
pela presença prolongada do investigador nos contextos sociais em estudo e contato direto com as 
pessoas e as situações. Esta investigação pode ser classificada como um estudo exploratório. De 
acordo com Triviños (2006) nesse tipo de estudo o pesquisador tem como propósito aumentar sua 
experiência em torno de um determinado problema. Além disso, “planeja um estudo exploratório para 
encontrar os elementos necessários que lhe permitam, em contato com determinada população, obter 
os resultados que deseja” (TRIVIÑOS, 2006, p. 109). E, ainda, desse tipo de estudo podem surgir 
outras questões de pesquisa para futuras investigações.  

 
 

Resultados e Discussão 
1. Reformando as categorias de pensamento sobre o rural 

As principais contribuições para a reforma das categorias de pensamento sobre o rural brasileiro 
podem ser atribuídas à Graziano da Silva & Campanhola (2000), Sachs (2001) e Veiga (2002). No 
entanto, merece destaque o conjunto de estudos coordenados por Veiga que procuraram redefinir os 
contornos do rural brasileiro aplicando à realidade do país critérios mais aceitos pela comunidade 
internacional. 

A partir de uma combinação de variáveis envolvendo densidade populacional, tamanho dos 
municípios e sua localização, Veiga (2002) chegou a conclusão de que aproximadamente 1/3 da 
população brasileira poderia ser considerada rural, contra 18% das estatísticas oficiais. Mais 
importante do que esta constatação sobre a magnitude do Brasil rural foi a descoberta de que muitas 
regiões e municípios de características marcadamente rurais não vinham mais perdendo população, 
como apontava a tendência das décadas anteriores. 

Veiga (2002) apresenta esta nova proposta a partir da demonstração de quão equivocado 
estavam os dados oficiais. De acordo com estatísticas oficiais, no final dos anos noventa quatro em 
cada dez brasileiros eram considerados urbanos (IBGE, 2000), apontando uma peculiaridade da 
definição brasileira sobre o que é rural e o que é urbano que acaba atrapalhando o entendimento mais 
preciso destas dinâmicas demográficas. O que ocorre é que, no Brasil, a definição dos limites entre 
áreas rurais e urbanas é uma atribuição dos municípios. Assim, o Poder Legislativo de cada um dos 
5560 municípios pode definir a extensão de suas áreas urbanas e rurais com relativa autonomia.  

Para o autor, esta classificação e os problemas de leitura do território brasileiro de que dela 
decorre são derivadas da vigente definição de “cidade”, obra do Estado Novo, por meio do Decreto-
Lei 311, de 1938, que transformou em cidades todas as sedes municipais existentes, 
independentemente de suas características estruturais e funcionais.  

Conforme coloca o autor, da noite para o dia, ínfimos povoados, ou simples vilarejos, viraram 
cidades por norma que continua em vigor, apesar de todas as posteriores evoluções institucionais. O 
mais bizarro, contudo, é que a vigente delimitação de caráter inframunicipal dos territórios urbanos só 
é adotada por um pequeno punhado de países, como El Salvador, Equador, Guatemala e República 
Dominicana. O Brasil considera urbanos os habitantes de qualquer sede municipal, mesmo que tais 
localidades pertençam a ecossistemas dos menos artificializados. 

Segundo Veiga (2002), a distorção chega a tal ponto que mesmo populações indígenas ou 
guardas-florestais de áreas de preservação são considerados urbanos caso suas ocas ou palhoças 
estejam no interior do perímetro de alguma sede municipal ou distrital. São inúmeros os casos de 
municípios com população irrisória e ínfima densidade demográfica, mas com altíssima “taxa de 



urbanização”, como por exemplo, o município de Minas do Leão (RS) tem menos de 12 mil habitantes 
e menos de 35 por km², mas “taxa de urbanização” superior a 90%.    

Visando contornar outro tipo de problema, da leitura oficial de que o Brasil estava sofrendo 
intenso êxodo rural, uma das principais marcas do século XX, os estudos de Veiga (2002) mais uma 
vez demonstraram o contrário: mostraram como um número expressivo de localidades rurais vinha 
mesmo atraindo população. Os estudos de caso realizados no âmbito das pesquisas mostraram que, por 
trás desta atratividade, não havia uma razão unívoca.  

Segundo as conclusões de Veiga (2002), as populações eram atraídas por estas áreas por 
diferentes motivos, que vão desde a crise do emprego e o processo de desindustrialização da algumas 
metrópoles para onde antes se dirigiam outrora os migrantes, até o processo de desconcentração da 
atividade econômica que vem lentamente ocorrendo no país, passando pela maior injeção de recursos 
nas áreas interioranas por conta da ampliação das políticas sociais, ou pela maior disponibilidade de 
amenidades naturais em algumas regiões rurais, particularmente aquelas situadas no entorno de 
regiões metropolitanas. 

Outra contribuição significativa das análises de Veiga (2002) é de que o rural não pode ser 
identificado exclusivamente com aquilo que está fora do perímetro urbano dos municípios brasileiros, 
muito menos com as atividades exclusivamente agropecuárias. Corroborando com estas afirmações, 
Favareto e Abramovay (2009) afirmam que a maneira de definir o rural brasileiro já tem quase 100 
anos e precisa ser atualizada: 

 “No Brasil, se define rural como aquilo que está fora do perímetro urbano dos municípios. 
Tal fato limita a definição como residual, na qual o rural é o que sobra do urbano, e 
intramunicipal, quando agricultores moram nas sedes dos pequenos municípios e fazem 
deslocamentos diários para o trabalho nos sítios e vice-versa”. 

Favareto e Abramovay (2009) reiteram a hipótese de Veiga (2002) de que se usarmos critérios 
mais amplamente aceitos na comunidade internacional, a população rural brasileira seria de 30% 
aproximadamente, não estaria em declínio como aponta o IBGE, e sim estável.  

Estas propostas transformam a forma de ver e pensar o rural brasileiro, implicando em novas 
considerações sobre o território e as pessoas que nela vivem, influenciando novos projetos de 
desenvolvimento. 
2.Redescobrindo o Território Zona Sul do Estado/RS 

Composto pelos municípios de Aceguá, Amaral Ferrador, Arroio do Padre, Arroio Grande, 
Candiota, Canguçu, Capão do Leão, Cerrito, Chuí, Cristal, Herval, Hulha Negra, Jaguarão, Morro 
Redondo, Pedras Altas, Pedro Osório, Pelotas, Pinheiro Machado, Piratini, Rio Grande, Santa Vitória 
do Palmar, Santana da Boa Vista, São José do Norte, São Lourenço do Sul e Turuçu a região Sul do 
Rio Grande do Sul é caracterizada hegemonicamente pelo pólo urbano formado pelos municípios de 
Pelotas e Rio Grande.  

Pelos dados oficiais dos municípios do território, derivada da legislação brasileira e das nossas 
instituições políticas e administrativas, compilados pelo IBGE (2007), o território possui 871.733 
habitantes, o que representa em torno de 8% da população do RS e 13% da área do Estado. Pelotas é o 
município com maior população (339.934) enquanto que Pedras Altas tem a menor população (2.546).  

A densidade demográfica é de 23 hab/km², enquanto a do Estado é de 37,5 hab/km² (IBGE -
2007). A maior densidade demográfica verifica-se em Pelotas (211,3 hab/km²) e a menor em Pedras 
Altas (1,85 hab/km²).  

Pelos dados oficiais a população rural do território corresponde a 16% do total da população, 
somando 138.969 pessoas. Em 1991 a população rural era de 22% (147.650) e em 2000 caiu para 18% 
(152.284). Apenas 3 municípios concentram quase 50% do total desta população: Canguçu (32.255), 
São Lourenço do Sul (17.195) e Pelotas (16.725). Incluindo-se mais três municípios (Piratini, Rio 
Grande e São José do Norte) este valor chega a 70% da população rural total do território. 

Considerando a proposta de Veiga (2002) de combinar os critérios de tamanho, densidade da 
população e de sua localização e que considera rurais os municípios com até 50 mil habitantes e 
densidade demográfica até 80 hab/km², o território passa a contar com 22 municípios rurais. A estes 
ainda podemos acrescentar Canguçu, que apesar de ter mais de 50 mil habitantes, a exemplo dos 
demais, tem sua economia dependente da agropecuária.  

Esta proposta faz emergir na região uma ruralidade que difere dos dados apresentados pelos 
órgãos oficiais de que 84,06% da população é urbana. Com esta nova leitura, municípios que tem 



grande parte de sua população morando na cidade, como Arroio Grande (85%) e Santa Vitória do 
Palmar (86%), deveriam ser considerados rurais, visto que sua economia não só depende do 
desempenho da agropecuária como sua população mantém traços culturais característicos das zonas 
rurais. 

Desconsiderando os municípios de Pelotas e Rio Grande, municípios pólos do território que 
concentram 60% da população total dos 25 municípios, a densidade demográfica cai para apenas 13,24 
hab/km², indicando que grande parte da área do território é pouco habitada, onde predomina a lavoura 
empresarial de arroz e a pecuária extensiva, mas também concentra um grande número de pessoas 
vivendo em assentamentos de reforma agrária, em pequenas propriedades rurais de agricultores 
familiares, em comunidades quilombolas e colônias de pescadores artesanais, mesmo nos municípios 
de Pelotas e Rio Grande. 

Este novo olhar, com foco nas características rurais dos municípios, faz emergir uma população 
rural encoberta pelos dados oficiais, especialmente o público da agricultura familiar, formada pelos 
agricultores familiares, assentados de reforma agrária, pescadores artesanais e comunidades 
quilombolas.  

No território Zona Sul do Estado/RS, a agricultura familiar (caracterizada pelo Lei nº 11.326) 
representa cerca de 38 mil famílias de agricultores familiares, fruto da forma de ocupação do solo e os 
objetivos estratégicos da Coroa Portuguesa. Famílias açorianas numa primeira fase, e posteriormente 
imigrantes alemães, italianos, franceses, entre outros, receberam pequenas frações de terras para 
ocupar o território e diversificar a produção, principalmente com gêneros alimentícios. Atualmente, se 
dedicam a uma produção diversificada com destaque para a produção de leite, fumo, feijão, pêssego, 
hortigranjeiros, milho, batatinha, cebola. 

A partir da década de 1980, por iniciativas dos governos do Estado do RS e Federal, foram 
implantados assentamentos na região, principalmente nos municípios de Candiota, Hulha Negra, 
Herval, Pinheiro Machado, Pedras Altas, Piratini e Canguçu. O território possui um dos maiores 
núcleos de assentamentos do Estado, sendo 117 ao todo com 3.969 famílias, o que corresponde a 40% 
do total do RS, concentrando-se nos municípos de Candiota e Hulha Negra. 

Concentrados nos municípios de Rio Grande, Pelotas, São José do Norte, São Lourenço do 
Sul, Santa Vitória do Palmar, Arroio Grande e Jaguarão vivem cerca de oito mil famílias de 
pescadores profissionais artesanais, o que representa entre 70 a 80% dos pescadores do Rio Grande do 
Sul. Os pescadores artesanais estão organizados em Colônias, em alguns casos denominados de 
Sindicatos de Pescadores, somando em torno de 6 mil famílias. 

No contexto desta ruralidade cabe destacar a presença de 43 comunidades que se auto-definem 
como comunidades quilombolas, localizadas em dezessete dos vinte e cinco municípios da região sul 
do Rio Grande do Sul, envolvendo cerca de 5.000 famílias. 

A redescoberta do território, além de emergir a ruralidade presente nos municípios que 
compõem a região sul do Rio Grande do Sul, traz a tona uma população oculta, expressivamente 
numérica e capaz de promover um projeto de desenvolvimento, envolvendo acesso à direitos, 
cidadania, economia, ecologia e cultura, tal como proposto pelas teorias de Ignacy Sachs, Amartya 
Sen e Furtado appud Veiga (2005). 
3. O rural como ponto de partida para o desenvolvimento 

Em trabalho recente, Favareto & Abramovay (2009) analisaram a evolução dos indicadores de 
renda, desigualdade e pobreza do conjunto de municípios brasileiros, contrastando o desempenho das 
grandes regiões e das áreas rurais e urbanas. Segundo o trabalho realizado os autores concluíram que 
foram poucos os municípios brasileiros que conseguiram, simultaneamente, durante os anos noventa, 
diminuir a pobreza e a desigualdade, e ao mesmo tempo aumentar a renda de seus habitantes, mas 
mostram também que estas situações são mais comuns nas regiões tipicamente rurais do que nas 
regiões metropolitanas.  

Segundo a pesquisa realizada pelos autores, nas áreas rurais, dois em cada dez municípios 
conseguiram melhorar a renda e diminuir pobreza e desigualdade, mas nas áreas mais urbanizadas este 
número cai pela metade. Para Favareto & Abramovay (2009): 

“... tão importante quanto esta constatação que desautoriza a simples associação entre 
urbanização e desenvolvimento é a verificação de que não há coincidência entre a 
localização destes municípios virtuosos e os chamados pólos dinâmicos das economias 



interioranas: não é necessariamente nos perímetros irrigados, nem nas regiões a que 
chegaram as indústrias petroquímicas...” 

Neste importante estudo, Favareto & Abramovay (2009) afirmam que o Brasil rural passou 
por um profundo processo de mudanças nas últimas décadas, e não se trata de mudanças marginais ou 
meramente incrementais. São mudanças que representam uma nova etapa na formação espacial do 
país. Nesta nova etapa, perde todo o sentido tratar o rural brasileiro como sinônimo de atraso, ou como 
um espaço cuja dinâmica é determinada exclusivamente por processos agrícolas e agrários. Para os 
autores, trata-se mesmo da erosão de um padrão de organização social, econômica e ambiental e, com 
ele, de um paradigma de compreensão do que são as regiões rurais e por onde passam suas 
possibilidades de futuro. Trata-se do fim do paradigma agrário.  

Segundo Sachs (2001), de alguns anos para cá os brasileiros estão redescobrindo o Brasil rural 
sob o efeito conjugado de vários fatores.  

A conclusão das leituras de cenário feito pelos autores citados é de que a imagem tradicional 
de um país agrário vem progressivamente dando lugar a um retrato multifacetado. Nele, a 
competitividade internacional do agronegócio é uma das faces mais marcantes, mas junto a ela é 
preciso agregar outras dimensões como a consolidação de um importante segmento da agricultura 
familiar, plenamente inserida em mercados dinâmicos, a emergência da retórica do desenvolvimento 
territorial, as correspondências sociais e ambientais (nem sempre positivas) associadas à 
competitividade, as metamorfoses da questão agrária e da questão social brasileira. 

Segundo os autores supracitados, as mudanças experimentadas pelo Brasil rural representam o 
fim de uma grande etapa da formação nacional. Em uma palavra, o rural brasileiro não é mais o 
mesmo da geração anterior. Com a consolidação da urbanização e da industrialização brasileira 
fechou-se um longo ciclo. O rural integrou-se definitivamente ao urbano, numa integração 
contraditória e conflituosa. Por outro lado, as categorias de apreensão e mesmo as instituições voltadas 
ao desenvolvimento rural, não foram ainda modificadas em uma direção condizente com o estatuto 
desta nova etapa. Para os autores, faz-se necessário reformar as instituições e as categorias de 
pensamento sobre o rural são dois grandes desafios que se impõem para a próxima década.  
  
Conclusões  

Ao utilizar novos métodos de caracterização do território nacional, a partir de uma combinação 
de variáveis envolvendo densidade populacional, tamanho dos municípios e localização, se introduz 
uma nova forma de apreender a realidade. 

Verificamos que a revisão da visão oficial sobre o desenvolvimento territorial no Brasil amplia 
as perspectivas sociológicas sobre o território brasileiro, revendo contextos e características das 
populações envolvidas. 

Significadamente se retoma as características de ruralidade de municípios que hoje são 
considerados cidades, se considerarmos como rurais aqueles municípios de pequeno porte que 
possuem até 50 mil habitantes, cuja densidade é menor que 80 hab/Km². 

A partir desta nova caracterização, utilizando como foco o território onde estamos inseridos, 
(re)descobrimos o território Zona Sul do Estado/RS, quando confrontamos dados oficiais com a 
proposta teórica. Retomar este debate traz a tona a existência de um conjunto expressivo de pequenos 
municípios rurais.  

O reconhecimento e a valorização desta ruralidade e de seu potencial como proposta de 
desenvolvimento na perspectiva de Amartya Sen, altera o olhar sociológico a partir da redescoberta do 
território, apresentando um novo cenário regional, que a partir da valorização de suas características e 
capacidades pode desencadear processos de desenvolvimento regional, mais sustentáveis, em suas 
diferentes dimensões. 
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RESUMO - Este estudo tem como proposta debater o projeto “Unidades Fronteiriças de Saúde 

– Rede Binacional de Saúde Brasil-Uruguai”, elaborado e proposto pela Universidade Federal 

de Pelotas. Ciente do papel social e plenamente engajada em ações de integração regional em 

especial na fronteira Brasil-Uruguai há quase duas décadas, a Universidade Federal de Pelotas - 

apresenta este projeto a ser implantado nas cidades brasileiras de Santa Vitória do Palmar/Chuí, 

Santana do Livramento, Jaguarão, Aceguá, Quarai e Barra do Quarai. Essas municipalidades 

compõem as cidades-gêmeas na fronteira Brasil-Uruguai e servirão para compor a rede 

binacional de saúde pronta para atender residentes brasileiros e uruguaios. 

 

Introdução 

 

         Em uma perspectiva histórica, os países sempre aplicaram regulações específicas 

para suas áreas de fronteira, geralmente qualificadas como “zonas” ou “faixas de segurança”, 

cujos critérios inibiram e restringiram a implementação de projetos de integração (Brasil, 2005 

p. 174). No Brasil, não foi diferente, a fronteira foi concebida como área de segurança nacional 

a ser protegida de inimigos e invasões. Atualmente, há o reconhecimento de exigência da 

integração de ações no campo das políticas públicas, e neste sentido, é necessário conhecer de 

um modo mais particular as características e especificidades dos sujeitos, dos municípios e das 

regiões que compõem o território fronteiriço.  

        As fronteiras do Brasil com os demais países da América do Sul foram, nas últimas 

décadas, associadas a uma agenda negativa de intervenção pública, com o intuito quase 

exclusivo de garantir a segurança nacional por meio da imposição de restrições de toda ordem. 

O marco jurídico-institucional que trata das áreas de fronteira do Brasil vem passando por 

modificações e adaptações às novas realidades, em parte por mudanças de orientação das 

próprias políticas públicas. Os principais instrumentos legais que regulamentam a ocupação e o 

desenvolvimento da Faixa de Fronteira brasileira são: a Lei nº. 6.634 de 02 de maio de 1979 e o 

                                                 
1 Mestre em Arquitetura e Urbanismo/UFPel e Assessora Especial da Reitoria da Universidade Federal 

de Pelotas – dadacurcio@hotmail.com 
2
 Professor da Universidade Federal de Pelotas; Coordenador do Núcleo de Estudos Fronteiriços, 

Doutorando em Desenvolvimento Regional- pintomauricio@bol.com.br 

mailto:pintomauricio@bol.com.br


Decreto nº. 85.064, de 26 de agosto de 1980, que consideram a Faixa de Fronteira como área 

indispensável à Segurança Nacional.  

       A partir da criação MERCOSUL, em 1991 – e integrando, à época, a Argentina, o 

Brasil, o Paraguai e o Uruguai, questões sociais e aspectos de cooperação no campo da saúde, 

progressivamente têm sido incorporados à agenda política dos governantes da região
3
. Quanto 

ao fluxo migratório, Wagner (2008, p.50-51) considera o “Brasil um país com múltiplas 

fronteiras e, tradicionalmente acolhedor de um grande contingente de imigrantes, oriundo, tanto 

dos países fronteiriços quanto de países asiáticos e europeus em sua grande maioria a partir das 

últimas décadas do século XX”.  

       Nesse cenário, os municípios de fronteira do Brasil têm tido grandes dificuldades 

em prover seus munícipes de atenção integral à saúde e, além disso, em alguns casos, atender a 

demanda proveniente dos países vizinhos. A falta de recursos humanos especializados, a 

insuficiência de equipamentos para realização de procedimentos e a distância entre os 

municípios e os centros de referência são os principais problemas encontrados. Segundo dados 

da pesquisa Saúde nas Fronteiras – Estudo do acesso aos serviços de saúde nas cidades de 

fronteira com países do MERCOSUL realizado pelo grupo de pesquisas da Fiocruz entre 2005-

2007, “a grande maioria (84%) dos municípios estudados ocorrem algum tipo de fluxo e trânsito 

na fronteira. Os fluxos e trânsitos na fronteira são mais intensos nas divisas com o Paraguai e 

Uruguai do que com a Argentina”. 

       A mesma pesquisa aponta que “entre os diversos fluxos e trânsitos fronteiriços 

apontados pelos Secretários Municipais de Saúde, os de maior intensidade são aqueles de 

pessoas com familiares residentes do outro lado da fronteira considerados frequente ou muito 

frequente por 64% dos SMSs”. Ademais, as dificuldades de planejamento e provisão de 

políticas específicas em função da população flutuante que utiliza o sistema e que, no caso 

brasileiro, não é contabilizada para os repasses financeiros do SUS, vêm gerando dificuldades 

diversas cuja principal vítima é o cidadão fronteiriço. (GADELHA, COSTA, 2007, p.2). 

       As mesmas dificuldades são enfrentadas pelos países fronteiriços com o Brasil, 

gerando uma movimentação das populações ali residentes em fluxos, ora num sentido ora em 

outro, na busca de melhor oferta de ações e serviços de saúde. Nesse contexto, com a 

reorganização do sistema de saúde brasileiro, especialmente a sua universalidade e integralidade 

trouxeram consequências para os sistemas de saúde dos países vizinhos e também para os 

municípios fronteiriços do Brasil, pois não contemplam em sua organização estes princípios.   

                   A convivência próxima entre dois sistemas favorece a vinda da população que 

demanda atenção sanitária ao Brasil, na tentativa de resolver as desigualdades em saúde 
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decorrentes da divisa territorial e da fragilidade do sistema de saúde do país de origem. A falta 

de recursos humanos especializados, a insuficiência de equipamentos para a realização de 

procedimentos de média e alta complexidade, e a distância entre os municípios e os centros de 

referência são também algumas justificativas apontadas. Ademais, a dificuldade de 

planejamento de provisão de políticas específicas ao território fronteiriço em função da 

população flutuante que utiliza o sistema e que, no caso brasileiro, não é contabilizada para os 

repasses financeiros do SUS, vem gerando dificuldades diversas cuja principal vítima é o 

cidadão fronteiriço. Há muito tem se procurado resolver esses problemas sem suficiente êxito, 

principalmente em função de obstáculos jurídicos e operacionais dos sistemas de saúde de cada 

país. 

                    Nesse sentido, a Universidade Federal de Pelotas apresenta ao Ministério de Estado 

da Saúde do Brasil, à Embaixada do Brasil na República Oriental do Uruguai e ao Fundo para a 

Convergência Estrutural do MERCOSUL - FOCEM como uma estratégia simples e factível de 

ações a serem desenvolvidas na fronteira Brasil-Uruguai na área da saúde o Projeto “Unidades 

Fronteiriças de Saúde – Rede Binacional de Saúde Brasil-Uruguai”. A implantação das 

Unidades Fronteiriças de Saúde em território brasileiro das cidades gêmeas, em localização 

mais próxima possível da linha divisória e pronta para atender cidadãos dos dois países será a 

materialização dos passos iniciais para a integração nos moldes do SIS-Fronteiras. Nesse 

sentido, as Unidades Fronteiriças de Saúde deverão abrigar os setores necessários para 

assistência médica, desenvolvimento de recursos humanos em saúde, organização e 

cadastramento de dados para a adequada gestão binacional e outras exigências do programa 

SIS-Fronteiras.  

                    A UFPEL, através de seu Departamento de Medicina Social também apoiará o 

desenvolvimento da Atenção Primária em Saúde na área de fronteira Brasil-Uruguai 

disponibilizando evidências de pesquisas em saúde pública e especialmente na avaliação dos 

serviços de saúde da família. Por outro lado, vale destacar a difusão do uso de novas tecnologias 

da informação e comunicação em saúde nos municípios envolvidos com o projeto. Os recursos 

de Tele-saúde ou Tele-medicina são adequados para qualificar o processo de trabalho na APS e 

seu impacto na saúde da população. Também inovador para as cidades-gêmeas é a organização 

e implantação dos Programas de Internação Domiciliar – PIDI - especialmente dirigidos aos 

pacientes portadores de câncer e outras moléstias graves, assim como para atendimento de 

idosos e indivíduos com restrição ou incapacidade de mobilidade e ainda aqueles portadores de 

necessidades especiais.  

                     Outra ferramenta a ser utilizada pelo Projeto é o Curso de Especialização em Saúde 

da Família, através da estratégia de Educação a Distância, sob responsabilidade da UFPEL, 

oportunizará a capacitação das equipes das unidades binacionais fortalecendo os vínculos do 

SUS com a população brasileira e uruguaia residentes na região. A capacitação focada nas 
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equipes multiprofissionais em APS fortalecerá o vínculo e a integração do trabalho de médicos, 

enfermeiras, dentistas, auxiliares, agentes comunitários, outros profissionais de saúde, além das 

pessoas que preservam as tradições e as culturas locais.  

                    Nesse contexto, as Unidades Fronteiriças de Saúde serão a porta de entrada dos 

cidadãos da fronteira no sistema de saúde, independente de sua nacionalidade, facilitando o 

fluxo de encaminhamentos, a continuidade e a integralidade dos serviços ofertados. A UFPEL 

se responsabilizará por apoiar as ações desenvolvidas por estes serviços, localizados nas 

cidades-gêmeas no território gaúcho junto do Uruguai, avaliando seus desempenhos, acolhendo 

as demandas regionais por serviços de maior complexidade e capacitando as equipes locais para 

prestação de serviços de elevado padrão de qualidade.  

                    A Rede Binacional de Saúde se propõe a dois objetivos: 1- organizar a rede de 

saúde do SUS, articulando serviços de atenção básica, de média e alta complexidade nas 

cidades-gêmeas da fronteira Brasil-Uruguai, tendo como referência o Hospital-Escola da 

Universidade Federal de Pelotas; 2- garantir a capacitação e o desenvolvimento das equipes de 

saúde que desenvolverão atividades nas unidades em uma Rede Binacional.  A Rede Binacional 

de Saúde recebe esta denominação pela possibilidade de participação de trabalhadores da saúde 

(médicos, enfermeiros e técnicos da área da saúde) de ambos os países no atendimento aos 

pacientes residentes na fronteira, conforme o termo de Ajuste Complementar ao Decreto 

5.105/2002, assinado entre os países em 2008. 

                     Ao concluirmos, entendemos o significado social desta proposta como 

fundamental para o avanço da integração regional no MERCOSUL. Nesse sentido, será possível 

promover a descentralização da saúde possivelmente com menores custos e mais do que isto, 

estaremos promovendo a verdadeira integração, justamente na fronteira, onde os povos dos 

diferentes países convivem e buscam soluções compartilhadas para seus problemas reais.  
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Resumo: 
Com o surgimento e o grande crescimento dos sites de compras coletivas decidimos verificar o 
comportamento desse tipo de negócio em Pelotas, focando seu comportamento na percepção das 
empresas parceiras, ou seja, aquelas que ofertam os serviços através dos sites.  Traçamos os seguintes 
objetivos para o estudo: verificar a aceitabilidade das empresas em ofertar um serviço na modalidade 
de compras coletivas; perceber as dificuldades encontradas; averiguar o atendimento ao público 
consumidor e mensurar o resultado obtido com a oferta dos serviços. A metodologia iniciou com 
pesquisa de observação, a qual revelou a presença de cinco sites na época. Verificamos o 
funcionamento dos sites através da internet. Entrevistamos os responsáveis de três sites locais e 
conversamos rapidamente com um representante de site de abrangência nacional. Pesquisamos as 
empresas que firmaram parceria com estes sites e aplicamos questionários a representantes de duas 
empresas parceiras de cada site: uma do ramo alimentício e outra do ramo de estética. Como resultado, 
percebemos que as empresas de Pelotas se mostraram adeptas a esse novo segmento de negócio. 
Tivemos o retorno de 70% das empresas selecionadas. Concluímos que apesar de ser ainda recente em 
Pelotas, o mercado de compras coletivas tem sido bem aceito e os empresários estão conseguindo 
usufruir positivamente do marketing e propaganda que esse modelo de negócio proporciona e obtendo 
lucro com o mesmo, acreditando na continuidade e evolução das vendas através de sites de compras 
coletivas. 
 
Palavras-chave: utilização da internet como forma de marketing e propaganda; mercado eletrônico; 
sites de compras coletivas. 
 
Introdução: 
O avanço tecnológico trouxe transformações em vários aspéctos para a vida cotidiana. Diariamente 
cresce o número de pessoas que se conectam a Rede Mundial (web) em busca de diversão, 
informação, produtos e serviços. Nesse contexto, destaca-se o comércio eletrônico como meio de 
negociação, pelo qual pode - se comprar produtos e/ou contratar serviços com a praticidade e 
facilidade de fazê-lo no conforto de sua casa. 
Esse meio de negociação abriu novas possibilidades comerciais, dentre as quais surgiu a novidade dos 
sites de compras coletivas. Em pesquisa recente na internet, observa-se que o primeiro negócio do tipo 
surgiu no fim de 2008, nos Estados Unidos, criado pelo americano Andrew Mason, o Groupon nasceu 
com propósito de anunciar promoções diárias na cidade de Chicago. Em pouco tempo, passou a fazer 
anúncios para outras cidades, O negócio cresceu, hoje sua empresa opera em cerca de 140 cidades, 
com aproximadamente 900 funcionários em  dezoito países. 
No Brasil, os sites de compras coletivas surgiram há pouco mais de um ano, alcançando uma 
proporção extraordinária:  1,7 milhão de usuários em junho/2010, para 2,9 milhões em julho e 4,3 
milhões em agosto. O pioneiro no país foi o Peixe Urbano, site que lançou o conceito de compras 
coletivas no Brasil, uma modalidade de comércio eletrônico que tem como objetivo vender produtos e 
serviços para um número mínimo pré-estabelecido de consumidores por oferta. Por meio desse 
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comercio os compradores geralmente usufruem de mercadorias após um determinado número de 
interessados aderirem a oferta, para compensar os descontos que em média vão até 90% do seu preço 
de mercado. Uma característica marcante nesse mercado é o tempo das ofertas. Os consumidores 
dispõem de um tempo limite para adquirirem a oferta, que varia entre 24horas e 48 horas após seu 
lançamento. Caso não atinja o número mínimo de pedidos dentro desse intervalo, a oferta é cancelada. 
Em Pelotas, as compras coletivas são uma novidade, surgiram há cerca de seis meses, com o 
www.peixeurbano.com.br, que ingressou em fevereiro desse ano. Empresa que está ganhando cada 
vez mais espaço nesse mercado. 
Campano (2009) nos ajudou a entender o e-commerce, pois esclarece que a internet não é um canal de 
comunicação para ser subestimado e cada vez mais as empresas utilizam-na como parte integrante da 
sua estratégia de marketing e publicidade.  
Então decidimos investigar a utilização dos instrumentos do marketing definidos por Lima (2006), 
através da internet, pelos quais as empresas conquistam, satisfazem e fidelizam seus clientes. Esse 
autor enfatiza os 4 Ps: Produto, Preço, Praça e Promoção, aspectos que buscamos entender na 
dinâmica do e-commerce (comércio eletrônico), no caso as compras coletivas. 
Além disso, verificamos se as empresas parceiras estão aproveitando esse mercado que parece muito 
promissor. 
Para tanto, temos como objetivo geral, verificar o comportamento desse tipo de negócio em Pelotas, 
traçamos os seguintes objetivos específicos para o estudo: Verificar a aceitabilidade das empresas em 
ofertar um serviço na modalidade de compras coletivas; verificar como se dá a forma contratual, ou 
seja, as condições de negócio e procedimentos para a realização da campanha e  comissões a serem 
pagas;  dificuldades encontradas e as restrições impostas; as formas de atendimento e a continuidade 
deste tipo de oferta. 
 
Metodologia: 
Primeiramente procuramos na internet notícias sobre a evolução deste tipo de comércio, qualidade do 
serviço, reclamações, novidades, marketing, pesquisas já realizadas, a diversidade e quantidade de 
sites. Assistimos via youtube, site que permite que seus usuários carreguem e compartilhem vídeos em 
formato digital, entrevistas e reportagens de diferentes mídias sobre o assunto, observamos como era o 
funcionamento dos sites de compras coletivas, acessando pela internet os sites locais, verificamos 
como se inscrever, realizar compras, as  formas de pagamento, tipos de produtos/serviços ofertados, os 
descontos oferecidos, prazos para a utilização, layout, como uma empresa se cadastra e formas de 
contato. Após, usamos entrevistas  com representantes dos sites pesquisados baseadas na concepção de 
Vergara (2009), em seguida, pesquisamos nos cinco sites existentes as empresas que firmaram 
parceria com estes e definimos o número, ramo de negócio e quais empresas seriam escolhidas para 
aplicação do questionário, que foi o passo seguinte da nossa coleta de dados. 
A partir dessa decisão definimos as perguntas que constariam no questionário de modo a nos fornecer 
informações que nos proporcionasse alcançar os objetivos definidos no início do projeto e aplicamos o 
questionário em questão, também baseados na concepção de Vergara (2009). 
Optamos pelo questionário por entendermos que este é o método de coleta de dados que ocuparia 
menor tempo dos representantes das empresas pesquisadas e por termos tempo restrito para fazer a 
coleta dos dados. 
Aplicamos os questionários a representantes de duas empresas parceiras de cada site: uma do ramo 
alimentício (restaurantes) e outra do ramo de estética, a escolha se deve pelo fato de ambos ramos de 
negócios estarem presentes em todos os sites pesquisados.  
De posse dos questionários respondidos, fizemos uma analise das respostas e demonstramos através de 
gráficos os resultados obtidos.   
 
Resultados e discussões: 
A pesquisa revelou que em Pelotas, há cinco sites de compras coletivas que abrangem o mercado da 
cidade. Há outros sites expandindo seu atendimento também à cidade, porém estavam em 
desenvolvimento no período da pesquisa. 
As empresas pesquisadas na cidade de Pelotas se mostraram adeptas a este novo segmento de negócio. 
As empresas que selecionamos para aplicação do questionário foram as primeiras a aderirem a este 
novo modelo de mercado. Dentre as dez empresas questionadas, tivemos o retorno de sete delas. 
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A pesquisa mostrou que 43% das empresas que haviam ofertado promoções através de sites de 
compras coletivas a fizeram apenas uma vez, enquanto outros 43% a fizeram duas vezes e 14% três 
vezes. O resultado foi impressionante, porque este mercado ainda é recente, e na época da pesquisa 
estava atuando em Pelotas há apenas quatro meses. 
Ao questionarmos os empresários sobre o interesse em vender novamente através desse segmento de 
mercado, 57% responderam sim, que utilizariam novamente esse meio como forma de comercializar 
seus serviços, enquanto 29% responderam não e 14% talvez. A aceitabilidade e aprovação a esta 
forma de comercialização teve resultado positivo pois como demonstra a pesquisa, maioria dos 
empresários manifestaram interesse em vender novamente através de sites de compras coletivas, e 
comentaram estarem abertos à negociação para que isso aconteça. 
Quando perguntados se ofertariam pelo mesmo site novas promoções, apenas 14% responderam sim, 
29% responderam não e 57% talvez ofertariam pelo mesmo site e que estavam abertos à negociação. 
Quanto a críticas/elogios por vender através dessa modalidade de negócio, 71% responderam que 
receberam elogios dos clientes por realizarem vendas de forma coletiva e 29% responderam que não 
houve nenhuma manifestação de sua clientela. 
Além disso, a pesquisa demonstra que 72% dos empresários recebem solicitações dos clientes para 
novas ofertas, 14% receberam solicitações dos representantes dos sites para novas ofertas e 14% não 
receberam nenhum tipo de solicitação. 
Perguntamos aos empresários quais os motivos que os levaram a optar pelo site no qual 
comercializaram seus serviços na modalidade de compras coletivas, as respostas são variadas: 20% 
responderam ter optado pelo site em função das vantagens para a sua empresa; 13% informaram ter 
feito essa opção pelo fato do representante do site cobrar um menor percentual sobre o faturamento da 
oferta; 13%responderam ter optado pelo site em função do representante do site ter negociado melhor 
o preço do produto a ser vendido; 13% justificam que o representante do site negociou o melhor 
produto a ser ofertado; 13% alegam ter escolhido o site por terem relação de amizade com alguém do 
site; 13% escolheram pelo fato de terem maior simpatia no atendimento; 7,5% argumentaram que o 
site em questão foi o primeiro a lhes procurar e a apresentar-lhes uma proposta e 7,5% responderam 
ter sido a proposta do site uma novidade que lhes despertou interesse.  
Ao perguntar sobre o percentual que o representante do site cobrou sobre o faturamento da oferta, 43% 
dos empresários informaram que lhes foi cobrado o percentual de 20% sobre o valor dessa, enquanto 
29% informaram que o percentual foi de 40%;  14% informaram o percentual de 50%, e 14% o 
percentual entre 25-30%, um resultado surpreendente foi este referente aos percentuais cobrados pelos 
sites sobre o faturamento das ofertas, pois nas entrevistas realizadas por nós aos gestores dos sites de 
compras coletivas, tivemos a informação de valores superiores aos que os empresários nos disseram 
terem pago pelas ofertas, ficando evidente a flexibilidade na negociação de modo a proporcionar um 
negócio atrativo para estes. 
Quando questionados se obtém lucro ou não com a oferta do serviço via site, 29% responderam que 
sim e 71% não. O lucro imeiato normalmente não acontece ou é raro pois ao realizar uma oferta 
através de site de compra coletiva, o empresário reduz sua margem de lucro, ou muitas vezes vende 
pelo preço de custo, com o objetivo de conquistar novos clientes, está é a proposta dos sites de 
compras coletivas, o que foi ratificado pela pesquisa conforme demonstra o percentual apresentado 
acima. 
Questionados sobre a realização de vendas de outros produtos agregados à oferta, 14% responderam 
sim, 14% responderam não e oscilam em respostas que variam entre maioria e minoria outros 72%. A 
otimização do sucesso da oferta em sites em compras coletivas está em agregar venda de outros  
produtos a este consumidor garantindo um retorno lucrativo, o que confirmou-se nesta pesquisa. 
Perguntado aos empresários sobre a necessidade de alguma alteração específica no funcionamento 
habitual da empresa para atender os clientes de compras coletivas, 58% responderam não ter feito 
nenhum tipo de alteração no funcionamento do estabelecimento, 14% responderam ter determinado 
dia especifico para atender a clientela originária da oferta, 14% responderam que determinaram um 
horário específico para esse público e 14% responderam que o cliente originário da oferta marcou 
previamente o horário para consumo. 
Em relação ao aumento ou não da clientela após a realização de venda através de site de compras 
coletivas, 57% dos empresários responderam que a clientela aumentou, enquanto 43% responderam 
que não. A aquisição de clientes ao executar uma promoção nos sites de compras coletivas foi 



comprovada, o que demonstra a eficiência deste negócio como ferramenta de publicidade 
proporcionando um rápido retorno do investimento realizado. 
Além disso, perguntamos aos empresários quais aspectos considerados importantes numa oferta 
através de sites de compras coletivas, 50% responderam que o aumento da clientela era o fator 
relevante dessa modalidade de negócio, 30% alegam que o aspecto relevante é o lucro que se obtém 
através da oferta, e 20% destacam a publicidade como aspecto mais importante com a venda através 
de sites de compras coletivas. 
Sobre o atendimento, que os empresários receberam dos representantes dos sites, 58% informam que 
os representantes dos sites prestaram bom atendimento e preocuparam - se com o serviço que seria 
ofertado pelas empresas, já para 14%, o representante foi flexível na negociação, 14% responderam 
que o representante cobrou um percentual muito alto sobre o faturamento da oferta e 14% 
responderam que o representante demonstrou somente querer lucrar com o negócio proposto. 
Perguntamos aos empresários se estes concordam ou não se esse tipo de negócio perdurará por muito 
tempo, o estudo revelou que 57% responderam que concordam, mesmo podendo ser considerado 
como novidade em Pelotas, este ramo de comércio eletrônico esta tendo uma ótima aceitação e que 
tem a perspectiva de continuar evoluindo, embora tenha sido destacado pelos 43% que responderam 
que discordam pois vêem a possibilidade de saturação deste mercado devido ao crescimento acelerado 
do número de sites em Pelotas. 
  
Conclusões: 
Considerando a pouca literatura sobre o assunto, o estudo empírico mostra que o mercado de compras 
coletivas ainda é recente em Pelotas, está atuando há apenas seis meses, mas o resultado impressiona 
uma vez que a maioria das empresas ofertaram através de sites de compras coletivas mais de uma vez, 
sendo essa modalidade de comércio aprovada pela maioria dos empresários, demonstrando aos  
empresários gerentes de sites de compras coletivas a oportunidade de realização de novos negócios. 
Nas entrevistas realizadas por nós aos gestores dos sites de compras coletivas, tivemos a informação 
de valores superiores aos que os empresários nos disseram ter pago pelas ofertas, ficando evidente a 
flexibilidade na negociação de modo a proporcionar um negócio atrativo para os empresários que 
decidiram aderir a essa modalidade de comercialização de serviços.  
Ao realizar uma oferta através de site de compra coletiva, o empresário reduz sua margem de lucro, ou 
muitas vezes vende pelo preço de custo, com o objetivo de conquistar novos clientes, está é a proposta 
dos sites de compras coletivas, o que foi ratificado pela pesquisa, resultado significativo para a 
clientela consumidora, pois é um aspecto relevante para o consumo através de sites de compras 
coletivas: a aquisição de um produto com excelente preço.  
A possibilidade de sucesso da oferta em sites de compras coletivas está em agregar venda de outros 
produtos a esse consumidor garantindo lucro indireto, o que foi conseguido pela maioria dos 
empresários.  
A eficiência desse negócio como ferramenta de publicidade, marketing e comunicação, como novo 
paradigma  ainda não tão claro e definido, mas experimentado nas mudanças que estamos 
vivenciando, como nos fala Yanaze (2011) foi comprovada  pela  aquisição de novos clientes ao 
executar uma promoção nos sites de compras coletivas , o que demonstra retorno do investimento 
realizado. Os empresários demonstraram conhecer a infraestrututa do negócio: divulgar seu 
empreendimento e após clientes usufruírem a oferta, esperar que este mesmo cliente retorne e continue 
adquirindo seus produtos. 
No resultado obtido tivemos o reflexo das diferenças  estratégias de trabalho de cada empresa, porém 
destacam-se os sites que prestam um melhor atendimento e flexibilizam sua negociação a ponto de 
firmar uma ótima parceria com a empresa ofertante.  
O estudo revelou que mesmo considerado como novidade em Pelotas, esse ramo de comércio 
eletrônico está tendo uma boa aceitação e tem a perspectiva de continuar evoluindo, embora tenha sido 
destacado pelos  empresários a possibilidade de saturação desse mercado devido ao crescimento do 
número de sites. 
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Resumo 
 
A Unipampa foi instalada em 2006, com vinculação às universidades federais de Pelotas 

e Santa Maria, e após ganhou autonomia no ano de 2008. A instituição conta com 10 campus 
localizados entre a fronteira com o Uruguay e a Argentina. O Campus de Jaguarão está na 
fronteira com a cidade de Rio Branco, no Uruguay. Neste sentido as ações da Unipampa 
avançam em direção à integração fronteiriça. No segundo semestre de 2011 a Pró-Reitoria de 
Extensão Universitária lançou um edital de formação continuada para professores onde foi 
inserido o projeto I Encontro Lazos Uruguai/Venezuela – Zona de Fronteira Uruguai/Brasil. 
Trata-se da inserção universitária em um evento envolvendo os países citados para discutir a 
importância da dança comunitária e para portadores de necessidades especiais que deve ocorrer 
de 10 a 14 de outubro de 2011, portanto este trabalho apresenta os resultados preliminares da 
iniciativa. Até o momento foi definida a programação do evento, envolvendo a Universidade, 
Prefeitura Municipal de Jaguarão, Município de Rio Branco – UY, Coletivo Lazos Uruguay, 
Contraseña Venezuela e Escolas Públicas de Jaguarão, onde serão realizadas oficinas de 
formação. As acadêmicas bolsistas do projeto estão refletindo e escrevendo sobre a prática e 
comunicando em eventos universitários. As conclusões iniciais apontam para a importância da 
promoção de eventos ligado à temáticas que aproximam os países, e neste sentido a área da 
cultura e do turismo são fundamentais, e avançam na Unipampa em direção ao proposto pela 
Organização Mundial do Turismo para este ano: “O Turismo entrelaçado com as culturas”. 

 
Palavras-chave: “Fronteira; Cultura; Formação Continuada;  Grupo Lazos ; Turismo;”  
 
Introdução 
 
O Campus da Unipampa em Jaguarão está na fronteira com a cidade de Rio Branco, no 

Uruguay, e assim as ações da instituição avançam em direção à integração fronteiriça, dentre os 
quais cabe citar outros atividades em que participamos: Seminário Brasil  e Uruguay 
problematizando as políticas públicas para a cultura entre os dois países (2010); Feira 
Binacional do Livro em Jaguarão (2010); Forum de Turismo Cultural em Jaguarão (2010); 
Grupo de Trabalho  Fronteras Culturales( 2010/2011); Reunião de Alto Nivel do Mercosul em 
Montevideo(2011).   
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 No segundo semestre de 2011 a Pró-Reitoria de Extensão Universitária lançou um 
edital de formação continuada para professores onde foi inserido o projeto I Encontro Lazos 
Uruguai/Venezuela – Zona de Fronteira Uruguai/Brasil. Trata-se da inserção universitária em 
um evento envolvendo os países citados para discutir a importância da dança comunitária e 
portadores de necessidades especiais que deve ocorrer em Jaguarão e Rio Branco de 10 a 14 de 
outubro de 2011. 

O evento tem como objetivo o enlace das culturas e a formação continuada de 
professores visando o preparo dos mesmos para inclusão de crianças com necessidades 
especiais. 

 Trata-se de um evento de dança que visa preparar professores para um melhor 
tratamento com crianças usando a expressão corporal. Está incluído na programação 
apresentação de grupos de dança locais e diversas oficinas. 

A atividade contará com uma parceria do Grupo Lazos Uruguai/Venezuela e ocorrerá 
nas cidades de Jaguarão/Brasil e Rio Branco/Uruguai e Contraseña Venezuela. 

A organização local da atividade está sendo realizada pela Unipampa/Jaguarão, 
Prefeitura Municipal de Jaguarão/Casa de Cultura de Jaguarão e Município de Rio Branco/ Casa 
de Cultura de Rio Branco. 

Ao encontro do evento esta o tema “O Turismo entrelaçado com as Culturas”, de 
acordo, com a temática desenvolvida nesse ano pela Organização Mundial do Turismo, nesse 
sentido a atividade deve promover valores associados a diversidade cultural material e imaterial, 
por meio, da dança. 

O grupo Lazos vem trabalhando  dentro dessa perspectiva de inclusão social e 
intercâmbio cultural em vários países, entre eles Uruguai, Venezuela, México, Argentina e Peru, 
agora em parceria com a Unipampa atividade acontece no  Brasil na cidade de Jaguarão. 

Quatro escolas públicas receberão oficinas do evento e Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais – APAE e o restante das atividades, que incluem uma conferência e duas 
mesas de debates, além de uma sessão de filme na Casa de Cultura e uma apresentação artística 
em Rio Branco. 

 Trata-se de um projeto de extensão com participam duas bolsistas do Curso de 
Turismo, trabalham vinculadas as discussões da disciplina de História e Cultura da Fronteira e 
do grupo de estudos História e Cultura da Fronteira em parceria com a Universidade da 
República do Uruguay – UDELAR, da qual fazem parte os orientadores desse trabalho.  As 
atividades neste evento internacional fortalecem as discussões e a problematização da cultura e 
efetivam integração no Mercosul. 

 
Metodologia 
 
A universidade conforme (Wanderley, 2003 p.11) “é um lugar privilegiado para 

conhecer a cultura universal e as várias ciências, para criar e divulgar o saber... Suas finalidades 
básicas são o ensino, a pesquisa e a extensão”.  

 Esse projeto fortalece os laços e as parcerias entre universidade e sociedade, levando à 
universidade as escolas municipais e integrando com a comunidade, visando à capacitação de 
professores para lidar de uma melhor forma com alunos com necessidades especiais. A proposta 
da integração da dança como forma de expressão, colocando em prática o que o grupo Lazos já 
vem fazendo, à integração desses alunos com a escola e uma forma de interagir e de explorar a 
capacidade de cada um.  

Professores lidam com crianças especiais, mas nem todos têm preparo para isso, às 
vezes só a “boa intenção” não funciona, é preciso técnica e aprimoramento nesse sentido é 
fundamental a formação continuada nas escolas. Essa é a proposta do I Encontro Binacional 
Lazos, aprender a entender e a trabalhar com tais necessidades podem ser o fator relevante em 
sala de aula.  

A expressão corporal  pode ser uma importante forma de comunicação  algumas vezes 
substituindo ou complementando palavras, sendo importante para auxílio na prática docente.   

 



Assim, refletindo sobre a extensão universitária o projeto esta dividido em 
fundamentação, contato com os organizadores, escolas participantes, apresentação de trabalhos 
em eventos científicos, realização do evento e após um artigo e relatório com as conclusões 
finais.  

 
Resultados e Discussão 
 
A inclusão é fato, nossa proposta aqui é auxiliar nesse processo unindo professores e 

alunos, num projeto que vai além das fronteiras, que tem a arte como instrumento de reflexão e 
aprimoramento em um assunto que tem relevância mundial. 

O intercâmbio cultural, social e político demonstra que as fronteiras são espaços 
dinâmicos e neste contexto  justifica-se nossa atividade contribuindo com a formação 
continuada de professores da rede pública e realizando uma de suas funções que é a extensão 
universitária. 

 
 
Conclusão  
 
A importância desse projeto tem a intenção de contribuir com a formação de professores 

da rede pública e de fomentar o debate e as políticas públicas para a cultura nesse espaço de 
fronteira.  

Acreditamos na possibilidade de estar contribuindo com esse processo de inclusão nas 
escolas que começa a se materializar pelo universo da arte. O curso de turismo insere-se no 
projeto por ser um instrumento importante para problematizar o significado da hospitalidade na 
sociedade contemporânea.  
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