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Resumo 

 

O presente artigo busca identificar a produção acadêmica sobre Lei de Acesso à 

Informação (LAI) nas universidades federais brasileiras. Por meio de pesquisa de estado 

da arte, foi possível apontar quais são as áreas de conhecimento, as instituições e os/as 

autores (as) / orientadores (as) dos estudos que têm como corpus a análise da lei em 

instituições de ensino superior. A avaliação indica tendências e possibilidades de 

enfoque. Observa-se que a maioria dos trabalhos sobre o tema está concentrada na área 

de Ciência da Informação. Ainda é tímida a abordagem comunicacional. Após revisão 

bibliográfica sobre as dimensões comunicacionais da LAI, reforça-se a necessidade de 

estudos sob a perspectiva da Comunicação. 
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Introdução 

Após cinco anos da promulgação da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 

12.527/2011) brasileira, comemorados em maio de 2017, e em meio às mudanças 

ocorridas nos últimos meses na Controladoria-Geral da União
4
, até então com papel 

fundamental na aplicação da norma, revestem-se de importância os estudos sobre a 

implementação da lei e seus desdobramentos para as instituições públicas do país. 
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Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da 
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Nos primeiros anos de vigência, acreditava-se que a nova lei, conhecida como 

LAI, poderia inaugurar um período de profundas transformações na relação dos órgãos 

públicos com os cidadãos e a sociedade no Brasil. Em uma nação marcada pela 

opacidade das ações governamentais (REIS, 2012) e pela relação indissociável entre 

informação e poder (FAORO, 2001), ao assegurar o direito humano fundamental
5
 de 

acesso a informações públicas, esperava-se que a LAI contribuísse para mudar esta 

perspectiva colonial/patrimonialista de atuação do Estado brasileiro, ao tornar a 

transparência regra, e o sigilo exceção. Os objetivos da Lei de Acesso inserem-se nos 

esforços de desenvolvimento de uma cultura de transparência na administração pública, 

conforme explicita o texto da norma: 

Artigo 3º - Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a assegurar o 
direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em 

conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as 

seguintes diretrizes: I - observância da publicidade como preceito geral e do 
sigilo como exceção; II - divulgação de informações de interesse público, 

independentemente de solicitações; III - utilização de meios de comunicação 

viabilizados pela tecnologia da informação; IV - fomento ao desenvolvimento 
da cultura de transparência na administração pública; V - desenvolvimento do 

controle social da administração pública. (BRASIL, 2012). 

 

Apesar dos inúmeros avanços nesta direção, ainda são muitos os desafios que se 

apresentam para a efetivação da LAI e, por conseguinte, do direito à informação no 

Brasil (NÓBREGA, 2017). Historicamente, a academia colabora com este debate. Nos 

últimos anos, os estudos sobre Lei de Acesso têm crescido no país. Levantamento 

quantitativo de Martins (2014), em referências rastreadas pelo site Google Acadêmico, 

indica expressiva tendência de aumento. O número de publicações passou de sete, em 

2011 – quando o projeto de lei foi aprovado no Congresso Nacional –, para 87, no ano 

seguinte. Até o início do mês de agosto de 2013, foram identificados 81 trabalhos. 

(MARTINS, 2014, p.30). 

Com o objetivo de aprofundar o debate sobre os estudos de LAI e suas 

tendências, o presente artigo busca mapear a produção acadêmica brasileira cujo corpus 

consista na análise da Lei de Acesso à Informação em instituições federais de ensino 

superior. Diante do amplo conjunto de organizações públicas, opta-se por focalizar as 

universidades – entes da administração pública indireta, com personalidade jurídica e 

                                                
5
 O Direito à Informação está gravado na Declaração Universal dos Direitos Humanos, Artigo XIX, o qual define: 

Toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão; este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter 
opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de 
fronteiras. Disponível em: <http://www.dudh.org.br/declaracao/>. Acesso em 5 julho de 2017. 
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autonomia administrativa – com base na perspectiva de que estas instituições, por 

princípio, se legitimam a partir de diálogo com a sociedade. O dever de informar das 

instituições de ensino está relacionado com sua própria razão de ser. Pesquisas, 

inovações tecnológicas e discussões que acontecem na academia, muitas vezes 

herméticas ao cidadão, precisam ser conhecidas, compreendidas e analisadas 

criticamente. Além disso, estes órgãos prestam relevante serviço social de ensino e 

extensão e são destinatários de expressivos montantes de recursos públicos. 

Para identificar o que tem sido publicado sobre Lei de Acesso nas universidades 

e qual o espaço da Comunicação neste cenário, foi empreendida uma pesquisa de estado 

da arte, que consiste em levantar teses, dissertações, livros e artigos sobre o tema, a 

partir de palavras-chave. Por meio de levantamento no Banco de Teses e Dissertações 

da Capes e no Portal de Periódicos da Capes, foi possível apontar quais são as áreas de 

conhecimento, as instituições e os/as autores (as) / orientadores (as) dos estudos. Pôde-

se, ainda, observar abordagens e opções metodológicas. Neste sentido, o objetivo do 

presente artigo é apresentar tendências e indicar possibilidades de enfoques para a área.  

A seguir, serão apresentados os procedimentos realizados para a construção do 

estudo, a síntese dos principais dados e os primeiros apontamentos realizados a partir da 

análise. Por fim, será feita breve revisão bibliográfica sobre as dimensões 

comunicacionais da LAI, na qual, reforça-se a necessidade de pesquisas no campo da 

Lei de Acesso à Informação sob a perspectiva da Comunicação, em especial, com olhar 

da comunicação pública. 

 

Construção do estado da arte e síntese dos dados 

O presente artigo adota metodologia exploratória, descritiva e analítica, com 

base nos dados obtidos em pesquisa de estado da arte. Neste sentido, a seguir, pretende-

se abordar o que é pesquisa denominada estado da arte, quais as técnicas para a sua 

estruturação, bem como explicitar os procedimentos e os critérios utilizados nesta 

empreitada.  

Conforme explicam Romanowski e Ens (2006), as pesquisas de estado da arte 

buscam compreender como se dá a produção do conhecimento em uma determinada 

área por meio da análise de teses de doutorado, dissertações de mestrado, artigos de 

periódicos e publicações.  

A realização destes balanços possibilita contribuir com a organização e análise 

na definição de um campo, uma área, além de indicar possíveis contribuições da 

pesquisa para com as rupturas sociais. A análise do campo investigativo é 
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fundamental neste tempo de intensas mudanças associadas aos avanços 

crescentes da ciência e da tecnologia. (ROMANOWSKI E ENS, 2006, p.38-
39). 

As autoras afirmam, ainda, que estes estudos podem evidenciar “temas, 

subtemas e conteúdos priorizados em pesquisas”, assim como assinalar “a necessidade 

de algumas pesquisas, ou seja, mostram que alguns temas são quase que totalmente 

silenciados”. (ROMANOWSKI E ENS, 2006, p.45). Para a realização deste tipo de 

pesquisa, Romanowski (2002, p.15-16) define oito procedimentos, entre os quais: a) 

definição dos descritores para direcionar as buscas; b) localização dos bancos de dados; 

c) estabelecimento de critérios para a seleção do material; d) organização de relatório; e) 

análise e elaboração das conclusões preliminares. 

Por ter enfoque bastante específico, o presente estudo é bem mais singelo do que 

o apresentado pelas autoras. Inicialmente, foram definidos como critérios de busca as 

expressões “lei de acesso à informação” e “universidade”, com o propósito de atender 

ao eixo da pesquisa delimitado no item introdutório. A seguir, fez-se a seleção das bases 

de dados nas quais o levantamento seria efetivado: Banco de Teses e Dissertações da 

Capes e Portal de Periódicos da Capes. A escolha das plataformas da Capes – 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior –, fundação do 

Ministério da Educação, deve-se ao fato de que a entidade é responsável pelo acesso e 

pela divulgação da produção científica no país.  

Os dados foram coletados entre meados do mês de maio e junho deste ano. 

Durante este procedimento, observou-se que, muitas vezes, o segundo termo de busca 

(universidade) confundia-se com a descrição da instituição ao qual o trabalho estava 

vinculado. Para evitar equívocos, utilizou-se como sinônimo a expressão “instituição de 

ensino superior”. Foi realizada, ainda, em especial no Banco de Teses e Dissertações, 

busca abrangente apenas com a expressão “lei de acesso à informação”. Retornaram 145 

achados. Estes foram cotejados com o resultado da pesquisa específica, utilizando as 

duas expressões, que havia identificado 59 itens.  

Assim, obteve-se lista inicial de 29 trabalhos de conclusão de curso de pós-

graduação e sete artigos. Após a leitura dos resumos e dos capítulos introdutórios, 

houve nova depuração. Desta forma, este estado da arte abrange 31 estudos, sendo três 

teses de doutorado, 21 dissertações de mestrado e sete artigos. Para viabilizar a análise, 

foram definidas as seguintes categorias: título, autor (a), orientador (a), local de 

publicação (ambos quando couber), ano de publicação, instituição, área do 
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conhecimento, enfoque e metodologia e/ou técnica (conforme explicitado pelo autor ao 

longo texto).  

Primeiros apontamentos 

Os primeiros apontamentos realizados a partir da análise dos dados obtidos pelo 

estado da arte indicam grande concentração de interesse por parte dos pesquisadores de 

Ciência da Informação e Administração/Gestão. Juntas, essas áreas do conhecimento 

representam mais de 80% do total das pesquisas avaliadas. Uma das justificativas 

encontradas é de que o exame da LAI seria um campo afeito à Ciência da Informação 

por compreender organização, disponibilização e acesso à informação. Localizou-se 

apenas um artigo da área de Comunicação. O que evidencia ainda ser tímida a 

contribuição da perspectiva comunicacional neste campo, conforme ilustra o gráfico a 

seguir: 

  Figura 1 

 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Por meio de análise interpretativa dos problemas de pesquisas, podemos apontar 

três eixos gerais de enfoque: a) checagem de itens de transparência ativa requisitados 

pela LAI com o propósito de formação de rankings ou estabelecimento de 

níveis/indicadores de transparência; b) avaliação de portais de transparência e serviços 

de informações ao cidadão com o objetivo de propor soluções e possibilidades de 

melhorias e adequação; c) análise da implantação da lei e possíveis desdobramentos nas 

condutas dos profissionais relacionados à aplicação da norma, cultura organizacional e, 

também, na constituição de novos instrumentos de transparência. 

A maioria dos trabalhos busca averiguar pontos da chamada transparência ativa, 

quando o ente administrativo disponibiliza, de forma proativa, independentemente de 
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solicitação, informações de interesse coletivo ou geral. Tal constatação relaciona-se 

diretamente com o primeiro eixo de enfoque apontado acima, pois a conferência para 

definição de indicadores e níveis de transparência é feita a partir do que a instituição 

torna público.   

Sobre a abrangência dos estudos, é possível constatar prevalência das 

abordagens que focalizam instituições específicas, muitas vezes, utilizando como base 

metodológica os chamados estudos de caso. Há, porém, tendência a iniciativas de 

alcance nacional e regional, constituindo rankings e comparações de implementação, 

além de busca por critérios gerais de aferição de transparência e de atendimento aos 

parâmetros da Lei de Acesso.  

Quanto à metodologia, não se pode apontar um índice quantitativo seguro, pois 

muitas pesquisas não a explicitaram. É válido indicar apenas que são utilizadas, 

prioritariamente, abordagens qualitativas, com base em investigação documental. 

Em relação à autoria, não há um pesquisador que se destaque em quantidade de 

trabalhos publicados, quando comparado aos demais neste levantamento. Não foi 

possível identificar relação entre os autores. Observou-se que, em apenas dois casos, os 

artigos mantinham conexão com as pesquisas de mestrado à época em andamento. A 

lista de orientadores também é diversificada. Os quatro professores mais requisitados 

têm dois trabalhos orientados cada um (três no campo da Ciência da Informação e um 

em Administração). Como o universo de análise é pequeno, eles representam 25% do 

total de orientadores. 

Tabela 1. 

Professor (a) com duas orientações Instituição 

Georgete Medleg Rodrigues  UnB 

Joana Coeli Ribeiro Garcia  UFPB 

José Antônio G. de Pinho  UFBA 

Sandra de Albuquerque Siebra  UFPE 
Fonte: elaborado pela autora 

 

 

As instituições às quais pertencem estes docentes são as que concentram a maior 

parte da produção acadêmica sobre o tema. Representam 54,8% do total. De forma mais 

abrangente, este dado pode indicar núcleos acadêmicos de interesse em relação à Lei de 

Acesso. Três destas universidades estão na região Nordeste, no entanto, o mapeamento 

dos enfoques e da abrangência dos estudos mostra que são avaliadas instituições de 

todas as regiões do país, conforme mencionado no início deste item. Isso significa que a 
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abordagem das pesquisas não se restringe apenas à análise dos desdobramentos da LAI 

nos locais de origem dos trabalhos.  

Figura 2 

 
Fonte: elaborado pela autora 

 

Os dados obtidos mostram que a produção está concentrada a partir do ano de 

2013 e, especificamente no âmbito das teses e dissertações, mantém-se regular com, em 

média, sete trabalhos por ano, sendo 2015 o período com mais publicações (oito). Em 

2017, obteve-se registro de apenas um artigo. 

A importância do viés comunicacional 

Conforme indicam os resultados preliminares deste estado da arte, que buscou 

apurar a produção acadêmica relacionada à análise da Lei de Acesso à Informação em 

instituições de ensino superior, o enfoque comunicacional ainda é bastante tímido nesta 

temática. Tendo em vista a grande diferença quantitativa de produção entre as áreas de 

Ciência da Informação e Administração/Gestão (80% do total) em comparação com a 

Comunicação, pode-se inferir que este cenário se aplica para outras abordagens sobre a 

lei. Assim, ao menos em termos numéricos, a perspectiva comunicacional ainda está à 

margem do debate principal sobre Lei de Acesso no Brasil.  

Do ponto de vista interpretativo, com base nos conteúdos evidenciados, as 

pesquisas avaliadas concentram-se no exame do rol exemplificativo de transparência 

ativa, criação de indicadores/níveis de transparência e efetivação da lei, averiguação de 

transparência passiva por meio dos fluxos dos serviços de informações ao cidadão. 

Observa-se pouca atenção às relações internas e ao ambiente no qual esses dados são 

processados. Algumas abordagens a partir da perspectiva do profissional arquivista 
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tentam romper este ciclo, ao discutir conduta e ética do profissional frente aos novos 

desafios impostos pela LAI.  

Em muitos casos, há análise e problematização, ainda que superficial, de 

aspectos intricadamente relacionados ao fazer da Comunicação, como, por exemplo, 

apresentação visual de portais, atualização, linguagem e midiatização. Apesar de 

vinculados a outras áreas, dois estudos (DECIA, 2013; RODRIGUES, 2013) debatem, 

especificamente, questões relacionas ao campo comunicacional na implantação da LAI 

e em ações decorrentes da nova legislação.  

Neste sentido, os indicativos preliminares deste estado da arte reforçam ser 

preciso aprofundar a problematização do papel da Comunicação no processo de 

implementação da LAI e no aprimoramento do acesso à informação no país. Isso porque 

é no ambiente interno das organizações e nas relações que elas estabelecem com seus 

públicos e com a sociedade, mediadas por aspectos comunicacionais, que a Lei de 

Acesso à Informação será validada, aprimorada ou colocada em xeque. Essa perspectiva 

está em diálogo com as dimensões comunicacionais da lei, a partir da abordagem de 

Geraldes e Sousa (2014): 

As organizações públicas são o espaço em que a LAI pode acontecer ou não, 

em que ela pode ser um simulacro ou um convite à escuta do cidadão. Para isso, 
o direito à informação e o espírito da LAI devem estar inscritos como política 

de comunicação na organização pública, seu fundamento, um valor formador. 

Dessa forma, os produtos da organização são pensados com a lógica da 
transparência, e voltados para a acessibilidade, clareza, precisão e pluralidade  

que  podem  ser  vinculadas a ela. (GERALDES e SOUSA, 2014, p. 10). 

 

As quatro dimensões comunicacionais da Lei de Acesso apontadas pelas autoras 

são: aspecto da comunicação pública, fundamentada no valor da transparência e na 

necessidade de diálogo e de troca com o cidadão; diretriz e princípio das políticas de 

comunicação das organizações; instrumento de comunicação no qual o meio Internet se 

torna fundamental e pauta e fonte do jornalismo. (GERALDES; SOUSA, 2013).  

Para materializar a transparência de forma sustentável e perene nas organizações 

públicas, duas destas dimensões devem ser colocadas em evidência, de maneira 

especial: a adoção da perspectiva de comunicação pública como premissa e a 

formulação de políticas de comunicação.  

Apesar de o conceito de Comunicação Pública abarcar diferentes abordagens, 

conforme explica Brandão (2012), “o foco da atenção da maior parte dos autores é 

ressaltar que Comunicação Pública não é comunicação governamental e diz respeito ao 
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Estado e não ao Governo”. (BRANDÃO, 2012, p.15). A ideia-chave acerca do tema, 

nas palavras de Duarte (2011), 

[...] talvez seja a de espírito público para lidar com a comunicação de interesse 
coletivo, o compromisso de colocar o interesse da sociedade antes da 

conivência da empresa, do governante, do ator político. (DUARTE, 2011, p. 

128, In: Kunsch) (Grifo do autor). 

Na mesma linha, Brandão (2012, p. 31) afirma que Comunicação Pública é o 

“processo de comunicação que se instaura na esfera pública entre o Estado, o Governo e 

a Sociedade e que se propõe a ser um espaço privilegiado de negociação entre os 

interesses das diversas instâncias de poder constitutivas da vida pública no país”.  

Neste sentido, a adoção das premissas de Comunicação Pública pode ser uma 

alternativa à lógica de divulgação assimétrica de informações, que ainda hoje pauta a 

maior parte dos órgãos governamentais, e, assim, contribuir para constituição de 

práticas e posturas de comunicação que consigam dialogar com o cidadão (falar e 

ouvir). 

Em relação às políticas de comunicação, é fundamental pensar a Lei de Acesso à 

Informação como fenômeno comunicacional perene, entrelaçada aos valores, diretrizes 

e princípios da organização, em oposição às práticas promocionais, personalistas ou de 

ocasião, que podem mudar ao sabor das trocas de gestão. Essa postura também auxilia 

no enfrentamento institucional de possíveis armadilhas da burocracia.  

A burocratização da lei surge como uma ameaça, e para contrabalançá-la 
acenamos com um processo inverso: tornar a norma comunicativa, inseri-la 

como política nas organizações públicas e, dessa forma, integrar produtos e 

processos comunicacionais da organização em prol de valores como 

transparência e diálogo. (GERALDES, 2014, p.3). 

Desta forma, as assessorias de comunicação dos órgãos públicos são agentes 

relevantes para a aplicação da lei e das novas demandas de comunicação que 

ultrapassam o caráter informativo linear de divulgação de dados e podem fomentar um 

paradigma com foco no diálogo e na interação com o cidadão. Assim, reveste-se de 

importância aprofundar os estudos comunicacionais relacionados à Lei de Acesso à 

Informação, seus usos, desafios e possiblidades, colocando-os em perspectiva com a 

cultura organizacional e as práticas adotadas na administração pública, no caso, nas 

universidades e em seus respectivos setores de comunicação.  
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Ao traçar um panorama sobre Comunicação nas universidades, Margarida 

Kunsch (1992) resgata o aspecto dialógico indissociável das instituições superiores de 

ensino: 

[...] a grande responsabilidade que recai sobre a universidade pelo fato de ela 

ser um centro por excelência de criação e reprodução de novos avanços 
científicos e tecnológicos e ter, como dever, a missão de imbuir-se da tarefa de 

democratizar as conquistas tornando-as acessíveis a sociedade. 

(KUNSCH,1992, p.78). 

Soma-se a estes apontamentos a conclusão de Rodrigues (2013). Ao discutir os 

indicadores de transparência ativa nas universidades, por meio da análise dos portais das 

instituições, a autora afirma que “não existem muitos estudos a respeito da comunicação 

institucional ou a comunicação pública nas universidades públicas brasileiras. Na 

verdade, aparentemente o tema começou a despertar o interesse dos pesquisadores a 

partir dos anos 2000”. (RODRIGUES, 2013, p. 427).  

 

Referências  

 
BRANDÃO, Elizabeth. Conceito de Comunicação Pública. In: DUARTE, Jorge (org.). 
Comunicação Pública: Estado, mercado, sociedade e interesse público. São Paulo: Atlas, 2012. 

 

 

BRASIL. Lei de Acesso à Informação. Brasília: Presidência da República, 2011. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm. Acesso em 5 de 

julho de 2017.  

 
 

DUARTE, Jorge, In: KUNSCH, Margarida Maria Krohling (Org.). Comunicação pública, 

sociedade e cidadania. São Paulo: Difusão, 2011. 293 p. (Série pensamento e prática ; 4). 

 
 

FAORO, Raymundo. Os donos do Poder. Rio de Janeiro: Globo, 2001. 

 
 

GERALDES, Elen; REIS, Lígia Maria. Da cultura da opacidade à cultura da transparência: 

apontamentos sobre a lei de acesso à informação pública. In: Congresso brasileiro de 
ciências da comunicação, 35, 2012. Fortaleza. Anais eletrônicos. Intercom: São Paulo, 2012. 

Disponível em: <http://www.intercom.org.br/sis/2012/resumos/R7-2167-1.pdf>. Acesso em 20 

de junho de 2017. 

 
 

GIL, Antônio C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2006. 

 
 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 11 

KUNSCH, Margarida Maria Krohling. Planejamento de relações públicas na comunicação 

integrada. 4. ed. São Paulo: Summus, 2003.  
 

 

___________. Universidade e comunicação na edificação da sociedade. São Paulo: Editora 

Loyola, 1992. 
 

 

MARTINS, Dalton. Produção científica sobre a Lei de Acesso à Informação: um olhar a 

partir do Google Acadêmico. Revista Ponto de Acesso, Salvador, v. 8, n. 3, p. 24-43, 

dezembro 2014. 

 

 
NÓBREGA, Camila. Os 5 anos da Lei de Acesso à Informação: uma análise de casos de 

transparência. São Paulo: Artigo 19 Brasil, 2017.  

 
 

REIS, Lígia Maria de Sousa Lopes. A lei brasileira de acesso à informação e a construção da 

cultura de transparência no Brasil: os desafios para a implementação da norma e o agir 
comunicativo no enfrentamento da opacidade estatal. 2014. 151f. Dissertação (Mestrado em 

Comunicação) – Faculdade de Comunicação, Universidade de Brasília, Brasília, 2014. 

 

 
RODRIGUES, Georgete Medleg. Indicadores de “transparência ativa” em instituições 

públicas: análise dos portais de universidades públicas federais. Liinc em Revista, Rio de 

Janeiro, v.9, n.2, p. 423-438, novembro 2013. 
 

 

ROMANOWSKI, Joana Paulin. As licenciaturas no Brasil: um balanço das teses e 

dissertações dos anos 90. Tese (Doutorado) - Faculdade de Educação da Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2002. 

 

 
ROMANOWSKI, Joana Paulin; ENS, Romilda Teodora. As pesquisas denominadas do tipo 

"estado da arte" em educação. Revista Diálogo Educacional, vol. 6, núm. 19, pp. 37-50, 2006. 

 
 

SOUSA, Janara; GERALDES, Elen. As dimensões comunicacionais da Lei de Acesso à 

Informação Pública. In Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, 36, 2013. 

Disponível em: http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2013/resumos/R8-1502-1.pdf 
Acesso em 5 de julho de 2017. 

 

 
__________. Encontro marcado: a LAI como política de comunicação nas Organizações 

públicas. In Congresso da Associação Latino-Americana de Investigadores da Comunicação, 

12, 2014. Disponível em: http://congreso.pucp.edu.pe/alaic2014/wp-
content/uploads/2013/11/vGT18-Geraldes-Sousa.pdf. Acesso em 5 de julho de 2017. 

http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2013/resumos/R8-1502-1.pdf
http://congreso.pucp.edu.pe/alaic2014/wp-content/uploads/2013/11/vGT18-Geraldes-Sousa.pdf
http://congreso.pucp.edu.pe/alaic2014/wp-content/uploads/2013/11/vGT18-Geraldes-Sousa.pdf

