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Resumo: O artigo procura estabelecer razões pelas quais hábitos são eficazes para as tomadas de 
decisões baseado nos processos pré-decisórios de formulação de políticas públicas. Hábitos geram 
padrões de interação e consequentemente podem afetar nossas decisões. Defende-se que por meio 
deles é que as instituições baseiam-se na deliberação de ideias, bem como a replicação de tais 
hábitos no intuito de moldar o comportamento humano. Sob essa perspectiva, este trabalho procura 
analisar como objeto de pesquisa a criação da Universidade Federal da Integração Latino-Americana 
- UNILA como um veículo de integração e mudança comportamental para a educação dos jovens no 
sentido de remodelar hábitos e costumes estabelecidos. O referencial teórico se inspira no Modelo do 
Equilíbrio Pontuado, o qual busca refletir a relação entre as estruturas institucionais e o processo de 
agenda-setting, isto é, tendo uma estrutura institucional definida e uma ideia associada a essa 
estrutura, os tomadores de decisão podem vir a reiteirar seu discurso no sentido de legitimar o 
processo decisório, ação esta que visa benefícios a uma comunidade distinta onde será aplicada tal 
política pública.  
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INTRODUÇÃO 

 

Em requerimento apresentado ao Congresso Nacional (CMMPV 785/2017), o 

deputado federal Sérgio Souza – PMDB/PR retira dos trâmites processuais 

legislativos, emenda aditiva de sua autoria a qual se vincularia à Medida Provisória 

n° 785, de 2017 que versa sobre a Reforma do FIES (Fundo de Financiamento 

Estudantil). A emenda em questão questionaria o papel institucional da Universidade 

Federal da Integração Latino-Americana – UNILA, sugerindo uma proposta de 

mudança a qual pretende transformar a instituição em uma nova Universidade, 

intitulada UFOPR (Universidade Federal do Oeste do Paraná), além dos campi das 

cidades de Toledo e Palotina, ambas do Paraná ligadas à Universidade Federal do 

Paraná (UFPR) também serem consultados no interesse de integrar a nova 

Universidade.  
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O mote processual foi motivo de intenso debate entre estudantes, 

comunidade acadêmica e parlamentares, os quais saíram em defesa de sua 

proposta inicial a qualpor sua vez reverbera em prol da integração latino-americana, 

visando o desenvolvimento regional e o intercâmbio cultural, científico e educacional 

da região. O fato de a emenda aditiva ter sido retirada pelo autor ascende à análise 

em se avaliar o papel do arranjo institucional que norteou o processo que veio a 

resultar na implementação da UNILA em 2010. Passados sete anos desde sua 

criação, culminando com o atual questionamento de sua identidade institucional faz-

se necessário discutir o seu papel como política pública e os hábitos dos atores 

envolvidos no seu processo.  

A ideia de analisar os hábitos em que a Universidade é o objeto de pesquisa, 

parte do pressuposto de que a mesma sistematize e forneça informações para que 

um número de alunos e pesquisadores sejam capacitados para trabalharem em uma 

determinada área. Como uma solução coletiva habitual espera-se que a 

universidade proporcione a instrução dos futuros profissionais em profissões hoje 

estabelecidas ou sobre novas em cursos ou programas que venham a ser instituídos 

(PESSALI, 2015). Mais ainda, que sua estrutura institucional possibilite certa 

regularidade e interação sob as construções coletivas que se objetiva cumprir.  

Nesse sentido, a justificativa do deputado federal em sua emenda 

constitucional é o de expandir economicamente o Oeste do Paraná, este por sua 

vez, carentepor mão-de-obra capacitadae que com a nova proposta educacional que 

defende culminariaem: 

 Novos cursos de graduação – concatenados com as 
características econômicas e sociais da região – certamente 
despertarão não só o interesse da sociedade mas também 
promoverá o desenvolvimento social e distribuição de renda 
nas regiões Oeste e Noroeste do Estado do Paraná, como 
também das regiões sul do Estado do Mato Grosso do Sul e 
leste do Paraguai (CMMPV 785/2017).  

 
Além disso, o deputado federal ressalta o baixo IDH da população jovemque 

em busca por melhores condições de educação e empregodeixam a região por 

perspectivas mais favoráveis. A criação da UFOPR despontaria como um potencial 

receptor das iniciativas de desenvolvimento da região a partir da reestruturação da 

UNILA “que, por sua vez, neste momento funciona aquém do potencial para o qual 

foi concebida” defenderia o deputado.  
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Sob forte pressão de mobilização que se caracterizou por greves do corpo 

docente, audiências públicas locais e no Senado Federal, apoio de várias entidades 

sindicais além de repercussão nacional e internacional, demonstra que um projeto 

de extinção da UNILA, ao menos em sua essência, desconheceria dos padrões de 

interação da Universidade, esta sendo um importante veículo para a integração 

latino-americana. O que se seguiu, por conseguinte, dado a pressão popular, foi a 

retirada de pauta da emenda aditiva por parte do Deputado. Para Eblin Farage, 

presidente do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, 

o projeto de criação da UFOPR descaracterizaria o caráter internacional de 

solidariedade e cooperação com os países da América Latina em troca de uma 

mercantilização da educaçãotal qual defende a proposta ementária (ANDES-SN, 

2017). 

Diante do contexto apresentado este trabalho não procura justificar a 

existência ou não da UNILA, mas tentar analisar os hábitos arraigados (ou que se 

originaram, ou mesmo se tornaram mais evidentes após atos em prol de sua defesa) 

em torno desta instituição de ensino. Se há razões pelas quais hábitos são eficazes 

para as tomadas de decisões na modelagem do arranjo institucional faz-se então 

necessário uma análise das prerrogativas alcançadas de modo que se possa 

estabelecer ou não, possíveis caminhos a percorrer.  

 

 

A QUESTÃO DOS HÁBITOS 

 

A implementação de uma política pública é bem mais que mero ato 

administrativo ou técnico, mas sim um ato político envolto em conflitos e que desafia 

as regras do jogo da decisão à sua real aplicação. É um problema político que 

separa a teoria da prática e que pode ser definida como a fase durante a qual se 

geram efeitos a partir de um marco normativo de intenções, de ideias, de textos ou 

de discursos (DEUBEL, 2006).  

Para os vários enfoques de implementação utilizados em literatura de 

políticas públicas, distinguem-se os modelos top-down e bottom-up, o primeiro, 

tradicional, que segue uma concepção do alto para baixo, hierárquico e que 

distingue a separação entre a formulação e a implementação de uma política; o 
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segundo critica o modelo tradicional, apresentando uma concepção ascendente ou 

alternativa (ou retrógrada) ao problema apresentado (Ibidem). 

Outro modelo: o enfoque da administração racional segue a concepção 

weberiana da administração pública em que num contexto administrativo perfeito, 

normas, recursos e informações seguem uma hierarquia definida na consecução dos 

objetivos de implementação das políticas públicas. No entanto esta concepção 

idealista não leva em conta possíveis falhas no processo. Uma corrente oriunda 

desta concepção: o enfoque do bom governo sugere que não a autoridade estatal, 

mas técnicas e instrumentos guiam o processo de criação de cenários, bem como a 

participação de demais organizações não estatais na consecução dos objetivos da 

gestão. Esta boa governabilidade, no entanto pode sofrer revés das oscilações 

diante da dinâmica do capitalismo, da multiplicidade de competências nas instâncias 

de coordenação e nos próprios interesses do governo (Ibidem).  

Implementada em janeiro de 2010 por meio do decreto presidencial 

12.189/2010 a UNILA tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento e 

intercâmbio cultural, científico e educacional entre os países da América Latina. Com 

sede em Foz do Iguaçu, no Estado do Paraná, detém para si o cumprimento 

simbólico de um projeto inovador de integração regional e promoção de 

conhecimento por meio do intercâmbio com demais países da América Latina (IMEA 

– Instituto Mercosul de Estudos Avançados, 2009). 

Contudo é importante salientar processos pré-decisórios que levaram a 

criação da UNILA, já que a discussão em prol sua concretização já adviria da 

instituição em 2009 do Instituto Mercosul de Estudos Avançados – IMEA 

(responsável por instalar dez cátedras de estudos latino-americanos), da Comissão 

de Implementação da UNILA (CI-UNILA) em 2008 sob responsabilidade do ex-reitor 

Helgio Trindade, bem como em reuniões do Mercocidades e do próprio Mercosul 

(Mercado Comum do Sul) que fomentavam a criação de uma universidade de cunho 

integrativo (MENEGHETTI, 2002).  

Essa ideia pode-se levar ainda mais além de acordo com Rojas Mix (1991) o 

qual destaca a criação da UNILA como a concretização de um sonho tardio de 

Francisco Bilbao, escritor e político chileno, que já no século XIX, defendia a criação 

de uma universidade para promover a integração e união dos países latino-

americanos da região. Enquanto os países de colonização espanhola se 

preocupavam com as políticas educativas da população por meio da criação de 
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universidades já no século XVI, enquanto o Brasil só viria a implementar tal ação 

apenas no século XX.  

Nesse sentido o Governo Lula, detém para si um papel importante, dado seu 

interesse em promover a região atuando como um global playerem consonância na 

tratativa de ampliar o número de Instituições Federais de Educação Superior (IFES) 

em território nacional. Aguiar (2016) conclui ao avaliar as políticas do Governo Lula, 

“que este privilegiou algumas questões da agenda da educação superior, como a 

ampliação e democratização de acesso, inclusive procurando o viés da equidade, ao 

contemplar populações historicamente não atendidas (AGUIAR, 2016)”. 

Baumgartner e Jones (1993) ao analisar os períodos pré-decisórios no 

processo de formulação da agenda governamental destacam a importância da 

dinâmica das ideias no processo político.  Nesse modelo, definido pelos autores 

como Modelo do Equilíbrio Pontuado, busca-se refletir a relação entre as estruturas 

institucionais e o processo de agenda-setting, isto é, tendo uma estrutura 

institucional definida e uma ideia associada a essa estrutura, os tomadores de 

decisão podem vir a reiteirar seu discurso no sentido de legitimar o processo 

decisório, ação esta que visa benefícios a uma comunidade distinta onde será 

aplicada tal política pública.  

De modo que uma ideia ou imagem seja discutida, compreendida e sustente 

um determinado arranjo institucional, logo a comunidade assistida pode vir a 

contribuir para a disseminação de tal ideia e consequentemente a legitimação para a 

consecução de ações por parte dos formuladores de políticas públicas se materialize 

(BAUMGARTNER; JONES, 1993). Percebe-se que a criação de uma ideia pode vir a 

ser considerada como um instrumento estratégico na mobilização de recursos da 

agenda-setting em torno de uma questão. 

O modelo de Equilíbrio Pontuado considera a importância das instituições na 

formulação de políticas públicas, além de analisar as mudanças de grande escala 

que podem ocorrer de repente em longos períodos de estabilidade. Num processo 

de difusão de ideias algumas se popularizam tomando lugar de outras mais antigas. 

Nesse modelo para que um problema chame a atenção do governo, é necessário 

que um consenso em torno de uma política distinta “efetue a ligação entre o 

problema e uma possível solução (CAPELLA, 2005, p. 41)”, ou seja, a criação de 

consenso é crucial para a materialização de uma política, tanto na definição dos 

problemas, quanto na seleção de soluções. Portanto o processo de agenda-setting e 
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a dinâmica institucional (onde as ideias são difundidas) moldam o modelo de 

Equilíbrio Pontuado na análise de políticas públicas (CAPELLA, 2005).  

Com isso, considerando que os indivíduos de uma comunidade distinta 

operam com racionalidade limitada, os tomadores de decisão se esmeram em 

providenciar para que um discurso em torno de uma ideia seja reiterado e faculte a 

discussão na agenda governamental no intuito de uma possível implementação.  

Os hábitos por sua vez, são primordiais à ação deliberativa e que a 

centralidade dos mesmos importa ao cotidiano das ações. Em vez de pensado como 

resposta automática a certos impulsos, o hábito precisa ser pensado como uma 

tendência ou força.  Essa tendência é ativa e auto-perpetuada mais do que a 

repetição e a automaticidade, separadas do instinto. Inteligência, criatividade e 

novidade (descentrados e distribuídos) também devem exceder à automaticidade 

das decisões (SCHWANEN, et al 2012).  

Portanto, sugerem-se os hábitos como tendências propulsoras e geradoras e 

não como comportamentos deterministas, além de os hábitos não serem nem 

individualistas, nem principalmente cognitivos. Políticas públicas de mobilidade 

urbana ou de reeducação alimentar, por exemplo, envolve o comportamento 

humano como legitimador de tal prática resultante de sua utilização, assim como a 

educação dos jovens também aponta para a remodelação de hábitos e costumes 

estabelecidos (Ibidem).  

Importa salientar que um hábito não é um ato reflexo, mas sim uma inclinação 

ou uma capacidade adquirida para decidir conforme aprendizado anterior. “Como 

ferramenta cognitiva sempre à nossa disposição, o hábito se caracteriza por ser 

funcional (PESSALI, 2015, p. 55)” o que nos auxilia a lidar com um problema distinto 

sem que tenhamos que reconsiderar as circunstâncias e demais fatores que 

envolvem o problema.  

Para Pessali (2015) o hábito é parte do aprendizado do qual nos inclinamos a 

agir ou pensar tal qual nos propendemo-nos em experiências anteriores. Como 

mecanismo decisório permite ao indivíduo filtrar e conjugar as informações 

apresentadas e a adotar um comportamento razoável resultante desse processo de 

assimilação. O padrão de interação no caso do objeto analisado nesse ensaio se dá, 

portanto na formação dos hábitos e a tomada de decisão dos agentes envolvidos. A 

formação das preferências se detém sobre o que está instituído, o que nesse 
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sentidose faz a análise de procurar estabelecer razões pelas quais os hábitos são 

eficazes na tomada de decisão e formulação de políticas públicas.  

O hábito faz o monge, descreveria uma expressão de longa data, também da 

qual testificaria um estudo realizado por pesquisadores da Northwestern University, 

Illinois, liderados por Adam Galinsky, em que apregoariam que se um indivíduo usar 

um casaco branco em queacredita pertencer a um médico, sua capacidade de 

atenção aumentaria de forma acentuada. Tal efeito ocorreria apenas se o indivíduo 

realmente usa-se o casaco e conhece-se seu significado simbólico, a saber: que os 

médicos tendem a seremcuidadosos, rigorosos e atenciosos (BLAKESLEE, 2012).  

Hodgson (1997) diria que tanto o hábito quanto as regras (é evidente que 

normas também podem induzir o comportamento e se, seguidas por coerção ou 

medidas retaliativas, mais ainda, embora esta variável não seja tratada na 

perspectiva deste trabalho) são onipresentes (ubíquos) na atividade humana, sendo 

a utilização dos mesmos pelos agentes,vantajosos para a tomada de decisões no 

sentido de auxiliar a decidir, aprender e/ou agir. Por meio delas, defende o autor é 

que as instituições baseiam-se na difusão de ideias e replicação de tais hábitos e 

regras no intuito de moldar o comportamento humano. A ubiquidade de hábitos e 

regras, segundo o autor, somados com o maior número de decisões e contextos 

pode ser possível resultar ainda num maior conjunto de abordagens teóricas que se 

aplicariam a um conjunto mais rico de problemas de informação. 

E quanto ao conceito de integração? Seria um hábito o individuo agir de forma 

integrativa tal como apregoa a missão institucional da UNILA disposta em seu sítio 

eletrônico, a saber: “formar recursos humanos aptos a contribuir com a integração 

latino-americana, com o desenvolvimento regional e com o intercâmbio cultural, 

científico e educacional da América Latina, especialmente no Mercado Comum do 

Sul (Mercosul)”? Teríamos o hábito de integrar? Das normas para o hábito seria um 

passo natural? Integração seria normativo demais ou podem-se antever seus 

efeitos? Diante de alguns questionamentos é mister que venha a se perguntar se a 

comunidade assistida reiteraria seus pensamentos e passasse a integralizá-los por 

meio de hábitos. Uma exigência metodológica que se tornaria um hábito. 
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HABITUANDO-SE A AVALIAR 

 

A avaliação das políticas públicas é uma importante ferramenta de uso diário 

para medir e identificar as ações políticas e seus efeitos e consequentemente se os 

objetivos traçados foram alcançados. O enfoque se dá sobre o juízo de um fato, no 

caso das políticas públicas o analista se vale de observações concretas sobre os 

efeitos da ação governamental abordado num campo específico (MENY; THOENIG, 

1992). 

A rigor não havendo neutralidade e tampouco consenso sobre a avaliação de 

uma determinada política pública, deve-se aplicar para uma melhor compreensão 

dos efeitos de uma ação pública, uma sequência do tempo para medir os objetivos, 

os valores de referência ou critérios adotados pelo analista e os impactos ou efeitos 

observados sobre o campo em que a política é aplicada. Na prática a avaliação se 

constitui num importante debate revelando as estruturas de poder que envolvem a 

relação das ações públicas, seus processos e iniciativas junto à sociedade 

(Ibidem).Nesse sentido, também se pode sugerir, por exemplo, se há a habitualidade 

e propensão por parte dos agentes envolvidos de se avaliar as políticas 

públicasimplementadas e mais especificamente nas ações da UNILA.  

No início de 2017, a UNILA ao completar sete anos desde sua criação 

institucional, revela 2.722 alunos matriculados, 29 cursos de graduação, 8 

mestrados e 1 doutorado, obtendo bons índices de avaliação pelo Ministério da 

Educação.  Possui uma comunidade acadêmica eclética em seu quadro docente, 

bem como estudantes de vários países da América Latina. A diversidade também se 

materializa nos cursos oferecidos dos idiomas guarani e quíchua. Demais ações 

voltadas a projetos de pesquisa, cooperação internacional e iniciação científica 

endossam sua estrutura educacional.  

No requerimento apresentado ao Senado em que o deputado federal Sérgio 

Souza reitera sua emenda aditiva de proposta de implementação da UFOPR, a 

avaliação que o mesmo faz é que passado mobilização contrária a sua proposta 

reconhece que o tema “merece ser levado ao conhecimento e discutido abertamente 

com a sociedade brasileira de forma transparente, racional e livre de paixões 

ideológicas (CMMPV 785/2017)”. O impacto do movimento que se mobilizou pela 

identidade original da UNILA, também se mostrou positivo com o resultado.  
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As instituições conferem identidade. Para Douglas (1986) as instituições 

precisam de um aparato cognitivo que fundamente sua natureza. No contexto 

regional em que atua SANTANA (2016) defende a rica experiência cultural e plural 

da prática de saberes que a UNILA proporcionaria a partir da Tríplice Fronteira. Ao 

avaliar se os atores envolvidos nos processos pré-decisórios de criação da UNILA 

estabeleceram ou não padrões de interação advindos de hábitos que fomentassem 

a integração regional, e que consequentemente influenciariam a comunidade 

assistidapodem levar o leitor a refletir o seu papel institucional e responsabilidade 

em disseminar o conhecimento e capacitar o estudante nas várias frentes de 

trabalho.  

Claro que uma miríade de atores envolvida em sua criação, a saber: 

acadêmicos, o público assistido ou o próprio Governo Lula possa resultar de uma 

confluência de hábitos distintos, importa que o resultado se deu de maneira positiva 

na criação da Universidade, e se, a interação dos indivíduos tem em sua premissa 

buscar a integração regional e não tão-somente a mercantilização da educação tal 

qual como apregoado anteriormente pelo Deputado Federal em sua emenda aditiva, 

cabe a utilização do hábito em tentar otimizar a decisão tomada.  

Este trabalho não se esgota em sua análise (até porque a avaliação deve vir a 

ser um hábito constante em se tratando de políticas públicas, ou ao menos se 

espera que se faça uso desta ferramenta analítica). Se a UNILA se mostrou 

contrária a proposta que mudaria o seu perfil de universidade, é sob sua identidade 

institucional que se espere avanços positivos e, sobretudoque hábitos e costumes 

possam ser estabelecidos. Nesse sentido, a UNILA resiste.  
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